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วิธีปฏิบติัในการเข้าประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2565 

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

 

ผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์โปรดดาํเนินการตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

การย  นแบบค าร  ื่      ํ  อ้งเข าร วมประช ม    ้  ่      ุ ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกสก่์อนการประชุม 

1. ยืน่แบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชุมผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่ 

    https://inet.inventech.co.th/BEM175540R 

หรอืสแกน QR Code น้ี เพื่อเขา้สู่ระบบ  

 

2. เลอืกประเภทในการยืน่แบบคาํรอ้ง 

3. กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง เช่น 

• เลขประจาํตวัประชาชน / เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง (กรณเีป็นชาวต่างประเทศ) 

• เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

• ชื่อ - นามสกุล 

• จาํนวนหุน้ 

• E-mail 

• เบอรโ์ทรศพัท ์(สาํหรบัการรบั OTP) 

• แนบเอกสารเพิม่เตมิรายละเอยีดตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 10 

- กรณ ท  ประสงค จะเข าประช มผ านส  ออ เล กทร    ี ี ่       ์     ้     ุ  ่   ื่   ิ  ็   อน กส ด วยตนเอง  ิ   ์  ้        

แนบบ ตรประจ าต วประชาชน / หน งส อเด นทาง (กรณ เป นชาวต างประเทศ)    ั      ํ  ั             ั  ื   ิ         ี  ็      ่          พร อมลงนาม  ้        

ร บรองส าเนาถ กต อง  ั      ํ     ู   ้   (สามารถแนบภาพถ ายส าเนาได )               ่    ํ       ้  

-  กรณ ท  ม การมอบฉ นทะ    ี ี ่  ี        ั     

แนบหน งส อมอบฉ นทะพร อมเอกสารประกอบตามท  ก าหนด       ั   ื      ั      ้                  ี ่ ํ      

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ Click ในช่องสี่เหลี่ยม เพื่อยอมรบัเงื่อนไขและตกลงปฎิบัติตามข้อกําหนด 

การเขา้รว่มประชุม 

  5. จากนัน้ใหเ้ลอืก กดปุ่ ม “ส่งแบบคาํรอ้ง / Request” 

6. รออเีมลจากเจา้หน้าทีแ่จง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุมและ Username & Password 

 

 

 

  สิง่ทีส่่งมาด้วย 11 
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7.  สําหรบัผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้นัน้ ผู้ถือหุ้นสามารถ 

มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท คือ 

นายวฑิูร  เตชะทศันสุนทร ประธานกรรมการตรวจสอบ หรอื พลเอกเชษฐา  ฐานะจาโร กรรมการตรวจสอบ 

ซึง่เป็นกรรมการอสิระ และเป็นบุคคลทีไ่มม่สี่วนไดเ้สยีพเิศษทีแ่ตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระทีเ่สนอ

ในการประชุมครัง้น้ี โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้กําหนดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 

8. สําหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรอืโดยผู้รบัมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบรษิัท      

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องจะเปิดให้ดําเนินการตัง้แต่วนัที่ 24 มนีาคม 2565        

เวลา 08.30 - 17.30 น. เป็นต้นไป และสิ้นสุดการลงทะเบียนยื่นแบบคําร้องวันที่ 4 เมษายน 2565 

จนจบการประชุม (เฉพาะวนัทาํการเท่านัน้)  

9. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น.  

(ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้ร ับ 

และปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านในระบบ 

10.  กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบรษิัท กรุณาจดัส่งหนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ 

มายงับรษิัททางไปรษณีย์ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบรษิัทภายในวนัที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

ตามทีอ่ยูข่า้งล่างน้ี 

สาํนักกรรมการและงานกาํกบัดแูล 

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  

เลขท่ี 238/7 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ 

เขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ 10310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากพบปญหาในการใชงาน สามารถติดตอ Inventech Call Center 

โทร. 02-931-9131  

ID Line : @inventechconnect หรือสแกน QR Code  

ใหบริการระหวางวันท่ี 24 มีนาคม – 4 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทําการ ไมรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ) 
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    ขัน้ตอนการติดตัง้ระบบ Cisco Webex Meeting 

 

 

 

 

1.  การติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น PC / Laptop    

     สาํหรบัระบบปฎิบติัการ Windows             

 1. เขา้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หร อสามารถสแกน    ื            QR Code น    ี้  

 2. กดปุ่ ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลอืกตามระบบปฏบิตักิารทีเ่ครือ่งของคุณรองรบั 

 3. คลกิไฟลท์ีด่าวน์โหลด “webexapp.msi” เพื่อทาํการเขา้สู่การตดิตัง้โปรแกรม Webex Meeting 

 4. กดปุ่ ม “Next” เพื่อทาํการตดิตัง้โปรแกรม 

 5. รอสกัครู ่ระบบทาํการตดิตัง้โปรแกรม 

 6. กดปุ่ ม “Finish” เมือ่ระบบตดิตัง้โปรแกรมเสรจ็แลว้ 

 7. กดปุ่ ม “Agree” เพื่อยอมรบัเงือ่นไขในขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้าน 

