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ค ำแนะน ำ วธีิกำร และข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงข้ึน 
ประกอบกบัประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองสั่ง ปิดสถานที่เป็นการชัว่คราว (ฉบบัที่ 25) ณ วนัที่ 25 เมษายน 2564         
บริษัทฯ จึงจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 โดยเป็นกำรประชุมเป็นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทำงเดียว
ในวนัจันทร์ที ่10 พฤษภำคม 2564 เวลำ 14.00 น. ซ่ึงบริษทัฯ ไม่มีการจดัสถานท่ีประชุมหรือการลงทะเบียนใดๆ ท่ีหนา้งาน 
จึงขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดว้า่จา้งบริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในการจดัประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
โดยระบบของบริษทั อินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ไดผ้า่นการตรวจสอบมาตรฐานในเร่ืองมาตรฐาน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแลว้ 
โดยท่านผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการไดต้ามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
 

ข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ โดยระบบ Inventech Connect  

1. ยืน่แบบค าร้องเขา้ร่วมประชุมผา่น Web Browser ใหเ้ขา้ไปท่ี https://app.inventech.co.th/TTA003000R  

 หรือสแกน QR Code น้ี เพื่อเขา้สู่ระบบ     

 

2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุ้นกรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง เช่น 
(1) เลขประจ าตวัประชาชน (กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใส่เลขท่ีหนงัสือเดินทาง) / เลขทะเบียนบริษทั 
(2) เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ปรากฏบนแบบแจง้การประชุม) 
(3) ช่ือ 
(4) นามสกุล 
(5) จ านวนหุ้น 
(6) อีเมล 
(7) เบอร์โทรศพัท ์
(8) เอกสารแนบ 

 กรณีทีป่ระสงค์จะเข้ำประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดน าส่ง บตัรประจ าตวัประชาชน / 
หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งข้ึนบนระบบ (สามารถแนบ
ภาพถ่ายส าเนาได)้ 

   

https://app.inventech.co.th/TTA003000R
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 กรณีทีม่ีกำรมอบฉันทะ โปรดน าส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีก าหนด ข้ึนบน
ระบบ 

3. เม่ือกรอกขอ้มูลและน าส่งเอกสารครบถว้นแลว้ใหเ้ลือกท่ี “ขา้พเจา้ไดอ่้านและตกลงปฎิบติัตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วม
ประชุม ขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุมผา่นระบบ Inventech Connect” โดยกดในช่องส่ีเหล่ียมเพื่อยอมรับเง่ือนไขการ
ใชบ้ริการ 

  4. จากนั้นใหก้ดเลือก “ส่งแบบค าร้อง”  

5.  หลงัจากขั้นตอนท่ี 4. เจา้หน้าท่ีจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลแบบค าร้อง เม่ือค าร้องได้รับการอนุมติั ผูถื้อหุ้นจะ
ไดรั้บ E-mail แจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุม 4 ส่วน ดงัน้ี  

(1) ลงิค์ส ำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม  
(2) ขอ้มูล Username และ Password ส าหรับการเขา้ใชง้าน e-Voting  
(3) ลิงคส์ าหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Cisco Webex Meetings Application 
(4) ลิงค์ส าหรับคู่มือการใช้งานระบบ โดยสำมำรถเข้ำระบบเพื่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลำ 12.00 น. ในวันที่  

10 พฤษภำคม 2564  กรณีค ำร้องไม่ได้รับกำรอนุมัติ ผูถื้อหุ้นจะได้รับ E-mail แจง้ถึงสาเหตุและสามารถ
ด าเนินการ ยืน่แบบค าร้องเพิ่มเติมได ้

6. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม ในการมอบฉนัทะนั้น ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให้ 
บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ท่านใดท่านหน่ึง 
ท่ีบริษทัฯ ก าหนด ให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุ้นก็ได ้โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามท่ี
ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

7. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษทัฯ 
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่  
8.30 น. ทั้งน้ีบริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นโปรดลงทะเบียนให้แลว้เสร็จภายในเวลา 17.30 น. ของวนัท่ี 7 
พฤษภาคม 2564 

8.  กรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ กรุณาจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสาร
ประกอบ มายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2564 เวลา 17.00 น.  

