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ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบัการเขา้รว่มการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2564 
ผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM) บรษิทั ราช กรุป๊ จํากดั (มหาชน)  

วนัพฤหสับดที ี21 ตลุาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
 

ก. เอกสารยนืยนัตวัตนเพอืการเขา้รว่มประชุม 
 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดังต่อไปนี แลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมการประชุมผ่านสือ
 อเิล็กทรอนกิส ์(E-EGM)  
 1. กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง   

1.1 ผูถ้อืหุน้ทเีป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรอืสญัชาตติา่งประเทศ  
ผูถ้อืหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จะตอ้งใชสํ้าเนาบัตรประจําตัวอย่างใดอย่างหนึง 
ดังนีคือ บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขา้ราชการ บัตรประจําตัวพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจําตัวอย่างอืนทีแสดงรูปถ่ายซึงออก              
โดยหน่วยงานของรัฐบาล พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถกูตอ้ง   

 1.2 ผูถ้อืหุน้ทเีป็นนติบิคุคลสญัชาตไิทยหรอืสญัชาตติา่งประเทศ 
ผูม้อํีานาจกระทําการแทนของผูถ้อืหุน้ซงึเป็นนติบิคุคลไทยหรอืนติบิคุคลตา่งประเทศ 
ทเีขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติบิคุคล
ทีออกโดยนายทะเบียนหุน้ส่วนบรษัิท หรือหลักฐานอืนทีแสดงการเป็นนิตบิุคคล 
(หนังสอืรับรองมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน) หรอืสําเนาเอกสารดังกล่าวทรีับรองสําเนาถูกตอ้ง
โดยผูม้อํีานาจกระทําการแทน และผูม้อํีานาจกระทําการแทนนติบิคุคลทเีขา้ร่วมประชมุ
จะตอ้งแสดงหลักฐานการมอํีานาจกระทําการแทนนติบิุคคลและแสดงบัตรประจําตัว
ตามทกีําหนดไวใ้ขอ้ 1.1 ดว้ย    

2. กรณีมอบฉนัทะ 
2.1  กรณีผู ้มอบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ           

สง่เอกสารดงัตอ่ไปน ี
2.1.1 หนังสอืมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งมาพรอ้มหนังสอืบอกกล่าวนัดประชุม) ซงึได ้

กรอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ และลงลายมอืชอื    
ผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

2.1.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
2.1.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง

สําเนาถกูตอ้ง 
2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย อยูต่า่งประเทศ ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ 

สง่เอกสารดงัตอ่ไปน ี
2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)          

ซงึไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ 
และลงลายมอืชอืผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

2.2.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
2.2.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง

สําเนาถกูตอ้ง 
2.3  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตติ่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ        

ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ สง่เอกสารดงัตอ่ไปน ี
2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)              

ซงึไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆ่า 
และลงลายมอืชอืผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

สงิทสีง่มาดว้ย 3 
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2.3.2 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกํีาหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉันทะ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
2.3.3 เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะตอ้งใหส้ถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศนัน 

หรอืโนตารพีับบลคิ หรอืบคุคลอืนทีมอํีานาจตามกฎหมายทอ้งถนิ รับรอง 
การลงลายมอืชอื 

2.3.4  สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.4 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนติบิุคคลซงึจดทะเบยีนจดัตงัในประเทศไทย ใหผู้ร้ับมอบฉันทะ 
สง่เอกสารดงัตอ่ไปน ี 
2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)           

ซงึไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ 
และลงลายมอืชอืผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

2.4.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลทีออกโดยนายทะเบียน
หุน้สว่นบรษัิท (หนังสอืรับรองมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืน) ซงึรับรองสําเนาถกูตอ้ง 
โดยผูม้อํีานาจลงนามของนติบิคุคลนัน 

2.4.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอื
มอบฉันทะ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.4.4 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในขอ้ 1.1) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.5 กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนติบิุคคลจดทะเบยีนจดัตงัในประเทศอนื ใหผู้รั้บมอบฉันทะ
สง่เอกสารดงัตอ่ไปน ี
2.5.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบทีส่งมาพรอ้มหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม)             

ซงึไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น ตดิอากรแสตมป์ 20 บาท พรอ้มขดีฆา่ 
และลงลายมอืชอืผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ 

2.5.2 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน หรอืหลักฐานการเป็นนิตบิุคคล พรอ้ม
หลักฐานวา่ผูใ้ดมอํีานาจลงนามมอบฉันทะ พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง 

2.5.3 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทีกําหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อํีานาจ ทีไดล้งนาม 
ในหนังสอืมอบฉันทะ ซงึรับรองสําเนาถูกตอ้ง 

2.5.4 เอกสารตาม 2.5.1 ถงึ 2.5.3 จะตอ้งใหส้ถานทตูหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศนัน 
หรอืโนตารพีับบลคิ หรอืบุคคลอืนทีมอํีานาจตามกฎหมายทอ้งถนิ รับรอง
การลงลายมอืชอื ทังน ีควรมอีายไุมเ่กนิ 1 ปี 

2.5.5 สําเนาบัตรประจําตัว (ดังทกีําหนดในขอ้ 1.1) ของผูร้ับมอบฉันทะ พรอ้มรับรอง
สําเนาถกูตอ้ง 

2.6 การมอบฉนัทะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทุนตา่งประเทศ และแตง่ตงัใหค้สัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดแูลหุน้ ตอ้งแนบหลกัฐานดงัตอ่ไปน ี
2.6.1 หนังสอืมอบอํานาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) เป็นผูดํ้าเนนิการลงนาม

ในหนังสอืมอบฉันทะแทน 
2.6.2 หนังสอืยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉันทะแทน ไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกจิ       

คัสโตเดยีน (Custodian) 
2.7 กรณีการมอบฉนัทะ โดยเฉพาะจากผูถ้อืหุน้ชาวตา่งประเทศ ผูรั้บมอบฉันทะ  

ควรยืนแบบคํารอ้งลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุม เพือให ้             
ผูต้รวจสอบเอกสารไดม้เีวลาทเีพยีงพอในการตรวจสอบ 

2.8     กรณีผูเ้ขา้รว่มประชุมมกีารแกไ้ขคํานําหนา้ชอื-ชอืสกุล โปรดแสดงหลักฐาน
รับรองการเปลยีนแปลงดังกลา่วในการลงทะเบยีนดว้ย 

2.9  บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการอนุญาตใหเ้ฉพาะผูม้เีอกสารถกูตอ้งและครบถว้น 
เขา้รว่มประชมุเทา่นัน 
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ข.  การเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้ 
 1. กรณีเขา้รว่มประชุมดว้ยตนเอง   

 ปฏิบัติตามขันตอนการลงทะเบียน และขันตอนการใชง้านระบบประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์
Inventech Connect ตามรายละเอยีดในขอ้ ง. โดยบรษัิทฯ จะเปิดระบบลงทะเบยีนยนืแบบคํารอ้งตงัแต่
วนัท ี11 ตลุาคม 2564 เวลา 08.00 เป็นตน้ไป จนถงึเวลาปิดการประชมุในวันท ี21 ตลุาคม 2564  
 2. กรณีมอบฉนัทะ 

วธิกีารมอบฉนัทะ 
บริษัทฯ ไดจั้ดส่งหนังสือมอบฉันทะ ซึงจัดทําขึนตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  

กระทรวงพาณชิย ์ไดก้ําหนดไวจํ้านวน 3 แบบ ดังน ี
- แบบ ก. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทผีูถ้อืหุน้มอบใหผู้รั้บมอบฉันทะพจิารณาออกเสยีง

ไดต้ามทผีูรั้บมอบฉันทะเห็นสมควรในทปีระชมุ 
- แบบ ข.  เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทีผูถ้อืหุน้กําหนดมาแลว้ว่าจะออกเสยีงในแต่ละเรือง 

อยา่งไรบา้ง   
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสอืมอบฉันทะทใีชเ้ฉพาะกรณีผูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ 
  และแตง่ตงัใหค้ัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้ 

