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Wขัน้ตอนการยื่นความประสงคเ์ข้าประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

 

 

 
 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีจ่ะประสงคเ์ขา้ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสส์ามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอน 
ดงันี้ 

ขัน้ตอนยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไป https://app.inventech.co.th/BEM103128R/ 
หรอืสแกน QR Code นี้ เพือ่เขา้สูร่ะบบ 

 
 

2. เมื่อเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง เช่น 
• เลขประจ าตวัประชาชน / เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
• เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
• ชื่อ - นามสกุล 
• จ านวนหุน้ 
• E-mail 
• เบอรโ์ทรศพัท ์
• แนบเอกสารเพิม่เตมิ  

- กรณีทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 
แนบบัตรประจ าตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนาม 
รบัรองส าเนาถูกตอ้ง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได)้  

-  กรณีทีม่กีารมอบฉนัทะ  
แนบหนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบตามทีก่ าหนด  

3. เมื่อกรอกขอ้มูลครบถ้วนแล้วให้เลอืกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบตัติามขอ้ก าหนดการเข้าร่วมประชุม 
ขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสีเ่หลีย่ม เพื่อยอมรบัเงื่อนไข 
การใชบ้รกิาร 

  4. จากนัน้ใหเ้ลอืก “สง่แบบค ารอ้ง”  

5. หลังจากขัน้ตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบค าร้อง เมื่อค าร้องได้รบัการอนุมตั ิ
ผูถ้อืหุน้จะไดร้บั E-mail แจง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุม 4 สว่น ดงันี้  

1)     ลงิคส์ าหรบัการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  

2)  ขอ้มลู Username และ Password ส าหรบัการเขา้ใชง้าน e-Voting  

 

  สิง่ทีส่่งมาด้วย 11 
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3)  ลงิคส์ าหรบัการดาวน์โหลดและตดิตัง้ Application Cisco Webex Meeting  

4) ลงิคส์ าหรบัคู่มอืการใช้งานระบบโดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวนัและเวลาที่แจ้งใน
หนังสอืเชญิประชุม กรณีค าร้องไม่ถูกอนุมตัิผู้ถือหุ้นจะได้รบั E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และ    
ผูถ้อืหุน้สามารถด าเนินการยื่นแบบค ารอ้งเพิม่เตมิได ้

6.  ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนัน้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบ 
ฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ หรอืเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบรษิัท คอื นายวฑิูร          
เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็น
กรรมการอสิระ และเป็นบุคคลทีไ่ม่มสี่วนได้เสยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่สนอใน
การประชุมครัง้นี้  โดยกรรมการท่ านดังกล่าว  จะลงมติ ในแต่ ละวาระตามที่ ผู้ ถือหุ้ นก าหนด 
ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 

7. ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรอืโดยผู้รบัมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบรษิัท      
ผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2564        
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องวันที่ 28 เมษายน 2564 จนจบ      
การประชุม (เฉพาะวนัท าการเท่านัน้)  

8.  กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบรษิัท กรุณาจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะพร้อมเอกสาร
ประกอบ มายังบริษัททางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวนัที่ 23 เมษายน 2564      
เวลา 17.00 น. ตามทีอ่ยู่ขา้งล่างนี้ 

ส านักกรรมการผู้จดัการ   
บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) (สาขา1) 
เลขท่ี 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  

1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ 
Web browser, PC, iOS และ android การเข้าใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech 
Connect 

โปรดด าเนินการตามขัน้ตอนการตดิตัง้ และคู่มอืการใชง้าน ดงันี้  

 1.1  การใชง้านระบบประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting)   

 

 

 

 

คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting 
สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ 
https://qrgo.page.link/Cgv2B หรือสแกน QR Code นี้  

 

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

 2. เลอืกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดทีปุ่่ ม “Download for Windows” 
 3. ดบัเบิล้คลกิทีไ่ฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท้ี ่Folder Download)  

