สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5
วิธีการลงทะเบียนสาหรับการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
1. กรณีผ้ถู ือหุ้นมีความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้ วยตนเอง ให้ดาเนินการ ดังนี้
1.1 ให้ผูถ้ ื อหุ ้ น กรอกแบบฟอร์ ม ลงทะเบี ยนสาหรั บ การประชุ ม ผ่านสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ กส์ (E-AGM) ที่ แนบมาพร้ อมกับ
ข้อ ปฏิ บัติ น้ ี โดยขอให้ ก รอกข้อ มู ล ให้ ค รบถ้ว น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอให้ ท่ า นระบุ อี เมล (Email) และหมายเลข
โทรศั พ ท์ มื อถื อของท่ านให้ ชัดเจน เพื่อ ที่ บ ริ ษ ัทจะได้จัดส่ งชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) สาหรั บ
ให้ท่านสามารถเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ผ่านการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้
1.2 ให้ผถู ้ ือหุน้ จัดเตรี ยมเอกสารยืนยันตัวตนดังนี้
ก. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
(1) ผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสัญชาติไทย ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อใบขับขี่ หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นชาวต่างประเทศ ได้แก่ สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ข. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่
1. หนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามมอบอานาจหรื อมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจหรื อ
รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่
1. หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งออกโดยหน่ วยราชการที่ มีอานาจของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
หนังสื อรับ รองการเป็ นนิ ติบุ คคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรั บรองจากโนตารี พบั ลิ ค (Notary Public) หรื อ
หน่วยราชการที่มีอานาจ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามมอบอานาจหรื อมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจหรื อ
รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
1.3 ให้ผูถ้ ื อหุ ้น จัดส่ งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) และ
เอกสารการยืนยันตัวตนตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ให้แก่บริ ษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้
 ช่องทางอีเมล
charinya@pfc.premier.co.th
หรื อ
 ช่องทางไปรษณี ย ์
งานเลขานุการบริ ษทั
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
1.4 เมื่อบริ ษทั ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 จากผูถ้ ือหุ ้นแล้ว บริ ษทั จะทาการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิ ทธิ
เข้าร่ วมประชุม โดยเมื่อเอกสารครบถ้วนและท่านมีรายชื่อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2565 (Record Date) ตามที่บริ ษทั ได้กาหนดไว้เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 บริ ษทั จะจัดส่ งชื่ อผูใ้ ช้ (Username)
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และรหัสผูใ้ ช้ (Password) พร้อม Web Link ในการเข้าสู่ ระบบการประชุม E-AGM ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ทั้งนี้ ขอความกรุ ณา
ผูถ้ ื อ หุ ้ น งดให้ ชื่ อ ผู ้ใ ช้ (Username) และรหั ส ผู ้ใช้ (Password) ของท่ านแก่ บุ ค คลอื่ น ซึ่ งไม่ มี สิ ท ธิ เข้าร่ ว มประชุ ม
เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเท่านั้นที่ มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุม และการให้ชื่อผูใ้ ช้ (Username) และ
รหัสผูใ้ ช้ (Password) แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมอาจทาให้ผนู ้ ้ นั มีความรับผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้
ทั้งนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้รับ ชื่ อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ภายใน 7 วันก่อนการประชุม กรุ ณาติดต่อ
บริ ษทั ทันที ที่ งานเลขานุ การบริ ษทั บริ ษทั พรี เมียร์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ จากัด (มหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ 02-301-1565
หรื อทางอีเมล charinya@pfc.premier.co.th
1.5 บริ ษทั จะจัดส่ ง Link คู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นทางอีเมลไปพร้อมกับชื่ อผูใ้ ช้ (Username)
และรหัสผูใ้ ช้ (Password) โดยขอให้ผถู ้ ือหุน้ ศึกษาคูม่ ือการใช้งานดังกล่าวโดยละเอียด
ทั้ง นี้ ระบบจะเปิ ดให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ลงทะเบี ย นเข้า ร่ ว มประชุ ม ล่ ว งหน้ า 2 ชั่ว โมงก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม และจะเริ่ ม
การถ่ายทอดสดการประชุมในเวลา 14.00 น.
