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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่9  

ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และการมอบฉันทะ  

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุม E-AGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ที่แนบมำกับ
ขอ้ปฏิบตัินี ้โดยขอให้ท่านระบุอีเมล ์(e-mail) และหมายเลขโทรศัพทม์ือถือของท่านให้ชัดเจน

ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบส ำเนำหลกัฐำนแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิ
เขำ้รว่มประชมุ E-AGM ดงันี ้ 

• ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดำ - ส  ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / ส  ำเนำหนงัสือเดินทำง/ ส ำเนำ
เอกสำรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงำนรำชกำรที่ยงัไม่หมดอำยพุรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถกูตอ้ง  

• ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่เป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนงัสือมอบอ ำนำจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนำมแลว้
พรอ้มเอกสำรประกอบตำมรำยละเอียดที่ระบใุนหวัขอ้ “เอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ” ดำ้นลำ่ง  

ขอใหท้่ำนส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละหลกัฐำนแสดงตัวตน 
ดงักลำ่ว ขำ้งตน้ใหบ้รษิัท ภำยในวนัที่ 21 มกรำคม 2565 ผ่ำนช่องทำง ดงันี ้ 

• ช่องทำง e-mail: oishi-cs-office@oishigroup.com  

• ช่องทำงไปรษณีย ์: ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ย ู
ทำวเวอร ์ชัน้ 43 ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำงกรุงเทพมหำนคร 10310 

1.2  เมื่อบริษัทไดร้บัเอกสำรตำมขอ้ 1.1 จำกท่ำน บริษัทจะด ำเนินกำรตรวจสอบเอกสำรเพื่อยืนยันสิทธิ
เขำ้ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่ำนกำรตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจดัส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้
(Password) พรอ้ม WebLink ในกำรเขำ้สูร่ะบบกำรประชมุ E-AGM ทัง้นี ้ขอควำมกรุณำใหท้่ำนผูถื้อหุน้
งดใหช้ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่ำนแก่ผูอ้ื่น กรณีที่ชื่อผูใ้ช ้(Username) 
และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่ำนสญูหำย หรือยงัไม่ไดร้บัภำยในวนัที่ 25 มกรำคม 2565 กรุณำติดต่อบรษิัท
โดยทนัที  

1.3  บริษัทจะจัดส่งรำยละเอียด ไดแ้ก่ ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปใหก้ับท่ำน 
พรอ้มจัดส่งไฟลค์ู่มือวิธีกำรใช้งำนระบบกำรประชุม E-AGM ไปพรอ้มกัน ขอใหท้่ำนโปรดศึกษำ
คู่มือวิธีกำรใชง้ำนโดยละเอียดจำกอีเมล (e-mail) ที่บริษัทไดส้ั่งใหท้่ำน ทัง้นี ้ระบบจะเปิดใหท้่ำน
ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมล่วงหนำ้ 120 นำทีก่อนเริ่มกำรประชุม อย่ำงไรก็ตำม กำรถ่ำยทอดสดจะเริ่ม
ในเวลำ 14.00 น. ตรง 

1.4  ส ำหรับวิธีกำรลงคะแนนระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ท่ำนจะสำมำรถลงคะแนนในแต่ละวำระ  
โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่ำนไม่ลงคะแนนส ำหรบั
วำระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่ำนเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ  
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1.5  กรณีที่ท่ำนประสบปัญหำทำงด้ำนเทคนิคในกำรใช้ระบบกำรประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่ำง 
กำรประชมุ กรุณำติดต่อ บรษิัท ควิดแลบ จ ำกดั ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิำรระบบกำรประชุม E-AGM ของบริษัท 
โดยบริษัทจะระบุช่องทำงกำรติดต่อบริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ไวใ้นอีเมลท์ี่ไดส้่งชื่อผูใ้ช ้(Username)  
และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท้่ำน  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM  

ส ำหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม E-AGM ดว้ยตนเองได ้ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหบุ้คคลอื่น 
หรือกรรมกำรอิสระของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้เขำ้รว่มประชมุและออกเสียงแทน  

• 1. นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 2. นำยวิกรม คุม้ไพโรจน ์3. นำงสำวพจนีย ์ธนวรำนิช และ 4. นำยชัย 
จรุงธนำภิบำล (รำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดับที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2565) 

กรรมกำรอิสระทุกท่ำนดังกล่ำว ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใด ๆ ในทุกวำระกำรประชุม ทัง้นี ้โปรดกรอกขอ้ควำม
และลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย 6 ในหนงัสือเชิญประชุม และส่งหนงัสือมอบฉันทะ
และส ำเนำเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ (ตำมที่ระบุดำ้นลำ่งนี)้ ใหบ้ริษัท ภำยในวนัที่ 21 มกรำคม 2565 ผ่ำนช่องทำง
ดงันี ้ 

