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สิงทีสง่มาดว้ย 10 

ข ้อปฏิบัต ิสาํหร ับการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้น  ปี 2563 
บร ิษัท  โทเทลิ แอ็คเซ ็ส คอมมูนิเคชัน  จาํกัด (มหาชน ) 

 
เนืองจากทางบริษัทมีความห่วงใยความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ และเพือป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือไวรสัโคโรนา 
(COVID-19) บริษัทจึงจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2563 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกสเ์พียงช่องทางเดียว และบริษัทไม่มีการจดั
ลงทะเบียนหนา้งานใด ๆ ในวนัจนัทรที์ 31 สิงหาคม 2563 จึงขอความกรุณาผูถื้อหุน้ทกุท่านทาํการมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษัทเขา้ประชมุแทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถเขา้รว่มประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดย
ปฏิบติัตามแนวทาง ดงันี 

1.  สาํหร ับผู้ถอืห ุ้นทมีอบฉันทะ และไม่ประสงคจ์ะเข ้าร ่วมการประชุม  
 การมอบฉนัทะ 

กรุณานาํแบบแจง้การประชมุ (สิงทีสง่มาดว้ย 5) พรอ้มทงัเอกสารสาํหรบัการลงทะเบียน (ตามรายละเอียดทีระบใุนสิงทีสง่มาดว้ย 6) 
พรอ้มทงัจดัทาํหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. (สิงทีสง่มาดว้ย 7) หรือแบบ ค. โดยเลือกใชแ้บบใดแบบหนงึ (ซงึสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเว็บไซต์
ของบรษัิทที https://investor.dtac.co.th/th/documents/shareholders-meeting?year=2020 เลือก “การประชมุสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2563”) ทีกรอกขอ้มลูครบถว้น โดยจดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบทางไปรษณียม์ายงับรษัิทตามที
อยู่ขา้งลา่งนี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบรษัิท ภายในวนัองัคารที 25 สิงหาคม 2563 เวลา 17:30 น. 

บรษัิท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชนั จาํกดั (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานกุารบรษัิท 
ชนั 39 อาคารจตัรุสัจามจรุี 
เลขที 319 ถนนพญาไท แขวงปทมุวนั เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย 

ในการมอบฉนัทะนนั ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนงึตามความประสงค ์หรอืจะเลือกมอบฉนัทะให้
นางชนัญญาร ักษ ์เพช็รร์ ัตน  ์หร ือ นางกมลวรรณ วิปุลากร หร ือนางปรารถนา มงคลกุล ซงึเป็นกรรมการอ ิสระของบรษัิท
ท่านใดท่านหนงึเป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการอิสระท่านดงักลา่วจะลงมติในแตล่ะวาระตามทีผูถื้อหุน้
กาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ทงันีขอ้มลูของกรรมการอิสระแต่ละท่านปรากฏในสิงทีสง่มาดว้ย 8 

2.  สาํหร ับท ่านผู้ถ ือห ุ้นท ีประสงคจ์ะเข ้าร ่วมประชุมด้วยตนเอง หร ือโดยผู้ร ับมอบฉันทะทไีม่ใช ่กรรมการอ ิสระผ่าน
สืออ ิเล็กทรอนิกส  ์

 ระบบลงทะเบียนล่วงหนา้จะเปิดใหด้าํเนินการ ตงัแต่วนัที 15 สิงหาคม 2563 – 25 สิงหาคม 2563 โดยระบบจะปิดรบั
ลงทะเบียนเวลา 17:30 น. วนัที 25 สิงหาคม 2563 เพือรกัษาสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูร้บัมอบฉันทะ ขอความกรุณาดาํเนินการ
ลงทะเบียนล่วงหนา้เพือการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัองัคารที 
25 สิงหาคม 2563 เวลา 17:30 น. กรณีส่ง หรือบริษัทได้รับเอกสารภายหลังกําหนดปิดรับลงทะเบียนทีกําหนด ท่านจะไม่

สามารถเข้าร่วมการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 2.1 แจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ ผ่านระบบลงทะเบียน AGM e-Request  
  https://app.inventech.co.th/dtac หรอืสแกน QR Code นี 
  เพือยืนแบบคาํรอ้งในการเขา้รว่มประชมุออนไลนใ์นครงันี 



