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ขอ้ปฎบิตัแิละเอกสารเพือ่การเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 

 

เพือ่ใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์
ตอ่ผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึเห็นควรกําหนดใหม้กีารตรวจสอบเอกสาร หรอืหลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทน
ของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ยดึถอืปฏบิัตติอ่ไป ทัง้นี ้เนือ่งจากผูถ้อืหุน้บางรายอาจยังไม่
คุน้เคยกับขอ้พงึปฏบิตัทิีนํ่ามาใชใ้นการประชมุผูถ้อืหุน้ บรษัิทจงึขอสงวนสทิธทิีจ่ะผ่อนผันการยืน่เอกสาร หรอื
หลกัฐานแสดงความเป็นผูถ้อืหุน้ หรอืผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุแตล่ะรายตามทีบ่รษัิทจะพจิารณา
เห็นเหมาะสม 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีม่คีวามประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ  ตอ้งสง่เอกสารยนืยันตัวตนตามทีร่ะบไุว ้
มายังบรษัิทภายใน วนัที ่22 เมษายน 2565 (สง่ขอ้มูลทาง อเีมล AGM2022@amrasia.com หรอื
ไปรษณีย ์)  บรษัิทไดต้รวจสอบขอ้มลูตามรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามขอ้มลูปิดสมุดทะเบยีนรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้
ร่วมประชมุฯ ถกูตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้รกิารจัดประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์จะสง่ Link สาํหรับการเขา้ร่วม
ประชมุและคูม่อืการเขา้ใชง้านไปยังอเีมลท์ีท่า่นไดส้ง่มาแจง้บรษัิท โดยจะสง่ link ลว่งหนา้ 2 วนักอ่นวนัประชมุ  

 
การแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการเขา้ร่วมประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีจ่ะเขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิี
ดงัตอ่ไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุ ดว้ยวธิสีง่ขอ้มลูทาง E-Mail หรอืไปรษณีย ์
กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) ดว้ยวธิกีารสง่
ขอ้มูลทาง E-Mail หรอื ไปรษณีย ์ 
1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) (เอกสารแนบที ่9) โดย

ขอใหท้า่นระบ ุอเีมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืของทา่น ใหช้ดัเจน สาํหรับใชใ้นการ
ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ  

2. แนบสําเนาหลักฐานแสดงตวัตน เพือ่ยนืยันสทิธเิขา้ร่วมประชมุ E-AGM  
2.1 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถ้อืหุน้ประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 
o สาํเนาเอกสารแสดงตนทีร่าชการออกใหท้ียั่งไมห่มดอาย ุเชน่บตัรประจําตัวประชาชน หรอื

บตัรประจําตัวราชการ หรอืใบอนุญาตขับขี ่หรอืหนังสอืเดนิทาง กรณีมกีารเปลีย่นแปลง
ชือ่-สกลุ ขอใหผู้ถ้อืหุน้แนบหลักฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้อ้ ืน่เขา้ร่วมประชมุแทน ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 
o หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมอืผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรครบถว้นแลว้ 
o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูม้อบฉันทะ เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรอืสําเนาบตัร

ประจําตวัขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทียั่งไม่
หมดอายุและลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉันทะ 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรั้บมอบฉันทะ เชน่สําเนาบตัรประชาชนหรอืสําเนาบัตร
ประจําตวัขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทียั่งไม่
หมดอายุและลงลายมอืชือ่รับรองสําเนาถกูตอ้งของผูรั้บมอบฉันทะ 

2.2 ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล (จดทะเบยีนในประเทศไทย หรอืตา่งประเทศ) 
• กรณีผูม้อํีานาจลงนามแทนนติบิคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสือ่

อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 
o สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้มเ่กนิ 1 ปีกอ่นวนั

ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ทีม่อํีานาจลงนาม
แทนนติบิคุคลและหากเป็นเอกสารทีจั่ดทําขึน้ในตา่งประเทศควรมกีารรับรองลายมอืชือ่
โดยโนตารพัีบบลคิไมเ่กนิ 12 เดอืน กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 
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o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรอื
สาํเนาบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่
ยังไมห่มดอายแุละลงลายมอืชือ่รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

  
• กรณีทีม่กีารมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชมุแทน ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-Meeting) 

o หนังสอืมอบฉันทะตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้ง
ครบถว้น และลงลายมอืผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ และตดิอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

o สาํเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลของผูถ้อืหุน้ ออกใหไ้มเ่กนิ 1 ปีกอ่นวนั
ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่รับรองสําเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนติบิคุคล (กรรมการ) ทีม่อํีานาจลงนาม
แทนนติบิคุคลและหากเป็นเอกสารทีจั่ดทําขึน้ในตา่งประเทศควรมกีารรับรองลายมอืชือ่
โดยโนตารพัีบบลคิไมเ่กนิ 12 เดอืน กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูแ้ทนนติบิคุคล(กรรมการ) เชน่สาํเนาบตัรประชาชนหรอื
สาํเนาบตัรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ที่
ยังไมห่มดอายแุละลงลายมอืชือ่รับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

o สาํเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูรั้บมอบฉันทะ เชน่เดยีวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามทีไ่ด ้
กลา่วขา้งตน้ 

 
กรณีทีเ่อกสารหรอืหลักฐานทีไ่ดก้ลา่วขา้งตน้ ไมใ่ชเ่อกสารฉบบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ผูถ้อืหุน้จะตอ้ง
แสดงเอกสารคําแปลฉบับภาษาองักฤษ ซึง่ลงนามรับรองคําแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอื โดยผูม้อํีานาจลงนามผกูพัน
นติบิคุคลนัน้ (ในกรณีเป็นนติบิคุคล) 
3. สง่เอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้ม

เอกสารประกอบตา่ง ๆ (ขอ้2) โดยจัดสง่มาใหบ้รษัิท ภายในวนัที ่22/4/2565  
• ชอ่งทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรอื 
• ชอ่งทางไปรษณีย ์: เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน) 
     สาํนักงานสาขาพระราม 9  

อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 

    เขตหว้ยขวาง กทม.10310 
 

การเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 
1. เมือ่ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะทีแ่จง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชมุและไดรั้บการตรวจสอบครบถว้นแลว้ 

ทา่นจะไดรั้บ E-Mail จากทางผูใ้หบ้รกิารจัดประชมุฯ ซึง่จะเป็น Link สาํหรับการเขา้ร่วมประชมุ และคูม่อื
การเขา้ใชง้านระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศกึษาคู่มือวธิีการใชง้านระบการประชมุ E-AGM โดย
ละเอยีด กรณีทียั่งไม่ไดรั้บ E-Mail ดังกล่าวภายในวนัที ่25/4/2565 ใหต้ดิต่อบรษัิท ชอ่งทาง E-
Mail : AGM2022@amrasia.com โดยทนัท ี

2. การเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนผ่านทางสือ่อเิล็กทรอนกิส ์สามารถใชไ้ดก้ับคอมพวิเตอร ์/ โน๊ตบุ๊ค 
(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพม์อืถอืผ่าน Web Browser : Chrome ดว้ยอนิเตอร์เน็ต
ความเร็ว 4G หรอือนิเตอรเ์น็ตบา้นพืน้ฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเขา้ร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศพัทม์อืถอื จะตอ้งตดิต ัง้
โปรแกรม Zoom Cloud Meeting กอ่นเขา้รว่มประชุม ซึง่สามารถ download ไดด้งันี ้
 

 

 

 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8  

หนา้ 2/5 
 

mailto:AGM2022@amrasia.com
mailto:AGM2022@amrasia.com


  สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

 
Page 3 of 5 

 

 

 

 

 

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 
 

 

