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ข�อปฏิบัติสําหรับการเข�าร�วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส: (e-AGM) 
และสรุปข้ันตอนการย่ืนคําร�องเข�าร�วมประชุม และการลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม 

1. ผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะท่ีมีความประสงคFในการเข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสF (e-AGM) ให�ยื่นแบบคําร�อง 
เข�าร�วมประชุมผ�าน Web browser ให�เข�าไปท่ี https://inet.inventech.co.th/TCAP185045R หรือสแกน QR Code น้ี 
เพ่ือเข�าสู�ระบบ โดยระบบจะเริ่มเป8ดให�ดําเนินการ ตั้งแต�วันศุกรF ท่ี 1 เมษายน 2565 จนถึงวันท่ีการประชุมเสร็จสิ้น 

 
 

 

2. เมื่อเข�าสู�ระบบแล�ว ให�ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะกรอกข�อมูลให�ครบถ�วน พร�อมแนบเอกสารเพ่ิมเติมตามระบบท่ีแสดง เช�น 

• อีเมล (E-mail) 

• เลขประจําตัวประชาชน / เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีเป=นชาวต�างประเทศ) 

• เลขทะเบียนผู�ถือหุ�น / ช่ือ – นามสกุล / จํานวนหุ�น 

• เบอรFโทรศัพทF 

• แนบเอกสารเพ่ิมเติม 
-  กรณีท่ีประสงคFจะเข�าประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสFด�วยตนเอง โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา

เอกสารแสดงตนท่ีทางราชการออกให�ซึ่งปรากฏรูปถ�ายของเจ�าของบัตรและยังไม�หมดอายุ หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป=นชาวต�างประเทศ) พร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง  

-  กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร�อมเอกสารประกอบตามท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู�ถือหุ�น 

3. เมื่อกรอกข�อมูลครบถ�วนแล�ว ให�เลือกท่ี “ข�าพเจ�าได�อ�านและตกลงปฏิบัติตามข�อกําหนดการเข�าร�วมประชุม ข�อกําหนดการ 
เข�าร�วมประชุมผ�านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช�องสี่เหลี่ยมเพ่ือยอมรับเง่ือนไขการใช�บริการ และกดส�ง
เอกสารเข�าระบบ 

4. หลังจากข�อมูลได�รับการตรวจสอบ และคําร�องได�รับการอนุมัติ ผู�ถือหุ�นจะได�รับ E-mail แจ�งรายละเอียดข�อมูลการประชุม 
4 ส�วน ดังน้ี 

• ลิงคFสําหรับการลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม 

• ข�อมูล Username และ Password สําหรับการเข�าใช�งาน e-Voting 

• ลิงคFสําหรับการดาวนFโหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting 

• ลิงคFสําหรับคู�มือการใช�งานระบบ 
กรณีคําร�องไม�ถูกอนุมัติผู�ถือหุ�นจะได�รับ E-mail แจ�งถึงสาเหตุและสามารถดําเนินการยื่นแบบคําร�องเพ่ิมเติมได� 

5. ผู�ถือหุ�นหรือผู�รับมอบฉันทะสามารถยื่นคําร�องเข�าร�วมประชุมได�ตั้งแต�วันศุกรFท่ี 1 เมษายน 2565 เป=นต�นไป จนกว�าการประชุม
จะเสร็จสิ้นในวันศุกรFท่ี 8 เมษายน 2565 และลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมได�ในวันศุกรFท่ี 8 เมษายน 2565 ตั้งแต�เวลา 12.00 น. 
จนกว�าการประชุมจะเสร็จสิ้น 

6. การลงทะเบียนเข�าร�วมประชุมใช� Username และ Password ท่ีได�รับตามข�อ 4. และกด Sign in จากน้ันกดปุwม ไปยังหน�า
ลงทะเบียนเพ่ือเข�ารับชมถ�ายทอดสดผ�าน Application Cisco Webex Meeting โดยกรอก E-mail เพ่ือลงทะเบียนรับชม 
การถ�ายทอดสด (เฉพาะผู�ถือหุ�น หรือผู�รับมอบฉันทะ ท่ีลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม) 
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โปรดศึกษารายละเอียดการใช�งานระบบการเข�าร�วมประชุม 

ตามคู�มือการใช�งานระบบ INVENTECH CONNECT ใน www.thanachart.co.th  

โดยเข�าไปท่ี “นักลงทุนสัมพันธ:” หัวข�อ “ข�อมูลผู�ถือหุ�น” 

