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ข้อปฏิบตัิสาํหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถอืหุน้ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 

เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจบุนัยงัคงทวีความรุนแรงอยา่ง

ต่อเน่ือง บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยความปลอดภยัและสขุภาพของท่านผูถื้อหุน้  

จึงกาํหนดใหจ้ดัการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ในวนัองัคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พียง

ช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานท่ีประชุมหรือการลงทะเบียนท่ีหนา้งานแต่อย่างใด ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดว้่าจา้งบริษัท  

อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์(ประเทศไทย) จาํกดั เป็นผูใ้หบ้ริการในการจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยระบบควบคมุ

การประชมุท่ีผา่นการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเองตามมาตรฐานการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของ

ระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ท่ีสาํนกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสจ์ัดทาํขึน้ภายใตป้ระกาศกระทรวง

ดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

 

การแจ้งความประสงคเ์พื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ในการนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ กรุณาดาํเนินการ

ตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1.  แจง้ความประสงคข์อเขา้รว่มประชมุผา่น Web Browser ตามลงิค ์(Link) ดา้นลา่งนี ้หรอืสแกน QR Code เพ่ือ

เขา้สูร่ะบบ 

Link: https://app.inventech.co.th/MAKRO154720R  

QR Code:  

 

 

ระบบจะเปิดให้ดาํเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงเวลาปิดประชุมในวันที่ 12 ตุลาคม 2564  

2.  เมื่อเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้มูลเพ่ือการยืนยนัตวับุคคลตามท่ีระบบแสดง พรอ้มอพัโหลดหลกัฐาน

แสดงสทิธิเขา้รว่มประชมุ โดยมรีายการเอกสารปรากฏตามท่ีแสดงในหวัขอ้ “หลักฐานในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้ถอืหุ้น” (หนา้ท่ี 3 ของเอกสารฉบบันี)้ 

3.  เมื่อกรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้  

3.1 อ่านขอ้กาํหนดการเขา้ร่วมประชุม ตามท่ีปรากฏอย่างละเอียด หลงัจากนัน้ หากท่านตกลงปฏิบตัิตาม

ข้อกําหนดดังกล่าวให้เลือกท่ี “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุม  

ขอ้กาํหนดการเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย คลิก ในช่องสี่เหลี่ยมเพ่ือยอมรบั

เง่ือนไขการใชบ้รกิาร จากนัน้ใหเ้ลอืก “สง่แบบคาํรอ้ง” 

3.2 อนึง่ หากทา่นไมย่อมรบัเง่ือนไขการเขา้รว่มประชมุ ทา่นจะไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุได ้

 

https://app.inventech.co.th/MAKRO154720R
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4. บรษัิทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบ  

กรณีขอ้มลูและเอกสารท่ีไดร้บัถกูตอ้งครบถว้น บรษัิทฯ จะอนมุตัิคาํรอ้งดงักลา่วและผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล แจง้รายละเอียด

ขอ้มลูการประชมุ ประกอบดว้ย  

– ลงิค ์(Link) สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

– ลงิค ์(Link) สาํหรบัการดาวนโ์หลดและติดตัง้แอพพลเิคชั่น “Cisco Webex Meetings”  

– Username และ Password สาํหรบัการเขา้ใชง้านหอ้งประชมุและระบบ e-Voting  

เพ่ือเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์

– ลงิค ์(Link) คูม่ือการใชง้านระบบ  

ท่านสามารถใช้ Username และ Password ที่ได้รับนี้ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมในวันอังคารที่  

12 ตุลาคม 2564 ได้ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จนถงึเวลาปิดประชุม 

กรณีขอ้มลูหรอืเอกสารท่ีไดร้บัไมถ่กูตอ้งหรือไม่สมบรูณ ์  ระบบจะปฏิเสธคาํรอ้งของทา่น โดยผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมล แจง้ถึง

สาเหตแุละสามารถดาํเนินการยื่นคาํรอ้งเพ่ิมเติมได ้

5.  กรณีประสบปัญหาเก่ียวกบัการใชร้ะบบการลงทะเบียน และระบบการประชมุ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ท่ีผูด้แูลระบบ

