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เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและข้อปฏิบัต ิ

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทฯ ภายใน   
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้ารว่ม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด) จะส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วัน
ก่อนวันประชุม 
 

*** การประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น *** 
 
 
การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง 
E-Mail หรือไปรษณีย์ 
 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
 

1. โปรดกรอกเอกสาร “ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) 
และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน ส าหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 

2.  แบบส าเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM 
2.1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที ่ยังไม่หมดอายุ  เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐาน
ประกอบด้วย (กรณีบัตรประชาชนตลอดชีพ โปรดแนบส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ิมเติม) 

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความ

ครบถ้วนและลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท 
o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ที ่ยังไม่หมดอายุ เช่น  บัตรประจ าตัว

ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต้องของผู้มอบฉันทะ 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น  บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)  พร้อมลงลายมือช่ือ
รับรองความถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ 

 
2.2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

• กรณีกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
Meeting) 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่หน่วยงานราชการออกให้และยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

• กรณีนิติบุคคล ประสงค์มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
o หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ซึ่งได้กรอกข้อความ

ครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ 
และติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ไม่เกิน 1 ปีก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และ
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่หน่วยงานราชการออกให้และยัง
ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างชาติ) โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัว
ประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) โดยผู้รับมอบฉันทะลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

• กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
o จัดเตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล แบบประสงค์เข้าร่วมประชุมเอง หรือ แบบประสงค์

มอบฉันทะ 
o กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน จะต้องใช้หนังสือ

มอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะซึ่งเป็นกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท  และต้องแสดงเอกสาร
เพิ่มเติมดังนี้ 

(1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
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(2) หนังสือยืนยันว่าคัสโตเดียนผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

(3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อม
ประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
* กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานข้างต้นไม่ใช่เอกสารภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารค าแปลฉบับบ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถือหุ้น (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือโดยกรรมการผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณี
นิติบุคคล) 

 
บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ก าหนดไว้ท้ัง 3 แบบ ดังนี ้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบง่ายไม่ซับซ้อน 

- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน 

- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที ่ใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั ้งให้คัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
(สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้ที่เว็บไซต์ www.nerubber.com) 

 

3.  ส่งเอกสารใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 2) 
    โดยจัดส่งมาให้บริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ซึ่งจัดส่งได้ 2 ช่องทาง ต่อไปนี ้

• ช่องทาง E-Mail :  investor@nerubber.com  

• ช่องทางไปรษณีย์:  ส่วนงานเลขานุการบริษัท 

   บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

   589/156 ช้ัน 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร ์

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

  

http://www.nerubber.com/
mailto:investor@nerubber.com
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

บริษัทฯ จะเริ่มเปดิระบบการเข้ารว่มประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 
เป็นต้นไป ด้วยวิธีการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านัน้  โดยบริษัทจะถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมพาวิลเลียน เวสต์  โรงแรม
โรสวดู กรุงเทพ  เลขท่ี 1041/38 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมดังนี ้

 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จาก
ทางผู้ให้บริการจดัประชุมคือ บริษทั โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ในวันท่ี 6 เมษายน 2566 ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วม
ประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ โปรดศึกษาคูม่ือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด  
กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว กรุณาตดิต่อบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นช่ันแนล จ ากัด โดยทันที เบอร์โทรศัพท์ 02-079-1811 หรือ
อีเมล hello@ojconsultinggroup.com  
 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) / แท็บเล็ต 
(Tablet) และโทรศัพท์มือถือผา่น Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เนต็ความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เนต็บ้านพื้นฐาน 
 

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting 
ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ดังนี้ 

ระบบ iOS ระบบ Android 
 

 
 

 

https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-
meetings/id546505307 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.
zoom.videomeetings 
 

 
 

 

mailto:hello@ojconsultinggroup.com
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น  
4. การเข้าสูร่ะบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นและเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ในระหว่างการประชุม ท่านสามารถลงคะแนนในแตล่ะวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ 

“ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไมล่งคะแนนส าหรับวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดย
อัตโนมัติ (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผูเ้ข้าร่วมประชุมมีเหตุขดัขอ้งหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถตดิต่อบรษิัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ท่ีระบไุว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

 
กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วม
ประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยระบุ
ผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้ก าหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 3 เมษายน 
2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• อีเมล์ : investor@nerubber.com 

• ทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

589/156 ช้ัน 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ 

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะท าการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบ
ฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น
ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian) 
 
กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ

ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลง

นามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ

ผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 
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• อีเมล์ : investor@nerubber.com 

• ทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

589/156 ช้ัน 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ 

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 
การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะพิจารณา
ในการประชุม E-AGM 
  กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้ 
1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

• อีเมล์ : investor@nerubber.com 

• ทางไปรษณีย์ : ส่วนงานเลขานุการบริษัท 
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ ากัด (มหาชน) 

589/156 ช้ัน 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ ทาวเวอร์ 

ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล 
พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือค าถามทุกครั้ง บริษัทเปิด
ช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ผ่านช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) เท่านั้น 

 
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเลขานุการบริษัท หรือ นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น 

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว 

ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน 

 
 


