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ค าแนะน า วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 
ดว้ยบรษิัทมีความห่วงใยความปลอดภยัของท่านผูถื้อหุน้ และเพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 

(COVID-19) บริษัทจึงจัดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ดว้ยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) เพียง
ช่องทางเดียว ในวนัพฤหสับดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 ซึ่งบริษัทไม่มีการจดัสถานที่ประชมุหรือการลงทะเบียนใดๆ ที่หนา้งาน 
จงึขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ 

ทัง้นี ้บริษัทไดว้่าจา้งบริษัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากัด (DAP) ในการจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
โดยระบบของบรษิัท ดิจิทลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั ไดผ้่านการตรวจสอบในเรื่องมาตรฐาน การรกัษาความมั่นคงปลอดภยั
ของการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ากกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแลว้ โดยท่านผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ประชมุ
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสส์ามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้

ขั้นตอนการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

1. การเตรียมการก่อนการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์DAP  
1.1 จดัเตรียมอปุกรณอ์ิเลก็ทรอนิกสพ์รอ้มกลอ้งส าหรบัลงทะเบียนและเขา้รว่มประชมุ เช่น คอมพิวเตอรพ์ีซี โนต้บุ๊ก 

แท็บเลต็ และโทรศพัทมื์อถือ 
1.2 ความพรอ้มในการเขา้ถึง ประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์DAP ผ่านเว็บเบราวเ์ซอร ์
1.3 บตัรประจ าตวัประชาชนหรอืหนงัสือเดินทางและหนงัสือรบัรองนิติบคุคล (ส าหรบันิติบคุคล) 
1.4 ตดัสินใจเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองหรอืมอบฉนัทะ 

2. การเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์DAP 
2.1 ผูถื้อหุน้ด าเนินการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุไดท้ี่  

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=vON55F%2bQKljoLAIaOL4fjGjVM84mD3NcHed0R
kgom7m2ptxNlUGeHA%3d%3d  

              หรอืสแกน QR Code ดา้นลา่ง 

 
                 จากนัน้กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่” และ”ตกลง” 
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2.2 เม่ือเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้มลูตามที่ระบบแสดง เช่น 
(1) เลขประจ าตวัประชาชน / เลขที่หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 
(2) ช่ือ – นามสกลุ 
(3) Email 
(4) เบอรโ์ทรศพัท ์
(5) เอกสารเพิ่มเติม 

• กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรอง  ส าเนาถูกตอ้ง โดย
สามารถถ่ายภาพและ upload เขา้ระบบได ้

• กรณีที่มีการมอบฉันทะซึ่งผูร้บัมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ โปรดแนบ หนงัสือมอบฉันทะพรอ้ม
เอกสารประกอบตามที่ก าหนด โดยสามารถถ่ายภาพและดาวโหลดเขา้ระบบได ้

2.3 เม่ือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในคู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ใหต้รวจสอบขอ้มลูการลงทะเบียนและการถือครองหลกัทรพัย ์หากตรวจสอบแลว้ขอ้มลูถกูตอ้ง 
ใหก้ดปุ่ ม “ยืนยนั” 

2.4 หลงัจากขัน้ตอนในขอ้ที่ 2.3. เจา้หนา้ที่จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูแบบค ารอ้ง เม่ือค ารอ้งไดร้บัการอนมุตัิ ผู้
ถือหุน้ จะไดร้บัแจง้ผลการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่านทาง Email และ โทรศพัทมื์อถือ 

2.5 ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ระบบเพื่อรว่มประชมุไดต้ัง้แตเ่วลา 12.00 น. ในวนัที่ 26 พฤษภาคม 2565 กรณีค ารอ้งไม่ถกู
อนมุตัิ ผูถื้อหุน้จะไดร้บั Email แจง้ถึงสาเหตแุละสามารถด าเนินการย่ืนแบบค ารอ้งเพิ่มเติมได ้ 

2.6 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะและไม่ประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ ในการมอบฉนัทะนัน้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะ
ให ้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค ์หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิัทฯ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะของ
ผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมติในแตล่ะวาระตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.7 ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ใช่
กรรมการบริษัทฯ ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 
9.00 น. และระบบจะปิดรบัลงทะเบียนเวลา 17.00 น. ของวนัที่ 24 พฤษภาคม 2565 

2.8 กรณีผูถื้อหุน้ที่ประสงคจะ์มอบฉันทะใหก้รรมการบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะมายงับรษิัทภายในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยใสซ่องไปรษณียม์ายงั บรษิัท อิงเกรส อินดสัเตรียล 
(ไทยแลนท)์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 9/141 อาอารยเูอ็ม ทาวเวอร ์ชัน้ 14 หอ้ง เอ1 ถนนรามค าแหง เขตสวนหลวง 
แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

3. การเขา้รว่ม การประชมุ การส่งค าถาม และการลงคะแนน 
ผูถื้อหุน้สามารถเขา้ร่วมการประชุมไดท้ี่ https://portal.eservice.set.or.th/ โดยการกรอกขอ้มูลกรอก ช่ือผูใ้ชง้าน     
(Username) ไดแ้ก่อีเมลที่ไดล้งทะเบียนไวแ้ละรหสัผ่าน (Password) โดยปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ระบุในคู่มือการใชง้า
ระบบการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์อย่างไรก็ตามผูถื้อหุน้สามารถรบัชมการออกอากาศการประชุมส่ง 
ค าถาม และลงคะแนน ผ่านระบบการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์DAP 

https://portal.eservice.set.or.th/
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4. รายละเอียดการเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์DAP ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดคู่มือไดต้าม URL 
และ QR Code ดา้นลา่ง 

คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ์(DAP e-Shareholder Meeting) 

 
Link ส าหรบัดาวนโ์หลดคูมื่อการใชง้านระบบประชมุอิเล็กทรอนิกส ์

https://media.set.or.th/set/Documents/2022/Apr/ListedCompany_Manual_Book.pdf 

 

 



คู่มือการใชง้าน 
ระบบการประชมุผูถ้ือหุน้ผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส์

บริการโดย บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (DAP) 
กลุ่มบริษัทของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เวอร์ชั่น 2.0 (2565)

DAP e-Shareholder Meeting

ส าหรับบริษัทจดทะเบียน



สารบัญ
หัวข้อ เรื่อง

1 เตรียมพร้อมใช้งานและการสร้าง Username ในการเข้าระบบ

2 ขั้นตอนก่อนการประชุม : การจองและยืนยันวันประชุม

3 ขั้นตอนก่อนการประชุม : การจัดท าวาระการประชุม

4 ขั้นตอนก่อนการประชุม : การบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้น

5 ขั้นตอนก่อนการประชุม : การบันทึกรายชื่อผู้มีส่วนได้เสีย

6 ขั้นตอนก่อนการประชุม : การบันทึกรายชื่อกรรมการอิสระ

7 ขั้นตอนก่อนการประชุม : การบันทึกการลงคะแนนกรณีมอบฉันทะ (Proxy)

8 ขั้นตอนก่อนการประชุม : การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุม 

9 ขั้นตอน ณ วันประชุม : การตรวจสอบองค์ประชุม / เปิด-ปิดการประชุม

10 ขั้นตอน ณ วันประชุม : การจัดการค าถาม / ค าตอบของผู้ถือหุ้น

11 ขั้นตอน ณ วันประชุม : การจัดการการลงคะแนนเสียง

12 ขั้นตอน ณ วันประชุม : การเพิ่มวาระการประชุมเร่งด่วน

13 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (กรณีผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน)