ฝ่ำยเลขำนุกำรบริษัท 
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที ่26/26-27 อำคำรอรกำนต์ ช้ัน 8 ซอยชิดลม ถนนเพลนิจิต  
แขวงลุมพนีิ  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330   
โทร. 02-250-0569 ต่อ 109, 276 
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กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และกำรเข้ำสู่ระบบ Inventech Connect 
ระบบประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และระบบ Inventech Connect (e-Voting) รองรับ Web 
Browser, PC, iOS และ Android การเข า้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meetings และระบบ Inventech Connect โปรด
ด าเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใชง้าน ดงัน้ี  

1.   กำรใช้งำนระบบประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)   

คู่มือการติดตั้ง และใชง้านระบบ Cisco Webex Meetings สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งไดท่ี้ 
https://qrgo.page.link/Cgv2B   หรือสแกน QR Code น้ี  
 

 1.1   ขั้นตอนกำรติดตั้งกำรใช้งำนระบบ Cisco Webex Meetings ผ่ำน PC / Laptop                
 1.  เขา้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code น้ี  
 2.  เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meetings โดยกดท่ีปุ่ม “Download for Windows” 
 3.  กดท่ีไฟล ์Webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท่ี้ Folder Download) สองคร้ัง เพื่อเขา้สู่หนา้การติดตั้ง 
 4.  เขา้สู่หนา้การติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Next” 
 5.  เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม “Next” 
 6.  กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แลว้กดปุ่ม “Finish” 
 7.  เม่ือท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน “Webex” ปรากฏท่ีหนา้จอเดสกท์อ็ป 
 1.2 ขั้นตอนกำรติดตั้งกำรใช้งำนระบบ Cisco Webex Meetings ผ่ำนโทรศัพท์เคล่ือนที่หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต 

ระบบปฏิบัติกำร iOS (ตั้งแต่เวอร์ชนั 10.0) 

1. เขา้ท่ี Application App Store 
2. ไปท่ีไอคอนคน้หา หรือ สัญลกัษณ์ “แวน่ขยาย” โดย              

พิมพค์น้หา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ม 
“Search” 

3. จากนั้นกดท่ีปุ่ม “รับ” ดา้นขวามือ เพื่อท าการติดตั้ง Cisco 
Webex Meetings Application หรือ สัญลกัษณ์     ดงัภาพ 

4. ระบุรหสัผา่น หรือ Touch ID เพื่อยนืยนัการติดตั้ง 
Application  

5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่  
6. เม่ือท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน “Webex 

Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรืออุปกรณ์
แทบ็เล็ต 

ระบบปฏิบัติกำร Android (ตั้งแต่เวอร์ชนั 6.0) 

1. เขา้ท่ี Application Play Store 
2. ไปท่ีช่อง คน้หาแอพและเกม โดยพิมพค์น้หา 

“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “คน้หา” 
3.  จากนั้นกดท่ีปุ่ม “ติดตั้ง/รับ” ดา้นขวามือ เพื่อท า

การติดตั้ง Cisco Webex Meetings Application 
หรือ สัญลกัษณ์ ดงัภาพ 

4. กดปุ่ม “ยนืยนัติดตั้ง” เพื่อยนืยนัการติดตั้ง    
Application 

5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่  
6. เม่ือท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
หรืออุปกรณ์แทบ็เล็ต 

https://qrgo.page.link/#Cgv2B


โปรดศึกษารายละเอียดก่อนวันประชุม  
 

ค ำแนะน ำ วธีิกำร และข้ันตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หน้ำ 4/8 

 

2.  กำรใช้งำนระบบ Inventech Connect (ส ำหรับ e-Voting) 

คู่มือการใชง้านระบบส าหรับการใชง้านบน PC / Laptop   
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือการใชง้านระบบส าหรับการใชง้านบน iOS   
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คู่มือการใชง้านระบบส าหรับการใชง้านบน Web Browser   

 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใชง้านระบบส าหรับการใชง้านบน Android 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 
 

 2.1  ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ Inventech Connect ผ่ำน PC / Laptop ดังนี้ 
 1.  ผูถื้อหุ้นท าการ กดลิงค์ส ำหรับลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ท่ีไดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมติัแบบค าร้องขอ