3. ระบบจะเปิดใหเ้ขา้ร่วมประชมุลว่งหนา้ 60 นาท ีกอ่นเริม่การประชมุ อย่างไรก็ตามการถา่ยทอดสดจะเริม่
เมือ่ถงึเวลาประชมุเทา่นัน้  

4. การเขา้สูร่ะบบผูเ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งใชข้อ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และเลขทีบ่ตัรประชาชนของผูถ้อืหุน้ 
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ทา่นจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง อย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ กรณีทีไ่ม่ไดล้งคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถอืว่า
ทา่นลงคะแนนเสยีงเป็นเห็นดว้ยโดยทนัท ี(ใชว้ธิกีารนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสยีงไปทางเห็นดว้ย) 

6. กรณีทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุมเีหตขุดัขอ้งหรอืตดิปัญหาในการใชง้านระบบ E-AGM ทา่นสามารถตดิตอ่บรษัิท 
โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ีร่ะบไุวใ้น E-Mail ทีจั่ดสง่คูม่อืการใชง้านระบบไปให ้
ทา่น 

*** การประชุม E-AGM นีจ้ะเป็นการประชุมผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสเ์ทา่น ัน้ และจะไม่มกีารจดัสถานที่
การประชุมในรูปแบบเดมิ ขอความรว่มมอืผูถ้อืหุน้ไมเ่ดนิทางมาทีบ่รษิทั*** 

 

กรณีผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ  

สําหรับผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชมุแบบ E-AGM ดว้ยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะใหผู้รั้บมอบ
ฉันทะท่านอืน่เขา้ร่วมประชมุแบบ E-AGM ได ้หากผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้ับกรรมการอสิระ กรุณาสง่
หนังสอืมอบฉันทะ (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ไดรั้บทางไปรษณีย ์หรือ สามารถดาวน์โหลด
หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก – ค ไดจ้าก https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home)   โดยระบุ
ผูรั้บมอบฉันทะเป็นกรรมการอสิระท่านใดท่านหนึ่งตามทีบ่รษัิทไดกํ้าหนดไวพ้รอ้มเอกสารประกอบ ใหบ้รษัิท 
ภายในวนัที ่22/4/2565 ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี ้

 ชอ่งทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรอื 
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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
https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home
mailto:AGM2022@amrasia.com
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 ชอ่งทางไปรษณีย ์: เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน) 
 สาํนักงานสาขาพระราม 9  
 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
 เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
 เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

หมายเหต ุ: กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ระบกุารลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระ กรรมการอสิระจะทําการลงคะแนนเสยีงตามทีท่่าน
ไดร้ะบมุาในหนังสอืมอบฉันทะ ซึง่ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงเห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เพยีงอยา่งใดอยา่งหนึง่เทา่นัน้ไม่สามารถแบง่การออกคะแนนเสยีงเป็นบางสว่นได ้(เวน้แต่
เป็นการลงคะแนนเสยีงของ Custodian) 

กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ต ัง้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บั
ฝากและดแูลหุน้  

กรุณานําสง่ขอ้มลูตอ่ไปนี ้ 

1. หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. (ทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชมุทีผู่ถ้อืหุน้ไดรั้บทางไปรษณีย ์หรอื 
สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก – ค ไดจ้าก https://www.amrasia.com/th/investor-
relations/ir-home)    กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 
พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของ คัสโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชือ่รับรองสําเนา
ถูกตอ้งโดยผูม้อํีานาจลงนามแทนนิตบิุคคลของ คัสโตเดยีน (Custodian) หรือผูรั้บมอบอํานาจ พรอ้ม
ประทับตราสําคัญของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี และหากเป็นเอกสารทีจั่ดทําขึน้ในตา่งประเทศควรมกีารรับรอง
ลายมอืชือ่โดยโนตารพัีบบลคิไมเ่กนิ 12 เดอืน กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 

3. หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน 

4. หนังสอืยนืยันวา่ผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธรุกจิคัสโตเดยีน (Custodian) 
5. สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชน หรอืสาํเนาบัตรประจําตัวขา้ราชการ หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็น