ท่ีหมายเลข 02 021 9123 โดยจะใหบ้รกิารในเวลา 8.30 -17.30 น. ตัง้แตว่นัศกุรท่ี์ 1 ตลุาคม 2564 จนถึงปิดการประชมุใน

วนัองัคารท่ี 12 ตลุาคม 2564 (เฉพาะวนัทาํการ ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์)    

6. บรษัิทฯ ไม่มีการจัดการประชุมแบบเข้าน่ังฟังในห้องประชุม สาํหรบัการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ใน

วนัองัคารท่ี 12 ตุลาคม 2564 จึงขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ยื่นความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ย

ตนเอง หรอืพิจารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิง่ท่ีสง่มาดว้ย 6 หรอืบคุคลอ่ืนท่ีทา่น

มอบหมายใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงมตแิทน 

7.  สาํหรบัท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงลงมติ

แทน โปรดเลอืกดาํเนินการเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.1 ดาํเนินการตามขัน้ตอนการลงทะเบียนเขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ขอ้ 1-3 ดงักลา่วขา้งตน้ หรอื  

7.2 จัดส่งเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในหวัขอ้ “หลักฐานในการแสดงสิทธิเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 4.” (หนา้ท่ี 4 ของเอกสารฉบบันี)้ มายงับริษัทฯ ทางไปรษณีย ์โดยใสซ่องธรุกิจตอบ

รบัซึ่งบริษัทฯ จัดส่งใหพ้รอ้มหนังสือเชิญประชุม (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) ถึงบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 โดยเอกสารจะตอ้งมาถึง

บรษัิทฯ ภายในวันศุกรท์ี่ 8 ตุลาคม 2564 
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หลักฐานในการแสดงสทิธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอใหท้่านผูถื้อหุน้อพัโหลดเอกสารดงัรายการท่ีกาํหนดตามตารางนีเ้ขา้สูร่ะบบ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณี

ตามแตป่ระเภทของผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ทา่นผูถื้อหุน้สามารถถ่ายภาพและอพัโหลดเอกสารสง่มายงับรษัิทฯ ได ้ 

1. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยสว่นราชการซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไมห่มดอาย ุเชน่ บตัร

ประจาํตวัประชาชน ใบอนญุาตขบัรถ หรอืหนงัสอืเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง หรอื ภาพถ่าย

ของเอกสารขา้งตน้ซึง่วางบนกระดาษพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุให้

แสดงหลกัฐานประกอบดว้ย 

 

1.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทน 

(1) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชุม ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูถื้อหุน้โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูถื้อหุน้

ไดล้งนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และ

ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

 

2. ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีท่ีผูแ้ทนของนิติบคุคลเขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

(1) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยส่วนราชการของผูแ้ทนของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

ขา้งตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(2) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (อายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน

ของนิติบคุคล พรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคลซึ่งเป็น

ผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 

2.2 กรณีท่ีนิติบคุคลมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุแทน 

(1) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่ไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถ้วนและลง

ลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) 

(2) สาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (อายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทน

ของนิติบุคคล พรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนของนิติบุคคลมี

อาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 
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(3) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยส่วนราชการของผูแ้ทนของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 

ขา้งตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(4) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยสว่นราชการของผูร้บัมอบฉนัทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

 

3. กรณีที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น  

(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะและผูร้บั

มอบฉนัทะ 

(2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสอืมอบฉนัทะไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

(3) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดย

ผูแ้ทนของนิติบุคคล พรอ้มทัง้ประทับตราสาํคัญ (ถ้ามี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนของนิติ

บคุคลซึง่เป็นผูล้งนามในฐานะผูม้อบฉนัทะนัน้ มีอาํนาจกระทาํการแทนคสัโตเดียน (Custodian)   

(4) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีสว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนของนิติบคุคลซึง่เป็นคสัโตเดียน (Custodian) โดย

มีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

(5) หนงัสอืมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้  

(6) สาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถื้อหุน้ซึง่ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนของ

นิติบคุคล พรอ้มทัง้ประทบัตราสาํคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนของนิติบคุคลซึ่งเป็นผู้

ลงนามในหนงัสอืมอบอาํนาจมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(7) สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนของนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียด

ตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้้

ถือหุน้หรอืผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

 

 

4. กรณีที่มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเข้าร่วมประชุม   

(1) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ตามท่ีแนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งเลือกกรรมการอิสระของบรษัิทฯ 

คนใดคนหนึ่งตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาดว้ย 6 เป็นผูร้บัมอบฉนัทะและไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

(2) กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 1.2 (1) – (2)  

(3) กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคล ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 2.2 (1) – (3) 
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส ์และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect 

 

ระบบประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรบั Web browser, PC, 

iOS และ Android  โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ได้ตั้งแต่

เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม 

การเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect โปรดดาํเนินการตามขัน้ตอนการติดตัง้ และคูม่อื

การใชง้าน ดงันี ้ 

1. การใชง้านระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting)   

คูม่ือการติดตัง้ และใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศกึษาวิธีการติดตัง้ไดท่ี้  

https://qrgo.page.link/Cgv2B  หรือสแกน QR Code นี ้  

1.1  ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC/Laptop                

1) เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสแกน QR Code นี ้ 

2) เลอืกดาวนโ์หลด Cisco Webex Meeting โดยกดท่ีปุ่ ม “Download for Windows” 

3) คลกิ 2 ครัง้ (ดบัเบิล้คลกิ) ท่ีไฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท่ี้ Folder Download) เพ่ือเขา้สูห่นา้การ

ติดตัง้ 

4) เขา้สูห่นา้การตดิตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

5) อา่นเง่ือนไขการใหบ้รกิารตามท่ีปรากฏ หากทา่นตกลงและยอมรบัเง่ือนไขการบรกิารแลว้ ใหเ้ลอืก “I accept 

the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 

6) คลกิปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการติดตัง้สกัครู ่แลว้คลกิปุ่ ม “Finish” 

7) เมื่อทาํการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏท่ีหนา้จอเดสกท็์อป 

1.2 ขั้นตอนการติดตั้งระบบ Cisco Webex Meeting ผ่านโทรศัพทมื์อถือ Smartphone/Tablet 
 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เขา้ไปท่ี App Store 

2. ไปท่ีไอคอนคน้หา หรอื สญัลกัษณ ์“แวน่ขยาย” ให้

พิมพค์น้หา “Cisco Webex Meetings” และคลกิ

ปุ่ ม “Search” 

3. จากนัน้คลกิท่ีปุ่ ม “รบั” ดา้นขวามือ เพ่ือทาํการ

ติดตัง้แอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meetings หรอื

สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 

4. ระบรุหสัผา่นหรอื Touch ID เพ่ือยืนยนัการติดตัง้

แอพพลเิคชั่น  

5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู ่ 

6. เมื่อทาํการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะมีไอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัติการ Android 

1. เขา้ไปท่ี Play Store 

2. ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์

คน้หา  “Cisco Webex Meetings” และคลกิปุ่ ม 

“Search” 

3. จากนัน้คลกิท่ีปุ่ ม “Install” ดา้นขวามือ เพ่ือทาํการ

ติดตัง้แอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meetings หรอื 

สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 

4. คลกิปุ่ ม “Accept” เพ่ือยืนยนัการติดตัง้

แอพพลเิคชั่น 

5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู ่ 

6. เมื่อทาํการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน 

 “Webex Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

https://qrgo.page.link/Cgv2B
https://www.webex.com/downloads.html
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2. การใชง้านระบบ Inventech Connect 

คูม่ือการใชร้ะบบ Inventech Connect  

สาํหรบัการใชง้านบน PC / Laptop 

 

 

 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

สาํหรบัการใชง้านบน iOS   

 

 

