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ข้อปฏิบัตสิ าหรับการเข้าร่วมประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบนัยงัคงทวีความรุนแรงอย่าง
ต่อเน่ือง บริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) มีความห่วงใยความปลอดภัยและสุขภาพของท่านผูถื้อหุ้น  
จึงก าหนดใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัพุธท่ี 20 เมษายน 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว 
โดยไม่มีการจดัสถานท่ีประชุมหรือการลงทะเบียนท่ีหนา้งานแต่อย่างใด ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดว้่าจา้งบริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูใ้ห้บริการในการจดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบควบคุมการประชุมท่ีผ่านการ
ประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเองตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม 
พ.ศ. 2563 ท่ีส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์จดัท าข้ึนภายใตป้ระกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

ท่านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง โปรดเตรียมหลกัฐานในการแสดง
สิทธิเขา้ร่วมประชุม และด าเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

หลกัฐานในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอใหท่้านผูถื้อหุน้อพัโหลดเอกสารดงัรายการท่ีก าหนดตามตารางน้ีเขา้สู่ระบบ โดยบริษทัฯ จะพิจารณาเป็นกรณีตามแต่ประเภท
ของผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ท่านผูถื้อหุน้สามารถถ่ายภาพและอพัโหลดเอกสารส่งมายงับริษทัฯ ได ้ 

1. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีท่ีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยส่วนราชการซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุน้และยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวั
ประชาชน ใบอนุญาตขบัรถ หรือหนงัสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง หรือ ภาพถ่ายของเอกสารขา้งตน้ซ่ึงวาง
บนกระดาษพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปล่ียนช่ือ-นามสกุลใหแ้สดงหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน 
(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ 

ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(2) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูถื้อหุ้นโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูถื้อหุ้นไดล้งนาม

รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ และผูรั้บมอบฉนัทะ

ไดล้งช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิตบุิคคล 

2.1 กรณีท่ีผูแ้ทนของนิติบุคคลเขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
(1) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยส่วนราชการของผูแ้ทนของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พร้อม 

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายไุม่เกิน 1 ปี) ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนของนิติบุคคล 

พร้อมทั้ งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 
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2.2 กรณีท่ีนิติบุคคลมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ประชุมแทน 
(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือ  

ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายไุม่เกิน 1 ปี) ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนของนิติบุคคล 

พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนของนิติบุคคลมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยส่วนราชการของผูแ้ทนของนิติบุคคล โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีออกโดยส่วนราชการของผูรั้บมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3. กรณีทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
(1) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
(3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนของนิติ

บุคคล พร้อมทั้งประทบัตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทนของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูล้งนามในฐานะ 
ผูม้อบฉนัทะนั้น มีอ านาจกระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian)   

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนของนิติบุคคลซ่ึงเป็นคสัโตเดียน (Custodian) โดยมีรายละเอียด
ตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(5) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้  
(6) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนของนิติบุคคล

พร้อมทั้ งประทับตราส าคญั (ถา้มี) และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูล้งนามในหนังสือ 
มอบอ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(7) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดตามขอ้ 1.1 
ขา้งตน้  พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให้ผูถื้อหุ้นหรือผูมี้
อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 

4. กรณีทีม่อบฉันทะให้กรรมการอสิระเข้าร่วมประชุม   

(1) หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงเลือกกรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคน
หน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 เป็นผูรั้บมอบฉนัทะและไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือ
ช่ือผูม้อบฉนัทะ 

(2) กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 1.2 (1) – (2)  
(3) กรณีท่ีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 2.2 (1) – (3) 

 

  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
 

หนา้ 3 ของจ านวน 7 หนา้ 
 

วธิีปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect 

ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ 
1. ยื่นแบบค าร้องเขา้ร่วมประชุมผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี  https://app.inventech.co.th/MAKRO112450R  

หรือสแกน QR Code น้ี เพ่ือเขา้สู่ระบบ       และด าเนินการตามขั้นตอนดงัภาพ  

2.  ส าหรับท่านผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทัฯ ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนในวนัที่ 20 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษทัฯ 
กรณีท่ีท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ กรุณาจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสาร
ประกอบ มายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึง บริษทัฯ ภายในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 
เวลา 17.00 น. 
 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 

3.  ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม  
2 ช่ัวโมง) โดยท่านผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉนัทะจะไดรั้บ Username และ Password และโปรดปฏิบติัตามคู่มือการใชง้าน 
ในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 
02-931-9137 

@inventechconnect 

ใหบ้ริการระหวา่งวนัท่ี 5 – 20 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนงัสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยืน่แบบค าร้อง 

.
3 กรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจา้หนา้ที่แจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุมและ Username 

& Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://app.inventech.co.th/MAKRO112450R
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  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร IOS ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 

.1 เข้า App Store 

.
2 พมิพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพ่ือติดตั้งแอปพลเิคชัน 

.4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลเิคชัน 

.
5 เสร็จส้ิน ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลเิคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พมิพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพ่ือติดตั้งแอปพลเิคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลเิคชัน 

