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วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
วันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. 

 -----------------------------------  

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)               
ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉันทะโดยด าเนินการดงัน้ี 

การมอบฉันทะ  

1. ผูถื้อหุน้ควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตดัสินใจมอบฉนัทะ 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

3. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให้ 

1) นางกรรณิการ์ งามโสภี  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  
     กรรมการตรวจสอบ 

2) พล.อ.อ. ทรงธรรม โชคคณาพทัิกษ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

3) พล.ต.อ. สุชาติ ธีระสวัสดิ์  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ 
     และการพฒันาอย่างยั่งยืน 

4) พลตรี ฐิตวัชร์ เสถียรทิพย์  กรรมการอสิระ / กรรมการก ากบัดูแลกจิการและ 
     การพฒันาอย่างยั่งยืน / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

โดยกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบฉันทะจะด าเนินการตามท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ หากผูรั้บมอบฉันทะไม่
ด าเนินการตามท่ีท่านไดร้ะบุในหนงัสือมอบฉันทะ และท่านไดรั้บความเสียหายจากการไม่ด าเนินการดงักล่าว 
ท่านมีสิทธิด าเนินคดีตามกฎหมายได ้(กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่ไดอ้อกเสียงลงคะแนนไวเ้ป็นการล่วงหนา้ในหนงัสือ
มอบฉันทะ กรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร)
ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

4. เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ โดยเอกสารจะตอ้ง
มาถึงบริษทัฯ ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 โดยกรอกขอ้มูลและลงลายมือช่ือให้ครบถว้น หากมีการ
แกไ้ข หรือขีดลบขอ้ความท่ีส าคญั ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติด
อากรแสตมป์ 20 บาท  ทั้งน้ี  บริษทัฯ จะอ านวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ส าหรับหนงัสือ
มอบฉันทะท่ีผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมระบบการประชุมไดส้ าเร็จ /  หรือสามารถกรณีมี
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ผ่านระบบ Inventech Connect พร้อมโดยแนบเอกสาร
ประกอบการมอบฉนัทะครบถว้น 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 
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5.  หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระท าไดโ้ดยแจง้ความประสงค์เป็นหนังสือ
มายงับริษทัฯ ก่อนเร่ิมการประชุม 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดไดท่ี้ www.ggcplc.com) 

หมายเหตุ  
• ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนน

เสียงได้  
• ผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่  โดยไม่สามารถมอบฉันทะ 

เพยีงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ีตนถืออยู่ได้  

1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา (ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุ
การออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)  

(1)  แบบแจง้การประชุมซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้  

(2)  หนงัสือมอบฉนัทะซ่ึงไดล้งนามโดยผูม้อบฉนัทะ  

(3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาหนังสือ
เดินทาง (ในกรณีผูม้อบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉันทะ ทั้งน้ี ส าเนาเอกสารดงักล่าวตอ้งมีขอ้มูลและภาพใบหน้าของ 
ผูม้อบฉนัทะท่ีชดัเจน และไม่หมดอายกุ่อนหรือ ณ วนัประชุม 

(4)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ (ท่ีมีเลข
บัตรประจ าตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู ้รับมอบฉันทะเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ี มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู ้รับมอบฉันทะท่ีชัดเจน และเอกสาร 
ไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วนัประชุม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉันทะ  
เพื่อการลงทะเบียนตามขั้นตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect  

1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล (ขอแนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุ 
การออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระ)  

(1) แบบแจง้การประชุมซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ 

(2)  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรับรอง               
นิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

(3)  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบส าเนาหนังสือรับรอง
การเป็นนิติบุคคลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวนัประชุมเพื่อ
ลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  
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(4)  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนงัสือรับรองการ
เป็นนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือ
หน่วยราชการท่ีมีอ านาจ ก่อนถึงวนัประชุมเพื่อลงทะเบียน ไม่เกิน 1 ปี  

(5)  ส าหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท า 
ค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบมาพร้อมกันดัวย และให้ผูมี้อ  านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลนั้น  
ลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปล  

