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วิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถด าเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ 

1. ยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/PRINC081230R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และด าเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่ วันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวันที่ 25 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณผีู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถลงทะเบยีนยื่นแบบค าร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดส่ง 
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณยี์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันท่ี 
22 เมษายน 2565  

บริษัท พร้ินซิเพิล แคปิตอล จ ากัด (มหาชน)  

ช้ัน 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซน็เตอร์ เลขท่ี 29 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 08:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9136 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 11 – 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฎิบัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password ** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฎิบัติการ IOS ส าหรับระบบปฎิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ส าหรับระบบปฎิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webexapp.msi” เพื่อท าการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 น า Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกน าไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์ค าถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
พิมพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามค าถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การท างานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
     - 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 (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
3 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/PRINC081230R 

กรอกข้อมูลส าหรับยื่นแบบค าร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบค าร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติค าร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและน าส่งลิงก์ 
ส าหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบค าร้อง 
และก าลังด าเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบค าร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ด า
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ด า
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะออกจากการประชุมส าหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 



สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6  

 
ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

1. นางอุณากร พฤฒิธาดา                    

อายุ 64 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 เมษายน 2564 ( 1 ปี ) 

ประวัติการศึกษา  - ปรญิญาตร ี(เกียรตินิยมอนัดบั 1) สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

   - ปรญิญาโท (คะแนนอนัดบั 1) สาขาบญัชี คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

   - ปรญิญาโท สาขา The Computer Application and Information System with Distinction,  

     มหาวิทยาลยันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา 

   - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต ประเทศไทย 

   - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต รฐันิวยอรก์ สหรฐัอเมรกิา 

ประวัติการอบรม   - Advanced Audit Committee Program (AACP) 37/2020 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

   - Director Certification Program (DCP) 48/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

   - Director Examination (Exam) 14/2004 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

   - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู "ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม" รุน่ที่ 3 

   - หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู "ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคมและโลก" รุน่ที่ 1 
ประวัติการท างาน 
2564 – ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ    บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 
   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                 
บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  
2562-ปัจจบุนั   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   บรษัิท ศรตีรงัโกลฟส(์ประเทศไทย) จ  ากดั (มหาชน) 
บรษัิทไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2563 – ปัจจบุนั ประธานคณะอนกุรรมการศกึษาและตดิตามมาตรฐาน สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์
 การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ (IFRS) 
2560 – 2563 กรรมการก าหนดมาตรฐานบญัชี    สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ ์ 
2537 – 2561 Partner    บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียไดพ้ิจารณาเป็นผูท้รงคณุวฒิุ  
 มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิ เหมาะสมกบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมาย
 ก าหนด 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  ไมมี่  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา    
คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่
      ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระทีเ่สนอ ไมมี่ 

 
 
 
 



สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6  

 
2. รศ.ดร.ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร 

อายุ 58  ปี 

ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 26 เมษายน 2564 ( 1 ปี ) 

ประวัติการศึกษา  -ปรญิญาตร ีบญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยม) คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

   -ปรญิญาโท บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

   -ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกิจ มหาวทิยาลยัจอรจ์ วอชิงตนั สหรฐัอเมรกิา 

   -ปรญิญาเอก ดา้นการบญัชี Manchester Business School มหาวิทยาลยัแมนเชสเตอร ์ประเทศองักฤษ 

   - ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ประวัติการอบรม  - Director Accreditation Program 2006 (DAP 51/2006) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
   - การป้องกนัการทจุรติในองคก์รโดยบรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้คเูปอรส์ คอนซลัติง้ (ประเทศไทย) จ  ากดั 

ประวัติการท างาน 
2564 - ปัจจบุนั  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2548 - 2561  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ  บรษัิท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จ ากดั (มหาชน) 

บรษัิทไมไ่ดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
2560 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ    สถาบนัยานยนต ์

2559 - ปัจจบุนั  หวัหนา้ภาควิชาการบญัชี   คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2559 - ปัจจบุนั  กรรมการตรวจสอบ    สถาบนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา  คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียไดพ้ิจารณาเป็นผูท้รงคณุวฒิุ  
 มีความรู ้ความสามารถ ที่เป็นคณุสมบตัิ เหมาะสมกบัต าแหน่งครบถว้นตามที่กฎหมาย
 ก าหนด 

การถือครองหลักทรัพยข์องบริษัท  ไมมี่  

ส่วนได้เสียพิเศษทัง้ทางตรงและทางอ้อมในกิจการ ไมมี่ 
ใดๆ ทีบ่ริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา    
คุณสมบัติต้องหา้ม                                             ไมมี่ประวตัิกระท าความผิดอาญาในความผิดเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
      ไมมี่ประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิทในรอบปีที่
      ผ่านมา 
การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระทีเ่สนอ  ไมมี่ 

 

 