 ผูถ้อืหุน้ทไีมส่ามารถเขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได ้
โดยดําเนนิการดังน ี

(1) เลอืกใชห้นังสอืมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหนงึเพยีงแบบเดยีวเทา่นนั  โดยผูถ้อืหุน้
ทีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังใหคั้สโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผูร้ับฝากและดแูลหุน้จะใชห้นังสอืมอบฉันทะไดทั้งแบบ ก. หรอื แบบ ข. หรอื แบบ ค. 
แบบหนงึแบบใดก็ได ้ สว่นผูถ้อืหุน้นอกจากนันจะใชห้นังสอืมอบฉันทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. 
หรอื แบบ ข. แบบหนงึแบบใดเทา่นัน 

(2) มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผูถ้ือหุน้ โดยใหร้ะบุชือพรอ้ม
รายละเอยีดของบุคคลทีผูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ 
ของบริษัทฯ โดยกาเครืองหมายหนา้ชือตามทีบรษัิทฯ ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ ทังน ี         
ผู ถ้ือหุ น้สามารถกําหนดผู ร้ับมอบฉันทะได  ้3 คน แต่ผู รั้บมอบฉันทะคนใดคนหนึง                    
เพยีงคนเดยีวเทา่นนั ทจีะเป็นผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้ในการเขา้รว่มประชมุผูถ้อืหุน้ 

(3) ตดิอากรแสตมป์จํานวน 20 บาท พรอ้มทังขดีฆา่ เพอืใหถู้กตอ้งและมผีลผูกพันตามกฎหมาย 
ทังน ีบรษัิทฯ จะอํานวยความสะดวกในการตดิอากรแสตมป์สําหรับผูร้ับมอบฉันทะ 

(4) กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ โปรดสง่หนังสอืมอบฉันทะและเอกสาร
หรอืหลักฐานล่วงหนา้มาถงึยังบรษัิทฯ ก่อนวันประชมุภายในวันท ี14 ตุลาคม 2564 
โดยกรอกขอ้มลูและลงลายมอืชอืใหค้รบถว้น หากมกีารแกไ้ข หรอืขดี ลบ ขอ้ความทสํีาคัญ 
ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามกํากบัไวท้กุแหง่ โดยบรรจใุสซ่องบรกิารไปรษณียต์อบรับทบีรษัิทฯ 
จัดสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุ  

(5) กรณีมอบฉันทะใหบ้คุคลอนืทไีมใ่ชก่รรมการอสิระของบรษัิทฯ ใหป้ฏบัิตติามขันตอน
การลงทะเบยีน และขนัตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์Inventech 
Connect ตามรายละเอยีดในขอ้ ง. โดยบรษัิทฯ จะเปิดระบบลงทะเบยีนยนืแบบคํารอ้ง
ตงัแตว่นัท ี11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 เป็นตน้ไป จนถงึเวลาปิดการประชมุ
ในวันท ี21 ตลุาคม 2564 

ทังนี ผูถ้อืหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้ับมอบฉันทะหลายคน       
เพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถ้ือหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุน้ทีตนถืออยู ่          
โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพยีงบางส่วนนอ้ยกว่าจํานวนหุน้ทตีนถอือยู่ได  ้เวน้แต่กรณี          
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตังใหค้ัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
สามารถจะมอบฉันทะเพยีงบางสว่นนอ้ยกวา่จํานวนทตีนถอือยูไ่ด ้

อนงึ ผูถ้อืหุน้อาจใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบอนืหรอืจัดทําขนึตามทเีห็นสมควรนอกเหนือจาก
แบบมอบฉันทะทบีรษัิทฯ กําหนดได ้
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ค.  การออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผูถ้อืหุน้ 
1. ระเบยีบวาระทวัไป 

(1) ในการลงคะแนนเสยีงทุกคราวผูถ้อืหุน้รายหนงึมคีะแนนเสยีงเท่ากับจํานวนหุน้ทตีนถอื 
โดยถอืว่าหุน้หนงึมหีนงึเสยีง  

