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ส ำหรับ ผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ตอ้งด ำเนินกำรใดๆ ตำมขั้นตอน
กำรลงทะเบียน/เขำ้ร่วมประชุมตำมขอ้มูลดำ้นล่ำง อย่ำงไรก็ตำม ขอให้ท่ำนน ำส่งเอกสำรกำรมอบฉันทะ
ฉบบัจริง และเอกสำรประกอบมำยงับริษทัฯ ภำยในวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2564 เวลำ 17.00 น.                              

เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 

26/26-27 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 

ค ำแนะน ำ วธิกีำร และขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ 

เพื่อให้กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยและถูกตอ้งตำมกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีก  ำหนด บริษทัฯ ไดว้่ ำจำ้งบริษทั อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ  ำกดั (“อินเวนทเ์ทค”) ในกำรประชุมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบของอินเวนทเ์ทคได้
ผ่ำนกำรตรวจสอบในเร่ืองมำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์
จำกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแลว้  

ก ำหนดกำรส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้ำประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ 

ขั้นตอน กำรด ำเนินกำรของผู้ถือหุ้น ก ำหนดกำร 
1. กำรย่ืนค ำร้องและส่งเอกสำร ยืน่แบบค ำร้องในระบบ e-Request 

(โปรดเตรียม E-mail เพื่อรับ Link          
แ ละ  Username แ ละ  Password 
ส ำหรับเขำ้ประชุม) 

เ ร่ิ ม รั บ ค ำ ร้ อ ง ใ น วั น ท่ี 4-7 
พฤษภำคม 2564 (เฉพำะวนัท ำ
กำร) โดยขอควำมกรุณำยื่นค ำ
ร้องและส่งเอกสำรให้แลว้เสร็จ 
ภำยในวนัท่ี 7 พฤษภำคม 2564  

2. กำรเข้ำร่วมประชุมในวนัที่        
10 พฤษภำคม 2564 

เข้ำร่วมประชุมผ่ำน Link ท่ีไดรั้บ 
โ ด ย ก ร อ ก  Username แ ล ะ 
Password ท่ีไดรั้บจำกอีเมล (หำก
ไม่ท ำกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วม
ประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์
ประชุม และไม่สำมำรถออกเสียง
ลงคะแนนได้ และไม่สำมำรถ
รับชมกำรถ่ำยทอดกำรประชุมได)้ 

– ระบบเปิดรับลงทะเบียนเขำ้
ร่ ว มป ร ะ ชุ ม ตั้ ง แ ต่ เ ว ล ำ       
9.30 น. 

– เร่ิมประชุมเวลำ 10.30 น. 
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1. ขั้นตอนกำรย่ืนค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
1. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ สำมำรถยืน่แบบค ำร้องเขำ้ร่วมประชุมผำ่นลิงก ์โดยเขำ้ไปท่ี 

https://app.inventech.co.th/PMTA003451R  

หรือสแกน QR Code น้ี เพื่อเขำ้สู่ระบบ โดยระบบจะเปิดใหด้  ำเนินกำร  

ตั้งแต่วนัท่ี 4-7 พฤษภำคม 2564 (เฉพำะวนัท ำกำร) 

2. เมื่อเขำ้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ กรอกขอ้มูลตำมท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มูลท่ีกรอก
ในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date จำกบริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จ  ำกดั) เช่น 
 เลขประจ ำตวัประชำชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)  
 เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพยข์องผูถื้อหุน้ ซ่ึงปรำกฏอยูบ่นหนำ้แรกของแบบแจง้กำรประชุม 
 ช่ือ-นำมสกุล 
 จ ำนวนหุน้ 
 อีเมลท่ีใชส้ ำหรับยืน่แบบค ำร้องเพื่อรับ 1) ลิงกส์ ำหรับกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม และ 2) 