14 เง่ือนไขและข้อตกลงการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting



เตรียมพร้อมส าหรับการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting1

3

• สามารถใช้งานผ่าน Web Brower ได้ดังนี้

PC Computer Notebook

Google Chrome
(แนะน า)

Safari Internet Explorer

Tablet

• สามารถใช้งาน ผ่านอุปกรณ์  computer, notebook หรือ tablet ได้ทุกประเภท

วิธีการเปิดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting

ผู้ใช้งานจะต้องมี username ในการเข้าใช้งานระบบ SETLink และใช้ username และ password ของ
ระบบ SETLink เพื่อเข้าใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting

• ส าหรับผู้ใช้งานที่มี username และสามารถเข้าใช้งานระบบ SETLink แล้ว สามารถท าการเปิดสิทธิ์เพื่อใช้
งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ที่

1. DAP Operation โทร. 02 009 9888 กด 1
email : DAPOperation@set.or.th

2. SET Contact Center โทร. 02 009 9999
email : SETContactCenter@set.or.th

• ส าหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่มี username ในระบบ SETLink ให้ผู้ที่มี username เข้า SETLink ท าการสร้าง
ข้อมูลผู้ใช้งานเพิ่มเติมก่อนในระบบ SETLink (เมนู : การจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ)

(ค าแนะน า : ข้อมูลผู้ใช้งานที่สร้างเพิ่มเติม ให้ก าหนดบทบาทผู้ใช้งาน (role) = User Management Activity)

mailto:DAPOperation@set.or.th
mailto:SETContactCenter@set.or.th


ขั้นตอนก่อนการประชุม : การจองและยืนยันวันประชุม2

4

ขั้นตอน
บริษัทจดทะเบียนเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting

https://web.eservice.set.or.th

บริษัทจดทะเบียนจองวันประชุม  (2.1)

บริษัทจดทะเบียนตรวจสอบและยืนยันข้อมูล (2.1)

ผู้ให้บริการตรวจสอบและแจ้งผลจองการประชุม           
(อนุมัติ / ไม่อนุมัติ) (2.2)

บริษัทจดทะเบียนด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจดทะเบียนยืนยันวันที่ต้องการประชุม (2.3)

กรณีวันที่ต้องการไม่ได้
รับการอนุมัติ สามารถ
เลือกช่วงเวลาเพิ่มเติมได้ 
หรือกลับไปแก้ไขวันที่จอง
ใหม่ (2.1)

กรณีต้องการยกเลิกจอง
วันประชุมให้ด าเนินการ
ยกเลิกก่อนยืนยันในระบบ
หรือก่อนที่จะเผยแพร่มติ
คณะกรรมการบริษัท 
(2.3)

สรุปขั้นตอนการจองและการยืนยันวันประชุม

1

2

3

4

5

6
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5

การจองวันที่และช่วงเวลาประชุม2.1

1. เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ที่ 
https://web.eservice.set.or.th

2. เมื่อเข้าสู่ระบบ (Log in) เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง
หน้ารายการยื่นความประสงค์ส าหรับจัดประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ด าเนินการกดปุ่ม “ยื่นความประสงค์”

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสร้างข้อมูลการจัดประชุม

1

2

3

https://web.eservice.set.or.th/
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ขั้นตอนก่อนการประชุม : การจองและยืนยันวันประชุม2

การจองวันที่และช่วงเวลาประชุม (ต่อ)2.1

รายละเอียด
ข้อมูลที่ต้อง
กรอกให้
ครบถ้วน

• บริษัทสามารถตรวจสอบวันว่างที่สามารถจัดประชุมได้ โดยกดปุ่ม “ตรวจสอบวนัทีจ่ดัประชมุในระบบ”
• โปรดระบุวันที่และช่วงเวลาประชุมที่ต้องการจัดประชุม โดยสามารถเลือกได้สูงสุด 3 ตัวเลือก       

พร้อมช่วงเวลา (เช้า / บ่าย)
• โปรดระบุวันประชมุคณะกรรมการบริษัท
• โปรดระบุประเภทการใชบ้ริการ (Package) โดยเลือก Standard หรือ Gold หรือ Platinum
• กรณีมีบริการเพิ่มเติม (Add on Services) โปรดระบุ เช่น 

1. บริการเจ้าหน้าที่ IT Onsite Support 
2. บริการจัดการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น

• ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง และยอมรับข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ
• กดปุ่ม “ยืนยนั”

ระบบบันทึกข้อมูล พร้อมแจ้งไปยังผู้ให้บริการเพื่อท าการตรวจสอบ       
และแจ้งผลอนุมัติการจองวันที่และเวลาประชุม
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ขั้นตอนก่อนการประชุม : การจองและยืนยันวันประชุม2

การตรวจสอบผลการจองวันประชุม2.2

• แบบยื่นความประสงค์สรุปข้อมูลปรากฎดังภาพด้านล่าง
• สถานะจะปรากฎ “รออนุมัต”ิ เพื่อรอให้ผู้ให้บริการตรวจสอบและแจ้งผลการจองวันประชุม และเมื่อผู้ให้บริการ

ท าการอนุมัติวันประชุม สถานะจะเปลี่ยนเป็น “รอยืนยนั”

• กรณี ผลการจองวันประชุม “ไม่อนุมัต”ิ บริษัทสามารถขอจองวันที่และ
ช่วงเวลาใหม่ได้ (ทั้งนี้ เมื่อรวมกับผลวันที่อนุมัติแล้ว จะต้องไม่เกิน 3 ตัวเลือก)

• กรณี ต้องการยกเลิกการยื่นความประสงค์ใช้บริการ
1. กด “ยกเลิกยื่นความประสงค์” ระบบจะให้ยืนยันการยกเลิก
2. กด “ตกลง” และระบบจะส่ง email ยืนยันการยกเลิกอีกครั้งหนึ่ง

ระบบจะส่ง email เพื่อแจ้งผลการจองห้องประชุมให้บริษัทจดทะเบียนทราบ
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ขั้นตอนก่อนการประชุม : การจองและยืนยันวันประชุม2

การยืนยันวันที่ต้องการประชุม (หลังมติคณะกรรมการบริษัท)2.3

1. บริษัทต้องท าการยืนยันวันประชุมที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ให้บริการ หลังจากที่ผ่านมติคณะกรรมการบริษัท 
(กรณี บริษัทไม่ท าการยืนยันในระบบ เจ้าหน้าที่ DAP จะติดต่อบริษัทเพื่อด าเนินการยกเลิกการจองวันประชุม
ในระบบต่อไป)

2. โปรดระบุช่วงเวลาลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Registration) ส าหรับผู้ถือหุ้น
3. กดปุ่ม “ยืนยัน” ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เสร็จสมบูรณ์

ข้อควรระวงักอ่นการยนืยนัการก าหนดวนัประชมุ

การกดยืนยันขอใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting จะมผีลตามสัญญาให้บริการ และข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้
บริการแล้ว รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการตามอัตราที่ DAP ก าหนด หากบริษัทไม่ใช้บริการ DAP e-Shareholder 
Meeting ในวันดังกล่าวจะถือว่าบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาและ DAP มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทช าระคา่ปรับ เว้นแต่ในกรณีท่ี  
มีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้บริษัทไม่สามารถใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งบริษัทต้องแจ้งให้ DAP ทราบล่วงหน้า
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนวันจัดประชุม ทั้งนี้ หากบริษัทแจ้งยกเลิกการใช้บริการล่าช้ากว่าก าหนดเวลา
ดังกล่าว DAP มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทช าระคา่ปรับกรณีปฏิบัติผิดสัญญาให้แก่ DAP ในอัตราเท่ากับก่ึงหนึ่งของ
ค่าบริการ Standard Package ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บริการ e-Services

