
 
ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

Procedures chart for Identity proofing and attend the 2022 AGM via electronic media 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7       หนา้ 1/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 / Enclosure 7 

 

 

  

ผูถ้อืหุน้ 
Shareholder 

มาดว้ยตนเอง 

In Person 

มอบฉนัทะ 

Granting Proxy 

มอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่ 
Granting Proxy to Other 

มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ 
Granting Proxy to  

Independent Director 

1. แบบแจง้เขา้ร่วมประชมุ E-AGM ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 
(Notification of E-AGM in accordance with enclosure 
No.11) 

2. * หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ก ข และ ค ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 10 
(Proxy form A, B and C in accordance with enclosure 
No.10) 

3. เอกสารและหลักฐานตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 6  

(Document in accordance with enclosure No.6) 

หมายเหตุ *กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ใช ้

หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ก” หรือ “แบบ ข” หรือ “แบบ ค”                          
(คัสโตเดียน) เท่านั้น โดยทางบรษัิทฯ จะน าส่งใหแ้ก่กรรมการ
อสิระทีท่่านมอบฉันทะไว ้เพื่อด าเนินการลงคะแนนตามทีร่ะบุมา 
กรณี ผูถ้ือหุน้ไม่ลงคะแนน บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์หก้รรมการ

อสิระทีท่า่นมอบฉันทะเป็นผูล้งคะแนน 

Remark *Granting Proxy to Independent Director has to 
use proxy form “Form A” or “Form B” or “From C” 
(Custodian) only, the Company will submit to the 
Independent Director who will grant as proxy holder and 
vote as specific. In case, shareholder does not specify 
voting, Independent Director who is a proxy holder, shall 
have the right to consider and vote on behalf of 
shareholders in all respects. 

สง่เอกสารตอบกลบัมา

ยงับรษิทัฯ แบบอเีมล ์
หรอืไปรษณีย ์ตามที่

บรษิทัฯ ไดแ้จง้ภายใน
วนัที ่25 เมษายน 2565 

Sending requirement 
document to the Company 
through E-mail or Post as 

specific, within                        
25 April 2022 

1. แบบแจง้เขา้ร่วมประชมุ E-AGM  
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 11 
(Notification of E-AGM in 
accordance with enclosure 
No.11 

2. เอกสารและหลักฐานตามสิง่ทีส่ง่
มาดว้ย 6 
(Document in accordance 
with enclosure No.6) 

 

บรษิทัฯ ตรวจสอบรายชือ่เพือ่ยนืยนัตวัตน 

The Company checks for Identity Proofing. 

บรษิทัฯ ท าการสง่ลงิคก์ารเขา้รว่มประชุม และคูม่อืการใช้

งานระบบ ไปยงัอเีมลท์ีผู่ถ้อืหุน้แจง้ไวก้บับรษิทัฯ 
The Company sends the individual link to attend the E-AGM including 

the system access manual to the E-mail given to the Company 

เปิดหอ้งประชุม E-AGM เวลา 09.00 น.  

วนัที ่28 เมษายน 2565 

Open E-AGM Room at 09.00 a.m. on 28 April 2022  

เร ิม่ประชุม E-AGM เวลา 10.00 น. 

วนัที ่28 เมษายน 2565 

Start the Meeting E-AGM at 10.00 a.m. 
on 28 April 2022  

 

ผูถ้อืหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้สูร่ะบบ E-AGM 

ดว้ย Username และ Password 

Shareholder and Proxy registration to E-AGM System by 
Username and Password 



 
ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

Procedures chart for Identity proofing and attend the 2022 AGM via electronic media 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7       หนา้ 2/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 / Enclosure 7 