Username และ Password ส ำหรับเขำ้ประชุม 
 หมำยเลขโทรศพัท ์ 
 แนบเอกสำรเพ่ิมเติม ตำมกรณีดงัน้ี 

กรณปีระชุมด้วยตนเอง กรณมีอบฉันทะให้ บุคคลอ่ืน / นิตบุิคคล 
ที่ไม่ใช่กรรมกำรอสิระ ของบริษัทฯ 

แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน / หนงัสือ
เดินทำง พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
โดยสำมำรถถ่ำยภำพและ Upload เขำ้ระบบได ้

แนบหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสำรประกอบตำมท่ี
ก  ำหนด โดยสำมำรถถ่ำยภำพและ Upload เขำ้ระบบ
ได ้และกรุณำน ำส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจริงและ
เอกสำรประกอบมำย ังบริษัทฯ ภำยในวัน ท่ี  7 
พฤษภำคม 2564 เวลำ 17.00 น.  
 
เลขำนุกำรบริษทั 
บริษทั พีเอม็ โทรีเซน เอเชีย โฮลด้ิงส์ จ  ำกดั (มหำชน) 
26/26-27 อำคำรอรกำนต ์ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนน
เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพ 10330 
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3. เมื่อกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ ให้เลือก “ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและตกลงปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดกำรเขำ้ร่วม
ประชุม ขอ้ก  ำหนด กำรเขำ้ร่วมประชุมผำ่นระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องส่ีเหล่ียมเพื่อ
ยอมรับเง่ือนไขกำรใชบ้ริกำร 

4. จำกนั้นใหเ้ลือก “ส่งแบบค ำร้อง”  
5. หลงัจำกขั้นตอนท่ี 4. เจำ้หน้ำท่ีจะด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้มูลแบบค ำร้อง และเมื่อค  ำร้องดงักล่ำว

ไดรั้บอนุมติั ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะไดรั้บอีเมลแจง้รำยละเอียดขอ้มูลกำรประชุมทำงอีเมลท่ี
ไดแ้จง้ไว ้ซ่ึงขอ้มูลกำรประชุมจะประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

 ลิงกส์ ำหรับกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 
 ขอ้มูล Username และ Password ส ำหรับลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมและเขำ้ใชง้ำน E-Voting 
 ลิงกส์ ำหรับกำรดำวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings  
 ลิงกส์ ำหรับคู่มือกำรใชง้ำนระบบ Inventech Connect  

หำกค ำร้องไม่ไดรั้บกำรอนุมติั ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะจะไดรั้บอีเมลแจง้สำเหตุ และสำมำรถยื่น
แบบค ำร้องเพ่ิมเติมได ้ 

2. กำรตดิตั้งระบบกำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ (Cisco Webex Meeting) 
และ ระบบลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน (Inventech Connect) 

ผู้ เข้ำร่วมประชุมจะต้องท ำกำรติดตั้งระบบ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco 
Webex Meeting) และระบบลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน (Inventech Connect) โดยผูเ้ข้ำร่วม
ประชุมสำมำรถเลือกติดตั้ งในอุปกรณ์ส่ือสำรท่ีท่ำนต้องกำร  (คอมพิวเตอร์  หรือ โทรศัพท์มือถือ)               
ซ่ึงทั้ง 2 ระบบรองรับกำรใชง้ำนผ่ำน Web browser, PC, iOS และ Android 

กำรประชุมผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
ใชร้ะบบ Cisco WebEx Meeting 

กำรลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน 
ใชร้ะบบ Inventech Connect 

 รับชมภำพและเสียง  ลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม 
 ส่งค ำถำมไปยงับริษทัฯ  ออกเสียงลงคะแนน (e-Voting) 
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 ขั้นตอนกำรตดิตั้งและคู่มือกำรใช้งำน  

1. Cisco Webex Meeting  

ศึกษำขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://qrgo.page.link/Cgv2B  หรือสแกน QR Code น้ี                 