    เพือ่เขา้สูห่น้าการตดิตัง้ 
 4. เขา้สูห่น้าการตดิตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 
 5. เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ม “Next” 
 6. กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่ แลว้กดปุ่ ม “Finish” 
 7. เมื่อท าการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ 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” 
     และกดปุ่ ม “Search” 
3.  จากนัน้กดทีปุ่่ ม “รบั” ดา้นขวามอื เพือ่ท าการ 
    ตดิตัง้ Application Cisco Webex Meetings   
    หรอืสญัลกัษณ์ ดงัภาพ 
4.  ระบุรหสัผ่าน หรอื Touch ID เพือ่ยนืยนัการ 
     ตดิตัง้ Application  
5.  จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  
6.  เมื่อท าการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมี
ไอคอน  
    “Webex Meet” ปรากฏทีห่น้าจอโทรศพัท์ 

ระบบปฏิบติัการ Android 

 1. เขา้ที ่Application Play Store 

 2. ไปทีช่่อง Search for apps & games โดย 
     พมิพค์น้หา “Cisco Webex Meetings” 
และ 
     กดปุ่ ม “Search” 
 3. จากนัน้กดทีปุ่่ ม “Install” ดา้นขวามอื  
     เพือ่ท าการตดิตัง้ Application Cisco 
Webex  
     Meetings หรอื สญัลกัษณ์ ดงัภาพ 
 4. กดปุ่ ม “Accept” เพือ่ยนืยนัการตดิตัง้ 
     Application  
 5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  
 6. เมื่อท าการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมี 
     ไอคอน “Webex Meet” ปรากฏทีห่น้าจอ 
     โทรศพัท ์

 
 
 
 

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

คู่มอืการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน 
PC / Laptop   

 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มอืการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน 
iOS   

 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 

คู่มอืการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน 
Web Browser   

 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มอืการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน  
Android 

 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

1.2.1   ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดงัน้ี 

 1.  ผู้ถอืหุน้ท าการ คลิกลิงค์ส าหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ไดร้บัจาก E-mail แจง้การอนุมตั ิ
แบบค ารอ้งขอส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

 2.  โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบยีนเขา้ร ่วมประช ุม (e-Register) ใหท้  าการกรอก 
Username และ Password ตามทีไ่ดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

 3.  เมื่อท าการลงทะเบยีนส าเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนนี้จะ 
ถอืว่าผู้ถอืหุ้นท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรยีบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถอืหุ้น 
ถูกนับเป็นองค์ประชุม *) จากนัน้ใหท้  าการกดปุ่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบยีนเพ ื่อเขา้รบัชม 
ถ่ายทอดสด ผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

 4.  ระบบจะแสดง Event Information ใหท้ าการกรอกขอ้มูลทางดา้นขวาในส่วนของ Join Event Now  
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 -  แสดงขอ้มลูชื่อของผูถ้อืหุน้ หรอืชื่อผูร้บัมอบฉนัทะในช่อง First name 

 -  แสดงข้อ มูล เลขทะเบี ยน ผู้ ถื อ หุ้ น ใน ช่อง Last nam e (กรณี รับมอบ ฉันทะจะม ี                          
* ต่อทา้ยเลขทะเบยีน) 

 -  ช่อง Email address ให้ท าการกรอก E-mail เพื่อเขา้ใช้งาน (* ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมล  
                       ใหต้รงกบัอเีมลทีไ่ดท้ าการยื่นแบบค ารอ้งเขา้ระบบ e-Request) 
 -  ในช่อง Event password ระบบท าการ Default ค่าให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ต้องท าการแก้ไข หรอื  
                        เปลีย่นแปลง 
 -  จากนัน้ใหก้ดทีปุ่่ ม “Join Now” 
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 5.  จากนัน้ให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application 
Cisco  Webex Meeting 

 6.  กดทีปุ่่ ม “Join Event” (สเีขยีว) เพือ่เขา้ร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 
 7.  ระบบจะปรากฏหน้าจอการท างาน  2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสด 

หรอืแสดงผลต่างๆ ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชนั 
Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ 
e-Voting 

 8.  จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชนั Multimedia Viewer 
ระบบจะแสดงหน้าจอ login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส ่วนของ e-Voting 
ให้ท าการกรอก Username / Password ที่ได้รบัจาก E-mail แจ้งการอนุมตัิแบบค าร้องขอ 
ส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect และท าการกดทีปุ่่ ม “Sign in”  