ส าหรับการใชง้าน Inventech Connect 
 2.  โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (e-Voting) ให้ท าการกรอก Username และ 

Password ตามท่ีไดรั้บตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม Sign in 
 3.  เม่ือท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น 
   ขั้นตอนน้ี จะถือวา่ผูถ้ือหุ้นท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ จะท าให้จ  านวนหุ้นของ
  ผูถื้อหุน้ถูกนบัเป็นองคป์ระชุม จากนั้นให้ท าการกดปุ่ม “ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพื่อเขา้รับชม 
  ถ่ายทอดสดผา่น Cisco Webex Meetings Application” 
 4.  ระบบจะแสดง “Event Information” ใหท้  าการกรอกขอ้มูลทางดา้นขวาในส่วนของ “Join Event Now”  
  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 แสดงขอ้มูลช่ือของผูถื้อหุ้น หรือช่ือผูรั้บมอบฉนัทะในช่อง “First name” 
 แสดงขอ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ในช่อง “Last name” (กรณีรับมอบฉนัทะจะมี * ต่อทา้ยเลข

ทะเบียน) 
 ช่อง Email address ใหท้ าการกรอก E-mail เพื่อเขา้ใชง้าน  

       ซ่ึงผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกอีเมลใหต้รงกบั อีเมลท่ีไดท้  าการยืน่แบบค าร้องเขา้ระบบ e-Request 
 ในช่อง “Event Password” ระบบท าการก าหนดค่าเร่ิมตน้ (Default) ให ้ท่านผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งท าการ

แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง 
 จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม “Join Now” 
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 5.  จากนั้นใหก้ดท่ี “Run a temporary application” เพื่อเขา้สู่การใชง้านภายใน Cisco Webex Meetings Application 
 6.  กดท่ีปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผา่น Cisco Webex Meetings Application 
 7.  ระบบจะปรากฏหนา้จอการท างาน 2 ส่วน คือ ทางดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ 

ภายในงานประชุม และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในส่วนของฟังก์ชนั Q&A (ค าถามและค าตอบ)
และ Multimedia Viewer ซ่ึงแสดงหนา้ login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 

 8.  จากนั้นกดท่ีปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางดา้นขวามือในส่วนของฟังก์ชนั Multimedia Viewer ระบบจะ
แสดงหน้าจอ login เขา้ใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ท าการกรอก Username / 
Password  ท่ีไดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมติัแบบค าร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect และ
ท าการกดท่ีปุ่ม “Sign in”  

 9.  ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการออกเสียง
ลงคะแนนไดโ้ดย กดท่ีปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซา้ยมือและดา้นล่าง 

 10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง 
ลงคะแนน” 

 11. เม่ือผูถื้อหุ้นตอ้งการลงคะแนนให้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะ 
การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดงัน้ี     
ปุ่ม สี เ ขียว  “เ ห็นด้วย /Approve” ปุ่ม สีแดง  “ไม่ เ ห็นด้วย /Disapprove”  และ ปุ่มสี ส้ม  “งดออก
เสียง/Abstain” ตามความประสงค ์หากผูถื้อหุ้นตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ี
ปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซ่ึงจะหมายถึงการลงคะแนนของท่านจะกลบัเขา้สู่สถานะ
ยงัไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

  การกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน ในวาระใดๆ ก็ตาม 
ระบบจะถือวา่ท่านเห็นดว้ยกบัวาระการประชุมดงักล่าว ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถท าการเปล่ียนแปลงการ
ออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกวา่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ 

 12.  ผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เม่ือวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยท าการเลือกวาระท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการลง 
คะแนนเสียง ในวาระท่ีท าการเลือก 

 13.  กรณีผูถื้อหุน้มีการรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย/ หลายบญัชี สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ี
ปุ่ม “สลบับญัชี”  เพื่อเขา้ใชง้านบญัชีอ่ืน ๆ ได ้โดยที่คะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน าออกจาก
การประชุม 

 14.  กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “ออกจาก
  การประชุม” 
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 กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนและออกจากการประชุมก่อนการปิดประชุม กรุณากด
ลงคะแนนเสียงและส่งคะแนนให้ครบทุกวาระก่อน แล้วจึงปิดบราวเซอร์ โดยไม่ต้องกดปุ่ม 
"Leave the meeting" 