1.1  ผ่ำนคอมพวิเตอร์                

1. เขำ้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรือสำมำรถสแกน QR Code น้ี  
2. เลือกดำวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดท่ีปุ่ม “Download for Windows” 
3. ดบัเบ้ิลคลิกท่ีไฟล ์webexapp.msi (สำมำรถคน้หำไดท่ี้ Folder Download) เพ่ือเขำ้สู่หนำ้กำรติดตั้ง 
4. เขำ้สู่หนำ้กำรติดตั้ง จำกนั้นกดปุ่ม “Next” 
5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จำกนั้นกดปุ่ม “Next” 
6. กดปุ่ม “Install” จำกนั้นรอกำรติดตั้งสกัครู่ แลว้กดปุ่ม “Finish” 
7. เม่ือท ำกำรติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรำกฏท่ีหนำ้จอ

เดสกท์็อป 

1.2  ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 

ระบบปฏิบตักิำร iOS 
 1.  เขำ้ท่ี Application App Store 
 2.  ไปท่ี icon คน้หำ หรือ สญัลกัษณ์ “แว่นขยำย” 

โดยพิมพค์น้หำ “Cisco Webex Meetings”และ
กดปุ่ม “Search” 

3.  จำกนั้นกดท่ีปุ่ม “รับ” ดำ้นขวำมือ เพื่อท ำกำร
ติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings 
หรือ สญัลกัษณ์ ดงัภำพ 

4.  ระบุรหสัผำ่น หรือ Touch ID เพื่อยนืยนักำร
ติดตั้ง Application  

5.  จำกนั้นรอกำรติดตั้งสกัครู่ เม่ือท ำกำรติดตั้ง
เสร็จ เรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน “Webex 
Meet” ปรำกฏท่ีหนำ้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบตักิำร Android 
 1.  เขำ้ท่ี Application Play Store 
 2.  ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์

คน้หำ “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม 
“Search” 

 3.  จำกนั้นกดท่ีปุ่ม “Install” ดำ้นขวำมือ เพื่อท ำกำร
ติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือ 
สญัลกัษณ์ ดงัภำพ 

 4.  กดปุ่ม “Accept” เพ่ือยนืยนักำรติดตั้ง Application  
 5.  จำกนั้นรอกำรติดตั้งสกัครู่เม่ือท ำกำรติดตั้งเสร็จ 

เรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” ปรำกฏ
ท่ีหนำ้จอโทรศพัท ์

 

 

 

 

https://qrgo.page.link/Cgv2B
https://www.webex.com/downloads.html
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2. Inventech Connect 

กำรตดิตั้งระบบ Inventech Connect  

คู่มือกำรใชง้ำนระบบส ำหรับกำรใชง้ำน 
บน PC / Laptop   

 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP  

คู่มือกำรใชง้ำนระบบส ำหรับกำรใชง้ำน 
บน iOS   

 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit  
คู่มือกำรใชง้ำนระบบส ำหรับกำรใชง้ำน 

บน Web Browser   
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka  

คู่มือกำรใชง้ำนระบบส ำหรับกำรใชง้ำน 
บน Android 

 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ  
 

3. กำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวนัที ่10 พฤษภำคม 2564 ผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ใหผู้เ้ขำ้ร่วมประชุมด ำเนินกำร ดงัน้ี  

 กำรเข้ำร่วมประชุมฯ ผ่ำนคอมพวิเตอร์  
1. คลิกลิงก์ส ำหรับลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ท่ีได้รับจำกอีเมลแจ้งกำรอนุมติัแบบค ำร้องขอ

ส ำหรับกำรใชง้ำน Inventech Connect 

2. ระบบจะแสดงหนำ้กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้ ำกำรกรอก Username และ 
Password ตำมท่ีไดรั้บตำมอีเมลจำกนั้นกดปุ่ม Sign in 

