
คู่ มือ ก า ร ใ ช้ ง าน ร ะบบ
ประชุ มอิ เ ล็กทรอ นิกส์
ส าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้

DAP e-Shareholder Meeting

บรกิารโดย บรษิทั ดจิทิลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั (DAP) กลุ่มบรษิทัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย



สารบญั

เตรยีมพรอ้มก่อนใชง้านระบบประชุม
อเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ 
(DAP e-Shareholder Meeting)

1

2

ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชุม 3

การใชง้านฟังกช์ัน่ถามค าถาม4

การใชง้านฟังกช์ัน่ลงคะแนนเสยีง5

การตัง้คา่รหสัผา่นใหม ่(reset password)6

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนผา่นระบบ (e-Register)
ส าหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาทีป่ระสงคจ์ะใชบ้ตัรประจ าตวั
ประชาชนในการยนืยนัตวัตน



เตรยีมพรอ้มกอ่นใชง้านระบบประชมุอเิลก็ทรอนกิสส์ าหรบัการประชมุ
ผูถ้อืหุน้ (DAP e-Shareholder Meeting)

1

เตรยีมอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกสท์ีมี่กล้องถ่ายรปู เพือ่ใชล้งทะเบยีนการเขา้
ประชุม 

PC Computer Notebook Tablet Mobile

สามารถเขา้สูร่ะบบ DAP e-Shareholder Meeting ผา่น Web Browser 

รองรบับนระบบปฎบิตักิาร

IOS android

Google Chrome
(แนะน า)

Safari Internet Explorer

เตรยีมหลกัฐานการพสิจูน์ตวัตน

บตัรประจ าตวัประชาชน
3

ดาวน์โหลด Cisco WebEx Meeting application*

*สามารถใชง้านผ่าน Web Browser ได ้กรณไีมต่อ้งการดาวน์โหลด application 
androidIOS



ชอ่งทางการลงทะเบยีนเขา้ประชุมส าหรบัผูถ้อืหุน้

ผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาทีป่ระสงคจ์ะใชบ้ตัรประจ าตวัประชาชน
ในการยนืยนัตวัตน

ผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาทีป่ระสงคจ์ะใชเ้อกสารอื่น ๆ อาท ิบตัร
ทางราชการอื่น / หนงัสอืเดนิทาง ในการยนืยนัตวัตน
ผูถ้อืหุน้นิตบิุคคล

ลงทะเบยีนผ่านระบบ DAP 
e-Shareholder Meeting 

สง่เอกสารยนืยนัตวัตน* ใหเ้จา้หน้าที่
ของบรษิทัจดทะเบยีนเพื่อ
ลงทะเบยีนเขา้ประชุม

1

2

3

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สะดวกเขา้ร่วมประชมุสามารถมอบฉนัทะได ้กรุณาศกึษารายละเอยีดการมอบฉนัทะ 
ไดใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

4

กรณีเขา้ประชุมดว้ยตวัเอง

กรณีมอบฉนัทะ

* กรุณาศกึษารายละเอยีดการลงทะเบยีน อาท ิเอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามทีร่ะบุในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้

DAP 
e-Shareholder 

Meeting

เตรยีมพรอ้มกอ่นใชง้านระบบประชมุอเิลก็ทรอนกิสส์ าหรบัการประชมุ
ผูถ้อืหุน้ (DAP e-Shareholder Meeting)

1

มอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น

มอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระ  (แนะน า)

สง่เอกสารประกอบ* ใหเ้จา้หน้าที่
ของบรษิทัฯ เพื่อลงทะเบยีนเขา้
ประชุม

1

2

* กรุณาศกึษารายละเอยีดการลงทะเบยีน อาท ิเอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามทีร่ะบุในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

กรณี           ผูร้บัมอบฉนัทะจะไดร้บัอเีมลยนืยนัการลงทะเบยีนซึง่ระบุ username และ password 
ส าหรบัเขา้ร่วมประชุม

1

ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอเีมลยนืยนัการลงทะเบยีนซึง่ระบุ username และ password ส าหรบัเขา้ร่วมประชุม



5

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนผา่นระบบ (e-Register)
ส าหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาทีป่ระสงคจ์ะใช้บตัรประจ าตวัประชาชนในการยนืยนัตวัตน

2

1. ลงทะเบยีนไดจ้ากลงิคก์ารลงทะเบยีนทีแ่จง้ในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้
2. กดเลอืก “ลงทะเบยีน”

