คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ
ประชุ ม อิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์
สาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้

DAP e-Shareholder Meeting

บริการโดย บริษทั ดิจทิ ลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด (DAP) กลุ่มบริษทั ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สารบัญ
1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุม
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขันตอนการลงทะเบี
้
ยนผ่านระบบ (e-Register)

3

ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุม

4

การใช้งานฟั งก์ชนถามค
ั่
าถาม

5

การใช้งานฟั งก์ชนลงคะแนนเสี
ั่
ยง

6

การตัง้ ค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password)

สาหรับผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาทีป่ ระสงค์จะใช้บตั รประจาตัว
ประชาชนในการยืนยันตัวตน

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ (DAP e-Shareholder Meeting)

เตรียมอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ทม่ี ีกล้องถ่ายรูป เพือ่ ใช้ลงทะเบียนการเข้า
ประชุม

PC Computer

Notebook

Tablet

Mobile

สามารถเข้าสูร่ ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser

Google Chrome
(แนะนา)

Safari

Internet Explorer

รองรับบนระบบปฎิบตั กิ าร

IOS

android

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*

android
IOS
*สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ได้ กรณีไม่ตอ้ งการดาวน์โหลด application

เตรียมหลักฐานการพิสจู น์ตวั ตน

บัตรประจาตัวประชาชน
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1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ (DAP e-Shareholder Meeting)

ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสาหรับผูถ้ อื หุน้
กรณีเข้าประชุมด้วยตัวเอง
1

2
3

ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาทีป่ ระสงค์จะใช้บตั รประจาตัวประชาชน
ในการยืนยันตัวตน

ผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาทีป่ ระสงค์จะใช้เอกสารอื่น ๆ อาทิ บัตร
ทางราชการอื่น / หนังสือเดินทาง ในการยืนยันตัวตน
ผูถ้ อื หุน้ นิตบิ ุคคล

ลงทะเบียนผ่านระบบ DAP
e-Shareholder Meeting

ส่งเอกสารยืนยันตัวตน* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษทั จดทะเบียนเพื่อ
ลงทะเบียนเข้าประชุม

DAP
e-Shareholder
Meeting

* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนาส่งเอกสาร ตามทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้

ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั อีเมลยืนยันการลงทะเบียนซึง่ ระบุ username และ password สาหรับเข้าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะ
สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามารถมอบฉันทะได้ กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ
ได้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
1

มอบฉันทะให้บุคคลอื่น

2

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (แนะนา)

ส่งเอกสารประกอบ* ให้เจ้าหน้าที่
ของบริษทั ฯ เพื่อลงทะเบียนเข้า
ประชุม

กรณี 1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั อีเมลยืนยันการลงทะเบียนซึง่ ระบุ username และ password
สาหรับเข้าร่วมประชุม
* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนาส่งเอกสาร ตามทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
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2 ขัน้ ตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สาหรับผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาทีป่ ระสงค์จะใช้บตั รประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

1.
2.

ลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนทีแ่ จ้งในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
กดเลือก “ลงทะเบียน”

3.

ผูถ้ อื หุน้ ยอมรับข้อตกลงและเงือ่ นไขการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยทาเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
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2 ขัน้ ตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สาหรับผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาทีป่ ระสงค์จะใช้บตั รประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

4.

ผูถ้ อื หุน้ กรอกข้อมูลตามทีร่ ะบุ ได้แก่
4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
4.2 เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน และเลขทีห่ ลังบัตร (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ตอ้ งขีด) การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15
ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้
4.3 วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
4.4 อีเมล (สาหรับใช้เป็ น username ในการเข้าระบบ)
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
4.5 หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือ (กรอกเฉพาะตัวเลขไม่ตอ้ งขีด)
3. ตัวเลข
4.6 รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน
ผูถ้ อื หุน้ ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผูจ้ ดั ประชุม โดยทาเครื่องหมาย 
กดปุ่ม “ดาเนินการต่อ”

5.
6.

6.

กดขอรหัส OTP โดยระบบจะทาการจัดส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มอื ถือทีไ่ ด้กรอกไว้ตอนต้น
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2 ขัน้ ตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register)

สาหรับผูถ้ อื หุน้ บุคคลธรรมดาทีป่ ระสงค์จะใช้บตั รประจาตัวประชาชนในการยืนยันตัวตน

7.

ระบบจะส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง

8.

หลังจากตรวจสอบความถูกต้องกับฐานข้อมูลของกรมการปกครอง
ผูถ้ อื หุน้ ทาการถ่ายรูป โดยกดทีร่ ปู ภาพระบบจะเปิ ดฟั งก์ชนกล้
ั ่ องถ่ายรูป และให้ผถู้ อื หุน้ ทา
การถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปั จจุบนั
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจาตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปั จจุบนั คู่กบั บัตรประจาตัวประชาชน

9.