 8. พมิพ ์“อเีมลของคุณ” และ กดปุ่ ม “Next” เพื่อเขา้ใชง้าน 

2.  ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น Mobile 

ระบบปฏิบติัการ iOS 

1.  เขา้ที ่Application App Store 

2.  พมิพ ์ Webex  Meetings ทีช่่องคน้หา 

3.  กดปุ่ ม “รบั” เพื่อตดิตัง้ Application 

4.  รอสกัครู ่ระบบทาํการดาวน์โหลด Application  

5.  จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู ่ 

6.  เสรจ็สิน้ ขัน้ตอนการตดิตัง้ จะแสดงไอคอน  

    Application บนหน้าจอ 

ระบบปฏิบติัการ Android 

 1. เขา้ที ่Application Play Store 

 2. พมิพ ์ Webex  Meetings ทีช่่องคน้หา 

 3. กดปุ่ ม “ตดิตัง้” เพื่อตดิตัง้ Application 

 4. รอ สกัครู ่ระบบทาํการดาวน์โหลด   

      Application  

5. เสรจ็สิน้ ขัน้ตอนการตดิตัง้ จะแสดงไอคอน  

    Application บนหน้าจอ 

 

 

 

 

คูมือการติดตั้ง และใชงานระบบ Cisco Webex Meeting 

สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งไดที่ 

https://qrgo.page.link/Cgv2B หรือสแกน QR Code นี้  

 

https://www.webex.com/downloads.html
https://qrgo.page.link/Cgv2B
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     ขัน้ตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1. คลกิลงิก ์URL สาํหรบัเขา้หอ้งประชุมทีไ่ดร้บัจากอเีมล 

2. นํา Username และ Password มากรอกหรอืขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

3. กดปุ่ ม “ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม” โดยคะแนนเสยีงจะถูกนบัเขา้องคป์ระชุม 

4. กดปุ่ ม “รบัชมถ่ายทอดสด” 

 5. กรณใีชง้านผ่าน PC/Laptop กรณุากรอกรายละเอยีดเพื่อลงทะเบยีนเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application   

    Webex Meeting ดงัน้ี 

   5.1  กรอกอเีมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอเีมลทีท่าํการยืน่แบบคาํรอ้ง 

   5.2  กดปุ่ ม “Join Now” 

   5.3  กด “Run a temporary application” 

   5.4  กดไฟลท์ีด่าวน์โหลด 

   5.5  กดปุ่ ม “Join Event” เพื่อเขา้รว่มประชุม 

6. กรณใีชง้านผ่าน Mobile/iPad กรณุากรอกรายละเอยีดเพื่อลงทะเบยีนเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application   

   Webex Meeting ดงัน้ี 

    6.1  กดปุ่ ม “Join” 

            กรณไีมเ่คยเขา้ใชง้าน Webex  Meetings  มาก่อนให ้กดปุ่ ม “ACCEPT” (กรณเีป็น Android) หรอื  

            กดปุ่ ม “I Accept” (กรณเีป็น IOS) 

    6.2  กรอกชื่อในช่อง Name, กรอกอเีมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอเีมลทีท่าํการยืน่แบบคาํรอ้ง 

    6.3  กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเขา้ถงึต่าง ๆ ของ Application 

    6.4  กดปุ่ ม “Join” เพื่อเขา้รว่มประชุม 
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             ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

 

กรณีใช้งานผา่น PC/Laptop 

1.  กดปุ่ ม “Continue” ทีเ่มนู “Multimedia Viewer” 

2.  กรอก Username และ Password ทีไ่ดร้บัจาก 

     อเีมล หรอืขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

3.  กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 

4.  กดเมนู “การลงคะแนน” หรอืสญัลกัษณ์ 

5.  เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีง 

6.  กดปุ่ มลงคะแนนเสยีงตามความประสงค ์

7.  ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสยีง 

       ล่าสุดทีไ่ดท้าํการเลอืกลงคะแนน 

กรณีใช้งานผา่น Mobile/iPad  

 1. กดทีเ่มนู “Participants” หรอืสญัลกัษณ์  

 2. กดทีเ่มนู “Chat” และเลอืกทีข่อ้ความจาก   

     Inventech Connect (กรณเีป็น Android) หรอื  

     กดทีเ่มนู “Chat” หรอืสญัลกัษณ์          (กรณ ี

     เป็น IOS) 

 3. “กดลงิกส์าํหรบัการลงทะเบยีนและลงคะแนนเสยีง” 

 4. จากนัน้กดปุ่ ม “Continue” 

 5. กรอก Username และ Password ทีไ่ดร้บัจาก 

    อเีมล หรอืขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

 6. กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 

 7. กดเมนู “การลงคะแนน” หรอืสญัลกัษณ์ 

 8. เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีง 

 9. กดปุ่ มลงคะแนนเสยีงตามความประสงค ์

10. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสยีงล่าสุด 

     ทีไ่ดท้าํการเลอืกลงคะแนน 

 