1.6 ส าหรั บ การลงคะแนนระหว่างการประชุ ม E-AGM ทางบริ ษ ัท จะเปิ ดให้ มี การลงคะแนนและสรุ ป ผลที ล ะวาระ
โดยวิธีการลงคะแนนเป็ นดังนี้
กรณี “เห็ น ด้วย” กับ วาระใด ผู ้ถื อ หุ ้ น ไม่ ต ้อ งลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับ คะแนนเสี ย งของผูถ้ ื อ หุ ้ น เป็ น
“เห็นด้วย” ในตอนสรุ ปผล
กรณี “ไม่เห็ นด้วย” หรื อ “งดออกเสี ยง” ในวาระใดให้ผูถ้ ือหุ ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกในวาระนั้น ระบบจะนับ
คะแนนตามที่ผถู ้ ือหุน้ ได้เลือกลงคะแนนไว้ในตอนสรุ ปผล
1.7 กรณี ที่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ประสบปั ญ หาทางด้านเทคนิ คในการใช้ระบบการประชุ ม E-AGM ก่ อนหรื อ ระหว่างการประชุ ม
กรุ ณาติดต่อบริ ษทั โคโนวานซ์ จากัด ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้บริ การระบบการประชุม E-AGM ของบริ ษทั ก่อนการประชุมหรื อ
ระหว่างการประชุมได้ที่หมายเลข 082-979-4978
2. กรณีผ้ถู ือหุ้นมีความประสงค์ จะมอบฉันทะให้ ผ้อู ื่นเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ดาเนินการดังนี้
2.1 ให้ผถู ้ ือหุน้ ดาเนินการจัดเตรี ยมเอกสารเช่นเดียวกับข้อ 1.1 หรื อข้อ 1.2
2.2 ให้ผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะลงนามในใบมอบฉันทะที่บริ ษทั ได้จดั ส่งให้ พร้อมติดอากรจานวน 20 บาท (หากมี)
2.3 ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะจัดเตรี ยมเอกสารการยืนยันตัวตน ดังนี้
ก. สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่เป็ นบุคคลธรรมดา
(1) ผูร้ ั บมอบฉันทะที่ มีสัญ ชาติ ไทย ได้แก่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อใบขับ ขี่ หรื อบัตรประจาตัว
ข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ผูร้ ับมอบฉันทะที่เป็ นชาวต่างประเทศ ได้แก่ สาเนาหนังสื อเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ข. สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่เป็ นนิติบุคคล
(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ได้แก่
1. หนังสื อรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องโดยกรรมการผูม้ ีอานาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจลง
นามมอบอานาจหรื อมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดินทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจหรื อรับ
มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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(2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่
1. หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งออกโดยหน่ วยราชการที่ มีอานาจของประเทศที่ นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
หนังสื อรับ รองการเป็ นนิ ติบุ คคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรั บรองจากโนตารี พบั ลิ ค (Notary Public) หรื อ
หน่วยราชการที่มีอานาจ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ี อานาจ
ลงนามมอบอานาจหรื อมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่ วมประชุมแทน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อหนังสื อเดิ นทาง (กรณี ชาวต่างประเทศ) ของผูร้ ับมอบอานาจหรื อ
รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในการมอบฉันทะนั้น หากผูถ้ ื อหุ ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุ มแทน ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถมอบฉันทะให้แก่ กรรมการได้ตามรายชื่ อ ดังนี้
 นายกิตติศก
ั ดิ์ เบญจฤทธิ์
 นางแน่งน้อย บุณยะสาระนันท์
2.4 ให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะจัดส่ งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-AGM) ใบมอบฉั น ทะ เอกสารการยืน ยัน ตัวตนของผู ้ถื อ หุ ้ น หรื อ ผู ้รั บ มอบฉั น ทะตามข้อ 1.1 ข้อ 1.2 ข้อ 2.2
และข้อ 2.3 ให้แก่บริ ษทั ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางดังนี้
 ช่องทางอีเมล
charinya@pfc.premier.co.th
หรื อ
 ช่องทางไปรษณี ย ์
งานเลขานุการบริ ษทั
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
3. การเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
3.1 ผูถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะ ต้อ งเข้าไปดาวน์ โ หลดโปรแกรมในเว็บ ไซต์ www.conovance.com/download.php
โดยระบบปฏิบตั ิการที่แนะนาสาหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E-AGM ได้แก่
 คอมพิวเตอร์ / เดสก์ท็อป (Desktop) โน๊ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet)
 ระบบปฏิบต
ั ิการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบตั ิการวินโดว์ 7/8/10) และเมมโมรี่ (Memory) 4GB ขึ้นไป
 อินเตอร์ เน็ตความเร็ ว 3.0 Mbps (เมกะบิท)
3.2 ผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือและวีดิโอการใช้งานที่เว็บไซต์
www.conovance.com/support.php โดยระบบรองรับการเข้าร่ วมประชุม E-AGM (ทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting)
ตามวิธีการทั้งแบบมาด้วยตนเองและการมอบฉันทะ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
4. ช่ องทางสาหรับผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะในการส่ งคาถามหรื อคาแนะนา ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม/ธุรกิจ ดังนี้
4.1 ในระหว่างการประชุ ม ผ่านสื่ อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-AGM) ผูถ้ ื อ หุ ้ น หรื อ ผูร้ ั บ มอบฉัน ทะที่ เข้าร่ ว มประชุ ม สามารถ
ส่งคาถามหรื อคาแนะนาได้ผา่ นโปรแกรมระบบการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
4.2 ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งคาถามหรื อคาแนะนาล่วงหน้าให้แก่บริ ษทั ได้ก่อนวันประชุมผ่านช่องทาง ดังนี้
 ช่องทางอีเมล
charinya@pfc.premier.co.th
หรื อ
 ช่องทางไปรษณี ย ์
งานเลขานุการบริ ษทั
เลขที่ 1 พรี เมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ซอยพรี เมียร์ 2
ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร 10250
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