
ข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 

Terms and Conditions for Meeting Attendance via Inventech Connect 

ในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2565 ของบริษัท สยามราชธานี จํากัด (มหาชน) ผ่านระบบ Inventech 

Connect ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมอ่านข้อกําหนดเพืTอทําความเข้าใจและปฏิบติัตามข้อกําหนดฉบบันี [ ดงันี [ 

To attend the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Siamrajathanee Public Company Limited via 

Inventech Connect, please thoroughly study and fully observe the terms and conditions stated below. 

1. การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยยืSนแบบคําร้องเพืSอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 
Filing of request for meeting registration and attendance via Inventech Connect 

1.1 ผู้ถือหุ้ น/ ผู้รับมอบฉันทะทีTประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องยืTนแบบคําร้องเพืTอเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech 

Connect โดยกรอกข้อมลูส่วนบุคคลตามทีTกําหนด และแนบเอกสารทีTเกีTยวข้องเพืTอยืนยนัตวัตนของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ครบถ้วนถูกต้องตามทีTกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 Shareholders/ proxies intending to attend the meeting are required to file a request to attend the meeting via 

Inventech Connect.  In doing so, all required personal data and relevant documents as indicated in the notice 

of the general meeting of shareholders of the Company must be duly and completely provided in support of 

the identity verification of shareholders/proxies. 

ในการนี [ บริษัทสงวนสิทธิในการเปิดลงทะเบียนยืTนแบบคําร้องเพืTอเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect 

สําหรับผู้ถือหุ้นของบริษัททีTปรากฏชืTอ ณ วันกําหนดรายชืTอผู้ถือหุ้นทีTมีสิทธิการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 

(Record Date) ตามทีTบริษัทกําหนด 

The Company reserves the right to accept requests for meeting attendance via Inventech Connect from 

shareholders who are, as of the record date announced by the Company, eligible to attend the 2022 Annual 

General Meeting of Shareholders . 

1.2 ในการยืTนแบบคําร้องตามข้อ 1.1 ข้างต้น ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะยืนยันว่าได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว และ

รับทราบว่าบริษัทสงวนสิทธิทีTจะตรวจสอบข้อมูลทีTเกีTยวข้อง โดยหากการตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ทีTทําให้สงสัย

ว่าข้อมลูหรือเอกสารทีTเกีTยวข้องไม่ถูกต้อง บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจดําเนินการใด ๆ รวมถึงการปฏิเสธคําร้อง การระงบัสิทธิ

ในการเข้าร่วมประชุม เพืTอให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัของบริษัท  

 In filing the request stated in 1. 1 above, shareholders/ proxies hereby affirm that all information provided is 

complete and correct, and acknowledge that the Company reserves the right to proceed with relevant 

verification.  Should findings from such verification give grounds for doubts about the validity of relevant 

information or documents, the Company may at its discretion proceed with any actions, which include but are 

not limited to the rejection of their requests and the suspension of their meeting attendance rights, to ensure 

compliance of the meeting with applicable laws and the Company’s rules and regulations.   
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1.3 บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืTนแบบคําร้องเพืTอเข้าร่วมประชุม ตั#งแต่วันที+ 31 มีนาคม 2565 ในระหว่างเวลา 

8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทําการ) จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ 

 Shareholders may file a meeting attendance request from March 31, 2022. during 8.30 hrs. – 17.00 hrs. (only 

on business days) until the adjournment of the meeting. 

2. การเข้าร่วมประชุม และการลงมติผ่านระบบ Inventech Connect 

 Meeting attendance and voting via Inventech Connect 

2.1 ภายหลังจากทีTได้ดําเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยยืTนแบบคําร้อง และแบบคําร้องได้รับการอนุมัติจาก 

บริษัทเป็นทีTเรียบร้อย ระบบจะส่งชืTอผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไปยังอีเมลทีTผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบ

ฉันทะได้แจ้งความประสงค์ไว้ในขั [นตอนการยืTนแบบคําร้องตามข้อ 1.1  ทั [งนี [ ชืTอผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) ถือเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ซึTงท่านมีหน้าทีTเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ

และไม่เผยแพร่ชืTอผู้ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) ทีTได้รับจากบริษัทให้บุคคลอืTนทราบ  

 After the meeting attendance request filed each shareholder/ proxy has been approved, a username and a 

password will be sent to the e-mail address specified by the shareholder/proxy during the request filing stated 

in 1. 1 above.  Kindly note that such username and password are considered personal data of 

shareholders/ proxies.  Therefore, shareholders/ proxies shall be accountable for the confidentiality of such 

information and shall disclose the username and password provided by the Company to any other parties.  