 

https://qrgo.page.link/pgvit 

สาํหรบัการใชง้านบน Web Browser 

 

 

 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

สาํหรบัการใชง้านบน Android 

 

 

 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

 
2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC/Laptop  

1) คลกิลงิค ์(Link) สาํหรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุท่ีไดร้บัจากอีเมล แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอ สาํหรบัการใช้

งาน Inventech Connect 

2) ระบบจะแสดงหนา้จอการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (e-Register) ให้กรอก Username และ Password 

ตามท่ีไดร้บัทางอีเมล จากนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 

3) เ มื ่อ ลง ท ะ เ บ ีย น สํา เ ร ็จ ร ะ บ บ จ ะ แ สด ง ข อ้ ม ลูก า ร ลง ท ะ เ บ ีย น ข อ ง ผู ถ้ ือ หุ น้  * ขั น้ ต อ น นี จ้ ะ ถ ือ ว ่า 

ผูถื้อหุน้ทาํการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ จะทาํใหจ้าํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชุม* 

จากนัน้ใหค้ลกิที่ปุ่ ม “ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพื่อเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่านแอพพลิเคชั่น Cisco Webex 

Meeting” 

4) ระบบจะแสดง Event Information ให้ทาํการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้ 

- แสดงขอ้มลูช่ือของผูถื้อหุน้ หรอืช่ือผูร้บัมอบฉนัทะในช่อง First name 

- แสดงขอ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ในช่อง Last name (กรณีรบัมอบฉันทะจะมีเครื่องหมาย *ต่อทา้ยเลข

ทะเบียน) 

- ช่อง E-mail address ให้กรอก E-mail address เพ่ือเขา้ใชง้าน ซึง่จะตอ้งตรงกบั E-mail address ท่ีไดใ้ห้

ไวใ้นขัน้ตอนการยื่นแบบคาํรอ้งเขา้ระบบ e-Request 

- ในช่อง Event password ระบบจะตัง้คา่ให ้(ทา่นผูถื้อหุน้ไมต่อ้งแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง) 

-  จากนัน้ใหค้ลกิท่ีปุ่ ม “Join Now” 

5) จากนั้นให้คลิกท่ีปุ่ ม “Run a temporary application” เ พ่ือเข้าสู่การใช้งานแอพพลิเคชั่น Cisco Webex 

Meeting 

6) คลกิท่ีปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพ่ือเขา้รว่มประชมุผา่นแอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meeting 
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7) ระบบจะปรากฏหนา้จอการทาํงาน 2 สว่น คือ  

7.1) ดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรอืแสดงผลตา่ง ๆ ภายในงานประชมุ 

7.2) ด้านขวาจะแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของการออกเสียงลงคะแนน (e-

Voting) และการใชง้านฟังกช์นั Q&A และ Multimedia Viewer 

8) จากนัน้คลิกท่ีปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางดา้นขวามือในสว่นของฟังกช์นั Multimedia Viewer ระบบจะแสดง

หน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทําการกรอก Username / 

Password ท่ีไดร้บัจากอีเมล แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect และทาํการ

กดท่ีปุ่ ม “Sign in”  

การออกเสยีงลงคะแนน 

9) ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยคลกิท่ี

ปุ่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขียว) ทัง้มมุบนซา้ยมือและดา้นลา่ง 

10) จากนัน้ระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / 

Voting Status: Pending” 

11) เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระท่ีตอ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง ปุ่ มสาํหรบัการ

ออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ (1) เห็นด้วย-สีเขียว (2) ไม่เห็นด้วย-สีแดง (3) งดออกเสียง-สีส้ม 

และ (4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า 

หากท่านเลือกปุ่ม "(4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า" หรือ ไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ 

จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระน้ัน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนเสียง

เห็นด้วย ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระน้ันจะปิดรับการส่งผล

ลงคะแนน 

12) ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมื่อวาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้โดยเลือกวาระ

ท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีทา่นเลอืก 

13) กรณีท่ีมีการรบัมอบฉนัทะหลายบญัชี สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และคลิกท่ีปุ่ ม “สลบับญัชี” เพ่ือเขา้ใช้

