ข้อกำหนดกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ Inventech Connect
Terms and Conditions for Meeting Attendance via Inventech Connect
ในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2565 (ครัง้ ที่ 73) ของบริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยำ แคปปิ ตอล ผ่ำนระบบ Inventech
Connect ขอให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมอ่ำนข้อกำหนดเพื่อทำควำมเข้ำใจและปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดฉบับนี ้ ดังนี ้
To attend the Annual General Meeting of Shareholders 2022 (No. 73) of Allianz Ayudhya Capital Public Company
Limited via Inventech Connect, please thoroughly study and fully observe the terms and conditions stated below.
1. กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมโดยยืน่ แบบคำร้องเพือ่ เข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ Inventech Connect
Filing of request for meeting registration and attendance via Inventech Connect
1.1 ผู้ถื อ หุ้น / ผู้ร ับ มอบฉัน ทะที่ ป ระสงค์จ ะเข้ำ ร่ว มประชุม ต้อ งยื่ น แบบค ำร้อ งเพื่ อ เข้ำ ร่ว มประชุม ผ่ำ นระบบ Inventech
Connect โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคลตำมที่กำหนด และแนบเอกสำรที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันตัวตนของผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะ
ให้ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
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.
ในกำรนี ้ บริษัทสงวนสิทธิ ในกำรเปิ ดลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนระบบ Inventech Connect
สำหรับผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ที่ป รำกฏชื่ อ ณ วันกำหนดรำยชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ เข้ำประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี 2565
(Record Date) ตำมที่บริษัทกำหนด คือ วันที่ 1 เมษำยน 2565
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 on April 1, 2022, eligible to attend the
Annual General Meeting of Shareholders 2022.
1.2 ในกำรยื่นแบบคำร้องตำมข้อ 1.1 ข้ำงต้น ผูถ้ ื อหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะยืนยันว่ำได้กรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องแล้ว และ
รับทรำบว่ำบริษัทสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยหำกกำรตรวจสอบปรำกฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่ทำให้สงสัย
ว่ำข้อมูลหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้องไม่ถกู ต้อง บริษัทอำจใช้ดลุ ยพินิจดำเนินกำรใด ๆ รวมถึงกำรปฏิเสธคำร้อง กำรระงับสิทธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุม เพื่อให้กำรประชุมเป็ นไปตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับของบริษัท
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
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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.
1.3 บริษัทจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้ำร่วมประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 11-29 เมษำยน 2565 ในระหว่ำงเวลำ
8.30 น. – 17.30 น. (เฉพำะวันทำกำร) จนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ
Shareholders may file a meeting attendance request from April 11-29, 2022 during 8.30 hrs. – 17.30 hrs. (only
on business days) until the adjournment of the meeting.
2. กำรเข้ำร่วมประชุม และกำรลงมติผ่ำนระบบ Inventech Connect
Meeting attendance and voting via Inventech Connect
2.1 ภำยหลัง จำกที่ ไ ด้ด ำเนิ น กำรลงทะเบี ย นเข้ำ ร่ว มประชุม โดยยื่ น แบบค ำร้อ ง และแบบค ำร้อ งได้ ร ับ กำรอนุมัติ จ ำก
บริษัทเป็ นที่เรียบร้อย ระบบจะส่งชื่ อผูใ้ ช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ไปยังอีเมลที่ผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบ
ฉันทะได้แจ้ง ควำมประสงค์ไว้ในขัน้ ตอนกำรยื่นแบบคำร้องตำมข้อ 1.1 ทัง้ นี ้ ชื่ อผูใ้ ช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน
(Password) ถือเป็ นข้อมูลส่วนตัวของผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งท่ำนมีหน้ำที่เก็บรักษำข้อมูลดังกล่ำวไว้เป็ นควำมลับ
และไม่เผยแพร่ชื่อผูใ้ ช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) ที่ได้รบั จำกบริษัทให้บคุ คลอื่นทรำบ
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 สิทธิ ในกำรเข้ำ ร่วมประชุมและลงมติในกำรประชุม ถือเป็ นสิทธิ เฉพำะตัวของผูถ้ ือหุ้น/ ผูร้ บั มอบฉันทะ โดยชื่อผูใ้ ช้งำน
(Username) หนึ่งชื่อจะสำมำรถใช้เพื่อเข้ำสู่ระบบ (log-in) Inventech Connect เพื่อเข้ำประชุมในเวลำเดียวกันได้จำก
อุปกรณ์เพียง 1 เครื่องเท่ำนัน้ ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจึงต้องใช้ชื่อผูใ้ ช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน (Password) เพื่อ
เข้ำ ร่ว มกำรประชุ ม ด้ว ยตนเองเท่ ำนั้น โดยจะต้องไม่ อนุญำตให้บุคคลอื่ นใช้ ชื่ อผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ ำน
(Password) ทัง้ นี ้ บริษัท ไม่รบั ผิดชอบต่อควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึน้ หรือเนื่องมำจำกกำรที่ผถู้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะมิได้
ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดนี ้
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
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password. The Company shall not be responsible for any damage arising from or in consequence of noncompliance of shareholders/proxies with these terms and conditions.
