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ข้อปฎิบติัส าหรบัการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะที่มคีวามประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยนืยนัตวัตนตามที่ระบุไว้ 
มายงับรษิัทฯ ภายในวนัที ่1 เมษายน 2565 เมื่อบรษิัทฯ ได้ตรวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผู้ถอืหุน้ตามขอ้มูลปิดสมุด
ทะเบยีนรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์จะ
ส่ง Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยงัอีเมล์ที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง Link 
ล่วงหน้า 2 วนัก่อนวนัประชุม  

 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ จะต้องแจง้ความประสงค์ทีจ่ะเขา้ร่วมประชุม ได้  2 วธิี
ดงัต่อไปนี้ 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทาง E-Mail หรอืไปรษณีย ์
2. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุม ดว้ยวธิส่ีงขอ้มลูทางเว็บไซต ์หรอื QR Code  

 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่ง
ข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์

 

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิง่ที่ส่งมาด้วย 7) โดย
ขอให้ท่านระบุอีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มือถือของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุม  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม E-AGM  
2.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

• กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 

หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนบหลกัฐานประกอบ และผูถ้อื
หุน้จะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทครบถว้น
แลว้ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอใหผู้้มอบฉนัทะแนบ
หลกัฐานประกอบ และผูม้อบฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 
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o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้รบัมอบฉันทะ
แนบหลกัฐานประกอบ และผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสาร
ดว้ย 

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล 

• กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่ านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนทีร่าชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาต
ขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล 
ขอให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) แนบหลกัฐานประกอบ และผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
จะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 

• กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมแทนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
o หนังสอืมอบฉนัทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น 

และลงลายมอืผูม้อบฉนัทะและผู้รบัมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทครบถว้น
แลว้ 

o ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้ม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัประชุมผู้
ถือหุ้น ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนทีร่าชการออกใหแ้ละยงัไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล (กรรมการ) เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาต
ขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ -สกุล 
ขอให้ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) แนบหลกัฐานประกอบ และผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) 
จะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 

o ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะ เช่น บตัร
ประจ าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสือ
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้รบัมอบฉันทะ
แนบหลกัฐานประกอบ และผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสาร
ดว้ย 

กรณีที่เอกสารหรอืหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปลโดยผูถ้อืหุน้หรอืโดยผูม้อี านาจลงแทนนิติ
บุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) 
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3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ  1) และหลกัฐานแสดงตัวตน พร้อม
เอกสารประกอบต่าง ๆ (ขอ้ 2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิทัฯ ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 

• ช่องทาง E-Mail : jpagm@jsppharma.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คุณสุวรรณา ศรอีนิทร ์
  บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  255, 257 ซอยสาธุประดษิฐ ์58 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพฯ 10120 

 
กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทอรนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทาง
เวบ็ไซต์หรือ QR Code 

 

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเขา้ไปที ่
Scan QR Code เขา้ไปที ่Link 

 

https://jp.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 
 

 

2. กรอกขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ 
2.1. เลขทีบ่ญัชผีูถ้อืหลกัทรพัย์ 
2.2. ชื่อ (ไม่ตอ้งระบุค าน าหน้า) หากผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูในช่องนี้ 
2.3. นามสกุล (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ใหใ้ส่ชื่อนิตบิุคคลในช่องนามสกุล) 
2.4. เลขบตัรประจ าตวัประชาชน 
2.5. แนบไฟลห์นังสอืรบัรองบรษิทั (กรณีผูถ้อืหุน้เป็นนิตบิุคคล)  
2.6. เลอืกยอมรบัเงือ่นไข และยนิยอมใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูส่วนบุคคล 
2.7. กด “ยนืยนั”  

3. ตรวจสอบชื่อผูถ้อืหุน้และจ านวนหุน้ หากถูกตอ้งกรุณากรอกขอ้มลูของผูถ้อืหุน้เพิม่เตมิดงันี้ 
3.1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ) 
3.2. E-mail เพื่อรบั Link ส าหรบัเขา้ร่วมประชุม 
3.3. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื 
3.4. เลอืกประเภทการเขา้ร่วมประชุม 

 

mailto:jpagm@jsppharma.com
https://jp.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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3.4.1. เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองผ่าน E-AGM 
3.4.2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลทัว่ไปเขา้ร่วมประชุมผ่าน E-AGM 
3.4.3. มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 

3.5. กด “ถดัไป” 
4. บนัทกึภาพส าหรบัยนืยนัตวัตนและมอบฉนัทะ 

4.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่าน E-AGM 
4.1.1. บนัทกึรปูถ่ายผูถ้อืหุน้ โดยกดอนุญาตยอมรบั (Allow) ใหเ้วบ็ไซตเ์ขา้ถงึกลอ้งถ่ายรปู  

 

