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ขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะประสงคเ์ขา้ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถดาํเนินการไดต้ามขัน้ตอน ดงัน้ี 

ขัน้ตอนยื่นแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้ร่วมประชุมผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่https://app.inventech.co.th/EGCO095509R  

 หรอืสแกน QR Code น้ี เพือ่เขา้สูร่ะบบ 

 

2. เมื่อเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง เช่น 

• เลขประจาํตวัประชาชน / เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

• เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

• ชื่อ - นามสกุล 

• จาํนวนหุน้ 

• E-mail 

• เบอรโ์ทรศพัท ์

• แนบเอกสารเพิม่เตมิ  

- กรณีทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบบตัรประจําตวัประชาชน / 

หนงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(สามารถแนบภาพถ่ายสาํเนาได)้  

- กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ โปรดแนบ หนงัสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตามทีก่ําหนด  

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบตัิตามข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุม 

ขอ้กําหนด การเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสีเ่หลี่ยมเพื่อยอมรบัเงื่อนไข 

การใชบ้รกิาร 

  4. จากนัน้ใหเ้ลอืก “สง่แบบคาํรอ้ง”  

5. หลงัจากขัน้ตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดําเนินการตรวจสอบขอ้มูลแบบคําร้อง เมื่อคําร้องได้รบัการอนุมตั ิผู้ถอืหุ้น 

จะไดร้บั E-mail แจง้รายละเอยีดขอ้มูลการประชุม 4 สว่น ดงัน้ี 1. ลงิคส์ําหรบัการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม 2. 

ขอ้มูล Username และ Password สําหรบัการเข้าใช้งาน e-Voting 3. ลงิค์สําหรบัการดาวน์โหลดและติดตัง้ 

Application Cisco Webex Meeting 4. ลงิคส์ําหรบัคู่มอืการใชง้านระบบโดยสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ตามวนั

และเวลาทีแ่จง้ในหนงัสอืเชญิประชุม กรณีคาํรอ้งไม่ถูกอนุมตัผิูถ้อืหุน้จะไดร้บั E-mail แจง้ถงึสาเหตุและสามารถ 

ดาํเนินการ ยื่นแบบคาํรอ้งเพิม่เตมิได ้

https://app.inventech.co.th/EGCO095509R
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6. สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม ในการมอบฉนัทะนัน้ ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ 

ให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท ท่านใดท่านหน่ึง 

เป็นผู้รบัมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นกําหนด 

ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 

7. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ร ับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท         

ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาํร้องจะเปิดให้ดาํเนินการ ตัง้แต่วนัท่ี 11 เมษายน 2564       

โดยระบบจะปิดรบัลงทะเบียนจนกว่าจะจบการประชุม ของวนัท่ี 19 เมษายน 2564 

8.  กรณีผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบรษิทั กรุณาจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 

มายงับรษิทั ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยู่ขา้งล่างน้ี โดยเอกสารจะต้องมาถงึบรษิทั ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 

เวลา 17.00 น. 

 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  

เลขที ่222 สาํนกังานใหญ/่อาคารเอก็โก ชัน้ 14,15  

ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 

อเีมลล ์cs@egco.com  

 

 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  

1. ระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรบั Web 

browser, PC, iOS และ android การเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect 

โปรดดําเนินการตามขัน้ตอนการตดิตัง้ และคู่มอืการใชง้าน ดงันี้  

 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)   

คู่มอืการตดิตัง้ และใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศกึษาวธิกีารตดิตัง้ไดท้ี ่

https://qrgo.page.link/Cgv2B 

หรอืสแกน QR Code นี้  

 

  

mailto:cs@egco.com
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1.1.1 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop                

 1. เขา้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสามารถสแกน QR Code น้ี  

 2. เลอืกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดทีปุ่่ม “Download for Windows” 

 3. ดบัเบิล้คลกิทีไ่ฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท้ี ่Folder Download) เพือ่เขา้สูห่น้าการตดิตัง้ 

 4. เขา้สูห่น้าการตดิตัง้ จากนัน้กดปุ่ม “Next” 

 5. เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ม “Next” 

 6. กดปุ่ม “Install” จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่ แลว้กดปุ่ม “Finish” 

 7. เมื่อทําการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏทีห่น้าจอเดสกท์อ็ป 

 

