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สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด

(มหาชน) (“บริษัทฯ”) จึงก าหนดให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียง

ช่องทางเดียวในวันที่ 22 เมษายน 2565 ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีการจัดสถานท่ีประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน 

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด เป็นผู้ให้บริการในการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยระบบควบคุมการประชุมที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน

สารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ที่ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จัดท าขึ้นภายใต้ประกาศ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะให้ด าเนินการตาม

ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชมุฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่ Link นี้ 

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

หรือสแกน QR Code เพ่ือเข้าสู่ระบบ 

Scan QR Code 

 
  

“โดยระบบจะเร่ิมเปิดให้ด าเนินการต้ังแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 จนถึงเวลาปิดประชมุในวันที่ 22 เมษายน 2565” 

 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวบุคคลตามที่ระบบแสดงพร้อมอัพโหลดหลักฐานเพ่ือแสดง

สิทธิเข้าร่วมประชุม (รายละเอียดปรากฎตาม “หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารหน้า 4-5” 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

1) เลขท่ีบัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ 

2) ช่ือ (ไม่ต้องระบุค าน าหน้า)  

3) นามสกุล  

4) เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 

ข้อปฎิบัติส าหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ ากัด (มหาชน) 

https://sgp.thekoble.com/agm/emeeting/index/1
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5) เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

6) กด “ยืนยัน” 

2.2 ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 

1) ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) 

2) Email เพื่อรับ Link ส าหรับเข้าร่วมประชุม 

3) เบอร์โทรศัพท์มือถือ 

4) เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม 

4.1 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM 

4.2 มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM 

4.3 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

5) กด “ถัดไป” 

 

วิธีการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบต่างๆ 

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
การบันทึกรูปถ่ายผู้ถือหุ้น 

1. กดอนุญาตยอมรับให้เวปไซต์เข้าถึงกล้องถ่ายรูป กดยอมรับ (Allow)  

 
2.  ถ่ายรูปบัตรประจ าตัวประชาชนเต็มใบ  

 กด “ถ่ายภาพ” 

 กด “บันทึก” 

 กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

3.  ถ่ายรูปผู้ถือหุ้นพร้อมถือบัตรประจ าตัวประชาชน (ตามรูปตัวอย่างที่ปรากฏ) 

 กด “ถ่ายภาพ” 

 กด “บันทึก” 

 กรณีที่ต้องการถ่ายอีกครั้ง กรุณากดปุ่ม “ลองใหม่” 

4. กด “ถัดไป” 

5. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

6. กด “เสร็จสิ้น” 
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กรณีที่ 2 มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม 
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. บันทึกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ 

 ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย) 

 ช่ือ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ) 

 แนบไฟล์ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ 

 แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

 กด “ถัดไป” 

3. กด “ถัดไป”  

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

5. กด “เสร็จสิ้น” 

 

กรณีที่ 3 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 
1. บันทึกรูปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 

2. แนบแบบฟอร์มมอบฉันทะที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบถ้วน 

3. กด “ถัดไป” 

4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบช่ือ นามสกุล และจ านวนหุ้นอีกครั้ง 

5. กด “เสร็จสิ้น” 

 

หมายเหตุ :  -  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และคัสโตเดียน (Custodian) ต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ 

ให้ติดต่อผู้ให้บริการจัดประชุมบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เพ่ือด าเนินการต่อไป 

  ติดต่อ 097-087-2591 หรือ E-mail : Phannapas@ojconsultinggroup.com 

 - ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 7-22 เมษายน 2565 หรือ 

จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) 

 - กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้อง

แสดงเอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน

นิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 
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หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ขอใหท้่านผู้ถือหุ้นอัพโหลดเอกสารดังมีรายการที่ก าหนดเข้าสู่ระบบ โดยพิจารณาด าเนินการเป็นรายกรณี ตามแต่ประเภท

ของผู้ถือหุ้น โดยสามารถถ่ายภาพและอัพโหลดเอกสารส่งมายังบริษัทฯได้ 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

 กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวราชการ 

หรือใบอนุญาตขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย 

 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้

มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ

ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้มอบ

ฉันทะ 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือ

ส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องของผู้รับ

มอบฉันทะ 
 

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

 กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล(กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรอง

ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

 กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

o หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว 

o ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรอง

ส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัว

ข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือช่ือรั บรองส าเนา

ถูกต้อง 

o ส าเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น 
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ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
ให้แสดงเอกสารตามที่ก าหนดข้างต้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังนี้ 

 หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นต้ังอยู่หรือ

โดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ

บุคคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อ ที่ต้ังส านักงานใหญ่ 

 กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง

เอกสารค าแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลงนามรับรองค าแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น 

(ในกรณีเป็นนิติบุคคล) พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ (ถ้ามี) 

 

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค 
กรุณาน าส่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือผู้มอบ

ฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ

ลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอ านาจ พร้อมประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 

3. หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ 

E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link ส าหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อน

วันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบการประชุม E-AGM โดยละเอียด  

กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ 

โทร. 02-1209999 ต่อ 3611, 3612 

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค (Notebook) 

/ แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว  4G หรือ

อินเตอร์เน็ตบ้านพ้ืนฐาน  

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดต้ังโปรแกรม Zoom 

Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซ่ึงสามารถ download ได้ดังนี้ 

 

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. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลา

ประชุมเท่าน้ัน  

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขท่ีบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น 

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ

งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็น

ด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเทคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย) 

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์

เนช่ันแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 097-237-0094, 097-087-2591, 099-220-5684 

7. บริษัทฯ ไม่มีการจัดการประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2565  จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้น

ยื่นความจ านงเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

หรือบุคคลอื่นที่ท่านมอบหมายให้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน 

 

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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การส่งค าแนะน าหรือค าถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซ่ึงจะ

พิจารณาในการประชุม E-AGM  

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค าแนะน าหรือค าถามต่าง ๆ สามารถกระท าได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี ้

1. ส่งค าแนะน าหรือค าถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ 

 อีเมล์  :  agm.siamgas@gmail.com 

 โทรศัพท์  :  02-120-9999 ต่อ 3611, 3612 

2. ส่งค าแนะน าหรือค าถามระหว่างการประชุม ส าหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุช่ือ

และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค าแนะน าหรือ

ค าถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค าแนะน าและค าถามระหว่างประชุม ดังน้ี 

 ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)  

 ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง 

หลังจากท่ีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งค าเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จ

ทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมล์ของผู้เข้าร่วม

ประชุม) 

 

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือขั้นตอนการเข้า

ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 097-237-0094, 097-087-2591, 099-

220-5684 

2. เรื่องอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 1. ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อสอบถามข้อมูลที่เบอร์ 02-120-9999 ต่อ 3611, 3612 

mailto:agm.siamgas@gmail.com