4.1.2. ถ่ายรปูบตัรประจ าตวัประชาชนเตม็ใบ  

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีทีต่อ้งการถ่ายอกีครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 
4.1.3. ถ่ายรปูผูถ้อืหุน้พรอ้มถอืบตัรประจ าตวัประชาชน (ตามรปูตวัอย่างทีป่รากฏ) 

• กด “ถ่ายภาพ” 

• กด “บนัทกึ” 

• กรณีทีต่อ้งการถ่ายอกีครัง้ กรุณากดปุ่ ม “ลองใหม่” 
4.1.4. กด “ถดัไป” 
4.1.5. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 
4.1.6. กด “เสรจ็สิน้” 

4.2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทัว่ไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 
4.2.1. บนัทกึรปูถ่ายขอ้มลูผูถ้อืหุน้ (เหมอืนกรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 
4.2.2. บนัทกึขอ้มลูผูร้บัมอบฉนัทะและแนบเอกสารประกอบ 

(ก) ชื่อ-นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาไทย) 
(ข) ชื่อ-นามสกุล ของผูร้บัมอบฉนัทะ (ภาษาองักฤษ) 
(ค) แนบไฟลส์ าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ 
(ง) แนบไฟลห์นังสอืมอบฉนัทะทีม่กีารกรอกขอ้มลู และลงลายมอืชื่อครบถว้นแลว้ 
(จ) กด “ถดัไป” 

4.2.3. กด “ถดัไป”  
4.2.4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 
4.2.5. กด “เสรจ็สิน้” 
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4.3. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
4.3.1. บนัทกึรปูถ่ายขอ้มลูผูถ้อืหุน้ (เหมอืนกรณีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง) 
4.3.2. แนบแบบฟอรม์มอบฉนัทะ ทีก่รอกขอ้มลู และลงลายมอืชื่อครบถว้นแลว้ 
4.3.3. กด “ถดัไป”  
4.3.4. ระบบจะขึน้ขอ้ความ “ไดร้บัขอ้มลูเรยีบรอ้ยแลว้” ใหต้รวจสอบชื่อ นามสกุล และจ านวนหุน้อกีครัง้ 
4.3.5. กด “เสรจ็สิน้ 

หมายเหตุ : ระบบรบัแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมฯ จะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที ่23 มนีาคม 2565 ถงึวนัที ่1 
เมษายน 2565 หรอืจนกว่าการประชุมจะแลว้เสรจ็ (ระบบไม่เปิดรบัขอ้มลูในวนัเสาร ์อาทติย ์และวนัหยุดราชการ)  

กรณีที่เอกสารหรอืหลกัฐานที่ไดก้ล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปลโดยผูถ้อืหุน้หรอืโดยผูม้อี านาจลงแทนนิติ
บุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิตบิุคคล) 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) 

1. เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแจ้งความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมและไดร้บัการตรวจสอบครบถว้นแล้ว ท่าน
จะไดร้บั E-Mail จากทางผูใ้หบ้รกิารจดัประชุมฯ ซึง่จะเป็น Link ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุม และคู่มอืการเขา้
ใชง้านระบบ ก่อนวนัประชุม 2 วนั โปรดศกึษาคู่มอืวธิกีารใชง้านระบการประชุม E-AGM โดยละเอยีด กรณี
ทีย่งัไม่ไดร้บั E-Mail ดงักล่าวภายในวนัที ่4 เมษายน 2565 ใหต้ดิต่อบรษิทัฯ โดยทนัท ี

2. การเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กบัคอมพวิเตอร์  / โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ต
ความเรว็ 4G หรอือนิเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแทบ็เลต็ (Tablet) หรอืโทรศพัทม์อืถอื จะตอ้งตดิตัง้แอพพลเิคชนั Zoom 
Cloud Meeting ก่อนเขา้ร่วมประชุม ซึง่สามารถ Download ไดด้งันี้ 

ระบบ iOS ระบบ Android 

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

meetings/id546505307 
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.z

oom.videomeetings 
 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาท ีก่อนเริม่การประชุม อย่างไรกต็ามการถ่ายทอดสดจะเริม่
เมื่อถงึเวลาประชุมเท่านัน้  

4. การเขา้สู่ระบบผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ 

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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5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็
ด้วย หรอืงดออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่าน
ลงคะแนนเสยีงเป็นเหน็ดว้ยโดยทนัท ี(ใชว้ธิกีารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเหน็ดว้ย) 

6. กรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมประชุมมเีหตุขดัขอ้งหรอืตดิปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ท่านสามารถตดิต่อบรษิทั โอ
เจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้น E-Mail ทีจ่ดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 

 

*** การประชุม E-AGM น้ีจะเป็นการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เท่านัน้ และจะไม่มีการจดัสถานท่ีการ

ประชุมในรปูแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาท่ีบริษทัฯ *** 

 

