
 
 
 
 
 

 

  
 
 

ที ่ปท.สนก.026/2564 
 

    วันที ่ 23  เมษายน  2564 
 

เรือ่ง ขอแจง้เลือ่นและเปลีย่นรปูแบบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564  
 

เรยีน ผูถ้อืหุน้ บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 
 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย   ขัน้ตอนการใชง้านระบบประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Inventech Connect) 
 

 ตามทีก่ระทรวงสาธารณสุขไดป้ระกาศใหโ้รคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
เป็นโรคตดิตอ่อนัตราย ตามพระราชบญัญัตโิรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558  ต่อมา เมือ่วันที ่16 เมษายน 2564 
รัฐบาลไดอ้อกขอ้กําหนดตามความในมาตรา 9  แห่งพระราชกําหนดการบรหิารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 20)  ขอ้ 1.(2)  “หา้มการจัดกจิกรรมซึง่มกีารรวมกลุ่มของบุคคลที่มี
จํานวนรวมกนัมากกวา่หา้สบิคน เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ทีฯ่”     

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดกระจายไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และดว้ยเหตุ           
ที่ผูถ้ือหุน้เขา้มาร่วมประชุมพรอ้มกันเป็นจํานวนมากเกนิกว่าหา้สบิคน ตามขอ้กําหนดฯ ดังกล่าว           
ตอ้งขออนุญาตจากพนักงานเจา้หนา้ทีฯ่ จงึไม่สามารถกระทําการไดท้ันก่อนวันประชมุทําใหเ้กดิผล
กระทบตอ่การจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 ของบรษัิท ดว้ยบรษัิทตระหนักถงึความปลอดภัย
ของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเขา้ร่วมประชมุเป็นสําคัญ ดังนัน้ ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่4/2564 (พเิศษ) 
เมือ่วันที ่19 เมษายน 2564 จงึพจิารณาและมมีตใิหเ้ลือ่นการจัดประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564  
จากเดมิกําหนดในวันพุธที ่21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งจามจุร ี1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 
ไปเป็นวันพฤหัสบดทีี ่13 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.  โดยเปลีย่นรปูแบบการประชมุเป็นการประชมุ
ผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) จากหอ้งประชมุของ บรษัิท เอ็ม บ ีเค จํากัด (มหาชน) เลขที ่444 ชัน้ 8  
อาคาร เอ็ม บ ีเค เซน็เตอร ์ถนนพญาไท แขวงวังใหม ่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   

 ทัง้นี้ คณะกรรมการของบรษัิท มมีตใิหค้งระเบยีบวาระการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 
2564 ทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในวันที ่21 เมษายน 2564 และวันกําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ
เขา้ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2564 และมสีทิธไิดรั้บเงนิปันผล (Record Date) ในวันที ่22 มนีาคม 
2564 ไวเ้ชน่เดมิ เพือ่ไมใ่หก้ระทบตอ่สทิธขิองผูถ้อืหุน้ ยกเวน้ ในวาระที ่4 มกีารแกไ้ขเพิม่เตมิจากเดมิ 
“วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตจัิดสรรเงนิกําไรและจ่ายเงนิปันผล” แกไ้ขเป็น “วาระที ่4  พจิารณาอนุมัติ
จัดสรรเงนิกําไร งดการจา่ยเงนิปันผลประจําปี 2563 และรับทราบการจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาล”  

 จงึเรยีนมาเพือ่ทราบ และบรษัิทฯ ขออภยัทา่นผูถ้อืหุน้มา ณ ทีน่ี้ ทีต่อ้งเลือ่นการประชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี ้
 

     ขอแสดงความนับถอื 
 

                         สมเกยีรต ิมรรคยาธร 
 

     (นายสมเกยีรต ิมรรคยาธร) 
     กรรมการผูจั้ดการใหญ ่

     บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 
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ข ัน้ตอนการใชง้านระบบประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์Inventech Connect 

