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ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 

วธีิการลงทะเบียนส าหรับการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 
 

1. กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยตนเอง ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
 1.1 ให้ผูถื้อหุ้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่ีแนบมาพร้อมกับ                     

ข้อปฏิบัติน้ี โดยขอให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้ท่านระบุอีเมล (Email) และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน  เพ่ือท่ีบริษัทจะได้จัดส่งช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ส าหรับ                
ใหท่้านสามารถเขา้ใชโ้ปรแกรมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผา่นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ได ้

 1.2 ใหผู้ถื้อหุน้จดัเตรียมเอกสารยนืยนัตวัตนดงัน้ี 
  ก. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
   (1) ผูถื้อหุ้นท่ีมีสัญชาติไทย ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือใบขบัข่ี หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ 

พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
   (2) ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นชาวต่างประเทศ ไดแ้ก่ ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  ข. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล 
   (1) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไดแ้ก่  
    1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจ

ลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  
    2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจ

ลงนามมอบอ านาจหรือมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
    3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจหรือ

รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
   (2) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ไดแ้ก่  
    1. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่

หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือ
หน่วยราชการท่ีมีอ านาจ ซ่ึงออกไม่เกิน 1 ปี  

    2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจ
ลงนามมอบอ านาจหรือมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

    3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจหรือ
รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 1.3 ให้ผูถื้อหุ้นจดัส่งแบบแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และ
เอกสารการยนืยนัตวัตนตามขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 ใหแ้ก่บริษทัภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

 ช่องทางอีเมล charinya@pfc.premier.co.th  หรือ 
 ช่องทางไปรษณีย ์ งานเลขานุการบริษทั 

     เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 1.4 เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสารตามขอ้ 1.1 และขอ้ 1.2 จากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะท าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยนัสิทธิ                 

เขา้ร่วมประชุม โดยเม่ือเอกสารครบถว้นและท่านมีรายช่ือเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 (Record Date) ตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวเ้ม่ือวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 บริษทัจะจดัส่งช่ือผูใ้ช ้(Username) 
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และรหัสผูใ้ช ้(Password) พร้อม Web Link ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ขอความกรุณา
ผูถื้อหุ้นงดให้ช่ือผู ้ใช้ (Username) และรหัสผู ้ใช้ (Password) ของท่านแก่บุคคลอ่ืนซ่ึงไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
เน่ืองจากผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือผูรั้บมอบฉันทะเท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และการให้ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ
รหสัผูใ้ช ้(Password) แก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมอาจท าใหผู้น้ั้นมีความรับผิดตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งได ้

  ทั้งน้ี หากผูถื้อหุ้นไม่ไดรั้บ ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ภายใน 7 วนัก่อนการประชุม กรุณาติดต่อ
บริษทัทนัทีท่ี งานเลขานุการบริษทั บริษทั พรีเมียร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จ ากดั (มหาชน) หมายเลขโทรศพัท์ 02-301-1565 
หรือทางอีเมล charinya@pfc.premier.co.th 

 1.5 บริษทัจะจดัส่ง Link คู่มือการใชง้านระบบประชุม E-AGM ให้แก่ผูถื้อหุ้นทางอีเมลไปพร้อมกบัช่ือผูใ้ช ้(Username) 
และรหสัผูใ้ช ้(Password) โดยขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาคู่มือการใชง้านดงักล่าวโดยละเอียด 

  ทั้ งน้ี  ระบบจะเปิดให้ผู ้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนเร่ิมการประชุม และจะเร่ิม                          
การถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 14.00 น. 