(2)  การออกเสยีงลงคะแนนแต่ละระเบยีบวาระทจีะกระทําโดยเปิดเผยดว้ยวธิชีมูอื โดยให ้
นับหนึงเสียงต่อหนึงหุน้ซึงผูถ้ือหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนน     
เพียงอย่างใดอย่างหนึง คอื เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่ง
การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(3)  ในกรณีมอบฉันทะผูร้ับมอบฉันทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามทผีูม้อบฉันทะระบไุว ้
ในหนังสอืมอบฉันทะเทา่นัน หากผูม้อบฉันทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีง
ลงคะแนนไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน ผูรั้บมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณา
และลงคะแนนแทนได ้แต่ไมส่ามารถแยกการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น คอื 
เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอื งดออกเสยีง 

(4)   ในกรณีทผีูถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงอันใด ผูถ้อืหุน้จะออกเสยีงลงคะแนน
ในเรอืงนันมไิด ้นอกจากการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตังกรรมการ 

(5) ในกรณีปกตใิหถ้อืคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุ และออกเสยีงลงคะแนน 
ถา้มคีะแนนเสยีงเทา่กนั ใหป้ระธานในทปีระชมุออกเสยีงเพมิขนึอกีเสยีงหนงึเป็นเสยีงชขีาด 

2. ระเบียบวาระพิจารณาอนุมตั ิการเข้าซือหุ ้นสามญัร้อยละ 45.515 ใน PT Paiton 
Energy และ Minejesa Capital B.V. และการเขา้ซอืหุน้สามญัรอ้ยละ 65 ใน IPM Asia Pte. Ltd.  
ใหถ้อืคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสามในสขีองจํานวนเสยีงทังหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและ         
มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ง.  การลงทะเบยีน และขนัตอนการใชง้านระบบประชุมผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์Inventech Connect 
ผูถ้ือหุน้ทีประสงค์เขา้ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง หรือดว้ยการมอบฉันทะ            
ใหดํ้าเนนิการตามขนัตอน ดังน ี
 ขนัตอนการยนืแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชุมผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์

1. ยนืแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปท ี
https://app.inventech.co.th/RATCH091430R  
หรอืสแกน QR Code น ีเพอืเขา้สูร่ะบบ 

 
2. เมอืเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูตามทรีะบบแสดง เชน่ 

 เลขประจําตัวประชาชน / เลขทหีนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งชาต)ิ 
 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
 ชอื - นามสกลุ 
 จํานวนหุน้ 
 E-mail 
 เบอรโ์ทรศัพท ์
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 แนบหลักฐานเพมิเตมิ 
- กรณีทปีระสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านสอือเิล็กทรอนกิสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบบัตรประจําตัว

ประชาชน / หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาต)ิ พรอ้มลงนามรับรองสําเนาถูกตอ้ง 
(สามารถแนบภาพถา่ยสําเนาได)้ 

- กรณีทมีกีารมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตามทกํีาหนด 
3. เมือกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เลือกที “ขา้พเจา้ไดอ้่านและตกลงปฏิบัติตาม

ขอ้กําหนดการเขา้รว่มประชมุ ขอ้กําหนดการเขา้รว่มประชมุผ่านระบบ Inventech Connect” 
โดย Click ในชอ่งสเีหลยีม เพอืยอมรบัเงอืนไขการใชบ้รกิาร  

4.  จากนันใหเ้ลอืก “สง่แบบคาํรอ้ง” 
5. หลังจากขนัตอนท ี4. เจา้หนา้ทจีะดําเนนิการตรวจสอบขอ้มลูแบบคํารอ้ง  
กรณีคาํรอ้งไดร้บัการอนุมตั ิผูถ้อืหุน้จะไดร้ับ E-mail แจง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชมุ 4 สว่น ดังน ี

 1. Link สําหรับการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
 2. Username และ Password สําหรับการเขา้ใชง้าน e-Voting  
 3. Link ดาวนโ์หลด และตดิตัง Application Cisco Webex Meetings  

