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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (e-Meeting) 

 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนงัสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/TWZ081245R 

กรอกข้อมูลสําหรับยื่นแบบคําร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคําร้อง 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 
อนุมัติคําร้อง 

แจ้งผลการอนุมัตผิ่านอีเมลและนําส่งลิงก ์
สําหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลบัผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคําร้อง 
และกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

*ข้ันตอนนี้จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแกไ้ขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคําร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัต ิ ผ่านการอนุมัต ิ

ดําเนินการ
ก่อนวัน
ประชุม 

ดําเนินการ 
ณ วัน
ประชุม 

หมายเหต ุ
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้มากกว่า 1 คน 
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี"โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม"ออกจากการประชุม"ซึ่งระบบจะนาํคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชมุสําหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 

หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ข้ึนอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา 
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา) 
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได ้
 - โทรศัพท์เคลื่อนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัตกิาร iOS หรือ Android 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนํา) หรือ Safari** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 