2.2 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมถือเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ โดยชืTอผู้ใช้งาน 
(Username) หนึTงชืTอจะสามารถใช้เพืTอเข้าสู่ระบบ (log-in) Inventech Connect เพืTอเข้าประชุมในเวลาเดียวกันได้จาก
อุปกรณ์เพียง 1 เครืTองเท่านั [น ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ชืTอผู้ใช้งาน (Username) และรหสัผ่าน (Password) เพืTอ
เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองเท่านั [น โดยจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอืTนใช้ชืTอผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 
(Password) ทั [งนี [ บริษัท ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทีTเกิดขึ [นหรือเนืTองมาจากการทีTผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะมิได้
ปฏิบติัตามข้อกําหนดนี [ 

 The rights to attend and vote at the meeting are personal rights of shareholders/ proxies.   As each username 
can log into Inventech Connect only from one device at a time, shareholder/ proxies shall keep the username 
and password only for their own and sole use without allowing other parties to use their username and 
password.  The Company shall not be responsible for any damage arising from or in consequence of non-
compliance of shareholders/proxies with these terms and conditions.   

2.3 การลงมติผ่านระบบ Inventech Connect ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะอาจลงมติล่วงหน้าสําหรับทุกวาระ หรือจะลงมติใน

วาระทีTกําลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาก็ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องอยู่ในวาระการประชุมดงักล่าว

จนจบวาระ และจะต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนทีTจะมีการปิดให้ลงมติในวาระนั [น ในกรณีทีTผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะออก

จากการประชุม (log-out) ก่อนทีTจะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนบัเป็นองค์ประชุมในวาระ

ดังกล่าว และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนํามานบัคะแนนในวาระนั [น อย่างไรก็ตาม การออกจาก

การประชุม (log-out) ในวาระใดวาระหนึTงไม่ตดัสิทธิของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมหรือลงมติใน

วาระต่อไป 

With regard to voting via Inventech Connect, shareholders/ proxies may opt for advance voting on all agenda 

items or for live voting.  However, shareholders/ proxies must remain logged in throughout the session of such 
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agenda item( s)  and are required to cast their votes on each agenda item prior to its close of voting. 

Shareholders/proxies who leave the meeting (log-out) prior to the close of voting of any agenda item will not be 

counted toward the quorum for such agenda item and their votes will be annulled for such agenda item. 

Nonetheless, log- out during any agenda items does not bar the rights of shareholders/ proxies to re- login or 

vote on remaining agenda items. 

2.4 ในกรณีทีTผู้ถือหุ้ น/ผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในวาระใด ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ

สามารถกดปุ่ มไมโครโฟนทีTอยู่บนหน้าจอเพืTอถามคําถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ชืTอและนามสกุล สถานะ 

(เป็นผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ) ตามด้วยคําถามและ/หรือความคิดเห็น ทั [งนี [ คําถามและ/หรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น/ผู้รับ

มอบฉันทะจะต้องเกีTยวข้องกับวาระการประชุม หากมีข้อเสนอแนะและคําถามทีTไม่เกีTยวข้องกับวาระการประชุม ขอให้

นําเสนอในตอนท้ายของการประชุม โดยในการตอบคําถามและชี [แจงผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิทีTจะชี [แจง

เฉพาะคําถามทีTเกีTยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั [น  

To make inquiries or express opinions, shareholders/ proxies may press the microphone button on the screen 

and them type their name, surname, status ( proxy/ shareholder) , followed by their questions and/ or opinions. 

The questions and/or opinions raised by shareholders/proxies must be related to items on the meeting agenda. 

