คำชี้แจงกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ กำรมอบฉันทะ และเอกสำรแสดงตน
บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่ จากัด (มหาชน) กาหนดจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 ในวันอังคารที่ 5 เมษายน
2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดไว้ในกฎหมายที่
เกีย่ วข้อง โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ การมอบฉันทะ และเอกสารแสดงตน ดังนี้

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมกำรอิ สระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ
กรณีผถู้ อื หุน้ ประสงค์ให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ ไม่ตอ้ งดาเนินการใดๆ ตามวิธปี ฏิบตั ใิ นการเข้า
ร่วมประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะทีแ่ สดงความประสงค์ในการลงคะแนน
เสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษทั ด้วยซองบริการธุรกิจตอบรับซึง่ ได้
จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ภำยในวันที่ 1 เมษำยน 2565
1.วิ ธีปฏิ บตั ิ ในกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง สามารถดาเนินการตาม
ขัน้ ตอน ดังนี้
1.1 กำรยื่นแบบคำร้องเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์

ยืน่ แบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/THANI092812R
หรือสแกน QR Code นี้
เพือ่ เข้าสูร่ ะบบและดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี้

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ ือหุ้น **

1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคาร้อง
3) กรอกข้อมูลตามทีร่ ะบบแสดง
4)  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดการร่วม
ประชุม
5) กดปุ่ม “ส่งแบบคาร้อง / Request”
6) รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่ จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม
Username และ Password

สาหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จ ะเข้า ร่ว มประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ร บั มอบฉัน ทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องจะเปิ ดให้ดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. เป็ นต้นไป จนกว่า
การประชุมจะแล้วเสร็จ
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1.2 กำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม (e-Register)
ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิ ดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
(ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชัวโมง)
่
โดยผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ Username และ Password ทีไ่ ด้รบั และปฏิบตั ติ ามคู่มอื การ
ใช้งานในระบบ
1) คลิกลิงก์ URL สาหรับเข้าห้องประชุมทีไ่ ด้รบั จากอีเมล
2) กรอก Username และ Password หรือขอรหัส OTP เข้าสูร่ ะบบ
3) กดปุ่ม “เข้าสูร่ ะบบ”
4) กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้า
องค์ประชุม
5) กดปุ่ม “อนุญาต” ในการเข้าใช้งานไมโครโฟนและกล้อง
** หากไม่พบสัญญาณภาพและเสียง
6) กดปุ่ม “Join Meeting” ในการเข้ารับชมการประชุม
กรุณากดปุ่ม รีเฟรช หรือสัญลักษณ์
1.3 กำรลงคะแนนเสียง (e-Voting)
1) กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
2) เลือกวาระทีต่ อ้ งการลงคะแนนเสียง
3) กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
4) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ ด้ทาการเลือกลงคะแนน
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม
(ซึง่ หมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผล
คะแนนของท่านจะถูกนาไปรวมกับคะแนนเสียงทีก่ ารประชุมกาหนด) โดยท่านสามารถ
แก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิ ดรับผลคะแนน

1.4 กำรถำมคำถำมผ่ำนระบบ Inventech Connect
 กดเมนู “การส่งคาถาม” หรือสัญลักษณ์
กำรพิ มพ์คำถำม
 เลือกวาระทีต
่ อ้ งการสอบถามคาถาม
 พิมพ์คาถามแล้ว กด “ส่ง”
กำรถำมผ่ำนภำพและเสียง
 เลือกวาระทีต
่ อ้ งการสอบถามคาถาม
 กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์
 รอสัญญาณจากเจ้าหน้าทีใ่ นการให้ควิ ถามคาถาม
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1.5 คู่มือกำรใช้งำนระบบ Inventech Connect และคำแนะนำกำรใช้งำน

คูม่ ือกำรใช้งำน
ระบบ Inventech Connect

คูม่ ือกำรใช้งำน
ยื่นแบบคำร้องผ่ำน e-Request

การทางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กบั ระบบอินเทอร์เน็ตที่
รองรับของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรม
ดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
1) ความเร็วของอินเทอร์เน็ตทีแ่ นะนา
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตทีแ่ นะนา)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2) อุปกรณ์ทส่ี ามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที/่ อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบตั กิ าร iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ ระบบปฏิบตั กิ าร Windows หรือ Mac
3) อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ทแ่ี นะนา) หรือ Safari
หำกพบปัญหำในกำรใช้งำน สำมำรถติ ดต่อ Inventech Call Center
02-931-9137
@inventechconnect
ให้บริการระหว่างวันที่ 29/03/2565 - 05/04/2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.
(เฉพำะวันทำกำร ไม่รวมวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปั ญหาการใช้งาน