 

58 
 

 2.2 ผูถื้อหุน้โปรดเตรียม อีเมล Address, เบอรโ์ทรศพัทส์าํหรบัการลงทะเบียน, แบบแจง้การประชมุ 
(สิงทีส่งมาดว้ย 5) และเอกสารยืนยนัตวัตน (ตามรายละเอียดทีระบใุนสิงทีส่งมาดว้ย 6) ก่อนเริมการลงทะเบียน 
* หนงึอีเมล Address สามารถใชง้านไดต้อ่หนงึ User เท่านนั หากตอ้งการลงทะเบียนมากกวา่  ชดุ กรุณาเตรยีมอีเมล Address 
ใหค้รบตามจาํนวนชดุเอกสารทีจะลงทะเบียน  
 2.3 ผูถื้อหุน้โปรดยืนแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุล่วงหนา้ตามขนัตอน ดงันี 
 1. ผูถื้อหุน้สามารถยืนแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผ่านระบบ AGM e-Request (ตามขอ้ 2.1) 

 2. กรอกขอ้มลูตามทีปรากฏในหนา้ลงทะเบียนเพือยืนแบบคาํรอ้ง (* เป็นขอ้มลูทีจาํเป็นตอ้งระบ)ุ 

 3. แนบเอกสารยืนยนัตวัตน  

 4. อา่นและยอมรบัเงือนไขการใชบ้รกิาร 

 5. สง่แบบคาํรอ้ง โดยกดทีปุ่ ม “Request/สง่แบบคาํรอ้ง” 

 6. สามารถตรวจสอบสถานะแบบคาํรอ้ง โดยกดทีปุ่ ม “Follow/ติดตามสถานะ” 

 7. ผูถื้อหุน้สามารถตรวจสอบสถานะการยืนแบบคาํรอ้งผ่านทาง อีเมล ดงันี  

กรณีแบบคาํร ้องถูกอนุมัต  ิ(Approve) 

 ระบบจะทาํการสง่ อีเมล แจง้เตือน “แจง้การอนมุติัแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน AGM e-Voting” หรอืผูถื้อหุน้สามารถ

ทาํการ Search mail ดว้ยคาํวา่ “E-Request” เพือทาํการคน้หา อีเมล แจง้เตือน ซงึมีรายละเอียด ดงันี 

 - ลิงคส์าํหรบัเขา้หอ้งประชมุ : ใชใ้นการเขา้รว่มประชมุเพือรบัชมการถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex 

 - ลิงคส์าํหรบัการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง : ใชส้าํหรบักรณีทีไม่ทาํการติดตงั Application Webex บน PC/Laptop 

 - รหสัสาํหรบัการเขา้ใชง้านระบบ AGM e-Voting : โดยใช ้Username / Password ทีไดร้บั เพือ Login เขา้สูร่ะบบ 

* หากเอกสารแบบคาํรอ้งของผูถื้อหุน้ถกูอนมุตัิใหด้าํเนินการต่อตามขนัตอนที 4.1.2 

 กรณีแบบคาํร ้องไม่ถูกอนุมัต  ิ(Reject) 

 ระบบจะทาํการสง่ อีเมล แจง้เตือน “แจง้การปฏิเสธแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน AGM e-Voting” หรือผูถื้อหุน้สามารถ

ทาํการ Search mail ดว้ยคาํวา่ “E-Request” เพือทาํการคน้หา อีเมล แจง้เตือน ซงึมีรายละเอียด ดงันี 

 - รายละเอียดสาเหตแุละเหตผุลของการถกูปฏิเสธ 

* หากเอกสารแบบคาํรอ้งของผูถื้อหุน้ถกูปฏิเสธใหก้ลบัไปทาํตามขนัตอนที 2.3 อีกครงั โดยกรอก อีเมล ทีทาํการยืนแบบคาํรอ้ง 

จากนนั กดที “ไอคอนแวน่ขยาย” ระบบจะแสดงขอ้มลูเดิมขนึมาใหท้าํการแกไ้ขขอ้มลูหรอืทาํการอปัโหลดเอกสารใหม่อีกครงั 

