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ที่  สลน. 060/2565 
 

วนัท่ี 1 เมษายน 2565 
 
 

เรื่อง    เผยแพร่ขั้นตอนการยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ทางเว็บไซตข์องบรษิัทฯ 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
           ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2565 เวลา      
10.30 น. ไดม้ีมติอนุมัติเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 29) เป็นการประชุม
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เท่านัน้ ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 
โดยไดเ้ปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไปก่อนหนา้นี ้ 
 

 บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ ไดเ้ผยแพร่ขั้นตอนการยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้ร่วมประชุม (E-Request)   
และการใชง้านระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) บนเว็บไซตข์องบรษิัทฯ ที่ www.crownseal.co.th ภายใต้
หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ ์      “ขอ้มลูส าหรบัผูถื้อหุน้” ตัง้แต่วนัศกุรท์ี่ 1 เมษายน 2565 เป็นตน้ไป อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุน้
ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงักล่าว สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ 
ท่านใดท่านหน่ึง ตามที่บริษัทฯ ไดก้ าหนดและแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนได ้โดยมีขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาดว้ย 
 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

        ขอแสดงความนบัถือ 

            (นายโอภาศ  ธันวารชร) 
              กรรมการและผูจ้ดัการใหญ่ 

 
 
 
 
 
 
 

 

ส านกัเลขานกุารบรษิัท 

โทร. 02-5330450 ต่อ 638 

http://www.crownseal.co.th/
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วนัท่ี......................เดือน......................พ.ศ....................... 
                                                                                      Date                    Month                    Year 
 

(1) ขา้พเจา้............................................หมายเลขบตัรประชาชน/ หนงัสือเดินทาง.......................................... 
I/We,                                                Identification Card/ Passport number 
 

สญัชาติ........................บา้นเลขท่ี....................ถนน................................ต าบล/แขวง............................... 
Nationality                   Residing at No.          Road                              Sub district 
 

อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์................................ 
District                                                Province                                Postal Code 
 

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of Crown Seal Public Company Limited 
 

                     โดยถือหุน้รวมทัง้สิน้ ........................................................................................ หุน้ 
                     Holding the total amount of                                                                            shares 

 
              ลงชื่อ/ Signed.........................................................ผูถื้อหุน้/ Shareholder  

                (..........................................................) 

     ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์บริษัท ฝาจีบ จ ากัด (มหาชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of Crown Seal Public Company Limited 
 
 

             ประสงคจ์ะรว่มประชมุและลงคะแนนผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิสส์ าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  
            I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2022 
 f 

              เขา้รว่มประชมุดว้ยตวัเอง 
                   Self-Attending 
              มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….........ไดเ้ขา้รว่มประชมุดงักล่าวขา้งตน้ 
                   Proxy to                                                                                             attend the meeting. 

 (3)  ขอ้มลูในการจดัส่งวิธีการเขา้รว่มประชมุ 
                   Please send the Link to join the meeting by below email 
          g               อีเมล………………………………………………………………………....…(โปรดระบ)ุ 

E-Mail            Please fil in the blank. 
                    โทรศพัทม์ือถือ………………………………………………………………....(โปรดระบ)ุ 

Mobile Number           Please fil in the blank. 
 

            (4)  จดัส่งเอกสารเพื่อยนืยนัตวัตน ตามเอกสารแนบและวิธีการเขา้รว่มประชมุ ภายในวนัที ่15 เมษายน 2565 
               Please submit the required document per an attachment 15 April 2022 
            (5)  เมื่อไดร้บัการยืนยนัตวัตน บรษิัทฯ จะจดัสง่ลิงคก์ารเขา้รว่มประชมุและวิธีการเขา้รว่มประชมุไปยงัอเีมลท์ี่ท่านไดร้ะบ ุ              
                   Once you have verified, the Company will send the Link to join the meeting via email 
            (6)  ในวนัประชมุผูถื้อหุน้จะตอ้งเตรียม เลขบญัชีผูถื้อหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรบัการเขา้รว่มประชมุ 
                   Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.  