.
5 เสร็จส้ิน ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลเิคชันบนหน้าจอ 

ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการท่ีเคร่ืองของคุณรองรับ 

.
3 คลกิไฟล์ที่ดาวน์โหลด “webexapp.msi” เพ่ือเข้าสู่การติดต้ังโปรแกรม Webex  

Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพ่ือท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบท าการติดต้ังโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เม่ือระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพ่ือยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งาน 

.
8 พมิพ์ “อเีมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพ่ือเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก ์URL ส าหรับเขา้หอ้งประชุมท่ีไดรั้บจากอีเมล 

.
2 น า Username และ Password มากรอกหรือขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

.3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนบัเขา้องคป์ระชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใชง้านผา่น PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเขา้รับชมถ่ายทอดสด

ผา่น Application  Webex  Meetings  ดงัน้ี 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอีเมลท่ีท าการยืน่แบบค าร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟลท่ี์ดาวน์โหลด 

.5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพ่ือเขา้ร่วมประชุม 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใชง้านผา่น Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเขา้รับชมถ่ายทอดสดผา่น 

Application  Webex  Meetings  ดงัน้ี 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเขา้ใชง้าน Webex  Meetings  มาก่อนให ้กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ  
กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกช่ือ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอีเมลท่ีท าการยืน่แบบค าร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเขา้ถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

กรณใีช้งานผ่าน PC/Laptop กรณใีช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ท่ีเมนู “Multimedia Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ท่ีไดรั้บจาก

อีเมล หรือขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลกัษณ์ 

.
5 เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดท่ีไดท้  าการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดท่ีเมนู “Participants” หรือสัญลกัษณ์ 

.
2 กดท่ีเมนู “Chat” และเลือกท่ีขอ้ความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ  
กดท่ีเมนู “Chat” หรือสัญลกัษณ์           
 (กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงกส์ าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ท่ีไดรั้บจากอีเมล 

หรือขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เขา้สู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลกัษณ์ 

.
8 เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ท่ีไดท้  าการเลือกลงคะแนน 

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซ่ึงหมายความวา่ ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากบั
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกบัคะแนนเสียงท่ีการประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแกไ้ขการออกเสียง
ลงคะแนนไดจ้นกวา่ระบบจะปิดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามค าถามผา่นระบบ Inventech Connect 
กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลกัษณ์ 

การพิมพค์  าถาม 1 
เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามค าถาม 
พิมพค์  าถามแลว้ กด “ส่ง”   

การถามผา่นภาพและเสียง 2 
เลือกวาระท่ีตอ้งการสอบถามค าถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผา่นภาพและเสียง” หรือ
สัญลกัษณ์ 
กรอกช่ือท่ีใชบ้น  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลกัษณ์ 
รอสัญญาณจากเจา้หนา้ท่ีในการให้คิวถามค าถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ข้ึนอยูก่บัระบบอินเตอร์เน็ตท่ีรองรับของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บ
มอบฉนัทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปน้ีในการใชง้านระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใชง้านได ้
     - โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี/อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฏิบติัการ iOS หรือ Android 
     - เคร่ืองคอมพวิเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค ระบบปฏิบติัการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอร์ท่ีแนะน า) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 
1 คู่มือการติดตั้ง 

Application Webex Meetings 
2 คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Inventech Connect 
3 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
 

หนา้ 7 ของจ านวน 7 หนา้ 
 

ผงัแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้สแกน QR code จากหนงัสือเชิญประชุมหรือเขา้ไปท่ี 
เวบ็ไซต ์https://app.inventech.co.th/MAKRO112450R  

กรอกขอ้มูลส าหรับยืน่แบบค าร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบค าร้อง 

เจา้หนา้ท่ีพิจารณา 
อนุมติัค าร้อง 

แจง้ผลการอนุมติัผา่นอีเมลและน าส่งลิงก ์
ส าหรับลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง  
(e-Voting) ผา่น Cisco Webex 

ระบบแจง้อีเมลตอบกลบัผูถื้อหุน้วา่ไดรั้บแบบค าร้อง 
และก าลงัด าเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนน้ีจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถูกนบัเป็นองคป์ระชุม 

ผูถื้อหุน้แกไ้ขและส่งเอกสาร 
เพ่ิมเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบค าร้อง 

ไม่ผา่นการอนุมติั ผา่นการอนุมติั 

ด า
เนิ
นก

าร
ก่อ

นว
ันป

ระ
ชุม

 
ด า
เนิ
นก

าร
 ณ
 วัน

ปร
ะชุ

ม 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มากกวา่ 1 คน 
 - ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลบับญัชี" โดยบญัชีก่อนหนา้จะยงัถูกนบัเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ทั้งน้ี ระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้/ ผูรั้บมอบ
ฉนัทะไปหกัออกจากจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของท่ีประชุมในวาระท่ียงัไม่ปิดรับการลงคะแนน   

https://app.inventech.co.th/MAKRO112450R