2.กำรมอบฉันทะ
2.1 กำรมอบฉันทะให้กรรมกำรอิ สระของบริษทั
1) ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ อาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ดร.ถกล นันธิ รำภำกร
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 27 หมู่บา้ นผาสุก ซอยพัฒนาการ 69 แยก 9-2 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
นำยวรำวุธ วรำภรณ์
ทีอ่ ยู่ : เลขที่ 46 ซอยเพชรเกษม 69 แยก 11 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
2) ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษทั เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทีแ่ สดงความประสงค์
ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษทั ด้วยซองบริการธุรกิจตอบรับ
ซึง่ ได้จดั ส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565
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2.2 กำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่น
1) ผูถ้ อื หุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รบั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้รบั มอบฉันทะ โดยเข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมาพร้อมนี้
2) ผูม้ อบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ท่จี ะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ผูม้ อบฉันทะ
3) ผูร้ บั มอบฉันทะโปรดกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดลบข้อความทีส่ าคัญ ผูม้ อบ
ฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง ทัง้ นี้ หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
3.เอกสำรแสดงตนเพื่อเข้ำร่วมประชุม
3.1 กรณี เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง
1) ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
2) ผูถ้ อื หุน้ เป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารทีใ่ ช้
แทนหนังสือเดินทาง
กรณีมกี ารแก้ไขชื่อ / ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว
3.2 กรณี มอบฉันทะ
1) ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของผู้
มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ
2) ผูม้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่
ใช้แทนหนังสือเดินทาง
3) ผูม้ อบฉันทะเป็ นนิตบิ ุคคล :
- นิตบิ ุคคลสัญชาติไทย : สาเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานทีม่ อี านาจรับรองทีไ่ ด้
ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผูม้ อี านาจลงลายมือชื่อของนิตบิ ุคคลนัน้ ๆ ภาพถ่าย
บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของผูม้ อี านาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล ซึง่ รับรองความ
ถูกต้องโดยบุคคลดังกล่าว
- นิตบิ ุคคลสัญชาติต่างด้าว : ผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษทั ใน
หนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพ่ บั ลิค) หรือหน่ วยงานซึง่ มีอานาจที่
คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้วให้นาหนังสือมอบ
ฉัน ทะฉบับ นัน้ ให้เ จ้า หน้ า ที่ผู้มีอ านาจของสถานทู ต ไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือ เจ้า หน้ า ที่ผู้ไ ด้ร ับ
มอบหมายให้ท าการแทนบุค คลดัง กล่ าว หรือบุ คคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูร ณ์ ต ามแบบของ
กฎหมายแห่งประเทศนัน้ ทาการรับรองผูร้ บั รองเอกสาร (โนตารีพ่ บั ลิค) อีกชัน้ หนึ่ง
ทัง้ นี้ ผูร้ บั มอบฉันทะทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือหนังสือเดินทาง (สาหรับชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
3.3 กรณี ผถู้ ือหุ้นถึงแก่กรรม
ให้ผจู้ ดั การมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทนโดยจะต้องมีเอกสารคาสังศาล
่
แต่งตัง้ ให้เป็ นผูจ้ ดั การมรดกซึง่ ลงนามรับรองโดยผูม้ อี านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิม่ เติมด้วย
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3.4 กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูเ้ ยำว์
ให้บดิ า-มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อ่นื เข้าร่วมประชุมแทน
โดยจะต้องนาสาเนาทะเบียนบ้านของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นผูเ้ ยาว์มาแสดงเพิม่ เติมด้วย
3.5 กรณี ผถู้ ือหุ้นเป็ นผูไ้ ร้ควำมสำมำรถหรือผูเ้ สมือนไร้ควำมสำมำรถ
ให้ผอู้ นุ บาลหรือผูพ้ ทิ กั ษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสาร
คาสังศาลแต่
่
งตัง้ ให้เป็ นผู้อนุ บาลหรือผู้พทิ กั ษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มอี านาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดง
เพิม่ เติมด้วย
3.6 กรณี ใช้กำรพิ มพ์ลำยนิ้ วมือแทนกำรลงลำยมือชื่อ
ให้พมิ พ์ลายนิ้วหัวแม่มอื ซ้ายและเขียนข้อความกากับไว้ว่า “ลายพิมพ์หวั แม่มอื ซ้ายของ...............” และต้องมีพยาน
2 คน รับรองว่าเป็ นลายพิมพ์น้วิ มืออันแท้จริงของผูน้ นั ้ และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึง่ พยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง
และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบไป
พร้อมกันด้วย
4.กำรลงทะเบียน
บริษัทจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนเริม่ การประชุม 2 ชัวโมง
่
หรือตัง้ แต่
เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป
5.กำรออกเสียงลงคะแนน
1) การออกเสียงลงคะแนนให้นบั หุน้ หนึง่ หุน้ เป็ นเสียงหนึ่งเสียง
2) การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูถ้ อื หุน้ 1 ราย มีสทิ ธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียง
ทางหนึ่งทางใดเท่านัน้ จะแบ่งหุน้ เพื่อลงคะแนนเสียงเป็ นหลายทางไม่ได้
3) การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ่ มู้ อบฉั นทะระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะเท่านัน้
4) มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ นัน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ไปเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
- ในกรณีอ่นื ซึง่ มีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับบริษทั กาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดาเนินการให้เป็ นไปตามที่
กาหนดนัน้ โดยประธานในทีป่ ระชุมจะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
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ผังแสดงขัน้ ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Meeting)

ดำเนิ นกำรก่อนวันประชุม

ผูถ้ อื หุน้ สแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที่
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/THANI092812R

กรอกข้อมูลยื่นแบบคาร้อง
(e-Request)
แจ้งปฏิเสธแบบคาร้อง
ผ่านอีเมล

ส่งแบบคาร้อง

ไม่ผำ่ นกำรอนุมตั ิ

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผูถ้ ือหุ้นว่ำ
ได้รบั แบบคำร้องและกำลังดำเนิ นกำรตรวจสอบ

เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาคาร้อง
ผ่ำนกำรอนุมตั ิ

ดำเนิ นกำรวันประชุม

แจ้งผลการอนุมตั ผิ ่านอีเมลและนาส่งลิงก์
สาหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
(e-Register)

* ขัน้ ตอนนี้ จำนวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้น
จะถูกนับเป็ นองค์ประชุม

รับชมถ่ายทอดสดและลงคะแนนเสียง (e-Voting)
ผ่าน Cisco Webex

กรณี ออกจำกกำรประชุม
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม"
ซึง่ ระบบจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสาหรับวาระทีย่ งั ไม่ได้ลงคะแนนเสียง

กรณี รบั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุ้นมำกกว่ำ 1 คน
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี"
โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็ นฐานในการประชุม
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