 กรณีผูถื้อหุ้นออกจากการประชุมโดยกดปุ่ม "Leave the meeting" จ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นจะ     
ไม่ถูกน ำไปรวมเป็นองค์ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนท่ีได้กดส่งไปก่อนหน้าจะไม่ถูก
บันทกึเป็นคะแนนเสียงในวาระภายหลงัจากท่ีกดปุ่ม "Leave the meeting"   

 

 2.2 ขั้นตอนกำรใช้งำนระบบ Inventech Connect ผ่ำนโทรศัพท์เคล่ือนที่หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต 
  >> หนา้จอท่ี 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษทั 
 1.  ผูถื้อหุ้นท าการ กดลิงค์ส ำหรับลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ท่ีได้รับจาก อีเมล แจง้การอนุมติัแบบค า

ร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect 
 2.  โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ให้ท าการกรอก Username และ 

Password ตามท่ีไดรั้บตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ม “Sign in” 
 3.  เม่ือท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น  
  ขั้นตอนน้ีจะถือว่าผูถ้ือหุ ้นท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ จะท าให้จ  านวนหุ้น
  ของผูถื้อหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม  จากนั้นให้ท าการกดปุ่ม “ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพื่อเขา้รับชม
  ถ่ายทอดสดผา่น Cisco Webex Meetings Application” 
 4.  ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”  
 5.  ใหท้  าการกรอกขอ้มูลท่ีช่องแสดง Name และEmail address จากนั้น กดท่ีปุ่ม “OK” 
 6.  กดท่ีปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผา่น Cisco Webex Meetings Application 

หำกผู้ถือหุ้นทีใ่ช้งำนผ่ำนโทรศัพท์เคล่ือนที่หรืออุปกรณ์แท็บเล็ต ต้องกำรใช้งำนในส่วนของ e-Voting ให้สลบั Browser 
เพ่ือใช้งำนหน้ำจอส่วนที ่2 สำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี ้

 >> หนา้จอท่ี 2 ส่วนการใชง้านระบบ Inventech Connect (e-Voting) 
 1.  ผูถื้อหุ้นท าการ กดลิงค์ส ำหรับลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ จะรับชม

ถ่ำยทอดสด) ท่ีไดรั้บจาก อีเมล แจง้การอนุมติัแบบค าร้องขอส าหรับการใช้งาน Inventech Connect 
หรือ URL ส าหรับการใชง้าน e-Voting ที่เจา้หนา้ที่ท  าการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Cisco Webex 
Meetings Application 

 2.  กรอก Username และ Password ท่ีไดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมติัแบบค าร้อง จากนั้นกดปุ่ม “Sign in” 
 3.  ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการออกเสียง  

ลงคะแนนไดโ้ดย กดท่ีปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซา้ยมือและดา้นล่าง 
 4.  จากนั้นระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียง 
  ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 
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 5.  เม่ือผูถื้อหุ้นตอ้งการลงคะแนนให้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ม 
ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ ปุ่มสีเขียว (เห็นดว้ย/Approve) ปุ่มสีแดง “ไม่เห็น
ดว้ย/Disapprove” ปุ่มสีส้ม “งดออกเสียง/Abstain” ตามความประสงค ์หากผูถื้อหุ้นตอ้งการยกเลิกการ
ลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ีปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” ซ่ึงจะหมายถึงการ
ลงคะแนนของท่านจะกลบัเขา้สู่สถานะยงัไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน 

  การกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน ในวาระใดๆ ก็ตาม 
ระบบจะถือวา่ท่านเห็นดว้ยกบัวาระการประชุมดงักล่าว ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถท าการเปล่ียนแปลงการ
ออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกวา่จะปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ 

 6.  ผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เม่ือวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนน
แลว้ โดยท าการเลือกวาระท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการ
ลงคะแนนเสียง ในวาระท่ีท าการเลือก 

 7.  กรณีผูถื้อหุน้มีการรับมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้หลายราย/ หลายบญัชี สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และ
กดท่ีปุ่ม “สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้านบญัชีอ่ืน ๆ ได ้โดยท่ีเม่ือสลบับญัชีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะ
ไม่ถูกน าออกจากการประชุม 