 1.1.2 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile 

ระบบปฏิบติัการ iOS 

 1. เขา้ที ่Application App Store 

 2. ไปที ่icon คน้หา หรอื สญัลกัษณ์ “แว่นขยาย” 

โดยพมิพค์น้หา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ม 

“Search” 

3. จากนัน้กดทีปุ่่ม “รบั” ดา้นขวามอื เพือ่ทาํการตดิตัง้ 

Application Cisco Webex Meetings หรอื 

สญัลกัษณ์ ดงัภาพ 

4. ระบุรหสัผ่าน หรอื Touch ID เพือ่ยนืยนัการตดิตัง้ 

Application  

5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  

6. เมื่อทาํการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏทีห่น้าจอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบติัการ Android 

 1. เขา้ที ่Application Play Store 

 2. ไปทีช่่อง Search for apps & games 

โดยพมิพค์น้หา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม 

“Search” 

 3. จากนัน้กดทีปุ่่ม “Install” ดา้นขวามอื 

เพือ่ทาํการตดิตัง้ Application Cisco Webex Meetings 

หรอื สญัลกัษณ์ ดงัภาพ 

 4. กดปุ่ม “Accept” เพือ่ยนืยนัการตดิตัง้ Application  

 5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  

 6. เมื่อทาํการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏทีห่น้าจอโทรศพัท์ 

 

 

 

 

 

https://www.webex.com/downloads.html
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 1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect 

คู่มอืการใชง้านระบบสําหรบัการใชง้านบน PC / Laptop   

 

 

 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มอืการใชง้านระบบสําหรบัการใชง้านบน iOS   

 

 

 

https://qrgo.page.link/pgvit 

คู่มอืการใชง้านระบบสาํหรบัการใชง้านบน Web Browser   

 

 

 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มอืการใชง้านระบบสําหรบัการใชง้านบน Android 

 

 

 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

 1.2.1 ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดงัน้ี 

 1. ผู้ถอืหุ้นทําการ คลิกลิงค์สาํหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รบัจาก E-mail แจ้งการอนุมตั ิ

แบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

 2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้ําการกรอก Username 

และ Password ตามทีไ่ดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

 3. เมื่อทําการลงทะเบยีนสําเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนน้ีจะถอืว่า 

ผู้ถอืหุ้นทําการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรยีบร้อยแล้ว จะทําให้จํานวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม *) 

จากนัน้ผูถ้อืหุน้จะสามารถทําการเลอืกช่องทางการรบัชมถ่ายทอดสดได ้2 ช่องทาง ดงันี้ ช่องทางที ่1 ภาษาไทย 

สามารถกดทีปุ่่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบยีนเพ ือ่เขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

และช่องทางที ่2 ภาษาองักฤษ สามารถกดทีปุ่่ ม “Go to registation page watch live Application Cisco Webex 

Meeting” 

 4. ระบบจะแสดง Event Information ใหท้าํการกรอกขอ้มลูทางดา้นขวาในสว่นของ Join Event Now  

โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

 - แสดงขอ้มลูชื่อของผูถ้อืหุน้ หรอืชื่อผูร้บัมอบฉนัทะในช่อง First name 

 - แสดงขอ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในช่อง Last name (กรณีรบัมอบฉนัทะจะม ี* 

ต่อทา้ยเลขทะเบยีน) 

 - ช่อง Email address ให้ทําการกรอก E-mail เพื่อเข้าใช้งาน (* ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมลล์ 

ใหต้รงกบัอเีมลล ์ทีไ่ดท้าํการยื่นแบบคาํรอ้งเขา้ระบบ e-Request) 
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 - ในช่อง Event password ระบบทําการ Default ค่าให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องทําการแก้ไขหรือ 

เปลีย่นแปลง 

 - จากนัน้ใหก้ดทีปุ่่ม “Join Now” 

 5. จากนัน้ให้คลกิที่ “Run a temporary application” เพื่อเขา้สู่การใช้งานภายใน Application Cisco 

Webex Meeting 

 6. กดทีปุ่่ม “Join Event” (สเีขยีว) เพือ่เขา้ร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 

 7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการทํางาน2ส่วน คอื ทางดา้นซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรอืแสดงผลต่างๆ 

ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer 

ซึง่แสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 

 8. จากนัน้กดที่ปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชันMultimedia Viewer 