4. Link คูม่อืการใชง้านระบบ เพอืเขา้รว่มประชมุไดต้ามวัน และเวลาทแีจง้ในหนังสอืเชญิประชมุ  
กรณีคํารอ้งไมถู่กอนุมตั ิผูถ้อืหุน้จะไดร้ับ E-mail แจง้ถงึสาเหตุ และสามารถดําเนนิการ
ยนืแบบคํารอ้งเพมิเตมิได ้

6. กรณีผูถ้ือหุน้ไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึง            
ตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ ท่านใดท่านหนึง           
เป็นผูร้ับมอบฉันทะแทนผูถ้ือหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอสิระท่านดังกล่าว จะลงมตใินแต่ละ
ระเบยีบวาระตามทผีูถ้อืหุน้กําหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ 

7. กรณีผูถ้ือหุน้ทีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยมอบฉนัทะใหบุ้คคลใด
บุคคลหนงึทไีมใ่ช่กรรมการอสิระของบรษิทัฯ ระบบลงทะเบยีนยนืแบบคํารอ้งจะเปิดให ้
ดําเนนิการตงัแตวั่นท ี11 ตลุาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นตน้ไป จนถงึเวลาปิดการประชมุ
ในวันท ี21 ตลุาคม 2564  

8. กรณีผูถ้ือหุน้ทีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษัิทฯ กรุณาจดัส่งหนงัสอื               
มอบฉนัทะ พรอ้มเอกสารประกอบ มาตามทอียู่ขา้งทา้ยนี หรอืใสซ่องบรกิารไปรษณีย์
ตอบรับตามสงิทสีง่มาดว้ย 9 สง่มาถงึยงับรษิทัฯ ภายในวนัท ี14 ตลุาคม 2564 

เลขานุการบรษัิท 
บรษัิท ราช กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
72 ถนนงามวงศว์าน ตําบลบางเขน 
อําเภอเมอืงนนทบรุ ีจังหวัดนนทบรุ ี11000 

 การเขา้รว่มประชุมผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์และการเขา้สูร่ะบบ Inventech Connect 
1. ระบบประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และระบบ Inventech Connect 

รองรับ Web browser, PC, iOS และ Android การเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meetings และ
ระบบ Inventech Connect  
โปรดดาํเนนิการตามขนัตอนการตดิตงั และคูม่อืการใชง้าน ดังน ี
1.1  การใชง้านระบบประชุมผา่นสอือเิล็กทรอนกิส ์(Cisco Webex Meetings)  

 
 
 
 

คูม่อืการตดิตังและใชง้านระบบ Cisco Webex Meetings สามารถศกึษาวธิกีารตดิตงัไดท้ ี
https://qrgo.page.link/Cgv2B   

หรอื สแกน QR Code น ี  
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1.1.1  ขนัตอนการตดิตังการใชง้านระบบ Cisco Webex Meetings ผา่น PC/Laptop 
1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html  

2. หรอื สแกน QR Code น ี  
3. เลอืกดาวนโ์หลด Cisco Webex Meetings โดยกดทปีุ่ ม “Download for Windows” 
4. ดับเบลิคลกิทีไฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท้ี Folder Download) 

เพอืเขา้สูห่นา้การตดิตัง 
5. เขา้สูห่นา้การตดิตัง จากนันกดปุ่ ม “Next” 
6. เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จากนันกดปุ่ ม “Next” 
7. กดปุ่ ม “Install” จากนันรอการตดิตังสกัครู ่แลว้กดปุ่ ม “Finish” 
8. เมือทําการตดิตังเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” 

ปรากฏทหีนา้จอเดสกท็์อป 
1.1.2  ขนัตอนการตดิตังการใชง้านระบบ Cisco Webex Meetings ผา่นโทรศัพทม์อืถอื 

 

ระบบปฏบิตักิาร iOS 

1.  เขา้ท ีApplication App Store 
2.  ไปท ีicon คน้หา หรอื สญัลักษณ์ “แวน่ขยาย” 

โดยพมิพค์น้หา “Cisco Webex Meetings” 
และกดปุ่ ม “Search” 

3.  จากนันกดทปุ่ีม “รับ” ดา้นขวามอื เพอืทําการตดิตัง 
Application Cisco Webex Meetings หรอื 