  8.  กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ช้งาน” และกดท่ีปุ่ม “ออกจาก
การประชุม” 
 กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนและออกจากการประชุมก่อนการปิดประชุม กรุณากด

ลงคะแนนเสียงและส่งคะแนนให้ครบทุกวาระก่อน แล้วจึงปิดบราวเซอร์ โดยไม่ต้องกดปุ่ม 
"Leave the meeting" 

 กรณีผูถื้อหุ้นออกจากการประชุมโดยกดปุ่ม "Leave the meeting" จ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นจะไม่
ถูกน ำไปรวมเป็นองคป์ระชุม และการออกเสียงลงคะแนนท่ีไดก้ดส่งไปก่อนหนา้จะไม่ถูกบันทึก
เป็นคะแนนเสียงในวาระภายหลงัจากท่ีกดปุ่ม "Leave the meeting" 

 

3.  ระบบประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้ำระบบได้ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2564 เวลำ 12:00 น.  
 (ก่อนเปิดประชุม 2 ช่ัวโมง)  

 โดยผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ท่ีไดรั้บ และ ปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านในระบบ  
 

4.   กำรท ำงำนของระบบระบบประชุมผ่ำนส่ืออิเล ็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และระบบ Inventech 
Connect (e-Voting) ขึน้อยู่กับระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/
หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์  

 กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปน้ีในการใชง้านระบบ 
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 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน า ควรไม่ต ่ากวา่ 4 Mbps 
 โทรศพัท เ์คลื ่อนที ่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ข้ึนไป  หรือ

ระบบปฏิบติัการ IOS รองรับ IOS 10.0 ข้ึนไป 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ ระบบปฏิบติัการ Windows รองรับ Windows 7 ข้ึนไป หรือ 

Mac รองรับ OS X 10.13 ข้ึนไป 
 อินเทอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอร์ท่ีแนะน า) หรือ Safari  

 

 วิธีกำรตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติกำร 
 Android: เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เก่ียวกบัโทรศพัท ์> ขอ้มูลซอฟตแ์วร์ หรือเวอร์ชัน่ 

Android 
 IOS: เลือก การตั้งค่า > ทัว่ไป > เก่ียวกบั > เวอร์ชัน่ 

 

หมำยเหตุ : 

1. ผูถื้อหุ้นตอ้งน า Username และ Password ท่ีได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน ระบบจะท าการ 
ลงทะเบียนและนบัเป็นองคป์ระชุมให้ท่ีขั้นตอนน้ี (หากผูถื้อหุ้นไม่ท าการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม ระบบจะ
ไม่นบัเป็นองคป์ระชุม และไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนได ้รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุม
ได)้ หากผูถื้อหุ้นท าการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหวา่งการประชุม ระบบจะท าการตดัคะแนนเสียงที่ยงัไม่
กดส่งออกจากองค์ประชุม) 

 กรณีผูถื้อหุ้นประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนและออกจากการประชุมก่อนการปิดประชุม กรุณากดลงคะแนน
เสียงและส่งคะแนนใหค้รบทุกวาระก่อน แลว้จึงปิดบราวเซอร์ โดยไม่ต้องกดปุ่ม "Leave the meeting" 

 กรณีผูถื้อหุ้นออกจากการประชุมโดยกดปุ่ม "Leave the meeting" จ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นจะไม่ถูกน ำไปรวม
เป็นองค์ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนท่ีไดก้ดส่งไปก่อนหน้าจะไม่ถูกบันทึกเป็นคะแนนเสียงในวาระ
ภายหลงัจากท่ีกดปุ่ม "Leave the meeting" 

2. ผูถื้อหุ้นตอ้งเตรียม E-mail ส าหรับยื่นแบบค าร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์ส ำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม   2. Username 
และ Password ส าหรับเขา้ประชุม 

3. ขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั (TSD) 

พบปัญหำในกำรใช้งำน สำมำรถติดต่อได้ที่ Inventech Call Center 
โทร. 02-096-9366 (2 คู่สำย) 

ให้บริกำรระหว่ำงวันที ่4 – 7 พฤษภำคม 2564 เวลำ 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพำะวนัท ำกำร ไม่รวมวันหยุดรำชกำรและวนัหยุดนักขัตฤกษ์) 

 