2.3 กำรลงมติผ่ำนระบบ Inventech Connect ผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบฉันทะอำจลงมติล่วงหน้ำสำหรับทุกวำระ หรือจะลงมติ ใน
วำระที่กำลังอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำก็ได้ อย่ำงไรก็ตำม ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องอยู่ในวำระกำรประชุมดังกล่ำว
จนจบวำระ และจะต้องลงมติในแต่ละวำระก่อนที่จะมีกำรปิ ดให้ลงมติในวำระนัน้ ในกรณีที่ ผถู้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะออก
จำกกำรประชุม (log-out) ก่อนที่จะปิ ดกำรลงมติในวำระใด ๆ ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ถกู นับเป็ นองค์ประชุมในวำระ
ดังกล่ำว และคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่ถกู นำมำนับคะแนนในวำระนัน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรออกจำก
กำรประชุม (log-out) ในวำระใดวำระหนึ่งไม่ตดั สิทธิ ของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะในกำรกลับเข้ำร่วมประชุมหรือลงมติใน
วำระต่อไป
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
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 ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะมีขอ้ ซักถำมหรือประสงค์จะแสดงควำมคิดเห็น ในวำระใด ผูถ้ ื อหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ
สำมำรถกดปุ่ มไมโครโฟนที่อยู่บนหน้ำจอเพื่อถำมคำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นได้ โดยพิมพ์ชื่อและนำมสกุล สถำนะ
(เป็ นผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ) ตำมด้วยคำถำมและ/หรือควำมคิดเห็น ทัง้ นี ้ คำถำมและ/หรือควำมคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั
มอบฉันทะจะต้องเกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม หำกมีขอ้ เสนอแนะและคำถำมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม ขอให้
นำเสนอในตอนท้ำยของกำรประชุม โดยในกำรตอบคำถำมและชีแ้ จงผูเ้ ข้ำร่วมประชุม บริษัทขอสงวนสิท ธิ ที่จะชีแ้ จง
เฉพำะคำถำมทีเ่ กี่ยวข้องกับวำระกำรประชุม เท่ำนัน้
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.
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2.5 ในกรณี ที่มีกำรเปิ ดให้ผูถ้ ื อหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะถำมคำถำมและ/หรือแสดงควำมคิดเห็น ในที่ประชุมด้วยภำพและเสียง
ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะยินยอมให้บริษัทบันทึก ใช้ รวมถึงเผยแพร่ภำพและเสียงของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อประโยชน์
ในกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์และกำรจัดทำข้อมู ลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้ ทัง้ นี ้ เพื่อให้กำรประชุมดำเนิน ไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถควบคุมเวลำกำรประชุมให้เหมำะสม ขอให้ผถู้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะถำมและ/หรือแสดง
ควำมคิดเห็นท่ำนละไม่เกิน 5 นำที และบริษัทสงวนสิทธิในกำรจำกัดจำนวนผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งจะถำมและ/หรือ
แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมด้วยภำพและเสียงตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรยุติกำรถำม
คำถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น หำกกำรถำมคำถำมหรือกำรแสดงควำมเห็นดังกล่ำวมีลกั ษณะหยำบคำย ข่มขู่ คุกคำม
ลำมก หมิ่นประมำท ละเมิดกฎหมำย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น
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 ในระหว่ำงกำรประชุม หำกผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะรำยใดกระทำกำรใด ๆ อันเป็ นกำรรบกวนกำรประชุม หรือก่อควำม
เดือดร้อนรำคำญให้กบั ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมรำยอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในกำรตัดสิทธิ ผถู้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะนัน้ ในกำรเข้ำ
ร่วมประชุม และนำผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะรำยดังกล่ำวออกจำกระบบทันทีโดยไม่จำเป็ นต้องบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
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 บริษัทจะมีกำรเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อกำรตรวจสอบสิทธิ