ก าหนดวันลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้า เช่น 
7-14 วัน หรือตามความเหมาะสมของบริษัท
ค าแนะน า : วันสิ้นสุดการลงทะเบียน สามารถ
ก าหนดถึงวันประชุม AGM ได้
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ขั้นตอนก่อนการประชุม : การจองและยืนยันวันประชุม2

การคัดลอกลิงค์ลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุน้ (e-Registration)2.4

1. เมื่อบริษัทท าการยืนยันวันประชุมในระบบแล้ว ให้ไปที่เมนู “รายการประชมุ”
2. กดปุ่ม “ดูรายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง” หากต้องการแก้ไขช่วงเวลาการประชุมให้กดปุ่ม “แก้ไข”
3. บริษัทท าการคัดลอกลิงก์ลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้น เพื่อจัดเตรียมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น               

โดยกดที่                                       



ขั้นตอนก่อนการประชุม : การจัดท าวาระการประชุม3

โปรดเตรียมข้อมูลการประชุม และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ตามวาระการประชุมของบริษัท 
ทั้งนี้สามารถบันทึกแล้วกลับมาด าเนินการต่อได้ในภายหลัง (ไม่จ าเป็นต้องท าให้เสร็จในคราวเดียวกัน)

การบันทึกวาระการประชุม สามารถท าได้ 2 วิธี
1. กดปุ่ม “+วาระการประชมุ” เพื่อเพิ่มข้อมูลวาระการประชุมทีละวาระ

2. กดปุ่ม “น าเขา้วาระการประชมุ” เพื่อน าเข้า  file ข้อมูลวาระการประชุมที่ได้จากระบบ SETLink

ขั้นตอนการบนัทกึวาระวิธทีี ่1
1. ระบุชื่อวาระการประชุม เช่น 

“วาระที่ 1 รับรองรายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564”
2. ระบุประเภทวาระ เช่น เพื่อทราบ / เพื่อพิจารณา /เลือกต้ัง

กรรมการ / พิจารณาวาระย่อย  
ทั้งนี้ หากเลือกวาระที่มีการลงคะแนน ต้องระบุเกณฑ์การพิจารณา
คะแนนด้วย
กรณี เกณฑ์คะแนนสียงข้างมาก สามารถเลือกก าหนดเงื่อนไขการ
นับคะแนนงดออกเสียง : นับรวมฐานเสียง / ไม่นับรวมฐานเสียง

3. ระบุเง่ือนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่กดลงคะแนนให้นับเป็น 
“เห็นด้วย”, “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
ซึ่งหากเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง ควรสื่อสารและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบ
เง่ือนไขอย่างครบถ้วนและชัดเจน

5. ระบุเวลาเปิดลงคะแนนในแต่ละวาระ เช่น 2-5 นาที (เฉพาะตัวเลข) 
(เป็นตัวเลขประมาณการ สามารถแก้ไขภายหลังได้)

6. ระบุความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
7. ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้าม)ี
8. กดปุ่ม “บันทกึ”

ขั้นตอนการบนัทกึวาระวิธทีี ่2
1. เลือก file เอกสารที่ต้องการ Upload (ประเภทไฟล์ .txt ที่มีขนาด

ไม่เกิน 10 MB)
2. กดปุ่ม “บันทกึ”
3. เมื่อ Upload ข้อมูลแล้ว ยังคงสามารถแก้ไขข้อความ หรือเง่ือนไข

ต่างๆ ได้ตามต้องการอีกครั้ง

10

File ที่ Upload เฉพาะกรณีที่มีการท าวาระการประชุมแบบเต็ม
ในระบบ SETLink เท่านั้น (ไม่สามารถใช้กับการท าวาระประชมุ
แบบย่อได)้

การบันทึกวาระการประชุม 
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1. เมื่อด าเนินการเพิ่มวาระการประชุมเรียบร้อยแล้ว หากมีเอกสารแนบประกอบการประชุม ให้กดไอคอน
Upload เอกสารให้ครบถ้วน

2. ก าหนดเง่ือนไขการส่งค าถามล่วงหน้า, การปิดโหวต และการแสดงผลคะแนนโหวต (ยังสามารถแก้ไขได้ใน
ภายหลังได้ก่อนเปิดการประชุม)

3. กดปุ่ม “ยืนยัน”

11

ข้อควรระวัง : เมื่อบริษัทบันทึกวาระการประชุม และกดยืนยนัวาระการประชมุแลว้ จะไม่สามารถเพิม่วาระไดอ้กี 
ดังนั้น หากบริษัทต้องการเพิ่มวาระการประชุมจะต้องท าการเพิ่มวาระเร่งด่วนแทน                                            
(หัวข้อ 12 – ขั้นตอน ณ วันประชุม : การเพิ่มวาระการประชุมเร่งด่วน)

ค าอธบิายปุม่ไอคอนตา่งๆ

กด preview เพื่อตรวจสอบข้อมูลวาระการประชม

กดเมื่อต้องการแก้ไข

กดเมื่อต้องการลบ

กดเมื่อต้องการ Upload เอกสารประกอบการประชุม รองรับ file ประเภท
(.pdf .xls .xlsx .jpg .jpeg .png .doc .docx .txt) ที่มีขนาดไม่เกิน 10 MB 

การบันทึกวาระการประชุม (ต่อ)

ก าหนดเงื่อนส าหรับใช้ ณ วันประชุม

1

2

3
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1. หัวข้อ “รายชือ่ผูถ้อืหุ้น” ให้กดปุ่ม “+น าเขา้รายชือ่ผูถ้อืหุน้”

12

2. Upload รายชื่อผู้ถือหุ้น รองรับ file ประเภท .xls .xlsx ที่มีขนาดไม่เกิน 10 MB

สามารถใช้ file รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับจาก TSD จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (PA_XM) เพื่อ Upload เข้าระบบได้

• ก่อน Upload รายชื่อผู้ถือหุ้น โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

• รายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะสามารถลงทะเบียนแบบ e-Registration (หัวข้อ 8 – ขั้นตอนก่อนการประชุม : การ
ลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชมุ) ได้จะต้องมีหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / 
เลขจดทะเบียนบริษัท หากต้องการแก้ไขข้อมูลโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ TSD (งานนายทะเบียน) ที่ดูแลบริษัทท่าน

• หากท าการ Upload ข้อมูลแล้ว และต้องการแก้ไขใด้ด าเนินการก่อนที่จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 
มิฉะนั้นข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นที่ได้ท าการลงทะเบียนมาแล้ว จะถูกบันทึกทับไป และส่งผลให้ผู้ถือหุ้น
ต้องลงทะเบียนใหม่ 

3. กดปุ่ม “เพิ่ม”
4. หากท ารายการส าเร็จ ระบบจะขึ้นแถบสีเขียว แสดงข้อความ “ส าเร็จ” โดยข้อมูลผู้ถือหุ้นจะปรากฎตามหน้าจอ

ดังภาพด้านล่าง
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1. หัวข้อ “ผู้มีส่วนไดเ้สยี” ให้กดปุ่ม “+เพิ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี” 
2. กดไอคอน       ในวาระที่ต้องการเพิ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
3. ค้นหารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยค้นหาได้จาก ชื่อ-นามสกุล หรือ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน 