Suggestions and questions that are irrelevant to any items on the meeting agenda may be presented during 

the open session at the end of the meeting.  The Company reserves the right to provide answers and 

clarifications in response to matters that are relevant to the items on the meeting agenda only. 

2.5 ในกรณีทีTมีการเปิดให้ผู้ถือหุ้ น/ผู้รับมอบฉันทะถามคําถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นในทีTประชุมด้วยภาพและเสียง              

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะยินยอมให้บริษัทบนัทึก ใช้ รวมถึงเผยแพร่ภาพและเสียงของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเพืTอประโยชน์

ในการประชุมผ่านสืTออิเล็กทรอนิกส์และการจดัทําข้อมลูและเอกสารทีTเกีTยวข้องได้ ทั [งนี [ เพืTอให้การประชุมดําเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมเวลาการประชุมให้เหมาะสม ขอให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะถามและ/หรือแสดงความ

คิดเห็นท่านละไม่เกิน 5 นาที และบริษัทสงวนสิทธิในการจํากัดจํานวนผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ซึTงจะถามและ/หรือแสดง

ความคิดเห็นในทีTประชุมด้วยภาพและเสียงตามความเหมาะสม นอกจากนี [ บริษัทขอสงวนสิทธใินการยุติการถามคําถาม

หรือแสดงความคิดเห็น หากการถามคําถามหรือการแสดงความเห็นดังกล่าวมีลักษณะหยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก 

หมิTนประมาท ละเมิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอืTน  

In the event that audiovisual communication is used as a means for shareholders/proxies to raise their questions 

and/ or opinions, shareholders/proxies give consent that the Company may create, use and distribute video and 

audio records of shareholders/proxies for the benefit of the electronic meeting and relevant documentation.  For 

the effectiveness of the meeting facilitation and time management, each shareholder/ proxy should finish their 

questions and/ or opinions within five minutes and the Company reserves the right to limit the number of 

shareholders/proxies presenting their questions and/or opinions to the meeting via the audiovisual communication 

as deemed appropriate.  In addition, the Company reserves the right to terminate any inquiries and/ or opinions 

that are considered profanity, intimidation, harassment, obscenity, or violation of laws or rights of others.  

2.6 ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายใดกระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความ

เดือดร้อนรําคาญให้กับผู้เข้าร่วมประชุมรายอืTน บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะนั [นในการเข้า

ร่วมประชุม และนําผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรายดงักล่าวออกจากระบบทนัทโีดยไม่จําเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 
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If there are any shareholders/ proxies who cause disturbance to the meeting or nuisance to other meeting 

participants during the meeting, the Company reserves the right to revoke the meeting attendance rights of 

such shareholders/proxies and to immediately remove them from the system without prior notice. 

3. ข้อมูลส่วนบุคคล 

 Personal data 

3.1 บริษัทจะมีการเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพืTอการตรวจสอบสิทธิ 

การยืนยนัตวัตน การเข้าร่วมการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการจดัทํารายงานการประชุม รวมถึงเก็บรวบรวม ใช้ 

เผยแพร่และบันทึกภาพและ/หรือเสียงของผู้ถือหุ้ นและผู้รับมอบฉันทะเพืTอประโยชน์ในการประชุมดังกล่าวด้วย โดย          

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถอ่านเพิTมเติมเพืTอเข้าใจถึงวิธีการทีTบริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบุคคล

และสิทธิของเจ้าของข้อมลูส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทีTบริษัทประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททีT 

www.siamrajathanee.com ทั [งนี [ ในกรณีทีTผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้มีการให้ข้อมลูส่วนบุคคลของบุคคลอืTน          ผู้

ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีหน้าทีTแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย

ข้อมลูส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตวัดงักล่าวด้วย  

The Company will collect, use and process personal data of shareholders and proxies in support of rights and 

identity verification, meeting attendance, voting, and meeting minutes preparation.  The Company will also 

collect, use, distribute and create video and audio records of shareholders and proxies for the benefit of the 

meeting.  Shareholders and proxies may further study the Privacy Policy Notice on the Company’s website 

Siamrajathanee.com to understand how the Company collects, uses and discloses personal data and the data 

owner’s legitimate rights under the Personal Data Protection Law. Shareholders and proxies who have provided 

personal data of third parties shall be accountable for notifying such third parties the details about the 

collection, use and disclosure of personal data and rights according to the Privacy Policy Notice. 