 
 

 

เอกสารแนบ 1 
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ข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ ที่มีความประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมตอ้งส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไวม้ายัง
บริษัทภายใน วันที่ 15 เมษายน 2565 เมื่อบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลตามรายชื่อผูถื้อหุน้ตามขอ้มูลปิดสมุดทะเบียน
รายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมฯ ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ผูใ้หบ้ริการจดัประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะส่ง Link 
ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมและคู่มือการเขา้ใชง้านไปยงัอีเมลท์ี่ท่านไดส่้งมาแจง้บริษัท โดยจะส่ง  Link ล่วงหนา้ 2 วนั
ก่อนวนัประชมุ  
 

การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถื้อหุน้ที่ตอ้งการเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ี่จะเขา้ร่วมประชุม ได้  2 วิธี
ดงัต่อไปนี ้

1. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทาง E-Mail หรือไปรษณีย ์
2. แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ ดว้ยวิธีส่งขอ้มลูทางเว็ปไซต ์หรือ QR Code  

 

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูล
ทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย ์ 
 

1. โปรดกรอกเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (เอกสารแนบที่ 1) โดยขอใหท้่าน
ระบ ุอีเมล ์(E-mail) และหมายเลขโทรศพัทม์ือถือของท่าน ใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  

2. แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM  
2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 

• กรณีผูถื้อหุน้ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
➢ ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตวัราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงชื่อ-สกุล ขอให ้  
ผูถื้อหุน้แนบหลกัฐานประกอบดว้ย 

• กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
➢ หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ

ลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ (หากมี) 
➢ ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น  ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูม้อบฉนัทะ 

➢ ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผูร้บัมอบฉันทะ เช่น  ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตวั
ขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายแุละลงลายมือชื่อ
รบัรองส าเนาถกูตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล 
• กรณีผูม้ีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการ) ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
➢ ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 
➢ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัร

ประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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• กรณีที่มีการมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เขา้รว่มประชมุแทน ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

➢ หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และ
ลงลายมือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และติดอากรครบถว้นแลว้ 

➢ ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ ออกใหไ้ม่เกิน 1 ปีก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 
ซึ่งรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการ) ที่มีอ  านาจลงนามแทนนิติบคุคล 

➢ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูแ้ทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัร
ประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยงัไม่หมดอายุและลง
ลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

➢ ส าเนาเอกสารแสดงตวัตนของผูร้บัมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบคุคลธรรมดาตามที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ 
 

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง
เอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถื้อหุน้ หรือ โดยผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนัน้ 
(ในกรณีเป็นนิติบคุคล) 
 

3. ส่งเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(ขอ้1) และหลกัฐานแสดงตวัตน พรอ้มเอกสาร
ประกอบต่าง ๆ (ขอ้2) โดยจดัส่งมาใหบ้รษิัท ภายในวนัที ่15 เมษายน 2565  
• ช่องทาง E-Mail : companysecretary@crownseal.co.th 
• ช่องทางไปรษณีย ์: ส านกัเลขานกุารบรษิัท (บรษิัท ฝาจีบ จ ากดั (มหาชน)) เลขที่ 5 ซอยรงัสิต-นครนายก 46 

  ต าบลประชาธิปัตย ์อ าเภอธัญบรุ ีจงัหวดัปทมุธานี 12130  โทร 0-2533-0450-9 
 

กรณีผู้ถือหุน้ต้องการแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) โดยช่องทางเว็ปไซต์
หรือ QR Code 
แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุฯ ผ่าน Web Browser: Chrome โดยเขา้ไปท่ี 

Scan QR Code เขา้ไปท่ี Link 
 
 
 

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

 

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดห้นา้เว็ปไซตบ์ริษัท www.crownseal.co.th ภายใตห้มวดนกัลงทุน
สัมพันธ์       “ข้อมูลส าหรับผู้ถือหุ้น” กรณีมีข้อสอบถามเก่ียวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ์ติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอร ์เนชั่นแนล จ ากดั โทรศพัท ์097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 
 

การส่งค าถามล่วงหน้า  
เพื่อใหไ้ดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุและเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนอ์ย่างเต็มที่  หากมีค าถามที่ประสงคจ์ะให้
บรษิัทชีแ้จงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชมุครัง้นี ้หรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบรษิัท สามารถส่งค  าถามล่วงหน้า
ถึง เลขานุการบริษัทตามอี เมล  ratree@crownseal .co.th  
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