โปรดศึกษารายละเอียดก่ อนวันประชุ ม
คำแนะนำ วิธีกำร และขั้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จำกัด (มหำชน)
เนื่ องจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดระลอกใหม่ของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุ นแรงขึ้ น
ประกอบกับประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่ องสั่ง ปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับ ที่ 25) ณ วันที่ 25 เมษายน 2564
บริษัทฯ จึงจัดประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยเป็ นกำรประชุ มเป็ นผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงช่ องทำงเดียว
ในวันจันทร์ ที่ 10 พฤษภำคม 2564 เวลำ 14.00 น. ซึ่งบริ ษทั ฯ ไม่ มีการจัดสถานที่ประชุมหรื อการลงทะเบียนใดๆ ที่หน้างาน
จึงขอความกรุ ณาท่านผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้วา่ จ้างบริ ษทั อินเวนท์เทค ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ในการจัดประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
โดยระบบของบริ ษทั อินเวนท์เทค ซิ สเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด ได้ผา่ นการตรวจสอบมาตรฐานในเรื่ องมาตรฐาน
การรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ จากกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคมแล้ว
โดยท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระบบ Inventech Connect
1. ยืน่ แบบคาร้องเข้าร่ วมประชุ มผ่าน Web Browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/TTA003000R
หรื อสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ ระบบ
2. เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว ให้ผถู ้ ือหุ ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น
(1) เลขประจาตัวประชาชน (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ ใส่ เลขที่หนังสื อเดินทาง) / เลขทะเบียนบริ ษทั
(2) เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (ปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม)
(3) ชื่อ
(4) นามสกุล
(5) จานวนหุ ้น
(6) อีเมล
(7) เบอร์โทรศัพท์
(8) เอกสารแนบ
 กรณีทปี่ ระสงค์ จะเข้ ำประชุ มผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยตนเอง โปรดนาส่ ง บัตรประจาตัวประชาชน /
หนังสื อเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องขึ้นบนระบบ (สามารถแนบ
ภาพถ่ายสาเนาได้)
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 กรณีทมี่ ีกำรมอบฉันทะ โปรดนาส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนด ขึ้นบน