(6)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่   
(ท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู ้รับมอบฉันทะเป็น 
ชาวต่างประเทศ) ท่ีมีขอ้มูลและภาพใบหน้าของผูรั้บมอบฉันทะท่ีชัดเจน และไม่หมดอายุ
ก่อนหรือ ณ วนัประชุม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูรั้บมอบฉันทะ เพื่อการ
ลงทะเบียนตามขั้นตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect  

1.3 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเทศ  
และแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากหุน้และดูแลหุน้  

(1)  แบบแจง้การประชุมซ่ึงพิมพบ์าร์โคด้ 

(2)  หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน 
(Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  

(3)  หนังสือยืนยันว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ  
คสัโตเดียน (Custodian)  

(4)  หนังสือมอบฉันทะซ่ึงลงนามโดยผูมี้อ านาจลงนามผูกพนันิติบุคคลตามหนังสือรับรอง                
นิติบุคคล พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

(5)  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย ใหแ้นบส าเนาหนงัสือรับรองนิติ
บุคคล ออกโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ก่อนถึงวนัประชุม เพื่อลงทะเบียน
ไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี)  

(6)  กรณีผูม้อบฉันทะเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบส าเนาหนังสือรับรองการ
เป็นนิติบุคคล ซ่ึงออกโดยหน่วยราชการท่ีมีอ านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือ
รับรองการเป็นนิติบุคคลดงักล่าวจะตอ้งผ่านการรับรองจากโนตารีพบัลิค (Notary Public) หรือ
หน่วยราชการ ท่ีมีอ านาจ ก่อนถึงวนัประชุมเพื่อลงทะเบียน ไม่เกิน 1 ปี  
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(7)  เอกสารใดขา้งตน้ท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลเป็นภาษาองักฤษแนบ
มาพร้อมกนัดว้ย และให้บุคคลท่ีอา้งอิงเอกสารดงักล่าว หรือบุคคลผูมี้อ านาจกระท าการแทน
บุคคลดงักล่าวลงนามรับรองความถูกตอ้งของค าแปลดว้ย  

(8)  ส านาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาตขบัขี่ (ท่ีมีเลข
ประจ าตวัประชาชนดว้ย) หรือหนงัสือเดินทาง (ในกรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) 
ท่ี มีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู ้รับมอบฉันทะท่ีชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ  
ณ วนัประชุม พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูรั้บมอบฉันทะ เพื่อการลงทะเบียน  
ตามขั้นตอนการใชง้านระบบ Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ สามารถด าเนินการไดต้ามขั้นตอน ดงัน้ี 

ข้ันตอนย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1. ยืน่แบบค าร้องเขา้ร่วมประชุมผา่น Web Browser ใหเ้ขา้ไปท่ี http://app.inventech.co.th/GGC170545R 
หรือสแกน QR Code น้ี เพื่อเขา้สู่ระบบ 
 

2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้เลือกประเภทในการยืน่แบบค าร้อง และกรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง เช่น 
• เลขประจ าตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) / เลขทะเบียนนิติบุคคล 
• เลขทะเบียนผูถื้อหุน้                                • อีเมล 
• ช่ือ – นามสกุล • เบอร์โทรศพัท ์
• จ านวนหุ้น  

• เอกสารแนบ 
- กรณีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง โปรดแนบ บตัรประจ าตวั

ประชาชน / หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได)้ 

- กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ โปรดแนบ หนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีก าหนด 

3. เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ให้คลิกท่ีช่องส่ีเหล่ียมเพื่อยอมรับเง่ือนไขการใช้บริการและตกลงปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม 

4. จากนั้นใหเ้ลือก “ส่งแบบค าร้อง”  

5. หลังจากขั้นตอนท่ี 4. เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบค าร้อง เม่ือค าร้องได้รับการอนุมัติ  
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บอีเมลแจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุม 4 ส่วน ดงัน้ี 

1. ลิงกส์ าหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 
2. ขอ้มูล Username และ Password ส าหรับการเขา้ใชง้าน e-Voting 

http://app.inventech.co.th/GGC170545R
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3. ลิงกส์ าหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting 
4. ลิงกส์ าหรับคู่มือการใชง้านระบบ 

โดยสามารถเขา้ร่วมประชุมได้ตามเวลาท่ีแจ้งในหนังสือเชิญประชุม กรณีค าร้องไม่ถูกอนุมัติ  
ผูถื้อหุน้จะไดรั้บอีเมลแจง้ถึงสาเหตุและสามารถด าเนินการยืน่แบบค าร้องเพิ่มเติมได ้

6. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนั้น ผูถื้อหุ้นสามารถ 
มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ  
ท่านใดท่านหน่ึงตามท่ีบริษทัฯ ก าหนดและแจง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมเป็นผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นก็ได ้
โดยกรรมการอิสระท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ 

7. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ โดยผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ  
ของบริษทัฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบค าร้องจะเปิดให้ด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 21 
มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดรับการลงทะเบียนเม่ือปิดการประชุม ในวนัท่ี 1 เมษายน 2565  

8. กรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ  
พร้อมเอกสารประกอบมายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยู่ด้านล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษทัฯ 
ภายในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. 

หน่วยงานกิจการองคก์รและเลขานุการบริษทั 
บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
555/1 ศูนยเ์อนเนอร์ยีค่อมเพลก็ซ์ อาคาร เอ ชั้น 4 ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect 

1. ระบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ 
Web Browser, PC, iOS และ Android โดยการเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech 
Connect โปรดด าเนินการตามขั้นตอนการติดตั้ง และคู่มือการใชง้าน ดงัน้ี 

1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) 

คู่มือการติดตั้งและใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งไดท่ี้ 
https://bit.ly/3uZjL0X หรือสแกน QR Code น้ี  
 

1.1.1 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop 
1. เขา้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code น้ี   
2. กดปุ่ ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบติัการท่ีเคร่ืองรองรับ 
3. คลิกไฟลท่ี์ดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อท าการเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรม Webex Meeting 
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4. เขา้สู่หนา้การติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ ม “Next” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แลว้กดปุ่ ม “Finish” 
5. กดปุ่ ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในขอ้ตกลงสิทธ์ิการใชง้าน 
6. เม่ือท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ พิมพ ์“อีเมล” และ กดปุ่ ม “Next” เพื่อเขา้ใชง้าน 

1.1.2 ขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile 
 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
1. เขา้ไปท่ี Application App Store   
2. ไปท่ี Icon คน้หา หรือสัญลกัษณ์ “แวน่ขยาย” โดยพิมพ ์
คน้หา “Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนั้นกดท่ีปุ่ ม “รับ” ดา้นขวามือ เพื่อท าการติดตั้ง 
Application Cisco Webex Meetings หรือ 
สัญลกัษณ์ดงัภาพ   
4. ระบุรหสัผา่น หรือ Touch ID เพื่อยนืยนัการติดตั้ง 
Application  
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ 
6. เม่ือท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน “Webex  
Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัติการ Android 
1. เขา้ไปท่ี Application Play Store   
2. ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ ์
คน้หา “Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
3. จากนั้นกดท่ีปุ่ ม “Install” เพื่อท าการติดตั้ง 
Application Cisco Webex Meetings หรือ 
สัญลกัษณ์ดงัภาพ   
4. กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยนืยนัการติดตั้ง Application 
5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ 
6. เม่ือท าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะมีไอคอน “Webex  
Meet” ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect 

คู่มือการใชง้านระบบ Inventech Connect สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งไดท่ี้  

https://bit.ly/3sOmBD6 หรือสแกน QR Code น้ี 

1.2.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี ้

1. ผูถื้อหุ้นท าการ คลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ท่ีไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติั
แบบค าร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect 

2. ระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ให้ท าการกรอก Username 
และ Password ตามท่ีไดรั้บจากอีเมล จากนั้นกดปุ่ ม “Sign in” 

3. เม่ือท าการลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น (ขั้นตอนน้ี จะ
ถือว่าผูถื้อหุ้นท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ จะท าให้จ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นถูกนับเป็นองค์
ประชุม) จากนั้นให้ท าการกดปุ่ ม “ไปยงัหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco 
Webex Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information ใหท้ าการกรอกขอ้มูลทางดา้นขวาในส่วนของ Join Event 
Now โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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- แสดงขอ้มูลช่ือของผูถื้อหุน้ หรือช่ือของผูรั้บมอบฉนัทะในช่อง “First Name” 
- แสดงขอ้มูลเลขทะเบียนผูถื้อหุ้นในช่อง “Last Name” (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อทา้ย