กดปุ่ม “ค้นหา” ตรวจสอบความถูกต้อง และกดไอคอน         หน้ารายชื่อที่ต้องการเพิ่มผู้มีส่วนได้เสีย
อีกครั้ง

4. เสร็จแล้วกดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อออกจากหน้าจอ
5. ข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียจะปรากฎตาม          หากต้องการลบข้อมูลให้กดปุ่ม 
6. เมื่อด าเนินการเพิ่มข้อมูลครบถ้วนในแต่ละวาระแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อเสร็จสิ้นการบันทึกรายชื่อ      

ผู้มีส่วนได้เสีย

13
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ขั้นตอนก่อนการประชุม : การบันทึกรายช่ือกรรมการอิสระ6

1. หัวข้อ “กรรมการอสิระ” ให้กดปุ่ม “+เพิ่มกรรมการอสิระ”
2. กดปุ่ม +เพิ่มกรรมการอสิระ
3. ระบุข้อมูลกรรมการอิสระ เช่น ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู,่ เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน และอายุ
4. เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก เพื่อออกจากหน้าจอ
5. ข้อมูลกรรมการอิสระจะปรากฎตาม          หากแก้ไขข้อมูลให้กดปุ่ม          หรือหากลบข้อมูลให้กดปุ่ม  
6. เมื่อด าเนินการเพิ่มข้อมูลกรรมการครบทุกท่านแล้ว กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อเสร็จสิ้นการบันทึกรายชื่อ

กรรมการอิสระ

14
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การบันทึก หรือแก้ไขข้อมูลกรรมการอิสระควรด าเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนเปดิระบบให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน
ล่วงหน้า มิฉะนั้นข้อมูลกรรมการอิสระที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรณี ลงทะเบียนมอบฉันทะแบบ ข (ให้กรรมการอิสระ) 
จะไม่ปรากฎให้ผู้ถือหุ้นเลือก หรือข้อมูลของกรรมการอาจไม่ถูกต้อง 

6



ขั้นตอนก่อนการประชุม : การบันทึกการลงคะแนนกรณีมอบฉันทะ (Proxy)7

1. หัวข้อ “Proxy กขค” ให้กดปุ่ม “+เพิม่ Proxy”
2. กดเลือก “มี” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการบันทึก Proxy
3. การบันทึก Proxy สามารถท าได้ 2 วิธี

3.1 กดไอคอน           ที่ Proxy ที่ต้องการน าข้อมูลเข้า (รองรับ Proxy รูปแบบ ข และ รูปแบบ ค ตาม
รูปแบบ e-Proxy ของ TSD (ประเภท .txt)

3.2 กดปุ่ม                 เพื่อท าการบันทึกการลงคะแนนทีละวาระ (ส าหรับกรณีมอบฉันทะแบบ ข หรือ ค 
ให้บุคคลทั่วไป) เสร็จแล้วกดปุ่ม บันทึก เพื่อออกจากหน้าจอ

4. ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”

15
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ขั้นตอนก่อนการประชุม : การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุม8

อนุมัติการลงทะเบียนผู้ถือหุน้ (e-Registration)8.1

1. เข้าสู่ระบบที่หน้าหลัก กดเลือกรายการประชุม และกด “รายการผู้ลงทะเบียน”    
2. กดปุ่ม “รายการผู้ลงทะเบียน”

กดที่ชื่อของผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

• เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อมูลของผู้ถือหุ้น และกดปุ่มอนุมัติ / ไม่อนุมัติ โดย
สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม และกดปุ่ม “ยืนยัน” 

• ระบบจะส่งผลการพิจารณาไปยังผู้ถือหุ้นผ่านอีเมลตามที่ลงทะเบียน

16



ขั้นตอนก่อนการประชุม : การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุม8

การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นแบบ Manual (ตามแนวทางที่บริษัทก าหนด)8.2

17
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1. กดปุ่ม “ลงทะเบยีนผู้เขา้รว่มประชมุ” 
2. กดเลือกรูปแบบการลงทะเบียน เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ มอบฉันทะ (มอบฉันทะ ก – บุคคลทั่วไป 

หรือ มอบฉันทะ ข - กรรมการอิสระ) หรือ มอบฉันทะ ค (Custodian) หรือ ร่วมประชุมสังเกตการณ์
3. กดเลือกประเภทผู้ถือหุ้น เช่น บุคคลธรรมดาไทย หรือ บุคคลต่างประเทศ/บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ 

นิติบุคคล 
4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้น
5. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน และกดปุ่ม “ด าเนินการถัดไป”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) แจ้งไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น (กรณีลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเอง) 
เมื่อถือหุ้นเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



ขั้นตอนก่อนการประชุม : การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุม8
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แนวทางการลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ก ข ค

1. มอบฉันทะ ก - ให้บุคคลทั่วไป
• กดเลือกรูปแบบการลงทะเบียน “มอบฉันทะ”  
• กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบ) และ เลือกรูปแบบการมอบฉันทะ ก
• กรอกข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ 

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

2. มอบฉันทะ ข - ให้กรรมการอิสระ
• กดเลือกรูปแบบการลงทะเบียน “มอบฉันทะ” 
• กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้น (ผู้มอบ) และ เลือกรูปแบบการมอบฉันทะ ข
• กดเลือกกรรมการอิสระ
• บันทึกการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ครบ

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว และ
ส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) แจ้งไปยังผู้รับมอบฉันทะ 

เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง



ขั้นตอนก่อนการประชุม : การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุม8
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แนวทางการลงทะเบียนส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ก ข ค (ต่อ)

3. มอบฉันทะ ค (Custodian) - ให้กรรมการอิสระ
• กดเลือกรูปแบบการลงทะเบียน “มอบฉันทะ ค (Custodian)”  
• ค้นหารายชื่อผู้ถือหุ้น โดยพิมพ์ค้นหาได้จากข้อมูลทั้งหมด หรือค้นหาเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล หรือ 

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น กดปุ่ม “ค้นหา”
• กดปุ่ม “ลงทะเบยีน” ที่รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ต้องการลงทะเบียนมอบฉันทะแบบ ค
• กดเลือก กรรมการอิสระ
• บันทึกการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ครบ และกดปุ่ม “ลงทะเบยีน”



ขั้นตอนก่อนการประชุม : การลงทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าประชุม8
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แนวทางการสร้างบัญชีผู้ใช้งานเข้าร่วมสังเกตการณ์ (Observer)

กรณี บริษัทจัดการลงทุน (Asset Management Company) มอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระ หรือบุคคล
ทั่วไป และประสงค์จะเข้าประชุม และถามค าถาม ให้ด าเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
1. ลงทะเบียนมอบฉันทะแบบ ข ผ่านระบบให้กรรมการอิสระ หรือบันทึก Proxy แบบ Manual ให้บุคคลทั่วไป

(ตามขั้นตอนในข้อ 8 – การลงทะเบียนมอบฉันทะ ข ให้กรรมการอิสระ หรือ ขั้นตอนในข้อ 7 – การบันทึก
การลงคะแนนกรณีมอบฉันทะ (Proxy)

2. เพิ่มบัญชีผู้ใช้งานเข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ (User observer) ให้กับเจ้าหน้าที่บริษัทจัดการลงทุน 
เพื่อให้สามารถเข้าประชุม และถามค าถามได้ 
• กดเลือกรูปแบบการลงทะเบียน “ร่วมประชุมสังเกตการณ”์  
• ค้นหารายชื่อผู้ถือหุ้น โดยพิมพ์ค้นหาได้จากข้อมูลทั้งหมด หรือค้นหาเฉพาะ ชื่อ-นามสกุล หรือ 

เลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง/เลขทะเบียนบริษัท หรือ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น กดปุ่ม “ค้นหา”
• กดปุ่ม “เพิ่มบัญชผีูใ้ช้” ที่รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ต้องการสร้างบัญชีเข้าร่วมสังเกตการณ์
• กรอกข้อมูลอีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้สังเกตการณ์ และกดปุ่ม “ลงทะเบยีน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password)
แจ้งไปยังอีเมลที่ระบุ เมื่อผู้สังเกตการณ์เข้าสู่ระบบ
จะต้องท าการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการ
ประชุมอีกครั้ง

บัญชีเข้าร่วมสังเกตการณ์ – ระบบไม่นับเป็นองค์
ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้



ขั้นตอน ณ วันประชุม : การตรวจสอบองค์ประชุม / เปิด-ปิดการประชุม9
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Log in เข้าสู่ระบบ https://web.eservice.set.or.th

หากมีข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย และ/หรือข้อมูล Proxy เพิ่มเติมให้กรอกข้อมูล (อัพเดท) ให้เป็น
ปัจจุบัน (5, 7) รวมถึงหากบริษัทมีแนวทางไม่น าคะแนนของผู้มีส่วนได้เสียมารวมในการ
ลงคะแนน ควรพิจารณาหักออกจากข้อมูลการบันทึก Proxy
ตรวจสอบองค์ประชุม และท าการเปิดประชุม

จัดการคิวค าถาม (10) และการเปิดลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (11)

ปิดการประชุม

DAP จัดส่งข้อมูลการประชุมให้บริษัทจดทะเบียนภายใน 7 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

1

• เจ้าหน้าที่ DAP Operation จะจัดส่ง link เข้าร่วมการประชุมของโปรแกรม WebEx ให้ล่วงหน้า 1 วัน
ก่อนวันประชุม เพื่อให้บริษัทด าเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการ ผู้มีอุปการคุณ ที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น

• ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุผ่านระบบ ยังคงกดเข้าร่วมการประชุมได้จากในระบบตามปกติ

2

3

4

5

6

กดปุ่ม “ตรวจสอบองคป์ระชมุ”

เมื่อถึงเวลาประชุม กดปุ่ม “เปิดการประชมุ” จะขึ้นข้อมูลให้ท าการตรวจสอบองค์
ประชุมอีกครั้ง 

เมื่อด าเนินการประชุมจนครบทุกวาระ และการประชุม
สิ้นสุดให้กดปุ่ม “ปิดการประชมุ”

https://web.eservice.set.or.th/
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10 ขั้นตอน ณ วันประชุม : การจัดการค าถาม / ค าตอบของผู้ถือหุ้น

บริษัทสามารถเลือกก าหนดเงื่อนไขการเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนถึงวาระที่ประชุม หรือเปิดให้ถามได้
เมื่อถึงวาระที่ประชุมเท่านั้น โดยก าหนดเง่ือนไขได้ที่หน้าบันทึกวาระการประชุม (ตามขั้นตอนในข้อ 3 : การบันทึก
วาระการประชุม) 

1. กดปุ่ม “เปิดช่วงเวลาถามตอบ” เพื่อเปิดให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถาม หรือหากบริษัทก าหนดเงื่อนไขเปิดให้ผู้ถือ
หุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนถึงวาระที่ประชุม จะปรากฎค าถามรออยู่ที่หน้าการประชุมในวาระนั้นๆ 

2. หากมีค าถามจากผู้ถือหุ้น ค าถามจะปรากฎตามคิวค าถามด้านล่างของแต่ละวาระ 

3. แนวทางการจัดการฟังก์ชั่นค าถามจากผู้ถือหุ้น
กดปุ่ม เมื่อตอบค าถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว
กดปุ่ม ตอบค าถามกลับด้วยข้อความ
กดปุ่ม ยกยอดค าถามไปตอบในวาระอื่นที่เกี่ยวข้อง (ค าถามของผู้ถือหุ้นจะหายไปจากหน้าจอ และ

จะไปปรากฎในวาระที่เจ้าหน้าที่บริษัทยกยอดไป)

ขั้นตอนการจดัการค าถาม-ค าตอบ

หากผู้ถือหุ้นพิมพ์ค าถามไว้ล่วงหน้า บริษัทเห็นค าถามเหล่านั้นก่อน และเมื่อถึงคิวถามค าถาม ให้
ผู้ด าเนินการประชุมเรียกชื่อผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นถามค าถามด้วยตนเองอีกครั้ง 
(วิธีการนี้เป็นไปตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)  

1

2
3
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11 ขั้นตอน ณ วันประชุม : การจัดการการลงคะแนนเสียง

บริษัทสามารถเลือกก าหนดเงื่อนไขการปิดโหวต และรูปแบบการแสดงผลคะแนนโหวตได้ โดยก าหนดเง่ือนไขได้ที่
หน้าบันทึกวาระการประชุม (ตามขั้นตอนในข้อ 3 : การบันทึกวาระการประชุม) 

ขั้นตอนการจดัการลงคะแนนเสียง
1. กดที่ Tab “โหวต” 
2. เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียงให้ท าการเปิดช่วงเวลาลงคะแนนเสียง โดยกดปุ่ม “เปิดช่วงเวลาโหวต”       

ระบบจะให้ยืนยันเปิดช่วงเวลาลงคะแนนเสียง กดปุ่ม “ตกลง”
3. ระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง เมื่อครบเวลาที่ก าหนดในการลงคะแนนเสียง ให้กดปุ่ม “ปิดช่วงการโหวต” 

หรือ กรณี บริษัทก าหนดเง่ือนไขปิดโหวตอัตโนมัติ ระบบจะปิดโหวตให้ทันที
4. กดปุ่ม “ปิดวาระการประชมุ” 
5. จากนั้นให้ท าการตรวจสอบคะแนนให้ถูกต้อง กรณีมีคะแนน Proxy ยังสามารถแก้ไขข้อมูลได้ หาก

ครบถ้วนให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะท าการสรุปผลการลงคะแนน
6. กดปุ่ม “สรุปผลการลงคะแนน” ระบบจะแสดงกราฟผลคะแนนตามรูปแบบที่บริษัทก าหนด

1

2

3

4

5
6
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12 ขั้นตอน ณ วันประชุม : การเพิ่มวาระการประชุมเร่งด่วน

1. หากระหว่างการประชุม มีมติให้เสนอเพิ่มวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถด าเนินการเพิ่มการประชุม
เร่งด่วนได้ โดยกดที่ปุ่ม “+เพิ่มวาระเรง่ดว่น”

2. กรอกข้อมูลวาระการประชุมให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “เพิ่มวาระการประชุม” 

ตัวอย่าง : หากต้องการเพิ่มวาระเร่งด่วนต่อจากวาระที่ 1 เมื่อเข้าสู่วาระที่ 1
ให้ด าเนินการเพิ่มวาระการประชุมเพือ่ให้วาระประชมุเร่งด่วนอยู่ใน
ล าดับถัดไป 

ทั้งนี้ บริษัทควรพิจารณาเพิ่มเติม เนื่องจากการเพิ่มวาระการประชุมกรณีเร่งด่วน จะต้องไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์
ข้อบังคับและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน

• ให้ด าเนินการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาว่าเสียงของผู้ถือหุ้นถึงเกณฑ์ที่ก าหนดในขอเพิ่มวาระได้หรือไม่
• หากเสียงของผู้ถือหุ้นถึงเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ด าเนินการเพิ่มวาระที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
• หากในวาระการประชุมที่เสนอมีผู้มีส่วนได้เสีย ให้บริษัทด าเนินการบันทึกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียด้วย 

ข้อควรระวังในการเพิ่มวาระการประชุมเร่งด่วน
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กรณีที่ผู้ถือหุ้นลืมรหัสผ่าน
สามารถขอต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) 
โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”

วิธีต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ท าได้ 2 วิธี ดังนี้

1. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ท าการลงทะเบียน ตรวจสอบอีเมลและท าการต้ังค่ารหัสใหม่ ต้ังรหัสผ่านใหม่

2. ต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศพัท์มือถือ

ขอต้ังค่ารหัสผ่านด้วยโทรศพัท์มือถือ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ต้ังรหัสผ่านใหม่

1

2
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ผู้ใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทผู้ใช้บริการ (“ผู้ใช้งาน”) ตกลงและ
ยินยอมท่ีจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บรกิาร DAP e-Shareholder Meeting ดังต่อไปน้ีทุกประการ 
1. ค านิยาม

ในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting ฉบับนี้ ให้ใช้ค านิยามที่ได้ระบุดังต่อไปน้ี ทั้งนี้ ในกรณีท่ีมิได้มี
ค านิยามก าหนดไว้โดยเฉพาะในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting ฉบับนี้ ให้น าค านิยามที่ระบุไวใ้นสัญญา
ให้บริการ e-Services ที่บริษัทเป็นคู่สัญญาในฐานะผู้ใช้บริการ (ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอใช้บรกิาร e-Services) ได้ลงนามกับบริษัท ดิจิทัล 
แอคเซส แพลตฟอร์ม จ ากัด (“DAP”) ในฐานะผู้ให้บริการ มาใช้บังคับกับข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ 
DAP e-Shareholder Meeting ฉบับนี้ด้วย

“ระบบ DAP e-Shareholder Meeting” หมายถึง ระบบควบคมุการประชุมโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทขอใช้บริการจาก 
DAP เพื่อเป็นช่องทางเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
2. ขอบเขตการใชบ้รกิาร DAP e-Shareholder Meeting
2.1 บริษัทตกลงและรับรองว่าจะปฏิบัติตามข้อตกลงและเง่ือนไขที่ก าหนดในข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บริการ DAP e-Shareholder 

Meeting ฉบับนี้ รวมถึงคู่มือการใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting และ/หรือเง่ือนไขและข้อก าหนดอ่ืนใดที่ DAP จะ
ก าหนดขึ้นหรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต (รวมเรียกว่า “เง่ือนไขการใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting”) อย่าง
เคร่งครัด 

2.2 บริษัทรับทราบและตกลงว่า DAP เป็นเพียงผู้ให้บริการ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเป็นเครื่องมือในการอ านวยความ
สะดวกให้บริษัทในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ซึ่งการให้บริการ DAP e-Shareholder Meeting แก่บริษัท
ไม่ท าให้ DAP เป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัท และไม่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่าง DAP กับผู้ที่เข้าร่วมประชมุที่บริษัทจัด
ขึ้น รวมทั้งการประชุมที่บริษัทจัดให้มีขึน้จะถือเป็นนิติสัมพนัธ์และมีผลผูกพันระหว่างผู้ที่เข้าร่วมประชุมกับบริษัทเท่านั้น

2.3 บริษัทตกลงช าระค่าบริการที่ระบุไวใ้นแบบค าขอใช้บริการ e-Services (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่และยังไม่ได้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่
จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) และค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกี่ยวขอ้งกับการใหบ้ริการ DAP e-Shareholder Meeting ทั้งนี้ บริษัท
ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบและช าระคา่อากรแสตมป์ (ถ้ามี) และภาษีมูลค่าเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด

2.4 บริษัทรับทราบว่า DAP จะให้บริการ DAP e-Shareholder Meeting ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยการประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ บริษัทตกลงที่
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่กฎหมายก าหนด 
ในการนี้ DAP จะจัดให้มีการด าเนินการดังต่อไปน้ี
2.4.1 DAP จะจัดให้มีระบบลงทะเบียนผู้ถือหุ้นและระบบการแสดงตนก่อนการเขา้ประชุม เพื่อให้บริษัทใช้ในการพสิูจน์และยืนยัน

ตัวตนของผู้ถือหุ้นก่อนที่จะอนุมัติ (Approve) ให้เข้าสู่ระบบการประชุม 
2.4.2 DAP จะจัดให้มีระบบการลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ทั้งการลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลับ โดย

บริษัทจะต้องแจ้งเง่ือนไขของการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ DAP รับทราบก่อนการประชุม เช่น เป็นการประชุม
แบบเปิดเผยหรือการประชุมลับ และวิธีการลงคะแนน เป็นต้น ทั้งนี้ ระบบการประชุมจะแสดงเง่ือนไขหรือวิธีการลงคะแนน
ตามที่บริษัทก าหนดให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระการประชุมที่บริษัทก าหนดใหส้ิทธิผู้ถือหุ้นลงคะแนนด้วย

2.4.3 DAP จะจัดให้มีระบบการรับค าถามจากผู้ถือหุ้น โดยเมื่อผู้ถือหุ้นได้ส่งค าถามเข้ามาที่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลให้
บริษัททราบดังนี้ (1) ค าถามของผู้ถือหุ้น (2) ชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งค าถาม (3) ล าดับของค าถามที่ถูกส่งเข้าระบบ

2.4.4 DAP จะจัดให้มีระบบการจัดการสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทสามารถก าหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลการประชุมหรือ
ในการเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง เช่น บริษัทสามารถงดการถ่ายทอดเสียง หรือทั้งเสียงและภาพเป็นการชั่วคราว หรือ
หยุดการส่งข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการประชมุได้ หรือในกรณีท่ีเป็นการประชุมลับ บริษัทสามารถจัดการสิทธิ
ในการประชุมลับด้วยการระงับการเข้าร่วมประชุมของบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมได้เป็นการชั่วคราว เป็นต้น
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2.4.5 DAP จะจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการแจ้งเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหวา่งการประชุม โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ทราบถึงช่องทางที่จะใช้ในการแจ้งเหตุขัดข้อง พร้อมทั้งช่องทางส ารองที่จะให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการเข้ารว่มประชมุแทนช่องทาง
เดิมท่ีขัดข้อง
ในกรณีท่ีระบบ DAP e-Shareholder Meeting เกิดเหตุขัดข้องจนท าให้บริษัทไม่สามารถด าเนินการประชมุด้วยระบบ
ดังกล่าวต่อได้ DAP จะจัดให้มีระบบส ารองเพื่อให้บรกิารแก่บรษิัททดแทนระบบ DAP e-Shareholder Meeting ที่
ขัดข้องดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทรับทราบและตกลงว่าการให้บริการระบบส ารองเป็นไปเพื่อให้บรษิัทสามารถด าเนินการ
ประชุมต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้น โดยบริษัทตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอ้ก าหนดของการใชบ้ริการ
ระบบส ารองตามที่ DAP ก าหนด
อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ี DAP ได้ด าเนินการแก้ไขเหตุขัดข้องต่าง ๆ ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นเพื่อให้บริษัทสามารถ
ด าเนินการประชุมต่อไปได้อย่างต่อเนื่องแล้ว และผู้ถือหุ้นไม่เข้าร่วมประชุมต่อไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทตกลงจะไม่ยก
เอาเหตุขัดข้องดังกล่าวเป็นข้อเรียกร้องให้ DAP รับผิดชอบแต่ประการใด

2.4.6 DAP จะจัดให้มีการจัดเก็บข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผ่านบริการ DAP e-Shareholder Meeting 
ของผู้เข้าประชุมทุกรายตลอดระยะเวลาที่มีการประชมุ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จ ากัดเพียงข้อมูลดังต่อไปน้ี

(1) วิธีการแสดงตนของผู้เข้าประชุม
(2) สรุปจ านวนผู้ถือหุ้นและรายชือ่ผู้ถือหุ้น
(3) วิธีการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น
(4) ข้อมูลบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผู้เข้าประชุม เว้นแต่เป็นการประชุมลับ
(5) เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุม
(6) ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าประชุม 

DAP จะส่งมอบข้อมูลหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านบริการ DAP e-Shareholder Meeting ให้แก่บริษัท 
ภายใน 7 (เจ็ด) วันนับแต่วันสิ้นสุดการประชุม

2.4.7 เมื่อ DAP ได้ส่งมอบข้อมูลหรือหลักฐานตามที่ก าหนดในข้อ 2.4.6 ให้แก่บริษัทแล้ว DAP จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวต่อไป
อีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้ส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้บริษัทแล้วจึงจะลบและ/หรือท าลายข้อมูล
ดังกล่าว เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายก าหนดให้ผู้ให้บริการระบบต้องจัดเก็บ ซึ่ง DAP จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดต่อไป

2.5 บริษัทรับทราบและตกลงว่าในการใช้บรกิาร DAP e-Shareholder Meeting บริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี
2.5.1 บริษัทจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑท์ี่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ก าหนด เช่น การ

ด าเนินการให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงตนก่อนการเข้ารว่มประชมุ 
2.5.2 บริษัทมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเคร่ืองมือ และ/หรืออุปกรณ์ใด ๆ ตลอดจนระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต และ/หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการโทรคมนาคม ตามเงื่อนไขที่ DAP ก าหนด เพื่อการใช้
บริการ DAP e-Shareholder Meeting ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทเอง

2.5.3 บริษัทต้องแจ้งข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัดประชุมให้ DAP รับทราบ รวมถึงการน าข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบ DAP e-
Shareholder Meeting ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันท าการ ก่อนวันประชุม ตัวอย่างข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการจัด
ประชุม เช่น ประเภทการประชมุ (พร้อมแจ้งว่าเป็นการประชุมแบบทั่วไปหรอืการประชุมลับ) วันและเวลาการประชุม วาระ
การประชุม (พร้อมแจ้งว่าวาระใดเป็นวาระปกติหรือวาระลับ) เอกสารประกอบการประชุม ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าประชุม ข้อมูลเกี่ยวกับการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนโดยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) และกฎ
กติกาหรือวิธีการลงคะแนน 
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ทั้งนี้ ในกรณีท่ีข้อมูลที่บริษัทแจ้ง DAP หรือน าเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไม่ครบถ้วนหรือไม่เพยีงพอ
ที่ DAP จะให้บริการ DAP e-Shareholder Meeting แก่บริษัทได้ ซึ่ง DAP ได้แจ้งให้บริษัททราบแล้ว และบริษัทไม่
ด าเนินการใด ๆ เพื่อให้ DAP มีข้อมูลที่ครบถ้วนหรือเพียงพอที่ DAP จะสามารถให้บริการ DAP e-Shareholder 
Meeting ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทรับทราบและตกลงว่า DAP มีสิทธิที่จะระงับการให้บริการ DAP e-
Shareholder Meeting โดย DAP ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการระงับการให้บริการ
ดังกล่าว รวมทั้งบริษัทตกลงช าระค่าใช้จ่ายและคา่เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นส าหรับการเตรยีมการให้บริการ DAP e-
Shareholder Meeting ให้แก่ DAP จนครบถ้วน

2.5.4 นอกเหนือจากข้อมูลตามที่กฎหมายก าหนดให้ต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว บริษัทมีหน้าที่ในการ
ด าเนินการและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งข้อตกลงและ
เง่ือนไขในการเข้าประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยอย่างน้อยต้องมีข้อมูลดังต่อไปน้ี 

(1) รูปแบบการจัดประชุม เช่น บริษัทจะจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพยีงรูปแบบเดียว (e-Meeting) 
หรือจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคูก่ับการประชุมในสถานที่ประชมุจริง (Hybrid Meeting) 
พร้อมทั้งแจ้งชื่อโปรแกรมที่จะใช้ส าหรบัการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เช่น Microsoft 
Teams หรือ WebEx

(2) วิธีการลงทะเบียน (Register) และการเข้าใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อการเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งน าส่งคู่มือการลงทะเบยีนและเข้ารว่มประชมุผ่านระบบ                              
DAP e-Shareholder Meeting ให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย

(3) คุณสมบัติของเครื่องมือและ/หรอือุปกรณต่์าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการเข้ารว่ม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4) การด าเนินการเกี่ยวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วน
บุคคล เช่น การขอความยินยอมจากผู้ถือหุ้น และการแจ้งนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล 
(Privacy Policy) หรือค าประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัท 

2.5.5 บริษัทรับรองว่า ข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทน าเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นจริงทุกประการ รวมทั้งไม่เป็นข้อมูลที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธขิองผู้อื่นไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย และไม่เป็น
ข้อมูลที่ผิดกฎหมายทั้งนี้ DAP จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริง 
หรือมีการฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิใด ๆ ของข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ ที่น าเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting
นอกจากนี้ บริษัทรับทราบและตกลงว่า DAP จะไม่ควบคมุข้อมูล และ/หรือใจความของข้อมูล และ/หรือข้อความอ่ืนใดที่
บริษัทส่งผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting และจะไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นแก่
บุคคล หรือข้อมูลข่าวสาร ข้อความใด ๆ ของบริษัท บุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ไม่ว่าจะโดยตรง โดยอ้อม หรือที่เป็นผลมาจากการขัดข้องของบริการ รวมทั้งไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรอื
เสียหายใด ๆ ในการที่บุคคลอื่นได้ล่วงรู้ข้อมูลข่าวสารหรือข้อความของบริษัทโดยมชิอบ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าว
เกิดขึ้นจากการกระท าโดยจงใจหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ DAP 

