สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2
ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น.
--------------------------------------------------------------การมอบฉันทะ
1. ผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนตามแบบหนังสื อมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
2. กรณีที่ผถู ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ สามารถมอบฉันทะให้
1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายกฤษฎา บุญราช
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) ศาสตราจารย์ สมคิด เลิศไพฑูรย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ

หรื อ
หรื อ

3. ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
4. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะและเอกสารหรื อหลักฐานมายังบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุม
ล่วงหน้าภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรื อขีด
ลบข้อความที่สาคัญ ผูม้ อบฉันทะต้องลงนามกากับไว้ทุกแห่ง หนังสื อมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะอานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ สาหรับผูร้ ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่ วม
ประชุม
เอกสารที่ต้องใช้ ประกอบการมอบฉันทะ
1. หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pttgcgroup.com)
หมายเหตุ

• ผู้ถือหุ้นไม่ สามารถแบ่ งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่ งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
• ผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉั นทะเท่ ากับจานวนหุ้นที่ตนถื ออยู่ โดยไม่ สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่ วน
น้ อยกว่ าจานวนที่ตนถืออยู่ได้
1.1 กรณีผ้ ูมอบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา (ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการ
ออกเสี ยงในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
(2) หนังสื อมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผูม้ อบฉันทะ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อสาเนาหนังสื อ
เดินทาง (ในกรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อบฉันทะ ทั้งนี้ สาเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีขอ้ มูลและภาพใบหน้าของ
ผูม้ อบฉันทะที่ชดั เจน และไม่หมดอายุก่อนหรื อ ณ วันประชุม
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(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่
(ที่มีเลขประจาตัวประชาชนด้วย) หรื อหนังสื อเดินทาง (ในกรณีผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาว
ต่างประเทศ) มีขอ้ มูลและ ภาพใบหน้าของผูร้ ับมอบฉันทะที่ชดั เจน และเอกสารไม่หมดอายุ
ก่อนหรื อ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ เพื่อการ
ลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect
1.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล (ขอแนะนาให้ใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสี ยง
ในแต่ละระเบียบวาระ)
(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
(2) หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรอง
นิติบุคคล พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(3) กรณีผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรอง
การเป็ นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อ
ลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล (ถ้ามี)
(4) กรณีผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรอง
การเป็ นนิ ติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู่ หนังสื อรับรองการเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค
(Notary Public) หรื อหน่วยราชการที่มีอานาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
(5) สาหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทา
คาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันดัวย และให้ผมู ้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น
ลงนามรับรองความถูกต้องของคาแปล
(6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลข
ประจาตัวประชาชนด้วย) หรื อหนังสื อเดินทาง (ในกรณี ผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ)
ที่มีขอ้ มูลและภาพใบหน้าของผูร้ ับมอบฉันทะที่ชดั เจน และไม่หมดอายุก่อนหรื อ ณ วัน
ประชุม พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ เพื่อการลงทะเบียนตาม
ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect
1.3 หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็ นผูร้ ับฝากหุน้ และดูแลหุน้ (สามารถดาวน์โหลดได้ที่
www.pttgcgroup.com)
(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
(2) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คสั โตเดียน (Custodian)
เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(3) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian)
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(4) หนังสื อมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสื อรับรองนิติบุคคล
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(5) กรณีผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรอง
นิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียน
ไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
(6) กรณีผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสาเนาหนังสื อรับรองการเป็ น
นิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอานาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสื อรับรอง
การเป็ นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี พบั ลิค (Notary Public) หรื อหน่วย
ราชการที่มีอานาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี
(7) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อา้ งอิงเอกสารดังกล่าว หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบุคคล
ดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของคาแปลด้วย
(8) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้าราชการ หรื อใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจาตัว
