
ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1  

ข้อปฏิบัติสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ  

1.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรบัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ที่แนบมา
กับขอ้ปฏิบตัินี ้โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่าน 

ให้ชัดเจนสาํหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสาํเนาหลกัฐานแสดงตวัตน 
เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

• สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นบุคคลธรรมดา - สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน / สาํเนาหนังสือ
เดินทาง/ สาํเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่ยังไม่หมดอายุพรอ้มลงนาม
รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

• สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนงัสือมอบอาํนาจหรือหนงัสือมอบฉันทะ 
ที่ลงนามแล้วพร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะ” ดา้นล่าง  

ขอให้ท่านส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละหลักฐาน  
แสดงตวัตนดงักลา่ว ขา้งตน้ใหบ้รษิัท ภายในวนัที่ 22 มกราคม 2564 ผ่านช่องทาง ดงันี ้ 

• ช่องทาง e-mail:apisara.j@oishigroup.com หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย์ : งานเลขานุการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) เลขที่ 90  
อาคารซีดับเบิล้ยู ทาวเวอร ์ชั้น 43 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 

1.2  เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยัน
สิทธิเขา้ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ช ้ (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี ้  
ขอความกรุณาใหท้่านผูถื้อหุน้งดใหช้ื่อผูใ้ช ้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน 
แก่บุคคลอื่นซึ่งไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม เนื่องจากผูถื้อหุน้ของบริษัทหรือผูร้บัมอบฉันทะเท่านั้น  
ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุ และการใหช้ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) แก่บคุคลอื่น
ที่ไม่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุอาจทาํใหผู้น้ัน้มีความรบัผิดตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งได ้ 

กรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) ของท่านสญูหาย หรือยงัไม่ไดร้บัภายใน
วนัที่ 26 มกราคม 2564 กรุณาติดต่อบรษิัทโดยทนัที  

1.3  บรษิัทจะจดัสง่รายละเอียด ไดแ้ก่ ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) ไปใหก้บัท่าน 
พรอ้มจดัสง่ไฟลค์ู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ไปพรอ้มกนั ขอใหท้่านโปรดศกึษา
คู่มือวิธีการใช้งานโดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทได้ส่งใหท้่าน ทั้งนี ้ระบบจะเปิด 



ให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม  
การถ่ายทอดสดจะเร่ิมในเวลา 14.00 น.  

1.4  สาํหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ 
โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสาํหรบั
วาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ  

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่าง
การประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จาํกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM  
ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท ควิดแลบ จาํกัด ไวใ้นอีเมลที่ไดส้่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหสัผ่าน (Password) ใหท้่าน  

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM  

สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น 
หรือกรรมการอิสระของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้เขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทน  

• นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดบัที่ 7 ของหนงัสือ
เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ที่ไดน้าํสง่ใหผู้ถื้อหุน้แลว้) 

กรรมการอิสระ ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทัง้นี ้โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อ
ในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 6 ในหนงัสือเชิญประชุม และส่งหนงัสือมอบฉนัทะและ
สาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุดา้นล่างนี)้ ใหบ้ริษัท ภายในวนัที่ 22 มกราคม 2564 
ผ่านช่องทางดงันี ้ 

• ช่องทาง e-mail:apisara.j@oishigroup.com หรือ  

• ช่องทางไปรษณีย ์: งานเลขานกุารบรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดบัเบิล้ยู 
ทาวเวอร ์ชัน้ 43 ถนนรชัดาภิเษก แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุน้ที่มีสญัชาติไทย 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น  
(ข) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือสาํเนาบตัรประจาํตัว

พนกังานองคก์ารของรฐัหรือสาํเนาใบขบัขี่ที่ยงัไม่หมดอายขุองผูถื้อหุน้ผูม้อบฉนัทะ และ 
(ค) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

(หากมีการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย) 
 
 



1.2 ผูถื้อหุน้ชาวต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น  
(ข) สาํเนาหนงัสือเดินทางของผูถื้อหุน้ผูม้อบฉนัทะ และ 
(ค) สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บั

มอบฉนัทะ 
2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 
(ข) สาํเนาหนงัสือรบัรองบรษิัท / หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และ 
(ค) สาํเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ 

ผูม้ีอาํนาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะที่กรอกขอ้มลูและลงนามครบถว้น 
(ข) หนงัสือรบัรองบรษิัท / หา้งหุน้สว่นนิติบคุคล / กองทนุรวม และ 
(ค) สาํเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการ  

ผูม้ีอาํนาจที่ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

3.  ช่องทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคําแนะนําหรือคําถามที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม  
ผลประกอบการของบรษิัท หรือเก่ียวขอ้งกบัวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชมุ E-AGM มีดงันี ้ 

3.1  ในระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามได้
ผ่านระบบการประชมุ E-AGM  

3.2 ผูถื้อหุน้สามารถสง่คาํแนะนาํหรือคาํถามลว่งหนา้ใหบ้รษิัท กอ่นวนัประชมุผ่านช่องทางต่อไปนี ้ 

• ช่องทาง e-mail:investorrelations@oishigroup.com หรือ  

• โทรสาร หมายเลข (662) 768-8889, 8825 


