
  เอกสารแนบ 6 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 34 จาก 45 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Inventech Connect) 
 

ผู้ถือหุน้และผู้รับมอบฉันทะที่ประสงคจ์ะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้าม

ขัน้ตอนการยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้

  ขั้นตอนการย่ืนแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser ที่ https://app.inventech.co.th/TTW131533R/#/homepage 

หรือสแกน QR Code นี ้เพื่อเขา้สูร่ะบบ            และดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2.  สําหรับผู้ถือหุ้น ท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ ใช่กรรมการบริษัท 

ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคําร้องจะเปิดให้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566          

เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 11 เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชมุ 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท 

หากกรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการของบริษัท สามารถจดัส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบ 

มายงับรษิัททางไปรษณีย ์ตามท่ีอยู่ขา้งล่างนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบรษิทัภายในวนัท่ี 7 เมษายน 2566 เวลา 16.00 น. 

บรษิัท ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) 

แผนกเลขานกุารบรษิัท  

เลขท่ี 30/130 หมู่ 12 ถนนพทุธมณฑลสาย 5 ตาํบลไรข่ิง อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73210 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 

2 ชั่วโมง) โดยผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บัและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

02-931-9135 

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหว่างวนัที่ 3 - 11 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทาํการ ไม่รวมวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 
แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 2 เลือกประเภทการยื่นแบบคาํร้องเพื่อทาํรายการ 4 ข้ันตอนดังนี้ 

3 รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 

 

 

 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทาํรายการ ด้วยอีเมลและเบอรโ์ทรศัพทเ์ดียวกัน ** 

 

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลสาํหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนท่ี 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ขั้นตอนท่ี 4 ทาํรายการสาํเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 

https://app.inventech.co.th/TTW131533R/#/homepage


  เอกสารแนบ 6 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 35 จาก 45 

 

 

 

 

 

  

ขั้นตอนการถามคาํถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกำหนด 

การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” 
1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2

 
กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  

รอเจ้าหน้าท่ีจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนท่ีท่าน

จะสามารถเป�ดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุด

ของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุม

กาํหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request 

กรอกอีเมลและรหัสผ่านทีไ่ด้รับจากอีเมล หรือขอรหัส 

  2 กดปุ่ ม “ลงทะเบียน” 

3 

เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัท

 

6 

ระบบจะแสดงผลลัพธก์ารลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ด้ทาํการ

เลือกลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์

5 

4 

กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 

กดปุ่ม “คําถาม”  
การสอบถามคำถาม 

ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

กดปุ่ม “ตกลง” เพ่ือยืนยันการจองคิว 

คู่มือการใช้งาน e-Voting 

 

1 

7 

จากน้ันกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม”  

*หมายเหตุ การทาํงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

รวมถึงอุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ ์กรุณาใช้อุปกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนีใ้นการใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนํา 

     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเ์น็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนํา) 

     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเ์น็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเ์น็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อปุกรณท่ี์สามารถใช้งานได้ 

     - โทรศัพทเ์คล่ือนท่ี/อุปกรณแ์ท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 

     - เครื่องคอมพิวเตอร/์เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 3. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Chrome (เบราวเ์ซอรท่ี์แนะนํา) / Safari / Microsoft Edge  

** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 



  เอกสารแนบ 6 

บริษัท ทีทีดบับลวิ จาํกดั (มหาชน)   หนา้ 36 จาก 45 

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(e-Meeting) 

 
 

 