3. ผูถ้อืหุน้ยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting
โดยท าเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”



4. ผูถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบุ ไดแ้ก่ 
4.1 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
4.2 เลขทีบ่ตัรประจ าตวัประชาชน และเลขทีห่ลงับตัร (กรอกเฉพาะตวัเลขไม่ตอ้งขดี)
4.3 วนั เดอืน ปี (พ.ศ.) เกดิ 
4.4  อเีมล (ส าหรบัใชเ้ป็น username ในการเขา้ระบบ)
4.5 หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื (กรอกเฉพาะตวัเลขไมต่อ้งขดี)
4.6  รหสัผ่าน และยนืยนัรหสัผ่าน 

5. ผูถ้อืหุน้ใหค้วามยนิยอมรบัเอกสารในรปูแบบอเิลก็ทรอนิกสจ์ากผูจ้ดัประชมุ โดยท าเครื่องหมาย 
6. กดปุ่ ม “ด าเนินการต่อ” 

6. กดขอรหสั OTP โดยระบบจะท าการจดัสง่รหสั OTP ไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีไ่ดก้รอกไวต้อนตน้

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15
ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้ 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ 
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนผา่นระบบ (e-Register)
ส าหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาทีป่ระสงคจ์ะใช้บตัรประจ าตวัประชาชนในการยนืยนัตวัตน
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7. ระบบจะส่งขอ้มลูเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งกบัฐานขอ้มลูของกรมการปกครอง

8. หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งกบัฐานขอ้มลูของกรมการปกครอง 
ผูถ้อืหุน้ท าการถ่ายรปู โดยกดทีร่ปูภาพระบบจะเปิดฟังกช์ัน่กลอ้งถ่ายรปู และใหผู้ถ้อืหุน้ท า
การถ่ายภาพตนเองพรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชน จ านวน 3 ขัน้ตอน ดงันี้

รปูที ่1  :  รปูปัจจบุนั
รปูที ่2  :  รปูบตัรประจ าตวัประชาชน
รปูที ่3  :  รปูปัจจบุนัคู่กบับตัรประจ าตวัประชาชน 

9. ตรวจสอบขอ้มลูการถอืครองหลกัทรพัย ์หากตรวจสอบแลว้ขอ้มลูถูกตอ้งใหก้ดปุ่ ม “ยนืยนั”  

10. ผูถ้อืหุน้ จะไดร้บัอเีมลเพื่อแจง้ผลการลงทะเบยีน หากไมพ่บอเีมลโปรดตรวจสอบ Junk Email 
หรอืตดิต่อเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ)   

ผูถ้อืหุน้โปรดรกัษา Username (รหสัผูใ้ช)้ และ Password (รหสัผา่น) 
ใหเ้ป็นความลบั ไมค่วรเปิดเผยใหผู้อ้ื่นรบัทราบ

7

ขัน้ตอนการลงทะเบยีนผา่นระบบ (e-Register)
ส าหรบัผูถ้อืหุน้บุคคลธรรมดาทีป่ระสงคจ์ะใช้บตัรประจ าตวัประชาชนในการยนืยนัตวัตน

2

* กรุณาศกึษารายละเอยีดการลงทะเบยีน อาท ิเอกสาร / ช่องทางการน าส่งเอกสาร ตามทีร่ะบุในหนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้



ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุ 3

ผูถ้อืหุน้เขา้สูร่ะบบเพื่อเขา้ร่วมการประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์

1. เขา้สูร่ะบบไดท้ี ่https://portal.eservice.set.or.th
2. กดเลอืก “เขา้สูร่ะบบ”
3. กรอก ชื่อผูใ้ชง้าน (Username) ไดแ้ก่ อเีมลทีไ่ดล้งทะเบยีนไว้ และรหสัผ่าน (Password)
4. กดขอรหสั OTP และกรอก รหสั OTP ทีส่ง่ไปยงัเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอืทีท่ าการลงทะเบยีนไว้

5. ระบบจะแสดงรายการประชุมผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีผู่ถ้อืหุน้ไดท้ าการลงทะเบยีนไวล้่วงหน้า โดยสามารถเลอืกใหแ้สดงได ้2 แบบ
5.1 มมุมองของปฎทินิ
5.2   มมุมองรายการประชุม (list)