ประชาชนด้วย) หรื อหนังสื อเดินทาง (ในกรณีผรู ้ ับมอบฉันทะเป็ นชาวต่างประเทศ) มีขอ้ มูลและภาพ
ใบหน้าของผูร้ ับมอบฉันทะที่ชดั เจน และไม่หมดอายุก่อนหรื อ ณ วันประชุม พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูร้ ับมอบฉันทะ เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech
Connect
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ผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนยื่นแบบคาร้ องเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยืน่ แบบคาร้องเข้าร่ วมประชุมผ่าน Web Browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/PTTGC173529R
หรื อสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ
2. เมื่อเข้าสู่ ระบบแล้ว ให้ผถู ้ ือหุ้นกรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น
• เลขประจาตัวประชาชน / เลขที่หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล
• เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
• ชื่อ - นามสกุล
• จานวนหุ้น
• อีเมล
• เบอร์โทรศัพท์
• เอกสารแนบ
- กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจาตัวประชาชน /
หนังสื อเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่าย
สาเนาได้)
- กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนด
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดการเข้าร่ วมประชุม
ข้อกาหนดการเข้าร่ วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดยคลิกในช่องสี่ เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้
บริ การ
4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคาร้อง”
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้อง เมื่อคาร้องได้รับการอนุมตั ิผถู ้ ือหุ้น
จะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้
1. ลิงก์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
2. ข้อมูล Username และ Password สาหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
3. ลิงก์สาหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting
4. ลิงก์สาหรับคู่มือการใช้งานระบบ
โดยสามารถเข้าร่ วมประชุมได้ตามเวลาที่แจ้งในหนังสื อเชิ ญประชุ ม กรณี คาร้องไม่ถูก อนุ มัติ
ผูถ้ ือหุน้ จะได้รับอีเมลแจ้งถึงสาเหตุและสามารถดาเนินการยืน่ แบบคาร้องเพิ่มเติมได้
6. สาหรับผูถ้ ือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผูถ้ ือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ งตามความประสงค์ หรื อเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ท่านใด
ท่านหนึ่งตามที่บริ ษทั ฯ กาหนดและแจ้งไว้ในหนังสื อเชิญประชุมเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะของผูถ้ ือหุ้นก็ได้ โดย
กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผถู ้ ือหุน้ กาหนดไว้ในหนังสื อมอบฉันทะ
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7. สาหรับผูถ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง หรื อโดยผูร้ ับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของ
บริ ษ ัท ฯ ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบลงทะเบี ย นยื่ น แบบค าร้ อ งจะเปิ ดให้ ด าเนิ น การตั้ง แต่ ว ัน ที่ 24
พฤษภาคม 2564 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิ ดรับลงทะเบียนของวันที่ 7 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะปิ ดการ
ประชุม
8. กรณี ผถู ้ ือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ กรุ ณาจัดส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อม
เอกสารประกอบมายังบริ ษทั ฯ ทางไปรษณี ย ์ ตามที่อยู่ดา้ นล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริ ษทั ฯ ภายใน
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น.
หน่วยงานกากับกิจการองค์กร
บริ ษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยคี่ อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900
การเข้ าร่ วมประชุ มผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ และการเข้ าสู่ ระบบ Inventech Connect
1. ระบบการประชุม ผ่า นสื่ ออิเล็กทรอนิก ส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ
Web Browser, PC, iOS และ Android โดยการเข้า ใช้ร ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech
Connect โปรดดาเนิ นการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ดังนี้
1.1 การใช้ งานระบบประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)
คู่มือการติดตั้งและใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่
https://qrgo.page.link/Cgv2B หรื อสแกน QR Code นี้
1.1.1 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้ งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรื อสามารถสแกน QR Code นี้
2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows”
3. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่ หน้าการติดตั้ง
4. เข้าสู่ หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ ม “Next”
5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ ม “Next”
6. กดปุ่ ม “Install” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ ม “Finish”
7. เมื่อทาการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ทอ็ ป

- 12 -

1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้ งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่ าน Mobile
ระบบปฏิบัติการ iOS

ระบบปฏิบัติการ Android

1. เข้าไปที่ Application App Store
2. ไปที่ Icon ค้นหา หรื อ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดยพิมพ์
ค้นหา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม “Search”
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อทาการติดตั้ง
Application Cisco Webex Meetings หรื อ
สัญลักษณ์ ดังภาพ
4. ระบุรหัสผ่าน หรื อ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง
Application
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
6. เมื่อทาการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex
Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์
1.2 การใช้ งานระบบ Inventech Connect