 
 ผูถ้อืหุน้ทีจ่ะประสงคเ์ขา้ประชมุผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิสส์ามารถดําเนนิการไดต้ามขัน้ตอน ดงันี้ 

ข ัน้ตอนยืน่แบบคํารอ้งเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์

1. ยืน่แบบคํารอ้งเขา้ร่วมประชมุผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่https://app.inventech.co.th/PRG214131R 

 หรอืสแกน QR Code นี ้เพือ่เขา้สูร่ะบบ 

 

 
2. เมือ่เขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มูลตามทีร่ะบบแสดง เชน่ 

• เลขประจําตวัประชาชน / เลขทีห่นังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

• เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 

• ชือ่ - นามสกลุ 

• จํานวนหุน้ 

• E-mail 

• เบอรโ์ทรศพัท ์

• แนบเอกสารเพิม่เตมิ  

- กรณีทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจําตัวประชาชน / หนังสอื
เดนิทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง (สามารถแนบภาพถา่ยสาํเนาได)้  

- กรณีทีม่กีารมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตามทีกํ่าหนด  

3. เมือ่กรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ใหเ้ลอืกที ่“ขา้พเจา้ไดอ้า่นและตกลงปฎบิัตติามขอ้กําหนดการเขา้ร่วมประชมุ ขอ้กําหนด 
การเขา้รว่มประชมุผา่นระบบ Inventech Connect” โดย Click ในชอ่งสีเ่หลีย่มเพือ่ยอมรับเงือ่นไขการใชบ้รกิาร 

  4. จากนัน้ใหเ้ลอืก “สง่แบบคํารอ้ง”  

5. หลังจากขัน้ตอนที ่4. เจา้หนา้ทีจ่ะดําเนนิการตรวจสอบขอ้มูลแบบคํารอ้ง เมือ่คํารอ้งไดรั้บการอนุมัต ิผูถ้อืหุน้จะไดรั้บ 
E-mail แจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้  1. ลงิคส์ําหรับการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม  2. ขอ้มูล 
Username และ Password สําหรับการเขา้ใชง้าน e-Voting  3. ลงิคส์ําหรับการดาวน์โหลดและตดิตัง้ Application 
Cisco Webex Meeting  4. ลงิค์สําหรับคู่มือการใชง้านระบบ  โดยสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ตามวันและเวลา           
ทีแ่จง้ในหนังสอืเชญิประชมุ กรณีคํารอ้งไม่ถูกอนุมัต ิผูถ้อืหุน้จะไดรั้บ E-mail แจง้ถงึสาเหต ุและสามารถดําเนินการ 
ยืน่แบบคํารอ้งเพิม่เตมิได ้

6. สําหรับผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุ ในการมอบฉันทะนั้น ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะให ้
บคุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค ์หรอื เลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระ ทา่นใดทา่นหนึ่ง เป็นผูรั้บมอบฉันทะ
ของผูถ้อืหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอสิระทา่นดงักลา่วจะลงมตใินแตล่ะวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้กําหนด ไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ 

7. สําหรับผูถ้ือหุน้ที่ประสงค์จะเขา้ร่ วมประชุมดว้ยตนเอง หรือ โดยผู รั้บมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ                            
ผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคํารอ้งจะเปิดใหดํ้าเนนิการตัง้แตว่ันที ่ 30  เมษายน  2564  โดยระบบ
จะปิดรับลงทะเบยีนเวลา 17.30 น.  ของวนัที ่ 12 พฤษภาคม 2564 

8. กรณีผูถ้ ือหุน้ที่ประสงค์จะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ                
มายังบรษัิทฯ ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยู่ขา้งลา่งนี้ โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึบรษัิทฯ ภายในวันที ่12 พฤษภาคม 2564                
เวลา 17.00 น. 

