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บรษัิท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 53 จาก 61 

ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Inventech Connect) 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขัน้ตอน

การย่ืนแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ดงันี ้

  

1. ย่ืนแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี  https://app.inventech.co.th/TTW152014R 

หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเขา้สูร่ะบบ        และดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. สาํหรบัผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส ์ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคาํรอ้งจะเปิดให้ดาํเนินการตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. 

โดยระบบจะปิดการลงทะเบยีนวันที ่11 เมษายน 65 จนกว่าจะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัทฯ 

02-931-9138 

ใหบ้ริการระหวา่งวนัท่ี 1 – 11 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทาํการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 

.
1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคาํร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามทีร่ะบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเงือ่นไขปฎิบตัิตามข้อกาํหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคาํร้อง / Request” 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 

 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น 

 

 

หากกรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนย่ืนแบบคาํรอ้งผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ์หรือจดัส่ง หนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายงับริษัทฯ ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยู่ขา้งล่างนี ้

โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึ บริษัทฯ ภายในวันที ่8 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

บริษัท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

แผนกเลขานกุารบริษัท  

เลขท่ี 30/130 ม.12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ต.ไรขิ่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

3.  ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดให้เขา้ระบบไดใ้นวันท่ี 11 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนประชุม  2                           

ชั่วโมง) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ท่ีไดร้บัและปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

ขั้นตอนการยืน่แบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

https://app.inventech.co.th/TTW152014R
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ขั้นตอนการลงทะเบยีนเพือ่เข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก ์URL สาํหรับเข้าห้องประชุมทีไ่ด้รับจากอีเมล 

 2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่

ระบบ 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์

ประชุม 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ ์
2 เลือกวาระทีต้่องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ด้ทาํการเลือก

ลงคะแนน 
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม     

         (ซึง่หมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียง

ลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงทีก่ารประชุมกาํหนด) 

โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 ขั้นตอนการถามคาํถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคาํถาม” หรือสัญลักษณ ์
การพมิพค์าํถาม 1 

เลือกวาระทีต้่องการสอบถามคาํถาม 
พมิพค์าํถามแล้ว กด “ส่ง”   
การส่งข้อความเสียง 2 

เลือกวาระทีต้่องการสอบถามคาํถาม 
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ ์
จากน้ันทาํการพูดคาํถามที่ต้องการถาม 
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดทีสั่ญลักษณก์ารบันทกึเสียง 
กดปุ่ม “ส่งคาํถาม” หรือสัญลักษณ ์

คู่มือการตดิตัง้ Application Webex Meetings และคู่มอืการใช้งาน Inventech Connect 

 

1 คู่มือการใช้งาน 

ยืน่แบบคาํร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Inventech Connect 

2 
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ผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ถอืหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที ่

เวบ็ไซต ์https://app.inventech.co.th/TTW152014R 

กรอกข้อมูลสาํหรับยืน่แบบคาํร้อง 

(e-Request) 

ส่งแบบคาํร้อง 

เจ้าหน้าที่พจิารณา 

อนุมัตคิาํร้อง 

แจ้งผลการอนุมัตผ่ิานอีเมลและนําส่งลิงก ์

สาํหรับลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชุม 

(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนน

เสียง (e-Voting) 

   

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถอืหุ้นว่าได้รับแบบคาํร้อง 

และกาํลังดาํเนินการตรวจสอบ 

* ข้ันตอนนีจ้าํนวนหุ้นของผู้ถอืหุ้นถูกนับเป็นองคป์ระชุม 

ผู้ถอืหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 

เพิม่เตมิ 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคาํร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัต ิ ผ่านการอนุมัต ิ
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หมายเหตุ 

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นมากกว่า 1 คน 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึง่ระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถอืหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออก

จากการประชุมสาํหรับวาระทียั่งไม่ได้ลงคะแนนเสียง 

 

หมายเหตุ การทาํงานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบอินเตอรเ์น็ตที่รองรับของผู้ถอืหุ้น

หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถงึอุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ ์กรุณาใช้อุปกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนีใ้นการใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะนํา 

     - High Definition Video: ควรมคีวามเร็วอนิเทอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ความเร็วอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะนาํ) 

     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอนิเทอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมคีวามเร็วอนิเทอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 

 2. อุปกรณท์ีส่ามารถใช้งานได้ 

     - โทรศัพทเ์คลื่อนที/่อุปกรณแ์ทป็เล็ต ระบบปฎิบัตกิาร iOS หรือ Android 

     - เคร่ืองคอมพวิเตอร/์เคร่ืองคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัตกิาร Windows หรือ Mac 

 3. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะนํา) หรือ Safari 


