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4.  กำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง 

4.1 กำรออกเสียงลงคะแนน 
(1) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานท่ีประชุมจะขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยการลงคะแนนในระบบ

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงในแต่ละวาระ
ว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหน่ึง เท่านั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ 
Custodian   

(2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่ก าหนดในระบบการ
ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะถือว่าผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะอนุมัติวาระนั้นตามที่
ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา   

(3) เมื่อระบบปิดการลงคะแนนเสียงแล้วถือว่าการออกเสียงลงมติวาระน้ันเป็นอันส้ินสุด 

 

4.2   กำรนับคะแนนเสียง 
(1) ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และการออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ระเบียบวาระที่ 5 
พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะถือมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  

(2) การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ธนาคารจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและ/ หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยการนับคะแนนเสียงเห็นด้วย ธนาคารจะน าคะแนนเสียงไม่
เห็นด้วย งดออกเสียง และ/ หรือไม่มีสิทธิออกเสียงหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทั้งที่มา
ประชุมและที่มอบฉันทะ (ขึ้นอยู่กับมติของแต่ละวาระ) 

(3) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และไม่มีสิทธิออกเสียง 
โดยจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ล่าสุด กรณีผู้ถือหุ้นออกจากการประชุม
ในระหว่างการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ลงคะแนนหรือที่ได้ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว
ส าหรับวาระท่ีเหลือจะถูกหักออกจากระบบและไม่น ามารวมในการนับคะแนนเสียง 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์  
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จ ากัด (มหาชน) ก าหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์โดยมีบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมและเป็นผู้ควบคุมระบบ  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถด าเนินการได้
ตามขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดังนี ้

 
  

2.  ส ำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ำร่วมกำรประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ระบบลงทะเบียน  
    กำรยื่นแบบค ำร้องจะเปิดให้ด ำเนินกำรตั้งแต่วันท่ี 7 เมษำยน 2565 เวลำ 08:30 น. เป็นต้นไป จนกว่ำจะปิดกำรประชุม 
 

 

1. ยื่นแบบค ำร้องเข้ำร่วมประชุมผ่ำน Web browser ให้เข้ำไปท่ี https://app.inventech.co.th/KKP154520R 
    หรือสแกน QR Code นี ้เพื่อเข้ำสู่ระบบ     และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนดังภำพ  
 
 
 
 

.1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .2 เลือกประเภทในการยื่นแบบค าร้อง 

.3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏบิัติตามข้อก าหนดการเข้าร่วมประชุม 
 

.5 กดปุ่ม “ส่งแบบค าร้อง / Request” 
 

.6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 
Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

1.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารคนใดคน
หนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยกรอก
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะหรือกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ
จะด าเนินการลงมติในวาระต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงเจตนาไว้ในหนังสือมอบฉันทะ   

2.  กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคาร โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ฉบับจรงิ 
(รายละเอียดประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) กลับมายังธนาคารล่วงหน้า เพื่อให้ถึงธนาคารก่อนวันประชุมและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
ธนาคารมีเวลาตรวจสอบเอกสาร โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้  

 

การมอบฉันทะ 

1. การยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Request) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 
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 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องด าเนินการติดตั้ง 1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และ 2. เข้าใช้งาน
ระบบ Inventech Connect ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทั้งสองระบบสามารถรองรับการใช้งานผ่าน  Web Browser, PC, iOS 
และ Android  

การประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
ใช้ระบบ Cisco Webex Meetings 

การลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน 
ใช้ระบบ Inventech Connect 

▪ รับชมภาพและเสียง 
 

▪ ลงทะเบียนเข้าประชุม  
▪ ออกเสียงลงคะแนน (e-Voting) 
▪ ส่งค าถามในระหว่างประชุม 

 
  ขั้นตอนการติดตั้ง ระบบ Cisco Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 
.1 เข้า App Store 

.2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน
แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อท าการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

 02-931-9130 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

@inventechconnect 

ให้บริกำรระหว่ำงวันท่ี 7-21 เมษำยน 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

 2. การติดตั้งระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
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         ในกำรเข้ำใช้งำนระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)  และระบบ Inventech Connect  ธนำคำร
จะเปิดระบบเพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่  21 เมษำยน 2565  เวลำ 8.00 น.  (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) 
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้งำน
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

.5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

 
5.1   กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.2  กดปุ่ม “Join Now” 

.5.3  กด “Run a temporary application” 

.5.4  กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

.5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 
Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.5.1 กดปุ่ม “Join” 
กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ 
กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 

.
5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลท่ีท าการยื่นแบบค าร้อง 

.5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

.

คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล 

3. การลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

กดปุ่ม “ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม” เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
ขั้นตอนน้ีจะถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ท าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเรยีบร้อยแล้ว โดยจะถือว่าจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้น  
ถือเป็นคะแนนเสียงและจะถูกนับเข้าเป็นองค์ประชุม  

น า Username และ Password มากรอก หรือ ขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด”  ผ่าน Application Cisco Webex Meetings 

.
5  

1
2  

.
5  

2
2   
3
2   

.
5      

4
2   
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 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องด าเนินการติดต้ัง 1. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings) และ 2. เข้าใช้งาน
ระบบ Inventech Connect ในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ ซึ่งทั้งสองระบบสามารถรองรับการใช้งานผ่าน  Web Browser, PC, iOS 
และ Android  

การประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
ใช้ระบบ Cisco Webex Meetings 

การลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน 
ใช้ระบบ Inventech Connect 

▪ รับชมภาพและเสียง 
 

▪ ลงทะเบียนเข้าประชุม  
▪ ออกเสียงลงคะแนน (e-Voting) 
▪ ส่งค าถามในระหว่างประชุม 

 
  ขั้นตอนการติดตั้ง ระบบ Cisco Webex Meetings 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ IOS ส าหรับระบบปฏิบัติการ Android 
.1 เข้า App Store 

.2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน
แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

ส าหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อท าการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบท าการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

 02-931-9130 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

@inventechconnect 

ให้บริกำรระหว่ำงวันท่ี 7-21 เมษำยน 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

 2. การติดตั้งระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
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         ในกำรเข้ำใช้งำนระบบกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meetings)  และระบบ Inventech Connect  ธนำคำร
จะเปิดระบบเพื่อให้เข้ำร่วมกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่  21 เมษำยน 2565  เวลำ 8.00 น.  (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) 
โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตำมคู่มือกำรใช้งำน
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

.5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

 
5.1   กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ท าการยื่นแบบค าร้อง 

.
5.2  กดปุ่ม “Join Now” 

.5.3  กด “Run a temporary application” 

.5.4  กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

.5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

.5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 
Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.5.1 กดปุ่ม “Join” 
กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ 
กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 

.
5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลท่ีท าการยื่นแบบค าร้อง 

.5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

 
 
 
 
 
 
 

.

คลิกลิงก์ URL ส าหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล 

3. การลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

กดปุ่ม “ลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม” เมื่อท าการลงทะเบียนส าเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ  
ขั้นตอนน้ีจะถือว่า ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ท าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเรยีบร้อยแล้ว โดยจะถือว่าจ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้น  
ถือเป็นคะแนนเสียงและจะถูกนับเข้าเป็นองค์ประชุม  

น า Username และ Password มากรอก หรือ ขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด”  ผ่าน Application Cisco Webex Meetings 

.
5  

1
2  

.
5  

2
2   
3
2   

.
5      

4
2   
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การมอบฉันทะ 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 
Viewer” 

.2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก
อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

.1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 
Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.3 “กดลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 
หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

- หากผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม                                 (ซึ่งหมายความว่า      
ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการยังไม่ออกเสียงลงคะแนน) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดการ
ลงคะแนน 

- หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” และ ไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะบันทึกว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็น 
ด้วยตามแนวปฏิบัติการนับคะแนนเสียงของธนาคาร  
 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 
กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์  

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม  
พิมพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง”    

การถามผ่านภาพและเสียง  2 
 เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม  

กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์  

กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex  
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์  
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามค าถามทางช่อง Chat  

การพิมพ์ค าถาม 1 
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หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/ หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์และ/ หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 
 ** ระบบไม่รองรับ Internet Explorer ** 

คู่มือการติดต้ัง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 3 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
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การมอบฉันทะ 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 
Viewer” 

.2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก
อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

.1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 
Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.3 “กดลิงก์ส าหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 
หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ท าการเลือกลงคะแนน 

- หากผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม                                 (ซึ่งหมายความว่า      
ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการยังไม่ออกเสียงลงคะแนน) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดการ
ลงคะแนน 

- หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” และ ไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระใดๆ ก็ตาม ระบบจะบันทึกว่าเป็นการลงคะแนนเสียงเห็น 
ด้วยตามแนวปฏิบัติการนับคะแนนเสียงของธนาคาร  
 

ขั้นตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 
กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์  

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม  
พิมพ์ค าถามแล้ว กด “ส่ง”    

การถามผ่านภาพและเสียง  2 
 เลือกวาระที่ต้องการสอบถามค าถาม  

กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์  

กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex  
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์  
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามค าถามทางช่อง Chat  

การพิมพ์ค าถาม 1 
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หมายเหตุ การท างานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/ หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์และ/ หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะน า 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะน า) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 
 ** ระบบไม่รองรับ Internet Explorer ** 

คู่มือการติดต้ัง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 3 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
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