เลขทะเบียน) 
- ช่อง “Email address” ให้ท าการกรอกอีเมลเพื่อเขา้ใช้งาน (ซ่ึงผูถื้อหุ้นตอ้งกรอกอีเมลให้

ตรงกบัอีเมลท่ีไดท้ าการยืน่แบบค าร้องเขา้ระบบ e-Request) 
- ในช่อง “Event password” ระบบท าการ Default ค่าให้ โดยท่านผูถื้อหุ้นไม่ต้องท าการ

แกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง 
- จากนั้นใหก้ดท่ีปุ่ ม “Join Now” 

5. จากนั้นให้คลิกท่ี “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application 
Cisco Webex Meeting 

6. กดท่ีปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผา่น Application Cisco Webex Meeting 

7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการท างาน 2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือ
แสดงผลต่างๆ ภายในงานประชุม และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในส่วนของฟังกช์นั Q&A และ Multimedia 
Viewer ซ่ึงแสดงหนา้ Login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 

8. จากนั้นกดท่ีปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางดา้นขวามือในส่วนของฟังกช์นั Multimedia Viewer ระบบ
จะแสดงหนา้จอ Login เขา้ใชง้านระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ท าการกรอก Username / Password ท่ี
ไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติัแบบค าร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect และท าการกดท่ีปุ่ ม “Sign in”  

9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการ
ออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดยกดท่ีปุ่ ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซา้ยมือและดา้นล่าง 

10. จากนั้นระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการ
ออกเสียงลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

11. เม่ือผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนให้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะ
แสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสียงได้  
ทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ 

1. เห็นดว้ย (สีเขียว)  
2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง)  
3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ  
4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า)  

ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน 
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หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ  
ก็ตามระบบจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามแนวปฏิบติัการนับคะแนนเสียงของบริษทัฯ โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

12. ผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เม่ือวาระนั้นปิดการส่งผล 
การลงคะแนนแลว้ โดยท าการเลือกวาระท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดง
ขอ้มูลการลงคะแนนเสียง ในวาระท่ีเลือก 

*13. กรณีผูถื้อหุ้นมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ี
ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้าน Account อ่ืนๆ ไดโ้ดยท่ีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน าออกจากการประชุม 

*14. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ ม 
“ออกจากการประชุม” 

* ขั้นตอนน้ี หากผูถื้อหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนน
เสียงของผูถื้อหุ้นออกจากการประชุมในวาระดงักล่าวและวาระท่ียงัไม่ถูกด าเนินการ ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถกลบั
เขา้มาในระบบและลงมติในวาระท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ และออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ไดจ้นกว่าวาระนั้นจะ
ปิดการส่งผลการลงคะแนน 

1.2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 

>> หนา้จอท่ี 1 ส่วนการรับชมการถ่ายทอดสดของทางบริษทัฯ 

1. ผูถื้อหุ้นท าการ คลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ท่ีไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติั
แบบค าร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect 

2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้ าการกรอก Username 
และ Password ตามท่ีไดรั้บจากอีเมล จากนั้นกดปุ่ ม “Sign in” 

3. เม่ือท าการลงทะเบียนส าเร็จ ระบบจะแสดงขอ้มูลการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น (ขั้นตอนน้ีจะถือว่า
ผูถื้อหุ้นท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้ จะท าให้จ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นถูกนบัเป็นองคป์ระชุม)  
จากนั้นใหท้ าการกดปุ่ ม “ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพื่อเขา้รับชมถ่ายทอดสดผา่น Application Cisco Webex Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ ม “Join”  

5. ใหท้ าการกรอกขอ้มูลท่ีช่อง Display Name และ Email address จากนั้น กดท่ีปุ่ ม “OK” 

6. กดท่ีปุ่ ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผา่น Application Cisco Webex Meeting 

หากผู้ถือหุ้นท่ีใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลบั Browser เพ่ือใช้งานหน้าจอส่วน
ท่ี 2 สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

>> หนา้จอท่ี 2 ส่วนการใชง้านระบบ Inventech Connect 
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1. ผูถื้อหุ้นท าการ คลิกลิงก์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์จะ
รับชมการถ่ายทอดสด) ท่ีไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติัแบบค าร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect หรือ 
URL ส าหรับการใชง้าน e-Voting ท่ีเจา้หนา้ท่ีท าการส่งใหท้างช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meeting 