2.4 ซึงผูถื้อหุน้จะไดร้บัการยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุตามลาํดบัการลงทะเบียนก่อนหลงัทางอีเมลทีท่านไดล้งทะเบียนไว ้
 2.5 กรณีทีเอกสาร หรือขอ้มลูไม่ครบถว้น หรือถกูตอ้ง ระบบจะแจง้ไปยงัอีเมลทีท่านผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะได้
ลงทะเบียนไวก้บับริษัท  

2.6 การแกไ้ขปัญหาเกียวกบัการลงทะเบียน ขอใหท่้านโปรดดาํเนินการตามคาํแนะนาํ หรือติดต่อเจา้หนา้ทีดแูลระบบ 
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ทีหมายเลข 02-096-9362 (4 คู่สาย) โดยใหบ้รกิารระหวา่งวนัที 15 – 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 – 17:30 น. และวนัที 31 
สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 – 17:30 น. 

หมายเหตุ 

     (1) ระบบประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (Webex) และระบบ AGM e-Voting สามารถรองรับผูเ้ข้าร่วมประชุมได้
สูงสุดจํานวน 3,000 คน ทังนีบริษัทอาจปิดรับการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาทีกําหนดไว ้หากจํานวนผูล้งทะเบียน
มีจํานวนเกินกว่าจํานวนสูงสุดทีระบบรองรับได้  
    (2) สิทธิการเข้าร่วมประชุม E-AGM จํากัดเฉพาะผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะเท่านัน  
    (3) บริษัทไม่มีการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นในวนัประชุมผ่านช่องทางอืน  ๆของบริษัท 

3. การส่งคาํถามล่วงหน้า  
 ผูถื้อหุน้สามารถสง่คาํถามหรอืความเห็นเกียวกบัวาระการประชมุมายงับรษัิทลว่งหนา้ก่อนการประชมุทางอีเมลที 
CompanySecretary@dtac.co.th ภายในวนัองัคารที 25 สิงหาคม 2563 เวลา 17:30 น. บริษัทจะสรุปประเด็นคาํถาม และ
คาํตอบทงัหมดเป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุ 

4. การเข ้าร ่วมประชุมผ่านสืออ ิเล็กทรอนิกส  ์และการเข ้าสู่ระบบ AGM e-Voting  
 4.1 ระบบประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(Webex) และระบบ AGM e-Voting รองรบั Web browser, PC, IOS และ 
android การเขา้ใชร้ะบบ Webex และระบบ AGM e-Voting โปรดดาํเนินการตามขนัตอนการติดตงั และคู่มือการใชง้าน ดงันี  

 4.1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสืออ ิเล็กทรอนิกส  ์ (Webex)   

คู่มือการติดตงั และใชง้านระบบ Webex  สามารถศึกษาวิธีการติดตงัไดที้ https://qrgo.page.link/Cgv2B 
หรือสแกน QR Code นี  
 
 

 4.1.1.1 ข ันตอนการตดิตงัการใช้งานระบบ Webex ผ่าน  PC / Laptop 

 1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสามารถสแกน QR Code นี  

 2. เลือกดาวนโ์หลด Webex Meetings โดยกดทีปุ่ ม “Download for Windows” 

 3. ดบัเบิลคลิกทีไฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดที้ Folder Download) เพือเขา้สูห่นา้การติดตงั 

 4. เขา้สูห่นา้การติดตงั จากนนักดปุ่ ม “Next” 

 5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนนักดปุ่ ม “Next” 

 6. กดปุ่ ม “Install” จากนนัรอการติดตงัสกัครู ่แลว้กดปุ่ ม “Finish” 

 7. เมือทาํการติดตงัเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏทีหนา้จอเดสกท์็อป 
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 4.1.1.2 ข ันตอนการติดตังการใช้งานระบบ Webex ผ่าน  Mobile 

ระบบปฏิบัตกิาร  iOS 

          1. เขา้ที Application App Store 

          2. ไปที icon คน้หา หรอื สญัลกัษณ ์“แวน่ขยาย” โดย

พิมพค์น้หา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม “Search” 