ระบบ
3. เมื่อกรอกข้อมูลและนาส่ งเอกสารครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบตั ิตามข้อกาหนดการเข้าร่ วม
ประชุม ข้อกาหนดการเข้าร่ วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดยกดในช่องสี่ เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการ
ใช้บริ การ
4. จากนั้นให้กดเลือก “ส่ งแบบคาร้อง”
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดาเนิ นการตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้อง เมื่อคาร้องได้รับการอนุ มตั ิ ผูถ้ ือหุ ้นจะ
ได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่ วน ดังนี้
(1) ลิงค์ สำหรับกำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุ ม
(2) ข้อมูล Username และ Password สาหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
(3) ลิงค์สาหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Cisco Webex Meetings Application
(4) ลิ งค์สาหรับคู่มือการใช้งานระบบ โดยสำมำรถเข้ ำ ระบบเพื่อลงทะเบียนได้ ต้ังแต่ เวลำ 12.00 น. ในวันที่
10 พฤษภำคม 2564 กรณีคำร้ องไม่ ได้ รับกำรอนุ มัติ ผูถ้ ื อหุ ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึ งสาเหตุ และสามารถ
ดาเนินการ ยืน่ แบบคาร้องเพิ่มเติมได้
6. สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุ ม ในการมอบฉันทะนั้น ผูถ้ ือหุ น้ สามารถมอบฉันทะให้
บุคคลใดบุ ค คลหนึ่ ง ตามความประสงค์ หรื อเลื อกมอบฉันทะให้ก รรมการอิส ระของบริ ษ ทั ฯ ท่านใดท่ า นหนึ่ ง
ที่ บริ ษทั ฯ กาหนด ให้เป็ นผูร้ ับ มอบฉันทะของผูถ้ ือหุ ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่
ผูถ้ ือหุ น้ กาหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
7. สาหรับผูถ้ ือหุ น้ ที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเอง หรื อโดยผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ
ผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ระบบลงทะเบี ยนยื่นแบบคาร้ องจะเปิ ดให้ดาเนิ นการตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่
8.30 น. ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือท่านผูถ้ ื อหุ ้นโปรดลงทะเบียนให้แล้วเสร็ จภายในเวลา 17.30 น. ของวันที่ 7
พฤษภาคม 2564
8. กรณี ผถู ้ ือหุ ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ กรุ ณาจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบ มายังบริ ษทั ฯ ทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยูข่ า้ งล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม
2564 เวลา 17.00 น.
ฝ่ ำยเลขำนุกำรบริษัท
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ ซีส์ จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 26/26-27 อำคำรอรกำนต์ ชั้น 8 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
โทร. 02-250-0569 ต่ อ 109, 276
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กำรเข้ ำร่ วมประชุ มผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และกำรเข้ ำสู่ ระบบ Inventech Connect
ระบบประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ (Cisco Webex Meetings) และระบบ Inventech Connect (e-Voting) รองรับ Web
Browser, PC, iOS และ Android การเข้า ใช้ร ะบบ Cisco Webex Meetings และระบบ Inventech Connect โปรด
ดาเนิ นการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้
1. กำรใช้ งำนระบบประชุ มผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)
คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meetings สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่
https://qrgo.page.link/Cgv2B หรื อสแกน QR Code นี้
1.1 ขั้นตอนกำรติดตั้งกำรใช้ งำนระบบ Cisco Webex Meetings ผ่ำน PC / Laptop
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรื อสามารถสแกน QR Code นี้
2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meetings โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows”
3. กดที่ไฟล์ Webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) สองครั้ง เพื่อเข้าสู่ หน้าการติดตั้ง
4. เข้าสู่ หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ ม “Next”
5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ ม “Next”
6. กดปุ่ ม “Install” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ ม “Finish”
7. เมื่อทาการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ทอ็ ป
1.2 ขั้นตอนกำรติดตั้งกำรใช้ งำนระบบ Cisco Webex Meetings ผ่ ำนโทรศัพท์ เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์ แท็บเล็ต
ระบบปฏิบัติกำร iOS (ตั้งแต่เวอร์ ชนั 10.0)
1. เข้าที่ Application App Store
2. ไปที่ไอคอนค้นหา หรื อ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดย
พิมพ์คน้ หา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม
“Search”
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อทาการติดตั้ง Cisco
Webex Meetings Application หรื อ สัญลักษณ์ ดังภาพ
4. ระบุรหัสผ่าน หรื อ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง
Application
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
6. เมื่อทาการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex
Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์
แท็บเล็ต
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ระบบปฏิบัติกำร Android (ตั้งแต่เวอร์ ชนั 6.0)
1. เข้าที่ Application Play Store
2. ไปที่ช่อง ค้นหาแอพและเกม โดยพิมพ์คน้ หา
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “ค้นหา”
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “ติดตั้ง/รับ” ด้านขวามือ เพื่อทา
การติดตั้ง Cisco Webex Meetings Application
หรื อ สัญลักษณ์ ดังภาพ
4. กดปุ่ ม “ยืนยันติดตั้ง” เพื่อยืนยันการติดตั้ง
Application
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
6. เมื่อทาการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีไอคอน
“Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่
หรื ออุปกรณ์แท็บเล็ต
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2. กำรใช้ งำนระบบ Inventech Connect (สำหรับ e-Voting)
คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน PC / Laptop

คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน iOS

https://qrgo.page.link/KqnoP
คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน Web Browser

https://qrgo.page.link/pgvit
คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน Android