การส่งค าถามล่วงหน้า / Sending questions in advance 

เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัประโยชนส์งูสดุจากการประชมุฯ และเพื่อเป็นการรกัษาสิทธิประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งเต็มที่ หากท่านมีค  าถาม
ที่ประสงคจ์ะใหบ้รษิัทฯ ชีแ้จงในประเด็นใดตามแต่ละระเบียบวาระการประชมุครัง้นี ้สามารถส่งค าถามล่วงหนา้ไดภ้ายในวนัท่ี 25 เมษายน 
2565 ถึงเลขานกุารบรษิัท ทางอีเมล: cs@onee.one  

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้รว่มประชมุฯ ยงัคงสามารถสอบถามตามระเบียบวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้

For shareholders to receive the greatest benefit at the Meeting and fully protect the rights as a shareholder, should you 
have any queries that you would like the Company to clarify on any agenda, you can send the questions prior to the Meeting, 
in advance to Company Secretary via Email: cs@onee.one , within April 25, 2022. 

However, Shareholders and Proxy Holder can also ask according to the meeting agenda by teleconferences through 
electronic devices (E-meeting). 

ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสาร / Channel to contact and submit document as required 

1) กรณี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ยังไม่ได้รับอีเมลลิง้คก์ารเข้าร่วมประชุมฯ และคู่มือการเข้าใช้งานระบบการ
ประชุม E-AGM ภายในวันที่ 25 เมษายน 2565 โปรดติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด ในเวลาท าการ                 
คือ 08.00 น. – 17.00 น. ของ วนัท่ี 21 - 22 เมษายน 2565 และ วนัท่ี 25 - 28 เมษายน 2565  

In the case of shareholders or proxies haven't received an email link to join the meeting and the manual for 
accessing the E-AGM meeting system within April 25, 2022, please contact OJ International Co., Ltd. during 
business hours: 8:00 a.m. – 5:00 p.m. on April 21 - 22, 2022 and April 25 - 28, 2022. 

▪ โทรศัพท:์ 097-087-2591 หรือ 094-128-4893 หรือ  

▪ อีเมล: phannapas@ojconsultinggroup.com 

▪ Telephone: +66 97-087-2591, +66 94-128-4893 or  

▪ E-mail: phannapas@ojconsultinggroup.com 

 

2) กรณี มีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM โปรดติดต่อบรษิัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั  
In case there is a problem in using the E-AGM system, please contact OJ International Co., Ltd. 

▪ โทรศัพท:์ 097-087-2591, 094-128-4893 หรือ  

▪ อีเมล: phannapas@ojconsultinggroup.com  

▪ Telephone: +66 97-087-2591, +66 94-128-4893  or  

▪ E-mail: phannapas@ojconsultinggroup.com 

 

 

mailto:cs@onee.one
mailto:cs@onee.one


 
ผังขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

Procedures chart for Identity proofing and attend the 2022 AGM via electronic media 

สิ่งที่ส่งมาดว้ย 7       หนา้ 3/3        บริษัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน) 
 

ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 / Enclosure 7 

 
3) การติดต่อและส่งเอกสารเกี่ยวกับการประชุมฯ ให้แก่บริษัท เดอะ วนั เอน็เตอรไ์พรส ์จ ากัด (มหาชน) 

Contacting and sending documents related to the meeting to The One Enterprise Public Company Limited 

▪ ทางไปรษณีย ์:  
บรษิัท เดอะ วนั เอ็นเตอรไ์พรส ์จ ากดั (มหาชน)  
เลขานกุารบรษิัท ชัน้ 17 เลขที่ 50  
อาคารจีเอม็เอ็ม แกรมมี่ เพลส ถนนสขุมุวิท 21 (อโศก)  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

▪ อีเมล: cs@onee.one 

▪ โทรศัพท:์ 02 669 9712 

▪ Postal Mail Address:  
The One Enterprise Public Company Limited  
Company secretary, 17th Floor, No. 50,  
GMM Grammy Place, Sukhumvit 21 Road (Asoke), 
Khlongtoeinuea, Wattana, Bangkok 10110 

▪ E-mail: cs@onee.one 
▪ Telephone: +66 2 669 9712 

 