3. เมื่อท ำกำรลงทะเบียนส ำเร็จระบบจะแสดงขอ้มูลกำรลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น (* ขั้นตอนน้ี      
จะถือว่ำผูถื้อหุน้ท ำกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ จะท ำใหจ้  ำนวนหุน้ของผูถื้อหุ้น
ถูกนับเป็นองค์ประชุม) จำกนั้ นให้ท ำกำรกดปุ่ม  “ไปย ังหน้ำลงทะเบียนเพื่อเข้ำรับชม
ถ่ำยทอดสดผำ่น Application Cisco Webex Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ท ำกำรกรอกขอ้มูลทำงดำ้นขวำในส่วนของ  Join Event 
Now โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

https://qrgo.page.link/KqnoP
https://qrgo.page.link/pgvit
https://qrgo.page.link/iZ3ka
https://qrgo.page.link/vZ4rZ
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 แสดงขอ้มูลช่ือของผูถื้อหุน้ หรือช่ือผูรั้บมอบฉนัทะในช่อง First name 
 แสดงขอ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นในช่อง Last name (กรณีรับมอบฉนัทะจะมี * ต่อทำ้ยเลข

ทะเบียน) 
 ช่อง Email address ให้ท ำกำรกรอกอีเมลเพื่อเขำ้ใช้งำน (* ซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกอีเมลให้

ตรงกบั อีเมล  ท่ีไดท้  ำกำรยืน่แบบค ำร้องเขำ้ระบบ E-Request) 
 ในช่อง Event password ระบบท ำกำร  Default ค่ำให้  ทั้ ง น้ี  ไม่ต้องท ำกำรแก้ไขหรือ

เปล่ียนแปลง 
 จำกนั้นใหก้ดท่ีปุ่ม “Join Now” 

5. จำกนั้นให้คลิกท่ี “Run a temporary application” เพื่อเขำ้สู่กำรใชง้ำนภำยใน Application Cisco 
Webex Meeting 

6. กดท่ีปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเขำ้ร่วมประชุมผำ่น Application Cisco Webex Meeting 
7. ระบบจะปรำกฏหนำ้จอกำรท ำงำน 2 ส่วน คือ ทำงดำ้นซำ้ยจะแสดงกำรถ่ำยทอดสดหรือแสดง

ผลต่ำง ๆ  ภำยในงำนประชุม และทำงดำ้นขวำจะเป็นกำรใชง้ำนในส่วนของฟังกช์นั  Q&A และ 
Multimedia Viewer ซ่ึงแสดงหนำ้ login ของระบบ Inventech Connect ในส่วนของ E-Voting 

8. จำกนั้นกดท่ีปุ่ม “Continue” (สีฟ้ำ) ทำงด้ำนขวำมือในส่วนของฟังก์ชัน  Multimedia Viewer 
ระบบจะแสดงหน้ำจอ login เขำ้ใชง้ำนระบบ Inventech Connect ส่วนของ E-Voting ให้ท ำกำร
กรอก Username / Password ท่ีไดรั้บจำกอีเมลแจง้กำรอนุมติัแบบค ำร้องขอส ำหรับกำรใชง้ำน 
Inventech Connect และท ำกำรกดท่ีปุ่ม “Sign in”  

9. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวำระ” ซ่ึงผูถื้อหุน้สำมำรถท ำกำรตรวจสอบวำระท่ีสำมำรถท ำกำร ออก
เสียงลงคะแนนไดโ้ดย กดท่ีปุ่ม “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซำ้ยมือและดำ้นล่ำง 

10. จำกนั้นระบบจะแสดงวำระท่ีสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออก
เสียง ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

11. เมื่อผูถื้อหุ้นตอ้งกำรลงคะแนนให้เลือกวำระท่ีต้องกำรออกเสียงลงคะแนน  จำกนั้นระบบจะ
แสดงปุ่มส ำหรับกำรออกเสียงลงคะแนน  ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย 
(สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ไมส่่งกำรออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้ำ) 