     สญัลักษณ์ ดังภาพ 
4.  ระบรุหัสผา่น หรอื Touch ID 

เพอืยนืยันการตดิตัง Application  
5.  จากนันรอการตดิตังสกัครู ่ 
6.  เมอืทําการตดิตังเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏทหีนา้จอโทรศัพทม์อืถอื 

ระบบปฏบิตักิาร Android 

1.    เขา้ท ีApplication Play Store 
2.    ไปทชีอ่ง Search for apps & games 

โดยพมิพค์น้หา “Cisco Webex Meetings” 
และกดปุ่ ม “Search” 

3.   จากนันกดทปีุ่ ม “Install” ดา้นขวามอื 
เพอืทําการตดิตัง Application Cisco Webex 
Meetings หรอื สญัลักษณ์ ดังภาพ 

4.   กดปุ่ ม “Accept” เพอืยนืยันการตดิตัง 
Application  

5.   จากนันรอการตดิตังสกัครู ่ 
6.   เมอืทําการตดิตังเสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏทหีนา้จอโทรศัพทม์อืถอื 
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1.2 การใชง้านระบบ Inventech Connect 
1.2.1  ขนัตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect 

คู่มือการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน PC / Laptop   
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน iOS   
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คู่มือการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน Web Browser   

 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน Android 
 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 
 

ผา่น PC / Laptop ผา่นโทรศพัทม์อืถอื 

 หนา้จอท ี1  
สว่นการรบัชมถา่ยทอดสดของทางบรษิทัฯ 

1. ผูถ้อืหุน้ คลกิ Link สําหรบัลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม ทไีดร้ับจาก E-mail แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้งขอ
สําหรับการใชง้าน Inventech Connect 

2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ใหทํ้าการกรอก Username และ 
Password ตามทไีดรั้บตาม E-mail จากนันกดปุ่ ม Sign in 

3. เมอืทําการลงทะเบยีนสําเร็จระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (*ขันตอนนีจะถอืวา่ ผูถ้อืหุน้ทําการ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ โดยจํานวนหุน้ของผูถ้ือหุน้จะถูกนับเป็นองคป์ระชุม*) จากนันใหทํ้าการ  
กดปุ่ ม “ไปยงัหนา้ลงทะเบยีนเพอืเขา้รบัชมถา่ยทอดสด ผา่น Application Cisco Webex Meetings” 

4. ระบบจะแสดง Event Information ใหทํ้าการกรอก
ขอ้มูลทางดา้นขวาในสว่นของ Join Event Now 
โดยมรีายละเอยีด ดังน ี
- แสดงข ้อมู ลชื อของผู ้ถื อหุ ้น  ห รือชื อ   

ผูร้ับมอบฉันทะในชอ่ง First Name 
- แสดงข ้อมู ลเลขทะเบี ยนผู ้ถื อหุ ้นในช่ อง    

Last Name (กรณี รับมอบฉันทะจะมี *ต่อทา้ย    
เลขทะเบยีน) 

- ช่ อง E-mail address ให ้ทํ าการกรอก E-mail   
เพือเขา้ใช้งาน (*ผูถ้ือหุน้ ตอ้งกรอก E-mail 
ใหต้รงกับ E-mail ทีไดทํ้าการยนืแบบคํารอ้ง 
เขา้ระบบ e-Request) 

- ใน ช่ อ ง  Event password ร ะบ บ ทํ า ก า ร 
Default ค่าให  ้ผูถ้ือหุน้ไม่ตอ้งทําการแกไ้ข
หรอืเปลยีนแปลง 

- จากนันใหก้ดทปีุ่ ม “Join Now” 

4 . ระบบจะแสดง Event Information จาก นั น   
กดปุ่ ม “Join” 

 

5. จากนันใหค้ลกิท ี“Run a temporary application” 
เพือเข า้สู่การใช ง้านภายใน Application Cisco 
Webex Meetings 

5. กรอกข้อมูลทีช่อง Display Name และ    
E-mail address จากนัน กดปุ่ ม “OK” 
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ผา่น PC / Laptop ผา่นโทรศพัทม์อืถอื 

