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ข้อปฏิบัติส ำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting)  

 
บริษทัขอแจง้ขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงค์เขา้ร่วมประชุม E-Meeting สามารถแจง้ความประสงค์ โดยน าส่งเอกสาร
แสดงตวัตนเพ่ือยนืยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม E-Meeting ผา่นระบบน าส่งเอกสาร (Pre-Registration)  โดยเขา้ไปท่ี    
 https://phol.foqus.vc/registration/ 

หรือสแกน QR Code เพ่ือเขา้สู่ระบบ  

     
 

โดยระบบจะเปิดใหด้ าเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 11 -  25 เมษายน 2565 

2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะกรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้ง
ตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ของบริษทั (Record Date) 
จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้ก่  

 เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์
 เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  
 อีเมล (Email) ท่ีใชส้ าหรับการรับ Web-Link เพื่อการเขา้สู่ระบบการประชุม E-Meeting ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ 

รหสัผา่น (Password) ส าหรับการเขา้ร่วมประชุม E-Meeting 
 หมายเลขโทรศพัท ์
 แนบเอกสาร/หลกัฐานเพ่ือแสดงสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

แลว้แต่กรณี ดงัน้ี 

กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน  
ทีไ่ม่ใช่กรรมกำรอสิระของบริษัทฯ  

ส าเนาเอกสารตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
โดยให้น าส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ให้แก่
บริษทัตามท่ีอยูใ่นขอ้ 4.3.2 (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

หนังสือมอบฉันทะพร้อมส าเนาเอกสารประกอบตาม   
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  3 โดยให้น าส่งเอกสารฉบับจริงทาง
ไปรษณียใ์ห้แก่บริษทัตามท่ีอยู่ในขอ้ 4.3.2 (ส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 3) 
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โดยให้น าส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์ให้แก่
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3. เม่ือบริษทัไดรั้บเอกสารตามขอ้ 2 จากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแลว้ บริษทัจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อ
ยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดยเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะไดรั้บอีเมล (e-mail) 
แจง้รายละเอียด ดงัน้ี 

 ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผา่น (Password) 
 Web-Link ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-Meeting  
 คู่มือการใชง้านระบบการประชุม E-Meeting 

 

ในกรณีท่ี ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะไม่ไดรั้บการอนุมติั ท่านจะไดรั้บอีเมล (e-mail) แจง้สาเหตุ ทั้งน้ีท่านสามารถ
ยืน่เอกสารเพ่ิมเติมหรือน าส่งเอกสารท่ีไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้

4. กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ ประสบปัญหาดา้นการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบท่ี
หมายเลขโทรศพัท์  080-0087616 และ 02-0134322 หรือทางอีเมลท่ี info@quidlab.com ในช่วงเวลาท าการ ตั้งแต่เวลา 9.00-
17.00 น. (ยกเวน้วนัเสาร์-อาทิตย)์ 

5. ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะเก็บรักษาช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ไวเ้ป็นความลับ ไม่
เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช้ (Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายในวนัท่ี 25 
เมษายน 2565 กรุณาติดต่อผูดู้แลระบบตามขอ้ 4. โดยทนัที 

6. ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ีผูดู้แลระบบไดส่้งให้ท่าน
ทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้ งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเร่ิมการประชุม 
อยา่งไรก็ตามการถ่ายทอดสดการประชุมจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. เท่านั้น 

7. ส าหรับวิธีการลงคะแนนเสียงระหวา่งการประชุม E-Meeting ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนในแต่
ละวาระวา่ “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ
ไม่ลงคะแนนส าหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 

8. กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-AGM ทั้งก่อนการประชุม หรือระหวา่งการ
ประชุม กรุณาติดต่อ บริษทั ควดิแลบ จ ากดั (“Quidlab”) ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชุม E-Meeting ของบริษทัฯ โดยบริษทั
จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 
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แบบฟอร์มกำรลงทะเบียนส ำหรับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 

       เขียนท่ี_________________________________________ 

      วนัท่ี_________เดือน________________________พ.ศ._________ 

 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)_________________________________________สญัชาติ___________________ 

อยูบ่า้นเลขท่ี___________ถนน________________________ต าบล/แขวง_________________อ าเภอ/เขต_________________  

จงัหวดั__________________________ไปรษณีย_์_______________อีเมล(e-mail):__________________________________ 

โทรศพัท_์____________________________เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  โดยถือหุน้จ านวน 

ทั้งส้ินรวม________________________หุน้ 

 

 ขา้พเจา้ฯ ขอยนืยนัการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพธุท่ี 
27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรุณาส่ง Web-Llink ส าหรับเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) มายงัอีเมล (e-mail) ของขา้พเจา้ ดงัน้ี 

 อีเมล________________________________________________ 

 

 

      ลงช่ือ___________________________________________ผูถื้อหุน้ 
       (     ) 
 
 
      ลงช่ือ___________________________________________ผูถื้อหุน้ 
       (     ) 
 
 
 
ส่ิงส ำคญั:   โปรดด าเนินการจดัส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนส าหรับการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ฉบบัน้ี ท่ีกรอก
รายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยนัตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม                
E-Meeting ใหแ้ก่บริษทั ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2565 (เวลา 12.00น.) ผา่นช่องทาง ดงัน้ี 

อีเมล:  ir@pdgth.com 
ไปรษณีย:์  นกัลงทุนสมัพนัธ์/ บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
  เลขท่ี 1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 