  9.  ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระที่สามารถท าการ 
ออกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดยกดทีปุ่่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มุมบนซา้ยมอืและดา้นล่าง 

10.  จากนั ้นระบบจะแสดงวาระที่ สามารถออกเสียงลงคะแนนได้  โดยจะแสดงสถานะ 
“รอการออกเสยีง ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

 11.  เมื่อผูถ้อืหุน้ต้องการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่้องการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง
สถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสยีงลงคะแนน” ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ มลงคะแนน
เสยีงได้ ดงันี้ 1. เห็นด้วย (สเีขยีว) 2. ไม่เห็นด้วย (สแีดง) 3. งดออกเสยีง (สสี้ม) ตามความ
ประสงค์ หากผู้ถือหุ้นต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสยีงล่าสุดสามารถกดที่ปุ่ ม “ยกเลิกการ
ลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิดรับ
ลงคะแนน) 

  * หากไม่เลอืกการออกเสยีงลงคะแนนใดๆ หรอื กด “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด (สฟ้ีา)” 
บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่ห็นด้วย และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ
เปลีย่นแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

12.  ผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ปิดการส่งผลการ              
ลงคะแนนแล้ว โดยท าการเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั ้นระบบจะแสดงกราฟ 
และตาราง   แสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีงในวาระทีท่ าการเลอืก 

   13.  กรณีผูถ้อืหุน้มกีารรบัมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ ม 
“สลบับญัชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อ ื่น ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีง และองคป์ระชุมจะไม่ถูก       
น าออกจากการประชุม 

   *14.  กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ ม   
               “ออกจากการประชุม” 

* ขัน้ตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน า
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระท่ียงัไม่ถกูด าเนินการ 
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1.2.2   ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 

   >> หน้าจอที ่1 สว่นการรบัชมถ่ายทอดสดของทางบรษิทั 

 1. ผูถ้อืหุน้ท าการ คลิกลิงคส์ าหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทีไ่ดร้บัจากอเีมลแจง้การอนุมตั ิ
แบบค ารอ้งขอส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

 2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้ าการกรอก 
Username และ Password ตามทีไ่ดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

 3.  เมื่อท าการลงทะเบยีนส าเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุ้น (* ขัน้ตอนน้ีจะถอืว่า    
ผู้ถอืหุ้นท าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเรยีบร้อยแล้วจะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นถูกนับ 
เป็นองค์ประชุม *) จากนัน้ให้ท าการกดปุ่ม “ไปยงัหน้าลงทะเบยีนเพื่อเข้ารบัชมถ่ายทอดสดผ่าน 
Application Cisco Webex Meeting” 

    4.  ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุ่ ม “Join”  
    5.  ใหท้ าการกรอกขอ้มลูทีช่่อง Display Name และEmail address จากนัน้ กดทีปุ่่ ม “OK” 
    6.  กดทีปุ่่ ม “Join” (สเีขยีว) เพือ่เขา้ร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 

** หากผู้ถือหุ้นท่ีใช้งานผ่าน Mobile และต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลบั Browser เพื่อใช้งาน 
หน้าจอส่วนท่ี 2 โดยสามารถด าเนินการได้ ดงัน้ี 

>> หน้าจอที ่2 สว่นการใชง้านระบบ Inventech Connect 

   1.  ผูถ้อืหุน้ท าการ คลิกลิงคส์ าหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค ์
จะรบัชมถ่ายทอดสด) ที่ได้รบัจาก อีเมล แจ้งการอนุมตัิแบบค าร้องขอส าหรบัการใช้งาน 
Inventech Connect หรอื URL ส าหรบัการใช้งาน e-Voting ทีเ่จา้หน้าทีท่ าการส่งใหท้างช่อง 
Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting 

  2.   กรอก Username และ Password ทีไ่ด้รบัจาก E-mail แจ้งการอนุมตัแิบบค าร้องจากนัน้กดปุ่ม “Sign in” 
 3.   ระบบจะแสดงปุ่ม “เลอืกวาระ” ซ่ึงผู้ถอืหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระที่สามารถท าการออกเสยีง   