 
บรษัิท ปทมุไรซมลิ แอนด ์แกรนาร ีจํากดั (มหาชน) 
แผนกกํากับดแูลกจิการ 
เลขที ่88 หมูท่ี ่2 ถนนตวิานนท ์ตําบลบางกะด ีอําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวดัปทมุธาน ี12000 
อําเภอเมอืงปทมุธาน ีจังหวัดปทมุธาน ี12000 
โทร. 02-501-2175 ตอ่ 210  
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การเขา้รว่มประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์และการเขา้สูร่ะบบ Inventech Connect  
 

1. ร ะบบปร ะช มุผ ่านสือ่ อ เิ ล ็กทรอน กิส  ์ ( Cisco Webex Meeting)  และ ร ะบบ  Inventech Connect รอง ร ับ                    
Web browser, PC, iOS และ android การเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect 
โปรดดําเนนิการตามขัน้ตอนการตดิตัง้ และคูม่อืการใชง้าน ดงันี้  

 1.1 การใชง้านระบบประชุมผา่นสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(Cisco Webex Meeting)   

คูม่อืการตดิตัง้ และใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศกึษาวธิกีารตดิตัง้ไดท้ี ่https://qrgo.page.link/Cgv2B 

หรอืสแกน QR Code นี้  
 
 

 1.1.1 ข ัน้ตอนการตดิต ัง้การใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น PC / Laptop                
 1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสามารถสแกน QR Code นี ้ 
 2. เลอืกดาวนโ์หลด Cisco Webex Meeting โดยกดทีปุ่่ ม “Download for Windows” 
 3. ดับเบิล้คลกิทีไ่ฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท้ี ่Folder Download) เพือ่เขา้สูห่นา้การตดิตัง้ 
 4. เขา้สูห่นา้การตดิตัง้ จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 
 5. เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุ่ ม “Next” 
 6. กดปุ่ ม “Install” จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่ แลว้กดปุ่ ม “Finish” 
 7. เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏทีห่นา้จอเดสกท็์อป 
 

 1.1.2 ข ัน้ตอนการตดิต ัง้การใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น Mobile 

ระบบปฏบิตักิาร iOS 

 1. เขา้ที ่Application App Store 
 2. ไปที ่icon คน้หา หรอื สญัลกัษณ ์“แวน่ขยาย” โดยพมิพ์
คน้หา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนัน้กดทีปุ่่ ม “รับ” ดา้นขวามอื เพือ่ทําการตดิตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอื 
สญัลักษณ์ ดงัภาพ 
4. ระบรุหัสผ่าน หรอื Touch ID เพือ่ยนืยันการตดิตัง้ 
Application  
5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  
6. เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Webex 
Meet” ปรากฏทีห่นา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏบิตักิาร Android 

 1. เขา้ที ่Application Play Store 
 2. ไปทีช่อ่ง Search for apps & games โดยพมิพค์น้หา 
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
 3. จากนัน้กดทีปุ่่ ม “Install” ดา้นขวามอื เพือ่ทําการตดิตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลักษณ์       
ดงัภาพ 
 4. กดปุ่ ม “Accept” เพือ่ยนืยันการตดิตัง้ Application  
 5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  
 6. เมือ่ทําการตดิตัง้เสร็จเรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Webex 
Meet” ปรากฏทีห่นา้จอโทรศพัท ์

 

 1.2 การใชง้านระบบ Inventech Connect 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน PC / Laptop   
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน iOS   
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน Web Browser 

   
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คูม่อืการใชง้านระบบสําหรับการใชง้านบน Android 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

https://www.webex.com/downloads.html
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 1.2.1 ข ัน้ตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect ผา่น PC / Laptop ดงันี ้

 1. ผูถ้ ือหุน้ทําการ คลกิลงิคสํ์าหรบัลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม ที่ไดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมัต ิ            
แบบคํารอ้งขอสาํหรับการใชง้าน Inventech Connect 

 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ (e-Register) ใหทํ้าการกรอก Username และ 
Password ตามทีไ่ดรั้บตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