ตรวจสอบข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

10. ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั อีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email
หรือติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ)

ผูถ้ อื หุน้ โปรดรักษา Username (รหัสผูใ้ ช้) และ Password (รหัสผ่าน)
ให้เป็ นความลับ ไม่ควรเปิ ดเผยให้ผอู้ ่นื รับทราบ
* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนาส่งเอกสาร ตามทีร่ ะบุในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
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3 ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เข้าสูร่ ะบบเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
1.
2.
3.
4.

เข้าสูร่ ะบบได้ท่ี https://portal.eservice.set.or.th
กดเลือก “เข้าสูร่ ะบบ”
กรอก ชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลทีไ่ ด้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)
กดขอรหัส OTP และกรอก รหัส OTP ทีส่ ง่ ไปยังเบอร์โทรศัพท์มอื ถือทีท่ าการลงทะเบียนไว้

5.

ระบบจะแสดงรายการประชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ทาการลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า โดยสามารถเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ
5.1 มุมมองของปฎิทนิ
5.2 มุมมองรายการประชุม (list)

6.

ผูถ้ อื หุน้ เลือกบริษทั จดทะเบียนทีต่ อ้ งการเข้าประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดการประชุม
เช่น วันทีป่ ระชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็ นต้น

7.

กดเข้าร่วมประชุม ทีม่ ุมขวาด้านล่างของหน้าจอ และกดยอมรับข้อตกลงและเงือ่ นไขการใช้บริการก่อนเข้าร่วม
ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ เข้าสูก่ ารประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริม่ ประชุม

8.
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ั่
าถาม
4 การใช้งานฟั งก์ชนถามค
เมื่อเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ถามคาถามได้ ให้ผถู้ อื หุน้ ทีต่ อ้ งการถามคาถามในวาระนัน้ ๆ กลับไปยังระบบ
DAP e-Shareholder Meeting และดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
การส่งคาถาม
1.
2.

3.

กดแจ้งความประสงค์เพือ่ ถามคาถามทีป่ ่ มุ “ส่งคาถาม”
พิมพ์คาถามทีต่ อ้ งการสอบถาม และกดปุ่ม “ยืนยัน” คาถามจะถูกส่งเข้าคิวรอไว้

เมื่อถึงช่วงเวลาตอบคาถาม บริษทั ฯ จะอ่านคาถามของผูถ้ อื หุน้ และตอบคาถามทีต่ รงกับวาระการประชุม

ผูถ้ อื หุน้ สามารถส่งคาถามล่วงหน้าได้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษทั ที่
https://www.centralretail.com/th/investor-relations/shareholders-information/submission-ofagm-2021-questions
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ั่
ยง
5 การใช้งานฟั งก์ชนลงคะแนนเสี
1.

เมื่อถึงขัน้ ตอนการลงคะแนนเสียง บริษทั ฯ จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบและทาการเปิ ดระบบลงคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระ ให้ผถู้ อื หุน้ กลับไปยังระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดทีป่ ่ มุ ลงคะแนน

2.

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออก
เสียง”

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

ทัง้ นี้ การลงคะแนนเสียงต้องกระทาในเวลาที่กาหนดในวาระนัน้ ๆ
3.

หลังปิ ดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษทั ได้ประกาศผลคะแนนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ผูถ้ อื หุน้ สามัญกด
ดูผลคะแนนของแต่ละวาระได้ดว้ ยตนเอง โดยการกดไอคอนรูปกราฟ

ข้อมูลสรุปผลการลงคะแนนเสียงการประชุม
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6 ตัง้ ค่ารหัสผ่านใหม่
กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ลืมรหัสผ่านสามารถขอตัง้ ค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดทีป่ ่ มุ “ลืมรหัสผ่าน”

วิธตี งั ้ ค่ารหัสผ่านใหม่ทาได้ 2 วิธี
ดังนี้
1. ตัง้ ค่ารหัสผ่านใหม่ดว้ ยอีเมล
กรอกอีเมลทีท่ าการลงทะเบียน

2.

ตรวจสอบอีเมลและทาการตัง้ ค่ารหัสใหม่

ตัง้ รหัสผ่านใหม่

ตัง้ ค่ารหัสผ่านใหม่ดว้ ยรหัส OTP
ขอตัง้ ค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มอื ถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ

ขอรหัส OTP และกรอกรหัส OTP

ตัง้ รหัสผ่านใหม่
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Download คูม่ อื การใช้งาน
ผูถ้ อื หุน้ สามารถศึกษาขัน้ ตอนและวิธกี ารได้ทล่ี งิ ค์

หรือสแกน

นี้

DAP e-Shareholder Meeting
บริการโดย บริษทั ดิจทิ ลั แอคเซส แพลตฟอร์ม จากัด (DAP) กลุ่มบริษทั ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
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