6. ผูถ้อืหุน้เลอืกบรษิทัจดทะเบยีนทีต่อ้งการเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้ โดยระบบจะแสดงขอ้มลูรายละเอยีดการประชุม 
เช่น วนัทีป่ระชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระ เป็นตน้ 

7. กดเขา้ร่วมประชุม ทีมุ่มขวาดา้นล่างของหน้าจอ และกดยอมรบัขอ้ตกลงและเงือ่นไขการใชบ้รกิารก่อนเขา้ร่วม
ประชุม

8. ผูถ้อืหุน้เขา้สูก่ารประชุมผ่านโปรแกรม Webex เพื่อรอเวลาเริม่ประชุม 
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https://portal.eservice.set.or.th/


การใชง้านฟังกช์ัน่ถามค าถาม4

1. กดแจง้ความประสงคเ์พือ่ถามค าถามทีปุ่่ ม “สง่ค าถาม” 
2. พมิพค์ าถามทีต่อ้งการสอบถาม และกดปุ่ ม “ยนืยนั” ค าถามจะถูกสง่เขา้ควิรอไว ้

เมื่อเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ถามค าถามได ้ใหผู้ถ้อืหุน้ทีต่อ้งการถามค าถามในวาระนัน้ ๆ  กลบัไปยงัระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting และด าเนินการตามขัน้ตอนต่อไปนี้

9

การสง่ค าถาม

3. เมื่อถงึช่วงเวลาตอบค าถาม บรษิทัฯ จะอ่านค าถามของผูถ้อืหุน้ และตอบค าถามทีต่รงกบัวาระการประชุม 

ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าถามล่วงหน้าได ้ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบรษิทัที่
https://www.centralretail.com/th/investor-relations/shareholders-information/submission-of-

agm-2021-questions

https://www.centralretail.com/th/investor-relations/shareholders-information/submission-of-agm-2021-questions


3. หลงัปิดการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ และบรษิทัไดป้ระกาศผลคะแนนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ผูถ้อืหุน้สามญักด
ดผูลคะแนนของแต่ละวาระไดด้ว้ยตนเอง โดยการกดไอคอนรปูกราฟ     

การใชง้านฟังกช์ัน่ลงคะแนนเสยีง5

1. เมื่อถงึขัน้ตอนการลงคะแนนเสยีง บรษิทัฯ จะแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบและท าการเปิดระบบลงคะแนนเสยีงใน
แต่ละวาระ ใหผู้ถ้อืหุน้กลบัไปยงัระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดทีปุ่่ มลงคะแนน

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

2. เลอืกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมใีหเ้ลอืก 3 ตวัเลอืก ไดแ้ก่ “เหน็ดว้ย” “ไม่เหน็ดว้ย” และ “งดออก
เสยีง”

ขอ้มลูสรุปผลการลงคะแนนเสยีงการประชุม
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ทัง้น้ี การลงคะแนนเสียงต้องกระท าในเวลาท่ีก าหนดในวาระนัน้ๆ 



ตัง้คา่รหสัผา่นใหม ่ 6

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ลมืรหสัผ่านสามารถขอตัง้ค่ารหสัผ่านใหม ่(reset password) โดยกดทีปุ่่ ม “ลมืรหสัผ่าน”

วธิตีัง้ค่ารหสัผ่านใหมท่ าได ้2 วธิ ี
ดงันี้
1. ตัง้ค่ารหสัผ่านใหมด่ว้ยอเีมล

กรอกอเีมลทีท่ าการลงทะเบยีน ตรวจสอบอเีมลและท าการตัง้ค่ารหสัใหม่ ตัง้รหสัผ่านใหม่

2. ตัง้ค่ารหสัผ่านใหมด่ว้ยรหสั OTP

ขอตัง้ค่ารหสัผ่านดว้ยโทรศพัทม์อืถอื กรอกเบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื

ขอรหสั OTP และกรอกรหสั OTP ตัง้รหสัผ่านใหม่
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Download คูม่อืการใชง้าน

ผูถ้อืหุน้สามารถศกึษาขัน้ตอนและวธิกีารไดท้ีล่งิค ์

DAP e-Shareholder Meeting
บรกิารโดย บรษิทั ดจิทิลั แอคเซส แพลตฟอรม์ จ ากดั (DAP) กลุ่มบรษิทัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย
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หรอืสแกน นี้

https://www.centralretail.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings

