
 
 

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://inet.inventech.co.th/TPAC163641R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวนัที่ 29 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวนัที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 
บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษทั  
เลขที่ 77 ซอยเทียนทะเล 30 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9819 

ให้บริการระหว่างวันที่ 22-29 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password ** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://inet.inventech.co.th/TPAC163641R


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

 2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม              
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 
ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การส่งข้อความเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
จากนั้นทำการพูดคำถามที่ต้องการถาม 
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง 
กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 
 

1 คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
2 



 
 

 
 

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/TPAC163641R 

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 
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หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 

https://inet.inventech.co.th/TPAC163641R


   
 

ข้อก ำหนดกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ Inventech Connect 

ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 ของบริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จ ากัด (มหาชน) ผ่านระบบ 

Inventech Connect ขอใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุอ่านขอ้ก าหนดเพื่อท าความเขา้ใจและปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้ดงันี ้

1. กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมโดยย่ืนแบบค ำร้องเพือ่เขำ้ร่วมประชุมผ่ำนระบบ Inventech Connect 

1.1 ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech 

Connect โดยกรอกขอ้มลูส่วนบคุคลตามที่ก าหนด และแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งเพื่อยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ

ใหค้รบถว้นถกูตอ้งตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัท 

ในการนี ้บริษัทสงวนสิทธิในการเปิดลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้ร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 

ส าหรบัผูถื้อหุน้ของบริษัทที่ปรากฏชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 

(Record Date) ตามที่บรษิัทก าหนด 

1.2 ในการยื่นแบบค ารอ้งตามข้อ 1.1 ข้างตน้ ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะยืนยันว่าไดก้รอกข้อมูลครบถว้นถูกตอ้งแลว้ และ

รบัทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง โดยหากการตรวจสอบปรากฏขอ้เท็จจริงใด ๆ ที่ท  าใหส้งสยั

ว่าขอ้มลูหรือเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งไม่ถกูตอ้ง บริษัทอาจใชดุ้ลยพินิจด าเนินการใด ๆ  รวมถึงการปฏิเสธค ารอ้ง การระงบัสิทธิ

ในการเขา้รว่มประชมุ เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัของบรษิัท  

1.3 บริษัทจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ ตัง้แต่วนัที่ 29 เมษายน 2565 ในระหว่างเวลา 8.30 

– 17.30 น. (เฉพาะวนัท าการ) จนกว่าการประชมุจะแลว้เสรจ็ 

 

2. กำรเข้ำร่วมประชุม และกำรลงมติผ่ำนระบบ Inventech Connect 

2.1 ภายหลังจากที่ได้ด  าเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยยื่นแบบค าร้อง และแบบค าร้องได้รับการอนุมัติจาก 

บริษัทเป็นที่เรียบรอ้ย ระบบจะส่งชื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุน้/ ผู้รับมอบ

ฉันทะไดแ้จ้งความประสงคไ์ว้ในขั้นตอนการยื่นแบบค ารอ้งตามข้อ 1.1  ทั้งนี ้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) ถือเป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งท่านมีหนา้ที่เก็บรกัษาขอ้มลูดงักล่าวไวเ้ป็นความลบั

และไม่เผยแพรช่ื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ที่ไดร้บัจากบรษิัทใหบ้คุคลอื่นทราบ  

2.2 สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะ โดยชื่อผูใ้ชง้าน 
(Username) หนึ่งชื่อจะสามารถใชเ้พื่อเขา้สู่ระบบ (log-in) Inventech Connect เพื่อเขา้ประชุมในเวลาเดียวกนัไดจ้าก
อุปกรณเ์พียง 1 เครื่องเท่านัน้ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจึงตอ้งใชช้ื่อผูใ้ชง้าน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพื่อ
เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเท่านั้น โดยจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 



 
 

(Password) ทัง้นี ้บริษัท ไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึน้หรือเนื่องมาจากการที่ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะมิได้
ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดนี ้ 

2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connect ผูถื้อหุน้/ ผูร้บัมอบฉันทะอาจลงมติล่วงหนา้ส าหรบัทุกวาระ หรือจะลงมติใน

วาระที่ก าลงัอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได ้อย่างไรก็ตาม ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งอยู่ในวาระการประชุมดงักล่าว

จนจบวาระ และจะตอ้งลงมติในแต่ละวาระก่อนที่จะมีการปิดใหล้งมติในวาระนัน้ ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะออก

จากการประชมุ (log-out) ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุในวาระ

ดงักล่าว และคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่ถูกน ามานับคะแนนในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม การออกจาก

การประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึ่งไม่ตดัสิทธิของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะในการกลบัเขา้ร่วมประชุมหรือลงมติใน

วาระต่อไป 

2.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

สามารถกดปุ่ มไมโครโฟนที่อยู่บนหนา้จอเพื่อถามค าถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพช์ื่อและนามสกุล สถานะ 

(เป็นผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะ) ตามดว้ยค าถามและ/หรือความคิดเห็น ทัง้นี ้ค  าถามและ/หรือความคิดเห็นของผูถื้อหุน้/ผูร้บั