https://qrgo.page.link/iZ3ka

https://qrgo.page.link/vZ4rZ

2.1 ขั้นตอนกำรใช้ งำนระบบ Inventech Connect ผ่ ำน PC / Laptop ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ ้นทาการ กดลิงค์ สำหรั บลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุ ม ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตั ิแบบคาร้องขอ
สาหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. โดยระบบจะแสดงหน้า การลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ ม (e-Voting) ให้ทาการกรอก Username และ
Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ ม Sign in
3. เมื่อทาการลงทะเบียนสาเร็ จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผูถ้ ือหุ ้น
ขั้นตอนนี้ จะถือว่าผูถ้ ือหุ ้นทาการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มเรี ยบร้อยแล้ว จะทาให้จานวนหุ ้นของ
ผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม จากนั้นให้ทาการกดปุ่ ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Cisco Webex Meetings Application”
4. ระบบจะแสดง “Event Information” ให้ทาการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่ วนของ “Join Event Now”
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 แสดงข้อมูลชื่อของผูถ้ ือหุ ้น หรื อชื่ อผูร้ ับมอบฉันทะในช่อง “First name”
 แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ในช่อง “Last name” (กรณี รับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลข
ทะเบียน)
 ช่อง Email address ให้ทาการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน
ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ต้องกรอกอีเมลให้ตรงกับ อีเมลที่ได้ทาการยืน่ แบบคาร้องเข้าระบบ e-Request
 ในช่อง “Event Password” ระบบทาการกาหนดค่าเริ่ มต้น (Default) ให้ ท่านผูถ้ ือหุ น้ ไม่ตอ้ งทาการ
แก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลง
 จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Join Now”
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5. จากนั้นให้กดที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่ การใช้งานภายใน Cisco Webex Meetings Application
6. กดที่ปุ่ม “Join Event” (สี เขียว) เพื่อเข้าร่ วมประชุมผ่าน Cisco Webex Meetings Application
7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการทางาน 2 ส่ วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรื อแสดงผลต่าง ๆ
ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็ นการใช้งานในส่ วนของฟั งก์ชนั Q&A (คาถามและคาตอบ)
และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่ วนของ e-Voting
8. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Continue” (สี ฟ้า) ทางด้านขวามือในส่ วนของฟั งก์ชนั Multimedia Viewer ระบบจะ
แสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่ วนของ e-Voting ให้ทาการกรอก Username /
Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตั ิแบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect และ
ทาการกดที่ปุ่ม “Sign in”
9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถทาการตรวจสอบวาระที่สามารถทาการออกเสี ยง
ลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สี เขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสี ยง
ลงคะแนน”
11. เมื่อผูถ้ ือหุ ้นต้องการลงคะแนนให้เลื อกวาระที่ตอ้ งการออกเสี ยงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงสถานะ
การลงคะแนนเป็ น “รอการออกเสี ยงลงคะแนน” ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงได้ ดังนี้
ปุ่ มสี เขี ย ว “เห็ น ด้ ว ย/Approve” ปุ่ มสี แดง “ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย/Disapprove” และปุ่ มสี ส้ ม “งดออก
เสี ยง/Abstain” ตามความประสงค์ หากผูถ้ ื อหุ ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ดสามารถกดที่
ปุ่ มสี ฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ด” ซึ่ งจะหมายถึงการลงคะแนนของท่านจะกลับเข้าสู่ สถานะ
ยังไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน
การกดปุ่ มสี ฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ด” หรื อ ไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระใดๆ ก็ตาม
ระบบจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระการประชุ มดังกล่าว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถทาการเปลี่ยนแปลงการ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้จนกว่าจะปิ ดการลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นๆ
12. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถทาการตรวจสอบคะแนนเสี ยงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิ ดการส่ งผลการลงคะแนนแล้ว
โดยทาการเลื อกวาระที่ตอ้ งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลง
คะแนนเสี ยง ในวาระที่ทาการเลือก
13. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย/ หลายบัญชี สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่
ปุ่ ม “สลับบัญชี ” เพื่อเข้าใช้งานบัญชี อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสี ยงและองค์ประชุ มจะไม่ถูกนาออกจาก
การประชุม
14. กรณี ผูถ้ ือหุ ้นต้องการออกจากการประชุ ม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจาก
การประชุม”
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กรณี ผถู ้ ือหุ น้ ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนและออกจากการประชุ มก่อนการปิ ดประชุม กรุ ณากด
ลงคะแนนเสี ย งและส่ ง คะแนนให้ค รบทุ ก วาระก่ อน แล้วจึ ง ปิ ดบราวเซอร์ โดยไม่ ต้ องกดปุ่ ม
"Leave the meeting"
กรณี ผูถ้ ื อหุ ้นออกจากการประชุ มโดยกดปุ่ ม "Leave the meeting" จานวนหุ ้นของผูถ้ ื อหุ ้นจะ
ไม่ ถูกนำไปรวมเป็ นองค์ป ระชุ ม และการออกเสี ย งลงคะแนนที่ ได้ก ดส่ งไปก่ อนหน้า จะไม่ ถู ก
บันทึกเป็ นคะแนนเสี ยงในวาระภายหลังจากที่กดปุ่ ม "Leave the meeting"