 

หากตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด กรณุากดปุ่ ม                       (ซึ่งหมายความว่า 

ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากบัการไม่ออกเสยีงลงคะแนน หรอืผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวม

กบัคะแนนเสยีงที่การประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนนได้จนกว่าระบบ

จะปิดรบัผลคะแนน 
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                    ขัน้ตอนการถามคาํถามผา่นระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคาํถาม” หรอืสญัลกัษณ์  

1. การพมิพค์าํถาม 

• เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามคาํถาม 

• พมิพค์าํถามแลว้ กด “ส่ง”   

2. การถามผ่านภาพและเสยีง 

• เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามคาํถาม 

• กดปุ่ ม “จองควิสอบถามผ่านภาพและเสยีง” หรอืสญัลกัษณ์  

• กรอกชื่อทีใ่ชบ้น Webex 

• กดปุ่ ม “จองควิ” หรอืสญัลกัษณ์ 

• รอสญัญาณจากเจา้หน้าทีใ่นการใหค้วิถามคาํถามทางช่อง Chat  

      คู่มือการติดตัง้ Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

   

1. คูมือการใชงาน 

ย่ืนแบบคํารองผาน e-Request 

2. คูมือการติดตั้ง 

Application Webex Meetings 

3. คูมือการใชงาน 

ระบบ Inventech Connect 

หมายเหตุ      การทาํงานของระบบระบบประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบ

อนิเตอรเ์น็ตทีร่องรบัของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอุปกรณ์ และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์        

กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอืโปรแกรมดงัต่อไปน้ีในการใชง้านระบบ 

 1. ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะนํา 

• High Definition Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ความเรว็อนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะนํา) 

• High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 

• Standard Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ทีส่ามารถใชง้านได ้

• โทรศพัทเ์คลื่อนที/่อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฎบิตักิาร iOS หรอื Android 

• เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏบิตักิาร Windows หรอื Mac 

 3. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะนํา) หรอื Safari 
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ผังแสดงข้ันตอนการเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกขอมูลสําหรับยื่นแบบคํารอง 

(e-Request) 

เจาหนาท่ีพิจารณา 

อนุมัติคํารอง 

แจงผลการอนุมัติผานอีเมลและนําสงลิงก 

สําหรับลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุม 

(e-Register) 

รับชมถายทอดสด และลงคะแนนเสียง 

(e-Voting) 

   

ระบบแจงอีเมลตอบกลับผูถือหุนวาไดรับแบบคํารอง 

และกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จํานวนหุนของผูถือหุนถูกนับเปนองคประชุม 

ผูถือหุนแกไขและสงเอกสาร 

เพ่ิมเติม 

ระบบแจงอีเมลแจงการปฏิเสธแบบคํารอง 

ไม ผ านการอน ม ต           ุ ั ิ ผ านการอน ม ต         ุ ั ิ 

ดํา
เน

ินก
าร

กอ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดํา
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหต         ุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมากกวา 1 คน 

 - ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "สลับบัญชี" โดยบัญชีกอนหนาจะยังถูกนับเปนฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผูเขารวมประชุมสามารถกดปุม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนําคะแนนเสียงของผูถือหุน  

          หรือผูรับมอบฉันทะออกจากการประชุมสําหรับวาระท่ียังไมไดลงคะแนนเสียง 

 

ผูถือหุนสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเขาไปท่ี 

เว็บไซต https://inet.inventech.co.th/BEM175540R 

สงแบบคํารอง 
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หมายเหตุ : 

1. ผู้ถือหุ้นต้องนํา Username และ Password ที่ได้รบัจาก E-mail มากรอกเพื่อทําการลงทะเบียน 

โดยระบบจะทําการลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ข ัน้ตอนน้ี (หากผู้ถือหุ้นไม่ทําการ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได ้

รวมถึงจะไม่สามารถรบัชมการถ่ายทอดการประชุมได้ และถ้าผู้ถือหุ้นทําการกดปุ่ ม “ออกจาก 

การประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทาํการตดัคะแนนเสยีงออกจากองคป์ระชุม) 

2. ผูถ้อืหุน้ต้องเตรยีม E-mail สําหรบัยื่นแบบคํารอ้งเพื่อรบั 1) ลงิคส์ําหรบัการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  

2) Username และ Password สาํหรบัเขา้ประชุม 

3. ขอ้มลูทีก่รอกในระบบต้องตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์

(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) 

หากท่านผูถ้อืหุน้มคีาํถามหรอืต้องการตดิต่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัการลงทะเบยีน สามารถตดิต่อเจา้หน้าที ่

Call Center หมายเลขโทรศัพท์  02-931-9131 ช่วงเวลาทําการ 08.30 – 17.30 น. ตั ้งแต่วัน ท่ี          

24 มีนาคม ถึงวนัท่ี 4 เมษายน 2565  (ยกเว้นวนัเสาร-์อาทิตย)์ 
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