         3. จากนนักดทีปุ่ ม “รบั” ดา้นขวามือ เพือทาํการติดตงั 

Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลกัษณ ์ 

ดงัภาพ 

        4. ระบรุหสัผ่าน หรอื Touch ID เพือยืนยนัการติดตงั 

Application  

       5. จากนนัรอการติดตงัสกัครู ่ 

      6. เมือทาํการติดตงัเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏทีหนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัตกิาร  Android 

            1. เขา้ที Application Play Store 

            2. ไปทีช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์

คน้หา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 

 3. จากนนักดทีปุ่ ม “Install” ดา้นขวามือ เพือทาํการ

ติดตงั Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลกัษณ ์

ดงัภาพ 

          4. กดปุ่ ม “Accept” เพือยืนยนัการติดตงั Application  

          5. จากนนัรอการติดตงัสกัครู ่ 

          6. เมือทาํการติดตงัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน 

“Webex Meet” ปรากฏทีหนา้จอโทรศพัท ์

 
 4.1.2 การใช้งานระบบ AGM e-Voting 

คู่มือการใชง้านระบบ AGM e-Voting สาํหรบัการใชง้าน
บน PC/Laptop   
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือการใชง้านระบบ AGM e-Voting สาํหรบัการใชง้าน
บน IOS   
 
 

 
https://qrgo.page.link/pgvit 

คู่มือการใชง้านระบบ AGM e-Voting สาํหรบัการใชง้าน
บน Web Browser   
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใชง้านระบบ AGM e-Voting สาํหรบัการใชง้าน
บน Android 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 
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4.1.2.1 ข ันตอนการใช้งานระบบ AGM e-Voting ผ่าน  PC / Laptop ดังนี 
 1. ผูถื้อหุน้ทาํการ คลิกลิงคส์าํหร ับเข ้าหอ้งประชุม ทีไดร้บัจาก อีเมล แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใช้

งาน AGM e-Voting 

 2. จากนนัระบบจะแสดง Event Information ใหท้าํการกรอกขอ้มลูทางดา้นขวาในสว่นของ Join Event Now  

โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 - ใหท้าํการกรอกขอ้มลูทีช่อง First name / Last name และอีเมล address 

 - ในช่องEvent password ระบบทาํการ Default คา่ให ้ท่านผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งทาํการแกไ้ขหรอืเปลียนแปลง 

 - จากนนักดปุ่ ม “Join Now” 

 3. ใหผู้ถื้อหุน้ทาํการกรอกขอ้มลูในช่อง Confirm อีเมล address เพือยืนยนั อีเมล อีกครงั และกดปุ่ ม “Submit” 

 4. จากนนัใหค้ลิกที “Run a temporary application” เพือเขา้สูก่ารใชง้านภายใน Application Webex  

 5. กดทีปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพือเขา้รว่มประชมุผ่าน Application Webex 

 6. ระบบจะปรากฏหนา้จอการทาํงาน 2 สว่น คือ ทางดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรอืแสดงผลตา่ง ๆ ภายใน

งานประชมุ และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในสว่นของฟังกช์นั Q&A และ Multimedia Viewer ซงึแสดงหนา้ login ของระบบ 

AGM e-Voting 

 7. จากนนักดทีปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางดา้นขวามือในสว่นของฟังกช์นัMultimedia Viewer ระบบจะแสดงหนา้จอ 

login เขา้ใชง้านระบบ AGM e-Voting ใหท้าํการกรอก Username / Password ทีไดร้บัจาก อีเมล แจง้การอนมุติัแบบคาํรอ้งขอ

สาํหรบัการใชง้าน AGM e-Voting โดยกดทีปุ่ ม “Sign in”  

 8. จากนนัใหท้าํการลงทะเบียน โดยกดทีปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ” 

* ขนัตอนนีจะถือวา่ผูถื้อหุน้ทาํการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเรียบรอ้ยแลว้ จะทาํใหจ้าํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

  9. เมือทาํการลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้สามารถทาํการตรวจสอบวาระทีสามารถทาํการออกเสียง

ลงคะแนนไดโ้ดยกดทีปุ่ ม “เลือกวาระ”  