กำรยืนยันตัวตน กำรเข้ำร่วมกำรประชุม กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม รวมถึงเก็บรวบรวม
ใช้ เผยแพร่และบันทึกภำพและ/หรือเสียงของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในกำรประชุมดังกล่ำวด้วย โดย
ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะสำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมเพื่อเข้ำใจถึงวิธีกำรที่ บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
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และสิทธิของเจ้ำของข้อมูลส่วนบุคคลตำมกฎหมำยคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประกำศผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทที่
https://www.ayud.co.th/privacy-notice/ ทั้ง นี ้ ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ร ับ มอบฉั น ทะได้มี ก ำรให้ข ้อ มูล ส่ว นบุ ค คล
ของบุคคลอื่นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะมีหน้ำที่แจ้งให้บคุ คลดังกล่ำวทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตำมประกำศนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวดังกล่ำวด้วย
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
https://www.ayud.co.th/en/privacy-notice-2/ 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 บริษัทจะเก็บรักษำข้อมูลส่วนบุคคลตำมระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนดทัง้ นีไ้ ม่เกิน 10 ปี และบริษัทจะลบ/ทำลำยข้อมูล
ส่วนบุคคลเมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำว
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. ข้อกำหนดอื่น ๆ
Other terms and conditions
4.1 เนือ้ หำ ภำพ และเสียงในกำรประชุมถือเป็ นทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำแต่เพียงผูเ้ ดียวของบริษัท โดยบริษัทไม่อนุญำตให้ทำกำร
บันทึก คัดย่อ คัดลอก ใช้ รวมถึง เผยแพร่เนือ้ หำ ภำพ และ/หรือเสียงในกำรประชุมไม่ว่ำด้วยวิธีกำรใด ๆ ทัง้ นี ้ บริษัทขอ
สงวนสิทธิในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยกับผูท้ ี่กระทำกำรดังกล่ำว
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
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.
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4.2 ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะใช้งำนระบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผ่ำนระบบ Inventech Connect ไม่วำ่ ด้วย
ประกำรใด ๆ ซึง่ ไม่เป็ นไปตำมข้อกำหนดฉบับนี ้ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดทีบ่ ริษัทกำหนดสำหรับกำรประชุม ซึง่ อำจเป็ นเหตุให้
บริษัทได้รบั ควำมเสียหำยไม่วำ่ ด้วยประกำรใด ๆ ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องรับผิดชดใช้คำ่ เสียหำยและค่ำใช้จ่ำยต่ำง
ๆ ที่เกิดจำกกำรฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบุคคลภำยนอกใด ๆ รวมถึงกำรฟ้องร้องดำเนินคดี โดยบริษัทต่อผูถ้ ือหุน้ / ผูร้ บั มอบ
ฉันทะ หรือผูด้ ำเนินกำรดังกล่ำวให้แก่บริษัททัง้ จำนวน
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 บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญำตให้ผถู้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะซึ่งไม่ยินยอมปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดฉบับนีเ้ ข้ำร่วม
กำรประชุม และสงวนสิทธิ ในกำรระงับกำรเข้ำร่วมกำรประชุม หำกผูถ้ ือหุน้ และ/หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ดำเนินกำรตำม
ข้อกำหนดฉบับนี ้ หรือตำมคำวินิจฉัยของประธำนในที่ประชุม
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 ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะรับทรำบว่ำ คุณภำพของเสียงและภำพของกำรประชุมขึน้ อยู่กับเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Internet)
กำรเชื่อมต่อและรับข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ของผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะ ดังนัน้ หำกผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะไม่สำมำรถเข้ำ
ร่วมประชุมอันเนื่องมำจำกเหตุใด ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ /ผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่เรียกร้องหรือ
ดำเนินกำรใด ๆ เพื่อให้บริษัทรับผิดชอบ
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.
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