7. การสอบถามในท่ีประชุม 1) กดท่ี Q&A จากน้ันพิมพF ช่ือ-สกุล และสถานะการเข�าร�วมประชุมพร�อมกับคําถามท่ีต�องการถาม 
และกดปุwม Send หรือ 2) หากต�องการสอบถามด�วยเสียง กดปุwม “จองคิวสอบถามผ�านภาพและเสียง” 
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาตอบคําถามในท่ีประชุมเฉพาะประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวกับวาระในการประชุมเท)าน้ัน 
คําถามท่ีไม)ได,ตอบในท่ีประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามท่ีเห็นสมควร และส)วนท่ีเหลือจะตอบคําถามเป2ดเผย
ในเว็บไซต5ของบริษัทฯ) 

8. การลงมติ ไปท่ี 

• เมนู “Multimedia Viewer” จากน้ันกดปุwม “Continue” เพ่ือเข�าสู�ระบบ e-Voting กรอก Username และ 
Password จากนั้นกด Sign in ตามด�วยกด “เลือกวาระ” ทําการเลือกวาระ 

• การลงมติ กรณี “เห็นด�วย” ไม�ต�องกดปุ[มใดๆ “ไม�เห็นด�วย” กดปุ[มสีแดง “งดออกเสียง” กดปุ[มสีส�ม 
9. การแก�ไขปyญหาเก่ียวกับการลงทะเบียน ท�านสามารถติดต�อเจ�าหน�าท่ีผู�ดูแลระบบท่ีหมายเลข 0-2931-9135 ในวันและ 

เวลาทําการ 08.30 – 17.30 น. ตั้งแต�วันศุกรF ท่ี 1 เมษายน 2565 จนกว�าการประชุมจะแล�วเสร็จ 
10. ในวันศุกรFท่ี 8 เมษายน 2565 บริษัทฯ จัดประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส: (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ไม�มีการจัด 

การประชุมแบบเข�าน่ังฟyงในห�องประชุมใด ๆ หากผู�ถือหุ�นท�านใดไม�สะดวกท่ีจะเข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสF จึงขอ
ความกรุณาผู�ถือหุ�นมอบฉันทะให�กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเข�าประชุมแทน โดยยื่นความจํานงขอเข�าร�วม
ประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกสFเท�าน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน�าท่ี 40 

 

* หมายเหตุการใช�งาน 

กรณีรับมอบฉันทะจากผู�ถือหุ�นมากกว�า 1 คน 
ผู�เข�าร�วมประชุมสามารถกดปุwม “สลับบญัชี” 

โดยบัญชีก�อนหน�าจะยังถกูนับเป=นฐาน 
ในการประชุม 

กรณีออกจากการประชมุ 
ผู�เข�าร�วมประชุมสามารถกดปุwม  

“ออกจากการประชุม” 
ซ่ึงระบบจะนําคะแนนเสียงของผู�ถือหุ�น/ 

ผู�รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสําหรับ 
วาระท่ียังไม�ได�ลงคะแนนเสียง 
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สรุปขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข�าร�วมประชุมผ�านสื่ออิเลก็ทรอนิกส: (e-AGM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู�ถือหุ�นสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข�าไปท่ี 
เว็บไซตF https://inet.inventech.co.th/TCAP185045R 

กรอกข�อมูลสําหรับยื่นแบบคําร�อง 
(e-Request) 

ผู�ถือหุ�นแก�ไขและส�งเอกสาร 
เพ่ิมเติม 

ส�งแบบคําร�อง 

ระบบแจ�งอีเมลตอบกลับผู�ถือหุ�นว�าได�รับแบบคําร�อง 
และกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

 

ระบบแจ�งอีเมลแจ�งการปฏิเสธแบบคําร�อง 

เจ�าหน�าท่ีพิจารณา 
อนุมัติคําร�อง 

 

แจ�งผลการอนุมัติผ�านอีเมลและนําส�งลิงกF 
สําหรับลงทะเบียนเพ่ือเข�าร�วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเข�าร�วมประชุม 
(e-Register) 

ระบบแจ�ง SMS เพ่ือเตือนผู�ถือหุ�นให�เข�าประชุม 
พร�อมนําส�งลิงกFสําหรับลงทะเบียนเข�าร�วมประชุม 

 

* ขั้นตอนน้ีจํานวนหุ�นของผู�ถือหุ�นถูกนับเป=นองคFประชุม 

กรอกอีเมลเพ่ือลงทะเบียนใช�งาน 
Cisco Webex Meetings 

รับชมถ�ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (e-Voting) 
ผ�าน Cisco Webex 