2.2 ขั้นตอนกำรใช้ งำนระบบ Inventech Connect ผ่ ำนโทรศัพท์ เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์ แท็บเล็ต
>> หน้าจอที่ 1 ส่ วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริ ษทั
1. ผูถ้ ื อหุ ้นทาการ กดลิงค์ สำหรั บลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุ ม ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุ มตั ิแบบคา
ร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม (e-Register) ให้ทาการกรอก Username และ
Password ตามที่ได้รับตาม E-mail จากนั้นกดปุ่ ม “Sign in”
3. เมื่อทาการลงทะเบียนสาเร็ จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผูถ้ ือหุ ้น
ขั้น ตอนนี้ จ ะถื อ ว่า ผู ถ้ ือ หุ ้น ท าการลงทะเบีย นเข้า ร่ ว มประชุ ม เรี ย บร้ อ ยแล้ว จะท าให้จานวนหุ ้น
ของผู ถ้ ื อหุ ้นถู กนับเป็ นองค์ประชุ ม จากนั้นให้ทาการกดปุ่ ม “ไปยังหน้าลงทะเบีย นเพื่อเข้ารับชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Cisco Webex Meetings Application”
4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ ม “Join”
5. ให้ทาการกรอกข้อมูลที่ช่องแสดง Name และEmail address จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK”
6. กดที่ปุ่ม “Join” (สี เขียว) เพื่อเข้าร่ วมประชุมผ่าน Cisco Webex Meetings Application
หำกผู้ถือหุ้นทีใ่ ช้ งำนผ่ ำนโทรศัพท์ เคลื่อนที่หรื ออุปกรณ์ แท็บเล็ต ต้ องกำรใช้ งำนในส่ วนของ e-Voting ให้ สลับ Browser
เพื่อใช้ งำนหน้ ำจอส่ วนที่ 2 สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังนี้
>> หน้าจอที่ 2 ส่ วนการใช้งานระบบ Inventech Connect (e-Voting)
1. ผูถ้ ื อหุ ้นทาการ กดลิงค์ สำหรั บลงทะเบี ยนเข้ ำ ร่ วมประชุ ม (สำหรั บผู้ถือหุ้ นที่ไม่ ประสงค์ จะรั บชม
ถ่ ำยทอดสด) ที่ได้รับจาก อีเมล แจ้งการอนุ มตั ิแบบคาร้ องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
หรื อ URL สาหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ทาการส่ งให้ทางช่อง Chat ภายใน Cisco Webex
Meetings Application
2. กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail แจ้งการอนุมตั ิแบบคาร้อง จากนั้นกดปุ่ ม “Sign in”
3. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นสามารถทาการตรวจสอบวาระที่สามารถทาการออกเสี ยง
ลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สี เขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสี ยง
ลงคะแนน / Voting Status: Pending”
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5. เมื่อผูถ้ ือหุ ้นต้องการลงคะแนนให้เลื อกวาระที่ตอ้ งการออกเสี ยงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ ม
สาหรับการออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ ปุ่ มสี เขียว (เห็นด้วย/Approve) ปุ่ มสี แดง “ไม่เห็ น
ด้วย/Disapprove” ปุ่ มสี ส้ม “งดออกเสี ยง/Abstain” ตามความประสงค์ หากผูถ้ ือหุ ้นต้องการยกเลิกการ
ลงคะแนนเสี ย งล่ า สุ ดสามารถกดที่ ปุ่ มสี ฟ้ า “ยกเลิ ก การลงคะแนนเสี ย งล่ า สุ ด” ซึ่ งจะหมายถึ งการ
ลงคะแนนของท่านจะกลับเข้าสู่ สถานะยังไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน
การกดปุ่ มสี ฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ด” หรื อ ไม่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน ในวาระใดๆ ก็ตาม
ระบบจะถือว่าท่านเห็นด้วยกับวาระการประชุ มดังกล่าว ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถทาการเปลี่ยนแปลงการ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้จนกว่าจะปิ ดการลงคะแนนเสี ยงในวาระนั้นๆ
6. ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถทาการตรวจสอบคะแนนเสี ยงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิ ดการส่ งผลการลงคะแนน
แล้ว โดยทาการเลือกวาระที่ตอ้ งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการ
ลงคะแนนเสี ยง ในวาระที่ทาการเลือก
7. กรณี ผถู ้ ือหุน้ มีการรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ หลายราย/ หลายบัญชี สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และ
กดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น ๆ ได้ โดยที่เมื่อสลับบัญชี คะแนนเสี ยงและองค์ประชุมจะ
ไม่ถูกนาออกจากการประชุ ม
8. กรณี ผูถ้ ือหุ ้นต้องการออกจากการประชุ ม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจาก
การประชุม”
 กรณี ผถ
ู ้ ือหุ น้ ประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนและออกจากการประชุ มก่อนการปิ ดประชุม กรุ ณากด
ลงคะแนนเสี ย งและส่ ง คะแนนให้ค รบทุ ก วาระก่ อน แล้วจึ ง ปิ ดบราวเซอร์ โดยไม่ ต้ องกดปุ่ ม
"Leave the meeting"
 กรณี ผูถ
้ ือหุ ้นออกจากการประชุมโดยกดปุ่ ม "Leave the meeting" จานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นจะไม่
ถูกนำไปรวมเป็ นองค์ประชุ ม และการออกเสี ยงลงคะแนนที่ได้กดส่ งไปก่อนหน้าจะไม่ ถูกบันทึก
เป็ นคะแนนเสี ยงในวาระภายหลังจากที่กดปุ่ ม "Leave the meeting"
3. ระบบประชุ มผ่ ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิ ดให้ เข้ ำระบบได้ ในวันที่ 10 พฤษภำคม 2564 เวลำ 12:00 น.
(ก่ อนเปิ ดประชุ ม 2 ชั่ วโมง)
โดยผูถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ และ ปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้งานในระบบ
4. กำรท ำงำนของระบบระบบประชุ ม ผ่ ำ นสื ่ อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (Cisco Webex Meetings) และระบบ Inventech
Connect (e-Voting) ขึน้ อยู่กับระบบอินเตอร์ เน็ตที่รองรั บของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉั นทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/
หรื อ โปรแกรมของอุปกรณ์
กรุ ณาใช้อุปกรณ์ และ/หรื อโปรแกรมดังต่อไปนี้ ในการใช้งานระบบ
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 ความเร็ วของอินเทอร์ เน็ตที่แนะนา ควรไม่ต่ากว่า 4 Mbps
 โทรศ พั ท์เ คลื ่อ นที ่/อุ ป กรณ์ แ ท็ ป เล็ ต ระบบปฏิ บ ั ติ ก าร Android รองรั บ Android 6.0 ขึ้ นไป หรื อ