หำกท ำกำรเลือก “ไม่ส่งกำรออกเสียงลงคะแนน” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะน ำ
คะแนนเสียง ไปยงัคะแนนท่ีกำรประชุมก ำหนด และกำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถท ำกำร
เปล่ียนแปลงไดจ้นกว่ำวำระนั้น จะปิดกำรส่งผลกำรลงคะแนน 
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12.  ผูถื้อหุ้นสำมำรถท ำกำรตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได้  เม่ือวำระนั้นปิดกำรส่งผลกำร
ลงคะแนนแลว้โดยท ำกำรเลือกวำระท่ีตอ้งกำรตรวจสอบ จำกนั้นระบบจะแสดงกรำฟและตำรำง
แสดงขอ้มูลกำรลงคะแนนเสียงในวำระท่ีท ำกำรเลือก 

13. * กรณีผูถื้อหุ้นมีกำรรับมอบฉนัทะหลำย Account สำมำรถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้ำน” และกดท่ี
ปุ่ม “สลบับญัชี” เพื่อเขำ้ใชง้ำน Account อ่ืน ๆ ได ้โดยท่ีคะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูก
น ำออกจำกกำรประชุม  

14. * กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งกำรออกจำกกำรประชุม  สำมำรถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ช้งำน” และกดท่ีปุ่ม 
“ออกจำกกำรประชุม” 

*ขั้นตอนน้ีหำกผูถื้อหุน้ท ำกำรออกจำกกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม ระบบจะน ำคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ ออกจำกกำรประชุมในวำระท่ียงัไม่ถูกด ำเนินกำร 

 กำรเข้ำร่วมประชุมฯ ผ่ำนโทรศัพท์มือถือ 

หน้ำจอที ่1 ส่วนกำรรับชมถ่ำยทอดสดของทำงบริษทั 

1. ผูถื้อหุ้นท ำกำร คลิกลิงก์ส ำหรับลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม ท่ีไดรั้บจำก อีเมล แจ้งกำรอนุมติั 
แบบค ำร้องขอส ำหรับกำรใชง้ำน Inventech Connect 

2. โดยระบบจะแสดงหน้ำกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม  (e-Register) ให้ท ำกำรกรอก Username 
และ Password ตำมท่ีไดรั้บตำมอีเมล จำกนั้นกดปุ่ม Sign in 

3. เมื่อท ำกำรลงทะเบียนส ำเร็จระบบจะแสดงขอ้มูลกำรลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ (ขั้นตอนน้ีจะถือว่ำ
ผูถื้อหุน้ท ำกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ จะท ำใหจ้  ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถูกนบัเป็น
องค์ประชุม) จำกนั้นให้ท ำกำรกดปุ่ม “ไปยงัหน้ำลงทะเบียนเพื่อเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน  
Application Cisco Webex Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information จำกนั้นกดปุ่ม “Join”  

5. ใหท้ ำกำรกรอกขอ้มูลท่ีช่อง Display Name และ Email address จำกนั้น กดท่ีปุ่ม “OK” 

6. กดท่ีปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเขำ้ร่วมประชุมผำ่น Application Cisco Webex Meeting 

หำกผู้ ถือหุ้นที่ใช้งำนผ่ำนโทรศัพท์มือถือต้องกำรใช้งำนในส่วนของ e-Voting ให้สลับ Browser เพ่ือใช้งำน
หน้ำจอส่วนที่ 2 สำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังนี ้

หน้ำจอที่ 2 ส่วนกำรใช้งำนระบบ Inventech Connect 

1. คลิกลิงก์ส ำหรับลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ จะรับชมถ่ำยทอดสด)          
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ท่ีไดรั้บจำก อีเมล แจง้กำรอนุมติัแบบค ำร้องขอส ำหรับกำรใชง้ำน  Inventech Connect หรือ URL 
ส ำหรับกำรใช้งำน e-Voting ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีท ำกำรส่งให้ทำงช่อง  Chat ภำยใน Application Cisco 
Webex Meeting 