 3. เมือ่ทําการลงทะเบยีนสําเร็จระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนนี้ จะถือว่า        
ผูถ้อืหุน้ทําการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุเรยีบรอ้ยแลว้ จะทําใหจํ้านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ถูกนับเป็นองคป์ระชมุ *) จากนัน้
ใหทํ้าการกดปุ่ ม “ไปยังหนา้ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

 4. ระบบจะแสดง Event Information ใหทํ้าการกรอกขอ้มูลทางดา้นขวาในส่วนของ Join Event Now   
โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้
 - แสดงขอ้มูลชือ่ของผูถ้อืหุน้ หรอื ชือ่ผูรั้บมอบฉันทะในชอ่ง First name 
 - แสดงขอ้มูลเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในชอ่ง Last name (กรณีรับมอบฉันทะจะม ี* ตอ่ทา้ยเลขทะเบยีน) 
 - ชอ่ง Email address ใหทํ้าการกรอก E-mail เพือ่เขา้ใชง้าน (* ซึง่ผูถ้อืหุน้ตอ้งกรอกอเีมลใหต้รงกบั 
อเีมลทีไ่ดทํ้าการยืน่แบบคํารอ้งเขา้ระบบ e-Request) 
 - ในชอ่ง Event password ระบบทําการ Default คา่ให ้ทา่นผูถ้อืหุน้ไมต่อ้งทําการแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลง 
 - จากนัน้ใหก้ดทีปุ่่ ม “Join Now” 

 5. จากนั้นใหค้ลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเขา้สู่การใชง้านภายใน Application Cisco 
Webex Meeting 

 6. กดทีปุ่่ ม “Join Event” (สเีขยีว) เพือ่เขา้ร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 

 7. ระบบจะปรากฏหนา้จอการทํางาน 2 สว่น คอื ทางดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรอืแสดงผลต่างๆ 
ภายในงานประชมุ และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในสว่นของฟังกช์ัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึง่แสดงหนา้ 
login ของระบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting 

 8. จากนัน้กดทีปุ่่ ม “Continue” (สฟ้ีา) ทางดา้นขวามอืในสว่นของฟังกช์ัน Multimedia Viewer ระบบจะ
แสดงหนา้จอ login เขา้ใชง้านระบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting ใหทํ้าการกรอก Username / Password 
ทีไ่ดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้งขอสาํหรับการใชง้าน Inventech Connect และทําการกดทีปุ่่ ม  “Sign in”   

  9. ระบบจะแสดงปุ่ ม  “เลอืกวาระ”  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบวาระทีส่ามารถทําการ ออกเสยีง
ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ ม “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มมุบนซา้ยมอืและดา้นลา่ง 

  10. จากนัน้ระบบจะแสดงวาระทีส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ  “รอการออกเสยีง 
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

 11. เมือ่ผูถ้อืหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงสถานะ 
การลงคะแนนเป็น  “รอการออกเสยีงลงคะแนน”  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสยีงได ้ ดงันี ้ 1. เห็นดว้ย (สเีขยีว)    
2. ไมเ่ห็นดว้ย (สแีดง)  3. งดออกเสยีง (สสีม้)  ตามความประสงค ์หากผูถ้อืหุน้ตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ
สามารถกดทีปุ่่ ม  “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ”  (ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสยีงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดรับลง 
คะแนน) 
 * หากทําการเลอืก “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ” หรอื ไมอ่อกเสยีงลงคะแนน บรษัิทจะนําคะแนนเสยีง 
ไปยังคะแนนทีก่ารประชมุกําหนด และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลีย่นแปลงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ 
ผลการลงคะแนน 

  12. ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมือ่วาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยทําการเลอืกวาระทีต่อ้งการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีง ในวาระที่
ทําการเลอืก 

 *13. กรณีผูถ้อืหุน้มีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที ่  “ไอคอนผูใ้ชง้าน”  และกดที่ปุ่ ม     
“สลบับญัช”ี  เพือ่เขา้ใชง้าน Accountอืน่ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชมุจะไม่ถูกนําออกจากการประชมุ 