6.   กดทปีุ่ ม “Join Event” (สเีขยีว) เพอืเขา้รว่ม
ประชมุผา่น Application Cisco Webex Meetings
ระบบจะปรากฏหนา้จอการทํางาน 2 สว่น คอื  
- ด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสด หรือ

แสดงผลตา่งๆ ภายในงานประชมุ 
- ดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในส่วนของฟังกช์ัน 

Q&A และ Multimedia Viewer ซึงแสดงหน า้ 
login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ 
e-Voting 

6. กดทปีุ่ ม “Join” (สเีขยีว) เพอืเขา้ร่วมประชมุผ่าน
Application Cisco Webex Meetings 

หนา้จอท ี2  
สว่นการใชง้านระบบ Inventech Connect 
** หากผูถ้อืหุน้ทใีชง้านผา่นโทรศัพทม์อืถอื ตอ้งการ

ใชง้านในส่วนของ e-Voting ใหส้ลับ Browser 
เพอืใชง้านหนา้จอสว่นท ี2 สามารถดําเนนิการได ้
ดังน ี

7.  จากนันกดทีปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางดา้น
ขวามือในส่วนของฟังกช์ัน Multimedia Viewer ระบบ
จะแสดงหนา้จอ login เขา้ใชง้านระบบ Inventech 
Connect สว่นของ e-Voting 

7.  ผูถ้ือหุน้คลกิ Link สําหรบัลงทะเบยีนเขา้ร่วม
ประชุม (สําหรับผูถ้ือหุน้ทีไม่ประสงค์จะรับชม
ถ่ายทอดสด) ทีไดร้ับจาก E-mail แจง้การอนุมัต ิ   
แบบคํ าร อ้งขอสํ าหรับการใช ้งาน Inventech 
Connect หรือ URL สํ าหรับการใช ง้าน e-Voting    
ทีเจา้หนา้ทีทําการส่งใหท้างช่อง Chat ภายใน 
Application Cisco Webex Meetings 

8.  กรอก Username/Password ทีไดร้ับจาก E-mail แจง้การอนุมัติแบบคํารอ้งขอสําหรับการใชง้าน 
Inventech Connect และทําการกดทปีุ่ ม “Sign in” 

9.  ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลอืกวาระ” ซงึผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบระเบยีบวาระทีสามารถทําการออกเสยีง
ลงคะแนนได ้โดย กดทปีุ่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทงัมมุบนซา้ยมอืและดา้นลา่ง 

10. จากนันระบบจะแสดงระเบยีบวาระทสีามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสยีง
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

11. เมอืผูถ้อืหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลอืกระเบยีบวาระทตีอ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน ระบบจะแสดง
สถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสยีงลงคะแนน” ซงึผูถ้อืหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสยีงได ้
ดงัน ี

1. เห็นดว้ย  (สเีขยีว) 
2. ไมเ่ห็นเดว้ย (สแีดง) 
3. งดออกเสยีง (สสีม้) และ 
4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สฟ้ีา) 
ซงึผูถ้อืหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสยีงไดจ้นกวา่ระเบยีบวาระนันจะปิดรับลงคะแนน 

หากทําการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ออกเสียง
ลงคะแนน บรษัิทฯ จะนําคะแนนเสียงไปยังคะแนนทีการประชุมกําหนด และการออกเสียงลงคะแนน
สามารถทําการเปลยีนแปลงได ้จนกวา่ระเบยีบวาระนัน จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 
12. ผูถ้ือหุน้สามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายระเบยีบวาระได ้เมือระเบยีบวาระนันปิดการส่งผล  

การลงคะแนนแลว้ โดยทําการเลอืกระเบยีบวาระทตีอ้งการตรวจสอบ จากนัน ระบบจะแสดงกราฟและ
ตารางแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีงในระเบยีบวาระททํีาการเลอืก 

*13. กรณีผูถ้อืหุน้มกีารรบัมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลอืกท ี“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดปุ่ ม 
“สลบับญัช”ี เพอืเขา้ใชง้าน Account อนืๆ ได ้โดยทคีะแนนเสยีงและองคป์ระชมุจะไมถ่กูนําออกจาก
การประชมุ 