 10. เมือผูถื้อหุน้ตอ้งการทาํการลงคะแนนใหเ้ลือกวาระทีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนนัระบบจะแสดงปุ่ ม

สาํหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทงัหมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) 4. ไม่สง่การ

ออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 

 * หากทาํการเลือก "ไม่สง่การออกเสียงลงคะแนน" หรอื “งดออกเสียง” บรษัิทจะนาํคะแนนเสียงของท่านเทไปยงัผลคะแนน

ทีการประชมุกาํหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาํการเปลียนแปลงไดจ้นกวา่วาระนนัจะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

  11. ผูถื้อหุน้สามารถทาํการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เมือวาระนนัปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้ โดยทาํ

การเลือกวาระทีตอ้งการตรวจสอบ จากนนัระบบจะแสดงกราฟและผลคะแนนของวาระนนั ๆ 
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  12. ผูถื้อหุน้สามารถทาํการออกจากการประชมุ โดยเลือกที “ไอคอนผูใ้ชง้าน” 

และกดทีปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” 

*ขนัตอนนีหากผูถื้อหุน้ทาํการออกจากการประชมุระหวา่งการประชมุ ระบบจะนาํคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุใน

วาระทียงัไม่ถกูดาํเนินการ 

 13. *กรณีผูถื้อหุน้มีการรบัมอบฉนัทะหลาย Account โดยเลือกที “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่ ม “สลบับญัชี” เพือ

เขา้ใชง้าน Accountอืน ๆ โดยทีคะแนนเสียงและองคป์ระชมุจะไม่ถูกนาํออกจากการประชมุ 

 4.1.2.2 ข ันตอนการใช้งานระบบ AGM e-Voting ผ่าน  Mobile 
  >> หนา้จอที 1 สว่นการรบัชมถ่ายทอดสดของทางบรษัิท 

  1. ผูถื้อหุน้ทาํการ คลิกลิงคส์าํหร ับเข ้าหอ้งประชุม ทีไดร้บัจาก อีเมล แจง้การอนมุติัแบบคาํรอ้งสาํหรบัการใชง้าน 

AGM e-Voting 

 2. จากนนัระบบจะแสดง Event Information ใหท้าํการกรอกขอ้มลูทางดา้นขวาในส่วนของ Join Event Now โดยมี

รายละเอียด ดงันี 

 - ใหท้าํการกรอกขอ้มลูทีช่อง First name / Last name และอีเมล address 

 - ในช่องEvent password ระบบทาํการ Default คา่ให ้ท่านผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งทาํการแกไ้ขหรอืเปลียนแปลง 

 - จากนนักดปุ่ ม “Join Now” 

 3. ใหผู้ถื้อหุน้ทาํการกรอกขอ้มลูในช่อง Confirm อีเมล address เพือยืนยนั อีเมล อีกครงั และกดปุ่ ม “Submit” 

 4. จากนนัใหค้ลิกที “Run a temporary application” เพือเขา้สูก่ารใชง้านภายใน Application Webex  

  5. กดทีปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพือเขา้รว่มประชมุผ่าน Application Webex 

  6. รบัชมถ่ายทอดสดการประชมุผ่าน Application Webex 

* ซงึในขนัตอนนียงัไม่ใช่การลงทะเบียนเพือเขา้รว่มประชมุ ฉะนนัจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้จะยงัไม่ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

** หากท่านผูถื้อหุน้ตอ้งการใชง้านในสว่นของระบบ AGM e-Voting ใหส้ลบั Browser เพือใชง้านหนา้จอส่วนที 2 ดงันี 

 >> หนา้จอที 2 สว่นการใชง้านระบบ AGM e-Voting 

  1. ผูถื้อหุน้ทาํการ คลิกลิงคส์าํหร ับการลงทะเบียนเข ้าร ่วมประชุม และลงคะแนนเสียง ทีไดร้บัจาก อีเมล แจง้

การอนมุติัแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน AGM e-Voting หรือ URL สาํหรบัเขา้ใชง้านระบบ AGM e-Voting 

 2. กรอก Username และ Password ทีไดร้บัจาก อีเมล แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้ง จากนนักดปุ่ ม “Sign in” 