• ช่องทำง e-mail: oishi-cs-office@oishigroup.com  

• ช่องทำงไปรษณีย ์: ฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 90 อำคำรซีดบัเบิล้ยู 
ทำวเวอร ์ชัน้ 43 ถนนรชัดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำงกรุงเทพมหำนคร 10310 

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ  

1. บุคคลธรรมดา 

1.1 ผูถื้อหุน้ที่มีสญัชำติไทย 

(ก) บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือบตัรประจ ำตวัพนกังำนองคก์ำรของ
รฐัหรือใบขบัขี่ที่ยงัไม่หมดอำยุของผูถื้อหุน้ และหำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนำมสกุล ใหย้ื่น
หลกัฐำนประกอบดว้ย 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส  ำเนำเอกสำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมข้อ (ก) ของผูม้อบฉันทะ และส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

1.2 ผูถื้อหุน้ชำวต่ำงประเทศ 

(ก) หนงัสือเดินทำงหรือเอกสำรใชแ้ทนหนงัสือเดินทำง (ที่ยงัไม่หมดอำย)ุ ของผูถื้อหุน้ 

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ ส ำเนำหนงัสือเดินทำงของผูม้อบฉันทะ และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน
หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 
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2. นิติบุคคล 

2.1 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศ 

(ก) ส ำเนำหนงัสือรบัรองบรษิัท/หำ้งหุน้สว่น/นิติบคุคล ออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
กระทรวงพำณิชย ์

(ข) ส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ 
ที่ไดล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น 
ชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

(ก) หนงัสือรบัรองบรษิัท/หำ้งหุน้สว่น/นิติบคุคล/กองทนุรวม 

(ข) ส ำเนำบตัรประชำชนหรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของกรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ  
ที่ไดล้งนำมในหนังสือมอบฉันทะพรอ้มส ำเนำบัตรประชำชนหรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็น 
ชำวต่ำงประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

3. ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นในการส่งค าแนะน าหรือค าถามที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการ
ของบริษัท หรือเก่ียวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจำรณำในกำรประชมุ E-AGM มีดงันี ้ 

3.1  ในระหว่ำงกำรประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้ที่เขำ้ร่วมประชุมสำมำรถส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมได้
ผ่ำนระบบกำรประชมุ E-AGM  

3.2 ผูถื้อหุน้สำมำรถสง่ค ำแนะน ำหรือค ำถำมลว่งหนำ้ใหบ้รษิัท กอ่นวนัประชมุผ่ำนช่องทำงต่อไปนี ้ 

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

• โทรสำร หมำยเลข (662) 768-8889, 8825 
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แบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
เขียนที่ _____________________ 

วนัที่ ____ เดือน ________ พ.ศ. _____ 

ขำ้พเจำ้ _______________________________________________ สญัชำติ _______________ 

อยู่บำ้นเลขที่ _________ ถนน _____________ ต ำบล/แขวง _______________ อ ำเภอ/เขต ________________

จงัหวดั ___________________ รหสัไปรษณีย ์__________ : อีเมล ์(e-mail) ___________________________  

โทรศัพท_์_______________________ เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) โดยถือหุน้ 

จ ำนวนทัง้สิน้รวม____________หุน้  

ข้ำพเจ้ำขอยืนยัน เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำ ปี 2565 ในวันที่   
27 มกรำคม 2565 เวลำ 14.00 น. ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) กรุณำส่ง weblink ส ำหรบัเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มำยงัอีเมล ์(e-mail) ของขำ้พเจำ้ ดงันี ้ 

อีเมล_______________________________________________  

ลงชื่อ____________________________ผูถื้อหุน้ 
( ) 

ลงชื่อ____________________________ผูถื้อหุน้ 
( ) 

 

 

หมายเหตุส าคัญ: โปรดด าเนินการจัดส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 
(E-AGM) ฉบับนี้ ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
สิทธิในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้แก่บริษัท ภายในวันที ่21 มกราคม 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี ้ 

• ช่องทำง e-mail:oishi-cs-office@oishigroup.com  

• ช่องทำงไปรษณีย ์: ฝ่ำยนกัลงทนุสมัพนัธ ์บรษิัท โออิชิ กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 90  
อำคำรซีดับเบิล้ยู ทำวเวอร ์ชั้น 43 ถนนรัชดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310 