*14. กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลอืกท ี“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดปุ่ ม “ออกจาก
การประชุม” 

*ขันตอนนี หากผูถ้ือหุน้ทําการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนําคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้  
ออกจากการประชมุในระเบยีบวาระดังกล่าว และระเบยีบวาระทยัีงไม่ถูกดําเนนิการ ทังนี ผูถ้อืหุน้สามารถ
กลับเขา้มาในระบบ และลงมตใินระเบยีบวาระทกีําลังดําเนนิการอยู ่และออกเสยีงลงมตใินระเบยีบวาระนันๆ 
ไดจ้นกวา่ระเบยีบวาระนันจะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 
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ระบบการประชุมผา่นสอือเิล็กทรอนกิสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัท ี21 ตลุาคม 2564 
เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชมุ 2 ชัวโมง) จนถงึเวลาปิดการประชุม โดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้ับมอบฉันทะ 
ใช ้Username และ Password ทไีดร้ับ และปฏบัิตติามคูม่อืการใชง้านในระบบ 

การทํางานของระบบประชุมผ่านสืออเิล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และ
ระบบ Inventech Connect ขนึอยู่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตทีรองรับของผูถ้อืหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะ 
รวมถงึ อุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์  และ/หรอื โปรแกรม
ดงัตอ่ไปน ีในการใชง้านระบบ 

1. ความเร็วของอนิเทอรเ์น็ตไมค่วรตํากวา่ 4 Mbps 
2. โทรศัพท์มือถือ / อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏบิัตกิาร Android รองรับ Android 6.0 ขนึไป 

หรอืระบบปฏบัิตกิาร iOS รองรับ iOS 10.0 ขนึไป 
3. เครืองคอมพิวเตอร์ / เครืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ 

Windows 7 ขนึไป หรอื Mac รองรับ OS X 10.13 ขนึไป 
4. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์แีนะนํา) หรอื Safari 
วธิกีารตรวจสอบ Version ของระบบปฏบิัตกิาร 
 Android: เลอืก การตังค่า หรอื การตังค่าเพมิเตมิ > เกยีวกับโทรศัพท ์> ขอ้มูลซอฟตแ์วร ์

หรอื เวอรช์นั Android 
 iOS: เลอืก การตังคา่ > ทัวไป > เกยีวกบั > เวอรช์นั 

หมายเหต ุ
1. ผูถ้ือหุน้ตอ้งนํา Username และ Password ทีไดรั้บจาก E-mail มากรอก เพือทําการลงทะเบียน 

ระบบจะทําการลงทะเบยีน และนับเป็นองคป์ระชมุใหท้ขีันตอนนี (หากผูถ้อืหุน้ไมทํ่าการลงทะเบยีน
เพือเขา้ร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได  ้รวมถึง               
จะไมส่ามารถรับชมการถา่ยทอดการประชมุได)้  
หากผูถ้อืหุน้ทําการกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทําการ         
ตดัคะแนนเสยีงออกจากองคป์ระชุม 

2. ผูถ้อืหุน้ตอ้งเตรยีม E-mail สําหรับยนืแบบคํารอ้ง เพอืรับ  
1. Link สําหรับการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุ 
2. Username และ Password สําหรับเขา้ประชมุ 

3. ขอ้มูลทีกรอกในระบบตอ้งตรงกันกับขอ้มูล ณ วัน Record Date (วันที 8 กันยายน 2564) 
จากบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั หรอื “TSD” 

กรณีพบปัญหาเกยีวกบัการใชร้ะบบการลงทะเบยีน และระบบการประชุม สามารถตดิต่อ
เจา้หน้าทีดูแลระบบไดท้ี โทรศัพท์หมายเลข 0 2021 9121 ตงัแต่วันที 11 ตุลาคม 2564           
เวลา 08.30 - 17.00 น. (เฉพาะวันทําการเทา่นัน) จนถงึเวลาปิดประชมุในวันท ี21 ตลุาคม 2564 
 

 