ระบบจะแสดงหน้าจอ login เขา้ใชง้านระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ใหท้าํการกรอก Username / 

Password ที่ได้รับจาก E-mai l  แจ้งการอนุมัติแบบคําร้องขอสําหรับการใช้งาน Inventech Connect 

และทําการกดทีปุ่่ม “Sign in”  

  9. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถทําการตรวจสอบวาระที่สามารถทําการ 

ออกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มุมบนซา้ยมอืและดา้นล่าง 

  10. จากนัน้ระบบจะแสดงวาระทีส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสยีง 

ลงคะแนน / Voting Status : Pending” 

 11. เมื่อผู้ถอืหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลอืกวาระที่ต้องการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง

สถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้                   

ดงัน้ี 1. เหน็ดว้ย (สเีขยีว)  2. ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง)  3. งดออกเสยีง (สสีม้) ตามความประสงค ์หากผูถ้อืหุน้ต้องการ

ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไข

คะแนนเสยีงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดรบัลงคะแนน) 

 * หากทําการเลอืก “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด” หรอื ไม่ออกเสยีงลงคะแนน บรษิทัจะนําคะแนน

เสยีง ไปหกัคะแนนทีก่ารประชุมกําหนดและการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลีย่นแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้

จะปิดการสง่ ผลการลงคะแนน 

  12. ผู้ถือหุ้นสามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่ อวาระนั ้นปิดการส่งผล 

การลงคะแนนแล้ว โดยทําการเลอืกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูล 

การลงคะแนนเสยีง ในวาระทีท่าํการเลอืก 

 *13. กรณีผู้ถอืหุ้นมกีารรบัมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 

“สลบับญัช”ี เพือ่เขา้ใชง้าน Account อื่น ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกนําออกจากการประชุม 
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  *14. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 

“ออกจากการประชุม” 

* ขัน้ตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นทําการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

ออกจากการประชุมในวาระทีย่งัไม่ถูกดาํเนินการ 

  

 1.2.2 ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 

  >> หน้าจอที ่1 สว่นการรบัชมถ่ายทอดสดของทางบรษิทั 

  1. ผูถ้อืหุน้ทําการ คลิกลิงคส์าํหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทีไ่ดร้บัจาก อเีมลล์ แจง้การอนุมตั ิ

แบบคํารอ้งขอสําหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

 2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้ําการกรอก Username 

และ Password ตามทีไ่ดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

 3. เมื่อทําการลงทะเบยีนสําเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนน้ีจะถอืว่า 

ผู้ถอืหุ้นทําการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรยีบร้อยแล้ว จะทําให้จํานวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม *) 

จากนัน้ผูถ้อืหุน้จะสามารถทําการเลอืกช่องทางการรบัชมถ่ายทอดสดได ้2 ช่องทาง ดงันี้ ช่องทางที ่1 ภาษาไทย 

สามารถกดทีปุ่่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบยีนเพ ือ่เขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

และช่องทางที ่2 ภาษาองักฤษ สามารถกดทีปุ่่ ม “Go to registation page watch live Application Cisco Webex 

Meeting” 

  4. ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุ่ ม “Join”  

  5. ใหท้าํการกรอกขอ้มลูทีช่่อง Display Name และEmail address จากนัน้ กดทีปุ่่ม “OK” 

  6. กดทีปุ่่ม “Join” (สเีขยีว) เพือ่เขา้ร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 

** หากผู้ ถือหุ้ น ท่ี ใ ช้งานผ่าน Mobi le  ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Vot ing  ใ ห้สลับ  Browser 

เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนท่ี 2 สามารถดาํเนินการได้ ดงัน้ี 

 >> หน้าจอที ่2 สว่นการใชง้านระบบ Inventech Connect 

  1. ผู้ถือหุ้นทําการ คลิกลิงค์สําหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (สําหรบัผู้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์ 

จะรบัชมถ่ายทอดสด) ทีไ่ดร้บัจาก อเีมล แจง้การอนุมตัแิบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect หรอื 

URL สําหรบัการใชง้าน e-Voting ทีเ่จา้หน้าทีท่ําการส่งใหท้างช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex 

Meeting 

 2. กรอก Username และ Password ที่ได้รบัจาก E-mail แจ้งการอนุมตัิแบบคําร้อง จากนัน้กดปุ่ม 

“Sign in” 



7/8 

 