 1.6 ส าหรับการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ทางบริษัทจะเปิดให้มีการลงคะแนนและสรุปผลทีละวาระ                     
โดยวธีิการลงคะแนนเป็นดงัน้ี 

  กรณี “เห็นด้วย” กับวาระใด ผู ้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้ น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นเป็น        
“เห็นดว้ย” ในตอนสรุปผล  

  กรณี “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดให้ผูถื้อหุ้นเลือกลงคะแนนตามตวัเลือกในวาระนั้น ระบบจะนับ
คะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ไดเ้ลือกลงคะแนนไวใ้นตอนสรุปผล 

 1.7 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนหรือระหว่างการประชุม               
กรุณาติดต่อบริษทั โคโนวานซ์ จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทั ก่อนการประชุมหรือ
ระหวา่งการประชุมไดท่ี้หมายเลข 082-979-4978 

 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมคีวามประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
 2.1 ใหผู้ถื้อหุน้ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเช่นเดียวกบัขอ้ 1.1 หรือขอ้ 1.2 
 2.2 ใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงนามในใบมอบฉนัทะท่ีบริษทัไดจ้ดัส่งให ้พร้อมติดอากรจ านวน 20 บาท (หากมี) 
 2.3 ใหผู้รั้บมอบฉนัทะจดัเตรียมเอกสารการยนืยนัตวัตน ดงัน้ี 
  ก. ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
   (1) ผูรั้บมอบฉันทะท่ีมีสัญชาติไทย ได้แก่ ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือใบขบัข่ี หรือบัตรประจ าตวั

ขา้ราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
   (2) ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเป็นชาวต่างประเทศ ไดแ้ก่ ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
  ข. ส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเป็นนิติบุคคล 
   (1) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ไดแ้ก่  
    1. หนงัสือรับรองนิติบุคคล ซ่ึงออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยกรรมการผูมี้อ านาจ

ลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  
    2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจลง

นามมอบอ านาจหรือมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
    3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจหรือรับ

มอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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   (2) นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ไดแ้ก่  
    1. หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู ่

หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือ
หน่วยราชการท่ีมีอ านาจ ซ่ึงออกไม่เกิน 1 ปี  

    2. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ านาจ      
ลงนามมอบอ านาจหรือมอบฉนัทะใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ร่วมประชุมแทน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

    3. ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ของผูรั้บมอบอ านาจหรือ    
รับมอบฉนัทะ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

   ในการมอบฉันทะนั้น หากผูถื้อหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทน ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการได้ตามรายช่ือ ดังน้ี 
 นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ 
 นางแน่งนอ้ย บุณยะสาระนนัท ์

 2.4 ให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะจดัส่งแบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E-AGM) ใบมอบฉันทะ เอกสารการยืนยนัตัวตนของผู ้ถือหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2.2                       
และขอ้ 2.3 ใหแ้ก่บริษทัภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2565 ผา่นช่องทางดงัน้ี 

 ช่องทางอีเมล charinya@pfc.premier.co.th  หรือ 
 ช่องทางไปรษณีย ์ งานเลขานุการบริษทั 

     เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
 

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 3.1 ผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะ ต้องเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บไซต์ www.conovance.com/download.php                 

โดยระบบปฏิบติัการท่ีแนะน าส าหรับโปรแกรมท่ีใชใ้นการประชุม E-AGM ไดแ้ก่ 
 คอมพิวเตอร์/ เดสกท์็อป (Desktop) โน๊ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเลต็ (Tablet) 
 ระบบปฏิบติัการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบติัการวนิโดว ์7/8/10) และเมมโมร่ี (Memory) 4GB ข้ึนไป 
 อินเตอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิท) 

 3.2 ผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวดิีโอการใชง้านท่ีเวบ็ไซต ์
www.conovance.com/support.php โดยระบบรองรับการเขา้ร่วมประชุม E-AGM (ทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting) 
ตามวธีิการทั้งแบบมาดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

 

4. ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการส่งค าถามหรือค าแนะน า ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุม/ธุรกิจ ดงัน้ี 
 4.1 ในระหว่างการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมสามารถ          

ส่งค าถามหรือค าแนะน าไดผ้า่นโปรแกรมระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 
 4.2 ผูถื้อหุน้สามารถส่งค าถามหรือค าแนะน าล่วงหนา้ใหแ้ก่บริษทั ไดก่้อนวนัประชุมผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

 ช่องทางอีเมล charinya@pfc.premier.co.th  หรือ 
 ช่องทางไปรษณีย ์ งานเลขานุการบริษทั 

     เลขท่ี 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรีเมียร์ 2  
     ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

http://www.conovance.com/download.php
http://www.conovance.com/support.php