3.2 บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาทีTกฎหมายกําหนดทั [งนี [ไม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ทําลายข้อมลู

ส่วนบุคคลเมืTอพ้นระยะเวลาดงักล่าว 

 Personal data will be retained by the Company according to the data retention period prescribed by laws but 

no longer than 10 years.  Such personal data will be erased/ destroyed upon the end of the data retention 

period. 

4. ข้อกําหนดอืSน ๆ 

Other terms and conditions 

4.1 เนื [อหา ภาพ และเสียงในการประชุมถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท โดยบริษัทไม่อนุญาตให้ทําการ

บันทึก คัดย่อ คัดลอก ใช้ รวมถึงเผยแพร่เนื [อหา ภาพ และ/หรือเสียงในการประชุมไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ ทั [งนี [ บริษัทขอ

สงวนสิทธใินการดําเนินการตามกฎหมายกับผู้ทีTกระทําการดงักล่าว 

Contents, including video and audio records, of this meeting are intellectual property of the Company as the 

sole owner.  Recording, extraction, copying, use, and distribution of contents, including video and/ or audio 
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records, of the meeting by any means are strictly prohibited, and the Company reserves the right to take legal 

actions against any breaches of such prohibitions.  

4.2 ในกรณีทีTผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะใช้งานระบบต่าง ๆ ทีTเกีTยวข้องกับการประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ไม่ว่าด้วย

ประการใด ๆ ซึTงไม่เป็นไปตามข้อกําหนดฉบบันี [ หรือหลกัเกณฑ์อืTนใดทีTบริษัทกําหนดสําหรับการประชุม ซึTงอาจเป็นเหตุให้

บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง 

ๆ ทีTเกิดจากการฟ้องร้องดําเนินคดีโดยบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถึงการฟ้องร้องดําเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้น/   ผู้รับมอบ

ฉันทะ หรือผู้ดําเนินการดงักล่าวให้แก่บริษัททั [งจํานวน 

In the event that shareholders/ proxies use any systems related to the meeting via Inventech Connect in any 

manners which violate the terms and conditions stated herein or any other stipulations of the Company for this 

meeting and therefore potentially cause damages or losses to the Company in any manners whatsoever, such 

shareholders/ proxies shall be liable for fully compensating the Company for all costs and expenses arising 

from litigation initiated by any third parties and litigation initiated by the Company against them or violators. 

4.3 บริษัทขอสงวนสิทธิทีTจะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึTงไม่ยินยอมปฏิบติัตามข้อกําหนดฉบับนี [เข้าร่วม

การประชุม และสงวนสิทธิในการระงับการเข้าร่วมการประชุมหากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ดําเนินการตาม

ข้อกําหนดฉบบันี [ หรือตามคําวินิจฉัยของประธานในทีTประชุม  

The Company reserves the rights to deny access to this meeting by shareholders/proxies who do not agree to 

comply with the terms and conditions stated herein and to terminate access to this meeting by 

shareholders/proxies who do not follow the terms and conditions stated herein or the decisions of the chairman 

of the meeting. 

4.4 ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะรับทราบว่าคุณภาพของเสียงและภาพของการประชุมขึ [นอยู่กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) 

การเชืTอมต่อและรับข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ดงันั [น หากผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมอันเนืTองมาจากเหตุใด ๆ ซึTงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจะไม่เรียกร้องหรือ

ดําเนินการใด ๆ เพืTอให้บริษัทรับผิดชอบ 

Shareholders/ proxies acknowledge that the audio and video quality of the meeting will vary with the internet 

network, data transmission and connectivity, and devices of shareholders/proxies. Shareholders/proxies agree 

that if they cannot attend the meeting due to any reasons that are beyond the Company’s control, they will not 

make any claims nor take any actions to impose responsibilities on the Company. 

 
 

 