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรอืไม่สามารถมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ
ท่านอื่นเขา้ร่วมประชุมแบบ E-AGM ได ้หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอสิระ กรุณาส่งหนังสอืมอบ
ฉันทะ (สิง่ทีส่่งมาดว้ย 4) โดยระบุผูร้บัมอบฉันทะเป็นกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งตามทีบ่รษิทัไดก้ าหนดไวพ้รอ้ม
เอกสารประกอบ และตดิอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท ครบถ้วนแล้วใหบ้รษิทัฯ หรอืลงทะเบยีนผ่านช่องทางเวบ็ไซต์
หรอื QR Code ภายในวนัท่ี 1 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : jpagm@jsppharma.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คุณสุวรรณา ศรอีนิทร ์
  บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  255, 257 ซอยสาธุประดษิฐ ์58 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพฯ 10120 

หมายเหตุ : กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ระบุการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ กรรมการอสิระจะท าการลงคะแนนเสยีงตามทีท่่านได้
ระบุมาในหนังสอืมอบฉนัทะ ซึง่ในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง เพยีงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสยีงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการ
ลงคะแนนเสยีงของ Custodian) 

 

กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและ
ดแูลหุ้น  

กรุณาน าส่งขอ้มลูต่อไปนี้  

1. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุม) กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมอื
ชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มตดิอากรแสตมป์ 20 บาทครบถว้นแลว้ 

2. หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของ คสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผู้มอี านาจลงนามแทนนิตบิุคคลของ คสัโตเดยีน (Custodian) หรอืผู้รบัมอบอ านาจ พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี 

mailto:jpagm@jsppharma.com
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3. หนังสอืมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ
แทน 

4. หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian) 
5. ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนที่ราชการออกให้และยงัไม่หมดอายุของผู้รบัมอบฉันทะ เช่น บตัรประจ าตัว

ประชาชน หรอืบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืใบอนุญาตขบัขี ่หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) กรณีมกีารเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้รบัมอบฉันทะแนบหลกัฐานประกอบ และผู้รบัมอบ
ฉนัทะจะตอ้งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งบนเอกสารดว้ย 

6. จดัส่งขอ้มลู ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : jpagm@jsppharma.com 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คุณสุวรรณา ศรอีนิทร ์
  บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  255, 257 ซอยสาธุประดษิฐ ์58 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพฯ 10120 

 

การส่งค าแนะน าหรือค าถามเก่ียวข้องกบัธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษทัฯ หรือเก่ียวข้องกบั
วาระใด ๆ ซ่ึงจะพิจารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีท่านผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะส่งค าแนะน าหรอืค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได ้2 วธิ ีดงัต่อไปนี้ 

1. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้าใหบ้รษิทัก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้ 

• ช่องทาง E-Mail : jpagm@jsppharma.com 

• ช่องทางโทรศพัท ์: คุณเกรยีงไกร รุ่งเรอืงทวกีุล 064-479-1691 

• ช่องทางไปรษณีย ์: คุณสุวรรณา ศรอีนิทร ์
  บรษิทั โรงงานเภสชัอุตสาหกรรม เจเอสพ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
  255, 257 ซอยสาธุประดษิฐ ์58 
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 
  กรุงเทพฯ 10120 

2. ส่งค าแนะน าหรอืค าถามระหว่างการประชุม ส าหรบัผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง
ระบุชื่อและนามสกุล พรอ้มแจง้ว่าเป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเอง หรอืเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ก่อนทีจ่ะมกีารส่ง
ค าแนะน าหรอืค าถามทุกครัง้ บรษิทัฯ เปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดงันี้ 

• ช่องทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat)  

• ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมอื และเปิดไมโครโฟนทีอุ่ปกรณ์
ของตนเอง หลงัจากทีเ่จา้หน้าทีค่วบคุมระบบส่งค าเชญิใหท้่านสนทนาได ้และกรุณาปิดไมโครโฟน
หลงัจากทีส่นทนาเสรจ็ทุกครัง้ (สามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคู่มอืการเขา้ร่วมประชุมทีถู่ก
จดัส่งไปยงัอเีมลข์องผูเ้ขา้ร่วมประชุม) 

 

mailto:jpagm@jsppharma.com
mailto:jpagm@jsppharma.com
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ทัง้นี้ หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมสามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่ดงันี้ 

1. เรื่องการส่งเอกสารยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ตดิต่อ
เลขานุการบรษิทัเพื่อสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิได ้ตามช่องทางการตดิต่อบรษิทั ตามรายละเอยีดขา้งตน้ 

2. เรื่องขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่
ยนืยนัตวัตนอย่างถูกตอ้งและครบถว้นแล้ว ตดิต่อบรษิทั โอเจ อนิเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ตามหมายเลข
โทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้น E-Mail ทีจ่ดัส่งคู่มอืการใชง้านระบบไปใหท้่าน 