1. เข้าไปที่ Application Play Store
2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์
ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม
“Search”
3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อทาการ
ติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรื อ
สัญลักษณ์ ดังภาพ
4. กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่
6. เมื่อทาการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะมีไอคอน
“Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน PC / Laptop

คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน iOS

https://qrgo.page.link/KqnoP
คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน Web Browser

https://qrgo.page.link/pgvit
คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน Android

https://qrgo.page.link/iZ3ka

https://qrgo.page.link/vZ4rZ

1.2.1 ขั้นตอนการใช้ งานระบบ Inventech Connect ผ่ าน PC / Laptop ดังนี้
1. ผูถ้ ือหุ้นทาการ คลิกลิงก์ สาหรั บ ลงทะเบี ยนเข้ า ร่ วมประชุ ม ที่ได้รับจากอี เมลแจ้งการอนุ มัติ
แบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. ระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม (e-Register) ให้ทาการกรอก Username และ
Password ตามที่ได้รับจากอีเมล จากนั้นกดปุ่ ม “Sign in”
3. เมื่อทาการลงทะเบียนสาเร็ จ ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผูถ้ ือหุน้ (ขั้นตอนนี้ จะถือว่า
ผูถ้ ือหุน้ ทาการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเรี ยบร้อยแล้ว จะทาให้จานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้นถูกนับเป็ นองค์ประชุม)
จากนั้น ให้ท าการกดปุ่ ม “ไปยัง หน้า ลงทะเบีย นเพื ่อ เข้า รับ ชมถ่า ยทอดสดผ่า น Application Cisco Webex
Meeting”
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4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ทาการกรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- แสดงข้อมูลชื่อของผูถ้ ือหุน้ หรื อชื่อของผูร้ ับมอบฉันทะในช่อง “First Name”
- แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในช่อง “Last Name” (กรณี รับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลข
ทะเบียน)
- ช่อง “Email address” ให้ทาการกรอกอีเมลเพื่อเข้าใช้งาน (ซึ่งผูถ้ ือหุ้นต้องกรอกอีเมลให้ตรง
กับอีเมลที่ได้ทาการยืน่ แบบคาร้องเข้าระบบ e-Request)
- ในช่อง “Event password” ระบบทาการ Default ค่าให้ โดยท่านผูถ้ ือหุ้นไม่ตอ้ งทาการแก้ไข
หรื อเปลี่ยนแปลง
- จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Join Now”
5. จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่ การใช้งานภายใน Application Cisco
Webex Meeting
6. กดที่ปุ่ม “Join Event” (สี เขียว) เพื่อเข้าร่ วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting
7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการทางาน 2 ส่ วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรื อแสดง
ผลต่าง ๆ ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็ นการใช้งานในส่ วนของฟั งก์ชัน Q&A และ Multimedia
Viewer ซึ่งแสดงหน้า Login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting
8. จากนั้น กดที่ ปุ่ ม “Continue” (สี ฟ้ า ) ทางด้า นขวามื อ ในส่ ว นของฟั ง ก์ชัน Multimedia Viewer
ระบบจะแสดงหน้าจอ Login เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทาการกรอก Username
/ Password ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมตั ิแบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect และทาการกด
ที่ปุ่ม “Sign in”
9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่งผูถ้ ือหุ้นสามารถทาการตรวจสอบวาระที่สามารถทาการออก
เสี ยงลงคะแนนได้โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สี เขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออก
เสี ยง ลงคะแนน / Voting Status: Pending”
11. เมื่อผูถ้ ือหุ ้นต้องการลงคะแนนให้เลื อกวาระที่ตอ้ งการออกเสี ยงลงคะแนน จากนั้นระบบจะ
แสดงสถานะการลงคะแนนเป็ น “รอการออกเสี ยงลงคะแนน” ซึ่ งผูถ้ ือหุ้ นสามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสี ยงได้
ทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ
1. เห็นด้วย (สี เขียว)
2. ไม่เห็นด้วย (สี แดง)
3. งดออกเสี ยง (สี ส้ม) และ
4. ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุด (สี ฟ้า)
ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสี ยงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิ ดรับลงคะแนน
หากทาการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ด” หรื อ ไม่ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใด ๆ ก็ตาม
ระบบจะถือว่าเป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยตามแนวปฏิบตั ิการนับคะแนนเสี ยงของบริ ษทั ฯ โดยการออกเสี ยง
ลงคะแนนสามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิ ดการส่ งผลการลงคะแนน
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12. ผูถ้ ื อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสี ย งรายวาระได้ เมื่ อวาระนั้นปิ ดการส่ ง ผลการ
ลงคะแนนแล้ว โดยทาการเลือกวาระที่ตอ้ งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูล
การลงคะแนนเสี ยง ในวาระที่เลือก
*13. กรณี ผถู ้ ือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่
ปุ่ ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสี ยงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนาออกจากการ
ประชุม
*14. กรณี ผูถ้ ือหุ้นต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปุ่ม
“ออกจากการประชุม”
* ขั้นตอนนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นทาการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนาคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุ้นออกจากการประชุมในวาระดังกล่าวและวาระที่ยงั ไม่ถูกดาเนิ นการ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถกลับเข้า
มาในระบบและลงมติในวาระที่กาลังดาเนิ นการอยู่ และออกเสี ยงลงมติในวาระนั้น ๆ ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิ ด
การส่งผลการลงคะแนน
1.2.2 ขั้นตอนการใช้ งานระบบ Inventech Connect ผ่ าน Mobile
>> หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมการถ่ายทอดสดของทางบริ ษทั ฯ
1. ผูถ้ ือหุ ้นทาการ คลิกลิงก์ สาหรับลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุ ม ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุม ตั ิ
แบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม (e-Register) ให้ทาการกรอก Username
และ Password ตามที่ได้รับจากอีเมล จากนั้นกดปุ่ ม “Sign in”
3. เมื่อทาการลงทะเบียนสาเร็ จ ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผูถ้ ือหุ้น (ขั้นตอนนี้จะถือว่า
ผูถ้ ือหุ้นทาการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมเรี ยบร้อยแล้ว จะทาให้จานวนหุ้นของผูถ้ ือหุ้นถูกนับเป็ นองค์ประชุม )
จากนั้ น ให้ท าการกดปุ่ ม “ไปยัง หน้า ลงทะเบีย นเพื ่อ เข้า รับ ชมถ่า ยทอดสดผ่า น Application Cisco Webex
Meeting”
4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ ม “Join”
5. ให้ทาการกรอกข้อมูลที่ช่อง Display Name และ Email address จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK”
6. กดที่ปุ่ม “Join” (สี เขียว) เพื่อเข้าร่ วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting
หากผู้ถือหุ้ นที่ใช้ งานผ่ าน Mobile ต้ องการใช้ งานในส่ วนของ e-Voting ให้ สลับ Browser เพื่อใช้ งานหน้ าจอ
ส่ วนที่ 2 สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
>> หน้าจอที่ 2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect
1. ผูถ้ ื อหุ้นท าการ คลิก ลิง ก์ ส าหรั บ ลงทะเบี ยนเข้ า ร่ ว มประชุ ม (ส าหรั บ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ไ ม่ ป ระสงค์
จะรับชมการถ่ ายทอดสด) ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมตั ิแบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
หรื อ URL สาหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ทาการส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex
Meeting
2. กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมตั ิแบบคาร้อง จากนั้นกดปุ่ ม “Sign in”
3. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถทาการตรวจสอบวาระที่สามารถทาการออก
เสี ยง ลงคะแนนได้ โดยกดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สี เขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
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4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออก
เสี ยง ลงคะแนน / Voting Status: Pending”
5. เมื่อผูถ้ ือหุ้นต้องการลงคะแนนให้เลื อกวาระที่ต้องการออกเสี ยงลงคะแนน จากนั้นระบบจะ
แสดงปุ่ ม สาหรับการออกเสี ยงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ
1. เห็นด้วย (สี เขียว)
2. ไม่เห็นด้วย (สี แดง)
3. งดออกเสี ยง (สี ส้ม) และ
4. ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุด (สี ฟ้า)
ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสี ยงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิ ดรับลงคะแนน
หากทาการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสี ยงล่าสุ ด” หรื อ ไม่ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใด ๆ ก็ตาม
ระบบจะถือว่าเป็ นการลงคะแนนเสี ยงเห็นด้วยตามแนวปฏิบตั ิการนับคะแนนเสี ยงของบริ ษทั ฯ โดยการออกเสี ยง
ลงคะแนนสามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิ ดการส่ งผลการลงคะแนน
6. ผูถ้ ื อ หุ้น สามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสี ย งรายวาระได้ เมื่ อ วาระนั้น ปิ ดการส่ ง ผลการ
ลงคะแนนแล้ว โดยทาการเลือกวาระที่ตอ้ งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูล
การลงคะแนนเสี ยงในวาระที่เลือก
*7. กรณี ผูถ้ ือหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่
ปุ่ ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสี ยงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนาออกจากการ
ประชุม
*8. กรณีผถู ้ ือหุน้ ต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออก
จากการประชุม”
* ขั้นตอนนี้ หากผูถ้ ือหุ ้นทาการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนาคะแนนเสี ยง
ของผูถ้ ือหุ้นออกจากการประชุมในวาระดังกล่าวและวาระที่ยงั ไม่ถูกดาเนิ นการ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ้นสามารถกลับเข้า
มาในระบบและลงมติในวาระที่กาลังดาเนิ นการอยู่ และออกเสี ยงลงมติในวาระนั้น ๆ ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิ ด
การส่งผลการลงคะแนน
ระบบการประชุม ผ่า นสื่ ออิเล็ก ทรอนิก ส์จะเปิ ดให้เข้าระบบได้ใ นวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา
07:00 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชัว่ โมง) โดยผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับ
และปฏิบตั ิตามคู่มือการใช้งานในระบบ
การท างานของระบบการประชุม ผ่า นสื่ อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ
Inventech Connect ขึ้ นอยู่ก บั ระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู ถ้ ือหุ ้น หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์
และ/หรื อ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุ ณาใช้อุปกรณ์ และ/หรื อโปรแกรมดังต่อไปนี้ ในการใช้งานระบบ
• ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนา ไม่ควรต่ากว่า 4 Mbps
• โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบตั ิการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป หรื อ
ระบบปฏิบตั ิการ iOS รองรับ iOS 10.0 ขึ้นไป
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• เครื่ องคอมพิวเตอร์ /เครื่ องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบตั ิการ Windows รองรับ Windows 7
ขึ้นไป หรื อ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป
• อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรื อ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนา) หรื อ Safari
วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบตั ิการ
• Android: เลือก การตั้งค่า หรื อการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรื อ
เวอร์ ชนั่ Android
• iOS: เลือก การตั้งค่า > ทัว่ ไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ ชนั่
หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุ้นต้องนา Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมลมากรอกเพื่อทาการลงทะเบียน ระบบจะทาการ
ลงทะเบียนและนับเป็ นองค์ประชุมให้ที่ข้นั ตอนนี้ (หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ทาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุม ระบบ
จะไม่นับเป็ นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสี ยงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการ
ประชุมได้) หาก ผูถ้ ือหุน้ ทาการกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะทาการตัดคะแนน
เสี ยงออกจากองค์ประชุม)
2. ผูถ้ ื อหุ้นต้องเตรี ย มอี เมลส าหรั บ ยื่นแบบค าร้ องเพื่ อรั บ 1. ลิ งก์ส าหรั บการลงทะเบี ยนเข้าร่ วมประชุ ม 2.
Username และ Password สาหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date (วันที่ 6 พฤษภาคม 2564) จากบริ ษทั ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
พบปัญหาในการใช้ งาน สามารถติดต่อ Call Center ได้ ที่
โทร. 02-021-9121 (ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2564 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น.
เว้นวันที่ 26 พฤษภาคม 2564)
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