 3. จากนนัใหท้าํการลงทะเบียน โดยกดทีปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ” 

*ขนัตอนนีจะถือวา่ผูถื้อหุน้ทาํการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเรียบรอ้ยแลว้ จะทาํใหจ้าํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 
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 4. เมือทาํการลงทะเบียนเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านผูถื้อหุน้สามารถทาํการตรวจสอบวาระทีสามารถทาํการออกเสียง

ลงคะแนนไดโ้ดยกดทีปุ่ ม “เลือกวาระ”  

  5. เมือผูถื้อหุน้ตอ้งการทาํการลงคะแนนใหเ้ลือกวาระทีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน จากนนัระบบจะแสดงปุ่ ม

สาํหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทงัหมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีสม้) 4. ไม่สง่การ

ออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 

 * หากทาํการเลือก "ไม่สง่การออกเสียงลงคะแนน" หรอื “งดออกเสียง” บรษัิทจะนาํคะแนนเสียงของท่านเทไปยงัผลคะแนน

ทีการประชมุกาํหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาํการเปลียนแปลงไดจ้นกวา่วาระนนัจะปิดการสง่ผลการลงคะแนน 

  6. ผูถื้อหุน้สามารถทาํการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เมือวาระนนัปิดการส่งผลการลงคะแนนแลว้ โดยทาํ

การเลือกวาระทีตอ้งการตรวจสอบ จากนนัระบบจะแสดงกราฟและผลคะแนนของวาระนนั ๆ 

  7. ผูถื้อหุน้สามารถทาํการออกจากการประชมุ โดยเลือกที “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” 

*ขนัตอนนีหากผูถื้อหุน้ทาํการออกจากการประชมุระหวา่งการประชมุ ระบบจะนาํคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุ 

ในวาระทียงัไม่ถกูดาํเนินการ 

  8. *กรณีผูถื้อหุน้มีการรบัมอบฉนัทะหลาย Account โดยเลือกที “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และ 

กดทีปุ่ ม “สลบับญัชี” เพือเขา้ใชง้าน Accountอืน ๆ โดยทีคะแนนเสียงและองคป์ระชมุจะไม่ถกูนาํออกจากการประชมุ  

4.2 ระบบประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัจนัทรที์ 31 สิงหาคม 2563 เวลา :00 น.  
(ก่อนเปิดประชมุ 1 ชวัโมง) โดยผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ทีไดร้บั และปฏิบตัิตาม
คู่มือการใชง้านในระบบ  

4.3 การทาํงานของระบบประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(Webex) และระบบ AGM e-Voting ขึนอยู่กบัระบบอินเตอรเ์น็ตที
รองรบัของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ รวมถึงอปุกรณ ์และ/หรือโปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณาใชอ้ปุกรณ ์และ/หรือโปรแกรม
ดงัต่อไปนีในการใชง้านระบบ 

 ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตทีแนะนาํ ควรไม่ตาํกว่า 4 Mbps 

 โทรศพัทเ์คลือนที/อปุกรณแ์ท็ปเล็ตระบบปฏิบติัการ Android รองรบัทกุ Version หรือระบบปฏิบติัการ IOS รองรบั
ทกุ Version  

 อินเทอรเ์น็ตบราวเซอร ์Firefox หรือ Chrome หรือ Safari 
วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบตัิการ 

 Android: เลือก การตงัค่า หรือการตงัค่าเพิมเติม>เกียวกบัโทรศพัท>์ขอ้มลูซอฟตแ์วร ์หรือเวอรช์นั Android 

 IOS: เลือก การตงัค่า>ทวัไป>เกียวกบั>เวอรช์นั 

4.4 การแกไ้ขกรณีประสบปัญหาเกียวกบัรบัชม ขอใหท่้านโปรดดาํเนินการตามคาํแนะนาํ หรือติดต่อเจา้หนา้ทีดแูลระบบ 
ทีหมายเลข 02-096-9362 (4 คู่สาย) โดยใหบ้รกิารระหวา่งวนัที 15 – 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08:30 – 17:30 น. และวนัที  
สิงหาคม  เวลา 08:30 – 17:30 น 