ชาวตา่งประเทศ) ของผูรั้บมอบฉันทะพรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
6. จัดสง่ขอ้มลู ผา่นชอ่งทางตอ่ไปนี ้

 ชอ่งทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรอื 
 ชอ่งทางไปรษณีย ์: เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน) 

 สาํนักงานสาขาพระราม 9  
 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
 เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
 เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

การสง่คําแนะนําหรอืคําถามเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบรษิทั หรอืเกีย่วขอ้ง
กบัวาระใดๆ ซึง่จะพจิารณาในการประชุม E-AGM  

 กรณีทา่นผูถ้อืหุน้มคีวามประสงคจ์ะสง่คําแนะนําหรอืคําถามตา่ง ๆ สามารถกระทําได ้2 วธิ ีดงัตอ่ไปนี ้

1. สง่คําแนะนําหรอืคําถามลว่งหนา้ใหบ้รษัิทกอ่นวนัประชมุ ผา่นชอ่งทางดงัตอ่ไปนี ้
 ชอ่งทาง E-Mail : AGM2022@amrasia.com หรอื 
 ชอ่งทางไปรษณีย ์: เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน) 

 สาํนักงานสาขาพระราม 9  
 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
 เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
 เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

2. ส่งคําแนะนําหรือคําถามระหว่างการประชุม สําหรับผูท้ีเ่ขา้ร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จะตอ้งระบชุือ่และนามสกลุ พรอ้มแจง้วา่เป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเอง หรอืเป็นผูรั้บมอบฉันทะ กอ่นที ่
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หนา้ 4/5 
 

https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home
https://www.amrasia.com/th/investor-relations/ir-home
mailto:AGM2022@amrasia.com
mailto:AGM2022@amrasia.com


  สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 8 

 
Page 5 of 5 

 

 

 

จะมกีารสง่คําแนะนําหรอืคําถามทกุครัง้ บรษัิทเปิดชอ่งทางในการสง่คําแนะนําและคําถามระหวา่งประชมุ 
ดงันี ้

• ชอ่งทางการสนทนาระบบพมิพข์อ้ความ (Chat)  
• ช่องทางการสนทนาระบบเสยีง ซึง่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะกดปุ่ มยกมือ และเปิดไมคโ์ครโฟนที่

อปุกรณ์ของตนเอง หลังจากทีเ่จา้หนา้ทีค่วบคมุระบบสง่คําเชญิใหท้่านสนทนาได ้และกรุณา
ปิดไมคโ์ครโฟนหลังจากทีส่นทนาเสร็จทกุครัง้ (สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดจ้ากคูม่อืการ
เขา้ร่วมประชมุทีถ่กูจัดสง่ไปยังอเีมลข์องผูเ้ขา้ร่วมประชมุ) 

 

ท ัง้นี ้หากผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการประชุมสามารถตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ดงันี ้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุมผูถ้ือหุน้ผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ตดิตอ่เลขานุการบรษัิทเพือ่สอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิได ้ตามชอ่งทางการตดิตอ่บรษัิท  

เลขานุการบรษัิท บรษัิทเอเอ็มอาร ์เอเซยี จํากดั (มหาชน)  
อเีมล ์AGM2022@amrasia.com หรอื 

 สาํนักงานสาขาพระราม 9  
 อาคารเดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระราม 9 ชัน้ 36 ทาวเวอร ์เอ 
 เลขที ่33/4 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง 
 เขตหว้ยขวาง กทม.10310 

2. เรือ่งขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชมุและการลงคะแนนเสยีงผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) กรณีที่
ยนืยันตัวตนอย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ ตดิตอ่บรษัิท โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั ตามเบอร์
โทรศพัทท์ีร่ะบไุวใ้น E-Mail ทีจั่ดสง่คูม่อืการใชง้านระบบไปใหท้า่น 
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