ระบบปฏิบตั ิการ IOS รองรับ IOS 10.0 ขึ้นไป
 เครื่ องคอมพิวเตอร์ /เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ ระบบปฏิบตั ิการ Windows รองรับ Windows 7 ขึ้นไป หรื อ
Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป
 อินเทอร์ เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรื อ Chrome (เบราว์เซอร์ ที่แนะนา) หรื อ Safari
วิธีกำรตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบัติกำร
 Android: เลือก การตั้งค่า หรื อการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรื อเวอร์ ชนั่
Android
 IOS: เลือก การตั้งค่า > ทัว่ ไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ ชนั่
หมำยเหตุ :
1. ผูถ้ ื อหุ ้นต้องนา Username และ Password ที่ได้รับจาก E-mail มากรอกเพื่อทาการลงทะเบียน ระบบจะทาการ
ลงทะเบียนและนับเป็ นองค์ประชุ มให้ที่ข้ นั ตอนนี้ (หากผูถ้ ือหุ ้นไม่ทาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุ ม ระบบจะ
ไม่นบั เป็ นองค์ประชุ ม และไม่สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุม
ได้) หากผูถ้ ือหุ ้นทาการกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุ ม ระบบจะทาการตัดคะแนนเสี ยงที่ยงั ไม่
กดส่ งออกจากองค์ประชุม)




กรณี ผถู ้ ือหุ ้นประสงค์จะออกเสี ยงลงคะแนนและออกจากการประชุ มก่อนการปิ ดประชุ ม กรุ ณากดลงคะแนน
เสี ยงและส่ งคะแนนให้ครบทุกวาระก่อน แล้วจึงปิ ดบราวเซอร์ โดยไม่ ต้องกดปุ่ ม "Leave the meeting"
กรณี ผถู ้ ือหุ ้นออกจากการประชุ มโดยกดปุ่ ม "Leave the meeting" จานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นจะไม่ ถูกนำไปรวม
เป็ นองค์ประชุ ม และการออกเสี ยงลงคะแนนที่ได้กดส่ งไปก่อนหน้าจะไม่ ถูกบันทึกเป็ นคะแนนเสี ยงในวาระ
ภายหลังจากที่กดปุ่ ม "Leave the meeting"

2. ผูถ้ ือหุ ้นต้องเตรี ยม E-mail สาหรับยื่นแบบคาร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์ สำหรั บกำรลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุ ม 2. Username
และ Password สาหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด (TSD)
พบปัญหำในกำรใช้ งำน สำมำรถติดต่ อได้ ที่ Inventech Call Center
โทร. 02-096-9366 (2 คู่สำย)
ให้ บริกำรระหว่ำงวันที่ 4 – 7 พฤษภำคม 2564 เวลำ 08.30 – 17.30 น.
(เฉพำะวันทำกำร ไม่ รวมวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )

คำแนะนำ วิธีกำร และขั้นตอนกำรเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
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