  *14. กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลอืกที ่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน”  และกดทีปุ่่ ม  “ออกจาก
การประชมุ” 
*ขัน้ตอนนี้หากผูถ้อืหุน้ทําการออกจากการประชมุระหว่างการประชมุ ระบบจะนําคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ออกจากการ
ประชมุในวาระทียั่งไมถ่กูดําเนนิการ 
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 1.2.2 ข ัน้ตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect ผา่น Mobile 

  >> หนา้จอที ่1 สว่นการรับชมถา่ยทอดสดของทางบรษัิท 

  1. ผูถ้อืหุน้ทําการ คลกิลงิคสํ์าหรบัลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม ทีไ่ดร้ับจาก อเีมล แจง้การอนุมัต ิ          
แบบคํารอ้งขอสาํหรับการใชง้าน Inventech Connect 

 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ (e-Register) ใหทํ้าการกรอก Username และ 
Password ตามทีไ่ดรั้บตาม E-mail จากนัน้กดปุ่ ม Sign in 

 3. เมือ่ทําการลงทะเบยีนสําเร็จระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนนี้จะถือว่า           
ผูถ้ ือหุน้ทําการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบรอ้ยแลว้ จะทําใหจํ้านวนหุน้ของผูถ้ือหุน้ถูกนับเป็นองค์ประชุม *)          
จากนัน้ใหทํ้าการกดปุ่ ม  “ไปยังหนา้ลงทะเบยีนเพือ่เขา้รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

  4. ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุ่ ม  “Join”  

  5. ใหทํ้าการกรอกขอ้มลูทีช่อ่ง Display Name และEmail address จากนัน้ กดทีปุ่่ ม  “OK” 

  6. กดทีปุ่่ ม  “Join”  (สเีขยีว)  เพือ่เขา้ร่วมประชมุผา่น Application Cisco Webex Meeting 

  

** หากผูถ้อืหุน้ทีใ่ชง้านผ่าน Mobile ตอ้งการใชง้านในส่วนของ e-Voting ใหส้ลบั Browser เพือ่ใชง้าน
หนา้จอสว่นที ่2 สามารถดําเนนิการได ้ดงันี ้

 >> หนา้จอที ่2 สว่นการใชง้านระบบ Inventech Connect 

  1. ผูถ้ ือหุน้ทําการ คลกิลงิคสํ์าหรบัลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (สําหรบัผู ้ถอืหุน้ทีไ่ม่ประสงค  ์          
จะรบัชมถา่ยทอดสด) ทีไ่ดรั้บจาก อเีมล แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้งขอสําหรับการใชง้าน Inventech Connect หรือ 
URL สาํหรับการใชง้าน e-Voting ทีเ่จา้หนา้ทีทํ่าการสง่ใหท้างชอ่ง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting 

 2. กรอก Username และ Password ทีไ่ดรั้บจาก E-mail แจง้การอนุมัตแิบบคํารอ้ง จากนัน้กดปุ่ ม  “Sign in” 

 3. ระบบจะแสดงปุ่ ม  “เลอืกวาระ”  ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบวาระทีส่ามารถทําการออกเสยีง 
ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ ม  “เลอืกวาระ”  (สเีขยีว) ทัง้มมุบนซา้ยมอืและดา้นลา่ง 

  4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระทีส่ามารถออกเสยีงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ  “รอการออกเสยีง 
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

 5. เมื่อผูถ้ ือหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่อ้งการออกเสยีงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่ ม 
สาํหรับการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คอื  1. เห็นดว้ย (สเีขยีว)  2. ไมเ่ห็นดว้ย (สแีดง)  3. งดออกเสยีง (สสีม้) 
และ  4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงลา่สดุ (สฟ้ีา) 

 * หากทําการเลือก  "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด"  หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนํา               
คะแนนเสยีงไปยังคะแนนที่การประชุมกําหนด และการออกเสยีงลงคะแนนสามารถทําการเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่า                
วาระนัน้จะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