มอบฉันทะจะตอ้งเก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม หากมีขอ้เสนอแนะและค าถามที่ไม่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุม ขอให้

น าเสนอในตอนทา้ยของการประชุม โดยในการตอบค าถามและชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะชีแ้จง

เฉพาะค าถามที่เก่ียวขอ้งกับวาระการประชุมเท่านัน้  

2.5 ในกรณีที่มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามค าถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมดว้ยภาพและเสียง              

ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะยินยอมใหบ้ริษัทบนัทึก ใช ้รวมถึงเผยแพรภ่าพและเสียงของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะเพื่อประโยชน์

ในการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละการจดัท าขอ้มลูและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งได ้ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและสามารถควบคมุเวลาการประชมุใหเ้หมาะสม ขอใหผู้ถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะถามและ/หรือแสดงความ

คิดเห็นท่านละไม่เกิน 5 นาที และบริษัทสงวนสิทธิในการจ ากดัจ านวนผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ ซึ่งจะถามและ/หรือแสดง

ความคิดเห็นในท่ีประชมุดว้ยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิในการยตุิการถามค าถาม

หรือแสดงความคิดเห็น หากการถามค าถามหรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก 

หมิ่นประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบคุคลอื่น  

2.6 ในระหว่างการประชุม หากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะรายใดกระท าการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความ

เดือดรอ้นร าคาญใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชุมรายอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการตดัสิทธิผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะนัน้ในการเขา้

รว่มประชมุ และน าผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะรายดงักล่าวออกจากระบบทนัทีโดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 

  



 
 

3. ข้อมูลส่วนบุคคล 

3.1 บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช ้และประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเพื่อการตรวจสอบสิทธิ 

การยืนยนัตวัตน การเขา้รว่มการประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และการจดัท ารายงานการประชมุ รวมถึงเก็บรวบรวม ใช ้

เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวดว้ย โดย           

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะสามารถอ่านเพิ่มเติมเพื่อเขา้ใจถึงวิธีการท่ีบรษิัทเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคล

และสิทธิของเจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลที่บรษิัทประกาศผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที่ 

www.tpacpackaing.com ทัง้นี ้ในกรณีที่ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไดม้ีการใหข้อ้มูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น  ผูถื้อหุน้

และผูร้บัมอบฉันทะมีหนา้ที่แจง้ใหบ้คุคลดงักล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มลูส่วน

บคุคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวดว้ย  

3.2 บริษัทจะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดทัง้นีไ้ม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ท าลายขอ้มูล

ส่วนบคุคลเมื่อพน้ระยะเวลาดงักล่าว 

 

4. ข้อก ำหนดอื่น ๆ 

4.1 เนือ้หา ภาพ และเสียงในการประชมุถือเป็นทรพัยสิ์นทางปัญญาแต่เพียงผูเ้ดียวของบรษิัท โดยบรษิัทไม่อนญุาตใหท้ าการ

บนัทึก คดัย่อ คดัลอก ใช ้รวมถึงเผยแพร่เนือ้หา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าดว้ยวิธีการใด ๆ ทัง้นี ้บริษัทขอ

สงวนสิทธิในการด าเนินการตามกฎหมายกบัผูท้ี่กระท าการดงักล่าว 

4.2 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะใชง้านระบบต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าดว้ย

ประการใด ๆ ซึ่งไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดฉบบันี ้หรือหลกัเกณฑอ์ื่นใดที่บรษิัทก าหนดส าหรบัการประชมุ ซึ่งอาจเป็นเหตใุห้

บรษิัทไดร้บัความเสียหายไม่ว่าดว้ยประการใด ๆ ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งรบัผิดชดใชค้่าเสียหายและค่าใชจ้่ายต่าง 

ๆ ท่ีเกิดจากการฟ้องรอ้งด าเนินคดีโดยบคุคลภายนอกใด ๆ รวมถึงการฟ้องรอ้งด าเนินคดีโดยบรษิัทต่อผูถื้อหุน้/   ผูร้บัมอบ

ฉนัทะ หรือผูด้  าเนินการดงักล่าวใหแ้ก่บรษิัททัง้จ านวน 

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตใหผู้ถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งไม่ยินยอมปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดฉบับนีเ้ขา้ร่วม

การประชุม และสงวนสิทธิในการระงับการเขา้ร่วมการประชุมหากผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ด าเนินการตาม

ขอ้ก าหนดฉบบันี ้หรือตามค าวินิจฉยัของประธานในที่ประชมุ  

4.4 ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะรบัทราบว่าคุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึน้อยู่กับเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต (Internet) 

การเชื่อมต่อและรบัขอ้มลู รวมถึงอุปกรณข์องผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะ ดงันัน้ หากผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะไม่สามารถเขา้

ร่วมประชุมอนัเนื่องมาจากเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะจะไม่เรียกรอ้งหรือ

ด าเนินการใด ๆ เพื่อใหบ้รษิัทรบัผิดชอบ 