งานบญัชีอ่ืนๆ ได ้โดยท่ีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถกูนาํออกจากการประชุม 

14) กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชุมในระหว่างท่ีการประชุมยงัไม่แลว้เสร็จ สามารถเลือกท่ี “ไอคอน

ผูใ้ช้งาน” และคลิกท่ีปุ่ ม “ออกจากการประชุม” โดยระบบจะปรากฏขอ้ความเพ่ือใหท้่านยืนยันอีกครัง้ว่า

ตอ้งการออกจากการประชุมใช่หรือไม่? ในขัน้ตอนนี ้*หากผูถื้อหุน้คลิกยืนยันตอ้งการออกจากการประชุม 

ระบบจะนาํจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ออกจากจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของท่ีประชุมในวาระท่ียงัไม่ปิดรบั

การลงคะแนน* 

2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่านโทรศัพทมื์อถือ Smartphone/Tablet 

หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถา่ยทอดสดของทางบริษัทฯ 

1) ผูถ้ือหุน้คลิกลิงค  ์ (Link) สาํหรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมที่ไดร้บัจากอีเมลแจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอ

สาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

2) ระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (e-Register) ใหก้รอก Username และ Password ตามท่ี

ไดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 
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3) เมื่อลงทะเบียนสาํเร็จระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ *ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้ลงทะเบียน

เขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ โดยจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชุม* จากนัน้ใหก้ดปุ่ ม “ไปยงัหนา้

ลงทะเบียน” เพ่ือเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผา่นแอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meeting 

4) ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้คลกิปุ่ ม “Join”  

5) ใหท้า่นกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และ Email address จากนัน้ คลกิท่ีปุ่ ม “OK” 

6) คลกิท่ีปุ่ ม “Join” (สีเขียว) เพ่ือเขา้รว่มประชมุผา่นแอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meeting 
 

หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่านโทรศัพทม์ือถือต้องการใช้งานในส่วนของระบบ e-Voting ให้สลับ Browser เพื่อ

ใช้งานหน้าจอส่วนที่ 2 ซึ่งสามารถดาํเนินการได้ ดังนี้ 

หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect 

1) ผูถื้อหุน้คลิกลิงค ์(Link) สาํหรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม (สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ประสงคจ์ะรบัชมถ่ายทอดสด) 

ท่ีไดร้บัจากอีเมลแจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect หรอื URL สาํหรบัการใช้

งาน e-Voting ท่ีเจา้หนา้ท่ีสง่ใหท้างช่อง Chat ภายใน แอพพลเิคชั่น Cisco Webex Meeting 

2) กรอก Username และ Password ท่ีไดร้บัจากอีเมลแจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้ง จากนัน้ คลกิปุ่ ม “Sign in” 

การออกเสยีงลงคะแนน 

3) ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยคลกิท่ี

ปุ่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขียว) ทัง้มมุบนซา้ยมือและดา้นลา่ง 

4) จากนัน้ระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / 

Voting Status: Pending” 

5) เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนน ใหเ้ลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง ปุ่ มสาํหรบั

การออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ (1) เห็นด้วย-สีเขียว (2) ไม่เห็นด้วย-สีแดง (3) งดออกเสียง-สี

ส้ม และ (4) ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน-สีฟ้า 

หากท่านเลือกปุ่ม "(4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า" หรือ ไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใดๆ 

จนกระทั่งปิดรับผลคะแนนในวาระน้ัน บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงของท่านไปรวมกับคะแนนเสียง

เห็นด้วย ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระน้ันจะปิดรับการส่งผล

ลงคะแนน 

6) ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมื่อวาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้ โดยเลอืกวาระ 

ท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีง ในวาระท่ีทาํการเลอืก 

7) กรณีท่ีมีการรบัมอบฉนัทะหลายบญัชี สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และคลิกท่ีปุ่ ม “สลบับญัชี” เพ่ือเขา้ใช้

งานบญัชีอ่ืนๆ ได ้โดยท่ีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถกูนาํออกจากการประชุม 

8) กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุในระหวา่งการประชมุสามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ ม 

“ออกจากการประชมุ” โดยระบบจะปรากฏขอ้ความเพ่ือใหท้่านยืนยนัอีกครัง้วา่ตอ้งการออกจากการประชมุใช่

หรอืไม?่ ในขัน้ตอนนี ้*หากผูถื้อหุน้คลกิยืนยนัตอ้งการออกจากการประชมุ ระบบจะนาํจาํนวนเสยีงของผูถื้อหุน้

ออกจากจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของท่ีประชมุในวาระท่ียงัไมปิ่ดรบัการลงคะแนน*   

9) ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัองัคารท่ี 12 ตลุาคม 2564 เวลา 13.30 น.

โดยผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดใช ้Username และ Password ท่ีไดร้บัและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านใน

ระบบ  
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10) การทํางานของระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech 

Connect ขึน้อยู่กับระบบอินเตอรเ์น็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/หรือ

โปรแกรมของอปุกรณ ์ 

 

กรุณาใช้อุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรม ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 

– ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนาํควรไมต่ ํ่ากวา่ 4 Mbps 

– โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี (Smartphone) /อปุกรณแ์ท็บเล็ต (Tablet) ระบบปฏิบตัิการ Android รองรบั Android 6.0 ขึน้ไป 

หรอืระบบปฏิบตัิการ iOS รองรบั iOS 10.0 ขึน้ไป 

– เครื่องคอมพิวเตอร ์(PC) /เครื่องคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค (Laptop) ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรบั Windows 7 ขึน้

ไป หรอื Mac รองรบั OS X 10.13 ขึน้ไป 

– อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท่ี์แนะนาํ) หรอื Safari  
 

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติการ 

– Android: เลอืก การตัง้คา่หรอืการตัง้คา่เพ่ิมเติม > เก่ียวกบัโทรศพัท ์> ขอ้มลูซอฟตแ์วร ์หรอืเวอรช์ั่น Android 

– iOS: เลือก การตัง้คา่ > ทั่วไป > เก่ียวกบั > เวอรช์ั่น 
 

หมายเหตุสาํคัญ 

1.  ผูถื้อหุน้ตอ้งนาํ Username และ Password ท่ีไดร้บัจากอีเมลมากรอกเพ่ือทาํการลงทะเบียน (ขัน้ตอนนีจ้ะถือวา่ผูถื้อ

หุน้ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้ โดยจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ* หากผูถื้อหุน้ไมท่าํการ

ลงทะเบียน ระบบจะไม่นบัจาํนวนหุน้เป็นองคป์ระชมุและจะไมส่ามารถลงคะแนนได ้รวมถึงจะไม่สามารถรบัชมการ

ถ่ายทอดการประชุมได ้และหากผูถื้อหุน้คลิกปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ในระหว่างการประชุม ระบบจะนาํจาํนวน

เสยีงของผูถื้อหุน้ออกจากจาํนวนสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของท่ีประชมุในวาระท่ียงัไมปิ่ดรบัการลงคะแนน  

2.  ผูถื้อหุน้ตอ้งเตรียม E-mail สาํหรบัยื่นแบบคาํรอ้งเพ่ือรบั (1) ลิงค ์(Link) สาํหรบัการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (2) 

Username และ Password สาํหรบัเขา้ประชมุ 

3. ขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้งตรงกันกับขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั (TSD) 
 

กรณีพบปัญหาในการใช้งานระบบลงทะเบียนและระบบการประชุม 

ก รุณาติดต่อศูนย์บริการของบริ ษัท  อิน เวนท์เทค  ซิ ส เ ท็มส์ (ประ เทศไทย)  จํากัด   โทร .  02 021-9123  

เปิดใหบ้ริการระหว่างวนัท่ี 1-12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น. จนกว่าจะปิดการประชุม (เฉพาะวนัทาํการ  

ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 