  6. ผูถ้อืหุน้สามารถทําการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมือ่วาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยทําการเลือกวาระที่ตอ้งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการลงคะแนนเสียง                
ในวาระทีทํ่าการเลอืก 

 *7. กรณีผูถ้ ือหุน้มีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที ่  “ไอคอนผูใ้ชง้าน”  และกดที่ปุ่ ม 
“สลบับญัช”ี  เพือ่เขา้ใชง้าน Accountอืน่ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชมุจะไม่ถูกนําออกจากการประชมุ 

  *8. กรณีผูถ้ ือหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่  “ไอคอนผูใ้ชง้าน”  และกดที่ปุ่ ม                     
“ออกจากการประชมุ” 

*ขัน้ตอนนี้หากผูถ้ือหุน้ทําการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนําคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้ ออกจาก          
การประชมุในวาระทียั่งไมถ่กูดําเนนิการ 
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  9. ระบบประชมุผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวันที ่13 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:00 น. 
(กอ่นเปิดประชมุ 2 ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้ หรอืผูร้ับมอบฉันทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้ับ และ ปฏบิัตติาม
คูม่อืการใชง้านในระบบ  

  10. การทํางานของระบบระบบประชมุผ่านสือ่อเิล ็กทรอนกิส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ 
Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบอนิเตอรเ์น็ตทีร่องรับของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้ับมอบฉันทะ รวมถงึอปุกรณ์ และ/หรอื 
โปรแกรมของอปุกรณ์ กรุณาใชอ้ปุกรณ์ และ/หรอืโปรแกรมดังตอ่ไปนี้ในการใชง้านระบบ 

• ความเร็วของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะนํา ควรไม่ตํา่กวา่ 4 Mbps 

• โทรศัพทเ์คลือ่นที/่อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรือ

ระบบปฏบิตักิาร IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ไป 

• เครือ่งคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏบิัตกิาร Windows รองรับ Windows 7 ขึน้ไป 

หรอื Mac รองรับ OS X 10.13 ขึน้ไป 

• อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะนํา) หรอื Safari  

วธิกีารตรวจสอบ Version ของระบบปฏบิตักิาร 

• Android: เลอืก การตัง้คา่ หรอืการตัง้คา่เพิม่เตมิ > เกีย่วกับโทรศัพท ์> ขอ้มูลซอฟตแ์วร ์หรอืเวอร์
ชัน่ Android 

• IOS: เลอืก การตัง้คา่ > ทั่วไป > เกีย่วกับ > เวอรช์ัน่ 
 

หมายเหต ุ: 

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งนํา Username และ Password ทีไ่ดรั้บจาก E-mail มากรอกเพื่อทําการลงทะเบยีน ระบบจะทําการ 
ลงทะเบียนและนับเ ป็นองค์ประชุมใหท้ี่ขั ้นตอนนี้  (หากผูถ้ือหุน้ไม่ทําการลงทะเบียนเพื่อเข า้ร่วมประชุม                            
ระบบจะไม่นับเป็นองคป์ระชมุ และไม่สามารถโหวตคะแนนได ้รวมถงึจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได)้   
หากผูถ้ือหุน้ ทําการกดปุ่ ม  “ออกจากการประชุม”  ระหว่างการประชุม ระบบจะทําการตัดคะแนนเสียง                               
ออกจากองคป์ระชมุ) 

2. ผูถ้ ือหุน้ตอ้งเตรียม E-mail สําหรับยื่นแบบคํารอ้งเพื่อรับ 1. ลงิคสํ์าหรบัการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                  
2. Username และ Password สาํหรับเขา้ประชมุ 

3. ขอ้มลูทีก่รอกในระบบตอ้งตรงกนักับขอ้มูล ณ วนั Record Date จากบรษัิท ศนูยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) 
จํากัด (TSD) 

 
 

พบปญัหาในการใชง้าน สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่
โทร. 02-021-9121 (1 คูส่าย) 

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที ่30 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัทําการ ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 

 
 