2.5.6 ในกรณีท่ีระบบ DAP e-Shareholder Meeting เกิดปัญหาหรือเหตุขัดข้อง บริษัทมีหน้าที่แจ้งให้ DAP ทราบถึงปัญหา
หรือเหตุขัดข้องดังกล่าวโดยเร็วตามช่องทางที่ DAP ก าหนดไว้ รวมทั้งตกลงที่จะด าเนินการประชมุต่อไปโดยผ่านระบบ
ส ารองตามเงื่อนไขและข้อก าหนดท่ี DAP ก าหนดต่อไป ทั้งนี้ บริษัทตกลงจะไม่ยกเอาปัญหาหรอืเหตุขัดขอ้งดังกล่าวเปน็
ข้อเรียกร้องให้ DAP รับผิดชอบแต่ประการใด
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2.5.7 บริษัทต้องไม่ใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อการจัดประชุมในเรือ่งที่กฎหมายห้ามมิให้มีการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือในเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือโดยฝ่าฝืนกฎหมายอื่นใดท่ีใช้บังคับ นอกจากนี้ 
บริษัทต้องไม่กระท าการใด ๆ  ที่มีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาให้บรกิาร e-Services และ/หรือเง่ือนไข
การใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting และ/หรือเง่ือนไขการให้บริการอ่ืนใดระหว่าง DAP กับบริษัท อีกทั้งจะไม่
กระท าการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบรกิาร DAP e-Shareholder Meeting หรือบริการ 
e-Services ของ DAP  
ทั้งนี้ ในกรณีท่ี DAP มีเหตุอันควรสงสัยหรือตรวจพบวา่บรษิัทมีการกระท าการในลกัษณะดังกล่าว DAP มีสิทธิในการ
ระงับ ยกเลิก หรือปฏิเสธการให้บริการ DAP e-Shareholder Meeting ไม่ว่าส่วนใดส่วนหน่ึงหรือทั้งหมดทันทีโดยไม่
ต้องแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้า และในกรณีดังกล่าวบริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่เสียหายใด ๆ จาก DAP นอกจากนี้ หาก
การกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายใดขึ้นแก่ DAP บริษัทตกลงว่าจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งปวงให้แก่ DAP จน
ครบถ้วน

2.5.8 ในการด าเนินการใด ๆ  เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้หรือเกีย่วข้องกับการใช้บรกิาร DAP e-Shareholder 
Meeting บริษัทตกลงปฏิบัติตามรายละเอียดที่ก าหนดในสัญญาประมวลผลข้อมูลสว่นบุคคล และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 
(“กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงจะด าเนินการให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
อ่านและเข้าใจรายละเอียดที่ระบุไวใ้นนโยบายการคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และจะด าเนินการให้เจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคลให้ความยินยอม ในกรณีท่ีกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองข้อมูลส่วนบคุคลก าหนดให้ต้องได้รับความยินยอม
จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย แล้วก่อนอนุมัติ (Approve) ให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบการประชมุ 

2.5.9 บริษัทรับทราบและเข้าใจดีว่า บริษัทและบุคคลที่อยู่ในความรบัผิดชอบของบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาชือ่ผู้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ส าหรับการเข้าใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting ไว้เป็นความลับ 
และตกลงให้การกระท าใด ๆ  ที่เกิดขึ้นภายใต้การเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ด้วยชื่อผู้ใช้งาน 
(Username) และรหัสผ่าน (Password) ของบริษัท ถือเป็นการกระท าของบริษัทเองและเป็นการกระท าที่ถูกต้อง 
สมบูรณ์ และผูกพันบริษัท หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทต้องรับผิดชอบในการกระท า
ดังกล่าวทุกประการ 

2.6 บริษัทรับทราบและตกลงว่า บริการ DAP e-Shareholder Meeting อาจมีการเชื่อมโยงกับระบบงานของบุคคลอื่น เช่น ระบบงาน 
Issuer Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด หรือระบบงาน SETLink ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เป็นต้น (“ระบบงานเชื่อมโยง”) ซึ่งระบบงานเชื่อมโยงมีขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกแก่บริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ ระบบงานเชื่อมโยงน้ี
มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุนจาก DAP หรืออยู่ภายใต้การควบคมุ หรือความรับผิดชอบของ DAP โดยบริษัทมีหน้าที่ศึกษา
ข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้งานของระบบงานเชื่อมโยงแต่ละแห่งอย่างสม่ าเสมอ ดังนั้น DAP จึงไม่อาจรับรองความถูกต้อง ความ
น่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของระบบงานเชื่อมโยง และ DAP ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่บริษัทได้รับ
ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับระบบงานเชื่อมโยงดังกล่าว

2.7 บริษัทรับทราบและตกลงว่า DAP จะด าเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี DAP ไม่สามารถ
รับรองได้ว่าการใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting จะเป็นไปโดยปราศจากความลา่ช้าและขอ้ผิดพลาดใด ๆ และไม่
สามารถรับรองได้ว่าบริการ DAP e-Shareholder Meeting นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย 
หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรอืข้อมูลในระบบของบริษัท อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิรม์ โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์
ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพรอ่ง”) ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทาง
เทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น และ DAP จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความ
บกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี
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นอกจากนี้ บริษัทตกลงว่าบริษัทและบุคคลที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทจะไม่ด าเนินการใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญ หรือเป็นการก่อกวนการท างานหรอือาจ
ท าให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความน่าเชือ่ถือของระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือระบบอื่นใดของ DAP 
รวมถึงจะต้องไม่พยายามเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยปราศจากอ านาจ ไม่ว่าด้วยวิธีการเจาะฐานข้อมูล 
(Hacking) ท าลายรหัสลับส่วนตัว (Password Mining) หรือวิธีการอื่นใดก็ตาม

2.8 หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้นกับบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการที่บริษัทใชบ้ริการ DAP e-Shareholder Meeting บริษัท
ตกลงว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบชดใช้คา่เสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว และจะไม่ท าการเรียกรอ้งหรือใช้สทิธิ
ไล่เบี้ยเอาคืนจาก DAP ลูกจ้างของ DAP กรรมการ และ/หรือบุคคลใดที่เป็นตัวแทนของ DAP แต่อย่างใด รวมทั้งตกลงจะปกป้อง 
DAP จากการเรียกร้องของบุคคลภายนอกในกรณีดังกล่าวด้วย

2.9 บริษัทรับทราบและตกลงว่า ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นใดที่ท าให้ DAP ไม่สามารถให้บริการ DAP e-Shareholder 
Meeting ได้ DAP มีสิทธิในการยกเลิกหรือระงับบริการ DAP e-Shareholder Meeting ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดย DAP 
จะแจ้งให้บริษัททราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อักษรโดยทันทีที่ทราบถึงเหตุดังกล่าว
ในกรณีท่ีบริษัทแจ้งความประสงค์ขอใช้บรกิาร DAP e-Shareholder Meeting และ DAP ได้ยืนยันวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามที่
ได้รับแจ้งจากบริษัทแล้ว หากบริษัทไม่ใช้บริการ DAP e-Shareholder Meeting ในวันดังกล่าวจะถือว่าบริษัทปฏิบัติผิดสัญญา
และตามสัญญาให้บริการ e-Services และข้อตกลงและเง่ือนไขการใช้บรกิาร DAP e-Shareholder Meeting ฉบับนี้ DAP มีสิทธิ
เรียกร้องให้บริษัทช าระคา่ปรับกรณีปฏิบัติผิดสัญญาใหแ้ก่ DAP ในอัตราเท่ากับค่าบริการ Standard Package ตามที่ระบุไว้ใน
แบบค าขอใช้บริการ e-Services เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยที่ท าให้บริษัทไม่สามารถใช้บรกิาร DAP e-Shareholder Meeting 
ซึ่งบริษัทต้องแจ้งให้ DAP ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 20 (ยี่สิบ) วันก่อนวันจัดประชุม ทั้งนี้ หากบริษัทแจ้ง
ยกเลิกการใช้บริการล่าช้ากวา่ก าหนดเวลาดังกล่าว DAP มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัทช าระคา่ปรบักรณีปฏิบัติผิดสัญญาให้แก่ DAP 
ในอัตราเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าบริการ Standard Package ตามที่ระบุไว้ในแบบค าขอใชบ้ริการ e-Services



Download คู่มือการใช้งาน

บริษัทจดทะเบียนสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการ ได้ที่ 

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting-listedCo

หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้

https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting-listedCo