2. กรอก Username และ Password ท่ีไดรั้บจำกอีเมลแจง้กำรอนุมติัแบบค ำร้อง จำกนั้นกดปุ่ม “Sign in” 

3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวำระ” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสำมำรถท ำกำรตรวจสอบวำระท่ีสำมำรถท ำกำรออก
เสียงลงคะแนนไดโ้ดย กดท่ีปุ่ม “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซำ้ยมือและดำ้นล่ำง 

4. จำกนั้นระบบจะแสดงวำระท่ีสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได  ้โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออก
เสียง ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

5. เม่ือผูถื้อหุน้ตอ้งกำรลงคะแนนใหเ้ลือกวำระท่ีตอ้งกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนั้นระบบจะแสดง
ปุ่ม ส ำหรับกำรออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 
3. งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ไม่ส่งกำรออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้ำ) 
หำกท ำกำรเลือก "ไม่ส่งกำรออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะน ำคะแนน
เสียง ไปยงัคะแนนท่ีกำรประชุมก ำหนด และกำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถท ำกำรเปล่ียนแปลง
ไดจ้นกว่ำวำระ นั้นจะปิดกำรส่งผลกำรลงคะแนน 

6. ผูถื้อหุ้นสำมำรถท ำกำรตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได้ เม่ือวำระนั้ นปิดกำรส่งผลกำร
ลงคะแนนแลว้ โดยท ำกำรเลือกวำระท่ีตอ้งกำรตรวจสอบ  

7. * กรณีผูถื้อหุน้มีกำรรับมอบฉนัทะหลำย Account สำมำรถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้ำน” และกดท่ีปุ่ม 
“สลบับญัชี” เพื่อเขำ้ใชง้ำน Account อ่ืน ๆ ได ้โดยท่ีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน ำ
ออกจำกกำรประชุม 

8.  * กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งกำรออกจำกกำรประชุม สำมำรถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้ำน” และกดท่ีปุ่ม “ออก
จำกกำรประชุม” 
*ขั้นตอนน้ีหำกผูถื้อหุ้นท ำกำรออกจำกกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม ระบบจะน ำคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ ออกจำกกำรประชุมในวำระท่ียงัไม่ถูกด ำเนินกำร 
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กำรท ำงำนของระบบระบบประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech 
Connect ขึ้นอยู่กับระบบอนิเตอร์เน็ตที่รองรับของผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ 
โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณำใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี ้ 

 ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน ำ ไม่ควรต ่ำกว่ำ 4 Mbps 
 โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติกำร Android รองรับ Android 6.0 ข้ึนไป หรือ

ระบบปฏิบติักำร IOS รองรับ IOS 10.0 ข้ึนไป 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบติักำร Windows รองรับ Windows 7 ข้ึนไป 

หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ข้ึนไป 
 อินเทอร์เน็ตเบรำวเ์ซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบรำวเ์ซอร์ท่ีแนะน ำ) หรือ Safari  

วิธีกำรตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบติักำร 

 Android: เลือก กำรตั้งค่ำ หรือกำรตั้งค่ำเพ่ิมเติม > เก่ียวกบัโทรศพัท ์> ขอ้มูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์
ชัน่ Android 

 IOS: เลือก กำรตั้งค่ำ > ทัว่ไป > เก่ียวกบั > เวอร์ชัน่ 

 

พบปัญหำในกำรใช้งำน สำมำรถตดิต่อได้ที่ 
โทร. 092-439-2409 (2 คู่สำย) 

ให้บริกำรระหว่ำง 4 – 7 พฤษภำคม 2564 และวนัที่ 10 พฤษภำคม 2564 เวลำ 08.30 – 17.30 น.  
(เฉพำะวนัท ำกำร ไม่รวมวนัหยดุรำชกำรและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 

  
 

 