2. กรอก Username และ Password ท่ีไดรั้บจากอีเมลแจง้การอนุมติัแบบค าร้อง หรือขอรหัส OTP  
ในการเขา้สู่ระบบ จากนั้นกดปุ่ ม “Sign in” 

3. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบวาระท่ีสามารถท าการ
ออกเสียงลงคะแนนได ้โดยกดท่ีปุ่ ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซา้ยมือและดา้นล่าง 

4. จากนั้นระบบจะแสดงวาระท่ีสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการ
ออกเสียงลงคะแนน / Voting Status : Pending” 

5. เม่ือผูถื้อหุ้นตอ้งการลงคะแนนให้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะ
แสดงปุ่ ม ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ ม คือ 

1. เห็นดว้ย (สีเขียว)  
2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง)  
3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 
4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้า) 

ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดรับลงคะแนน 

หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ  
ก็ตามระบบจะถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามแนวปฏิบติัการนับคะแนนเสียงของบริษทัฯ โดยการ
ออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

6. ผูถื้อหุ้นสามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เม่ือวาระนั้นปิดการส่งผลการ
ลงคะแนนแลว้ โดยท าการเลือกวาระท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูล
การลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเลือก 

*7. กรณีผูถื้อหุน้มีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ ม 
“สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้าน Account อ่ืนๆ ไดโ้ดยท่ีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน าออกจากการประชุม 

*8. กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ช้งาน” และกดท่ีปุ่ ม  
“ออกจากการประชุม” 

*ขั้นตอนน้ี หากผูถื้อหุน้ท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนนเสียง 
ของผูถื้อหุ้นออกจากการประชุมในวาระดงักล่าวและวาระท่ียงัไม่ถูกด าเนินการ ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถกลบัเขา้มา
ในระบบและลงมติในวาระท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ และออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ไดจ้นกว่าวาระนั้นจะปิดการ
ส่งผลการลงคะแนน 
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ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันท่ี  1 เมษายน 2565  
เวลา 07.30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะใช้ Username และ Password ท่ี
ไดรั้บและปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

การท างานของระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  (Cisco Webex Meeting) และระบบ 
Inventech Connect ขึ้นอยู่กบัระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/
หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดงัต่อไปน้ีในการใชง้านระบบ 

• ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน า ไม่ควรต ่ากวา่ 4 Mbps 

• โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี / อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบติัการ Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป 
หรือระบบปฏิบติัการ iOS รองรับ iOS 10.0 ขึ้นไป 

• เคร่ืองคอมพิวเตอร์ / เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows รองรับ 
Windows 7 ขึ้นไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึ้นไป 

• อินเทอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอร์ท่ีแนะน า) หรือ Safari  

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบติัการ 

• Android : เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เก่ียวกบัโทรศพัท์ > ขอ้มูลซอฟต์แวร์ 
หรือเวอร์ชนั Android 

• iOS : เลือก การตั้งค่า > ทัว่ไป > เก่ียวกบั > เวอร์ชนั 
หมายเหต ุ: 

1.  ผูถื้อหุ้นตอ้งน า Username และ Password ท่ีไดรั้บจากอีเมลมากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน ระบบจะท าการ
ลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ท่ีขั้นตอนน้ี (หากผูถื้อหุ้นไม่ท าการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 
ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้  รวมถึงจะไม่สามารถรับชม 
การถ่ายทอดสดการประชุมได)้ หากผูถื้อหุ้นท าการกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบ
จะท าการตดัคะแนนเสียงออกจากองคป์ระชุม 

2.  ผูถื้อหุ้นต้องเตรียมอีเมลส าหรับยื่นแบบค า ร้องเพื่อรับ 1) ลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
2) Username และ Password ส าหรับเขา้ประชุม 

3.  ขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date (วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2565) จากบริษทั ศูนย์
รับฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Call Center ได้ท่ี 
โทร. 02-931-9137 หรือ Line : @inventechconnect (ระหว่างวนัท่ี 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 17.30 น.
เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 