  ลงคะแนนไดโ้ดยกดทีปุ่่ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มุมบนซ้ายมอืและดา้นล่าง 
  4.  จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสยีงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสยีง  
                      ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

  5.  เมื่อผูถ้อืหุน้ต้องการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่้องการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง 
ปุ่มส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ม คอื 1) เหน็ด้วย (สเีขยีว) 2) ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง) 
3) งดออกเสยีง (สสีม้) และ 4) ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด (สฟ้ีา) 

  * หากไม่เลอืกการออกเสยีงลงคะแนนใดๆ หรอื กด “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด (สฟ้ีา)” 
บริษัทจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเ่ห็นด้วย และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ
เปลีย่นแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 
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 6.   ผู้ถือหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั ้นปิด การส่งผล                  
การลงคะแนนแล้ว โดยท าการเลอืกวาระทีต่้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟ และ 
ตารางแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีงในวาระทีท่ าการเลอืก 

  7.  กรณีผู้ถือหุ้นมีการรบัมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม 
“สลบับญัช”ี เพื่อเขา้ใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยทีค่ะแนนเสยีงและองค์ประชุมจะไม่ถูกน าออกจาก 
การประชุม 

  *8.  กรณีผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผู้ใช้งาน” และ กดท่ีปุ่ม “ออกจาก  
การประชุม” 

* ขัน้ตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน า
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระท่ียงัไม่ถกูด าเนินการ 

9.  ระบบประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที ่28 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.     
 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password   
 ทีไ่ดร้บั และปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านในระบบ  

       10.  การท างานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ    
 Inventech Connect ข ึน้อยู่กบัระบบอนิเตอรเ์น็ตทีร่องรบัของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะ  
 รวมถงึอุปกรณ์ และ/หรอื  โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอ้ ุปกรณ์และ/หรอืโปรแกรม   
 ดงัต่อไปนี้ ในการใชง้านระบบ 

•   ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า ควรไม่ต ่ากว่า 4 Mbps 

•   โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรบั Android 6.0 
ขึน้ไป หรอืระบบปฏบิตักิาร IOS รองรบั IOS 10.0 ขึน้ไป 

•   เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊คระบบปฏบิตักิาร Windows รองรบั 
Windows 7 ขึน้ไป หรอื Mac รองรบั OS X 10.13 ขึน้ไป 

•   อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะน า) หรอื Safari  

วธิกีารตรวจสอบ Version ของระบบปฏบิตักิาร 

•   Android:  เลอืก การตัง้ค่า หรอืการตัง้ค่าเพิม่เตมิ > เกี่ยวกบัโทรศพัท์ >  
                 ขอ้มูลซอฟตแ์วร ์หรอืเวอรช์ ัน่ Android 

•   IOS:       เลอืก การตัง้ค่า > ทัว่ไป > เกี่ยวกบั > เวอรช์ ัน่ 
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หมายเหตุ : 
1. ผู้ถอืหุ้นต้องน า Username และ Password ที่ได้รบัจาก E-mail มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน โดย

ระบบจะท าการลงทะเบยีนและนับเป็นองคป์ระชุมใหท้ี่ข ัน้ตอนนี้ (หากผูถ้อืหุ้นไม่ท าการลงทะเบยีน
เพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได้ รวมถึง            
จะไม่สามารถรบัชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นท าการกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม” 
ระหว่างการประชุมระบบจะท าการตดัคะแนนเสยีงออกจากองคป์ระชุม) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail ส าหรบัยื่นแบบค าร้องเพื่อรบั 1) ลิงค์ส าหรบัการลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม  2) Username และ Password ส าหรบัเขา้ประชุม 

3. ขอ้มูลทีก่รอกในระบบต้องตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date จากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

หากท่านผูถ้อืหุน้มคี าถามหรอืต้องการตดิต่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัการลงทะเบยีน สามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่
Call Center หมายเลขโทรศัพท์  02-021-9128  ช่วงเวลาท าการ 08.30 – 17.00 น. ตั ้งแต่วัน ท่ี          
19 ถึง 28 เมษายน 2564  (ยกเวน้วนัเสาร-์อาทิตย)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