 3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลอืกวาระ” ซึ่งผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบวาระทีส่ามารถทําการออกเสยีง 

ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มุมบนซา้ยมอืและดา้นล่าง 

  4. จากนั ้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการ 

ออกเสยีงลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

 5. เมื่อผูถ้อืหุน้ต้องการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่้องการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ม 

สําหรบัการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ม คอื 1. เหน็ด้วย (สเีขยีว) 2. ไม่เหน็ด้วย (สแีดง) 3. งดออกเสยีง 

(สสีม้) และ 4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด (สฟ้ีา) 

 * หากทํ าก า ร เ ลือ ก  " ยก เ ลิกก า รล งค ะแ นน เสีย ง ล่ า สุ ด " ห รือ  ไ ม่ อ อก เ สีย ง ล งค ะแ นน 

บ ริ ษั ท จ ะ นํ า ค ะ แ น น เ สี ย ง ไ ป  ยั ง ค ะ แ น น ที่ ก า ร ป ร ะ ชุ ม กํ า ห น ด 

และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทาํการเปลีย่นแปลงไดจ้นกว่าวาระ นัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

 6. ผู้ถอืหุ้นสามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว 

โดยทําการเลอืกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการ ลงคะแนนเสยีง 

ในวาระทีท่าํการเลอืก 

 *7. กรณีผู้ถือหุ้นมกีารรบัมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 

“สลบับญัช”ี เพือ่เขา้ใชง้าน Accountอื่น ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกนําออกจากการประชุม 

  *8. กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 

“ออกจากการประชุม” 

*ขัน้ตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นทําการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 

ออกจากการประชุมในวาระทีย่งัไม่ถูกดาํเนินการ 

9. ระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที ่19 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น. 

(ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้บัและปฏบิตัติาม 

คู่มอืการใชง้านในระบบ  

       10. การทํางานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ 

Inventech Connect ข ึน้อยู่กบัระบบอนิเตอรเ์น็ตท ีร่องรบัของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ รวมถงึอุปกรณ์ 

และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอืโปรแกรมดงัต่อไปนี้ในการใชง้านระบบ 

• ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะนํา ควรไม่ตํ่ากว่า 4 Mbps 

• โทรศพัท์เคลื่อนที/่อุปกรณ์แทป็เล็ต ระบบปฏบิตักิาร Android รองรบั Android 6.0 ขึน้ไป 

หรอืระบบปฏบิตักิาร IOS รองรบั IOS 10.0 ขึน้ไป 

• เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏบิตักิาร Windows รองรบั Windows 

7 ขึน้ไป หรอื Mac รองรบั OS X 10.13 ขึน้ไป 

• อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะนํา) หรอื Safari  
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วธิกีารตรวจสอบ Version ของระบบปฏบิตักิาร 

• Android: เลอืก การตัง้ค่า หรอืการตัง้ค่าเพิม่เตมิ > เกีย่วกบัโทรศพัท์ > ขอ้มูลซอฟต์แวร ์

หรอืเวอรช์ ัน่ Android 

• IOS: เลอืก การตัง้ค่า > ทัว่ไป > เกี่ยวกบั > เวอรช์ ัน่ 

 

หมายเหตุ : 

1. ผู้ถอืหุ้นต้องนํา Username และ Password ที่ได้รบัจาก E-mail มากรอกเพื่อทําการลงทะเบยีน ระบบจะทํา 

การลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ขัน้ตอนน้ี (หากผู้ถือหุ้นไม่ทําการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ร ะ บ บ จ ะ ไ ม่ นั บ เ ป็ น อ ง ค์ ป ร ะ ชุ ม  แ ล ะ ไ ม่ ส า ม า ร ถ โ ห ว ต ค ะ แ น น ไ ด้  

รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นทําการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” 

ระหว่างการประชุม ระบบจะทาํการตดัคะแนนเสยีง ออกจากองคป์ระชุม) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail สําหรบัยื่นแบบคําร้องเพื่อรบั 1. ลิงค์สําหรบัการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                   

2. Username และ Password สาํหรบัเขา้ประชุม 

3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) 

 

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ท่ี 

โทร. 092-439-2409, 095-336-9693 (4 คู่สาย) 

ให้บริการระหว่างวนัท่ี 11 – 19 เมษายน 2564 เวลา 8.30 – จนกว่าปิดการประชุม 


