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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming) 

ผูถื้อหุน้ท่ีจะประสงคเ์ขา้ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสส์ามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอน ดงันี  ้

ขั้นตอนยืน่แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้รว่มประชมุผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี https://app.inventech.co.th/PLANET121830R/ 

 หรอืสแกน QR Code นี ้เพื่อเขา้สูร่ะบบ  

 

2. เมื่อเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้มลูตามที่ระบบแสดง เช่น 

 เลขประจ าตวัประชาชน / เลขที่หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

 ช่ือ - นามสกลุ 

 จ านวนหุน้ 

 E-mail 

 เบอรโ์ทรศพัท ์

 แนบเอกสารเพิ่มเติม  

- กรณีที่ประสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบ บตัรประจ าตวัประชาชน /หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได)้ 

- กรณีที่มีการมอบฉนัทะ โปรดแนบ หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบตามที่ก าหนด 

3. เมื่อกรอกขอ้มลูครบถว้นแลว้ใหเ้ลอืกที่ “ขา้พเจา้ไดอ้า่นและตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดการเขา้รว่มประชมุ ขอ้ก าหนด การเขา้รว่มประชุม
ผา่นระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสีเ่หลีย่มเพื่อยอมรบัเง่ือนไขการใชบ้รกิาร 

  4. จากนัน้ใหเ้ลอืก “สง่แบบค ารอ้ง”  

5. หลงัจากขัน้ตอนท่ี 4. เจา้หนา้ที่จะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูแบบค ารอ้ง เมื่อค ารอ้งไดร้บัการอนมุตัิ ผูถื้อหุน้จะไดร้บั    
E-mail แจง้รายละเอียดขอ้มลูการประชมุ 3 สว่น ดงันี ้ 
 1) ลิงคส์ าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
 2) ข้อมูล Username และ Password ส  าหรบัการเขา้ใชง้าน e-Voting 
 3) ลิงค์ส าหรับคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) เพื่อเขา้ร่วมประชุม ตามวันและเวลาที่แจ้งใน
หนงัสอื เชิญประชมุ กรณีค ารอ้งไมถ่กูอนมุตัิ ผูถื้อหุน้ไดร้บั E-mail แจง้ถึงสาเหต ุและสามารถด าเนินการยื่นแบบค ารอ้งเพิ่มเติมได ้

6. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะและไมป่ระสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุ ในการมอบฉนัทะนัน้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ 

 ตามความประสงค ์หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษัิทฯ ทา่นใดทา่นหนึง่ เป็นผูร้บัมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการ

อิสระทา่นดงักลา่ว จะลงมตใินแตล่ะวาระตามที่ผูถื้อหุน้ก าหนดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ 
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7. ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ระบบ
ลงทะเบียนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้  าเนินการตัง้แต่วนัที่ 24 กนัยายน 2564 เวลา 08:30 น.เป็นตน้ไป และสิน้สดุการลงทะเบียนวนัที่ 5 
ตลุาคม 2564 จนกวา่จะปิดการประชมุ 

8.  กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ กรุณาจดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายงับรษัิทฯ ทางไปรษณีย ์
ตามที่อยูข่า้งลา่งนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบรษัิทฯ ภายในวนัท่ี 4 ตลุาคม 2564 เวลา 16.30 น. 

 บรษัิท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงทา่แรง้ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสผ่์านระบบ Inventech Connect (Live Streaming) 
1. ระบบ Inventech Connect รองรบัการท างานบน Web browser ซึ่งมีคู่มือการใชง้านระบบ ดงันี ้ 

 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect (Live Streaming) 

คู่มือการใชง้าน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศึกษาวิธีการใชง้านระบบไดท้ี่ https://qrgo.page.link/obr8g 
หรือสแกน QR Code นี ้ 
 

 
 1.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้ 
 1. ผูถื้อหุน้ท าการ คลิกลิงคส์ าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming ที่ไดร้บัจาก 
E-mail แจง้การอนมุตัิ แบบค ารอ้งขอส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect  
 2. ใหน้ า Username และ Password ตามที่ไดร้บัจาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฎบนหนา้จอ หลงัจากนัน้ กดปุ่ ม Sign 
in เพื่อเขา้ใชง้าน Inventech Connect (Live Streaming) 
 3. จากนัน้กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้รว่มประชุม” (*ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่าผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนเขา้รว่มประชุมเรียบรอ้ยแลว้จะ
ท าใหจ้ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชุม) 
 4. หลงัจากขัน้ตอนที่ 3 ผูถื้อหุน้จะสามารถรบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได ้ดงันี ้
  4.1 เขา้ที่แท็บเมน ู(มมุบนซา้ยมือ) หรือ สญัลกัษณ ์ดงัภาพ          
  4.2 ไปที่เมน ู“รบัชมถ่ายทอดสด / Live” 
  4.3 ระบบจะแสดงเมนเูขา้ใชง้านทัง้หมด 4 สว่น คือ  

1. การถ่ายทอดสด / Live  
2. การลงคะแนน / Vote 
3. การสง่ค าถาม / Question  
4. เอกสารการประชุม / File 

5. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการรับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming) สามารถกดที่ปุ่ ม “การถ่ายทอดสด / Live” 
  6. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดที่ปุ่ ม “การลงคะแนน / Vote” โดยท าการเลือก วาระตามที่ปรากฎ
ใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสยีงลงคะแนน” ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสยีงได ้ดงันี ้ 

1. เห็นดว้ย  
2. ไมเ่ห็นดว้ย  
3. งดออกเสยีง 

https://qrgo.page.link/obr8g
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  ตามความประสงค ์หากผูถื้อหุน้ตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุสามารถกดที่ปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” 
(ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสยีงไดจ้นกวา่วาระนัน้จะปิดรบัลงคะแนน)  
 7. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการส่งค าถาม (Question) สามารถท าได ้2 กรณี คือ 1. ส่งค าถามผ่านข้อความ สามารถท าการพิมพ์
ขอ้ความที่ตอ้งการ จากนัน้กดปุ่ มสญัลกัษณ์ ดงัภาพ        เพื่อส่งค าถาม 2.ส่งค าถามด้วยเสียง สามารถกดที่ปุ่ ม “บนัทึกเสียง” จากนัน้     
กดปุ่ ม “หยดุบนัทกึเสยีง” เมื่อถามค าถามเรยีบรอ้ยแลว้ และสามารถท าการกดปุ่ ม “สง่ค าถาม” เพื่อสง่ค าถามดว้ยเสยีง 
  8. ผูถื้อหุน้สามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมื่อวาระนัน้ปิดการสง่ผลการลงคะแนนแลว้  โดยท าการเลอืก 
วาระที่ตอ้งการตรวจสอบ  จากนัน้ ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีท าการเลอืก 
 9. กรณีผูถ้ือหุน้ตอ้งการดาวนโ์หลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดที่ปุ่ ม “เอกสารการประชุม / File” ซึ่งระบบจะ
แสดงเอกสารการประชุมตามที่บริษัทก าหนด 
 *10. กรณีผูถื้อหุน้มีการรบัมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใช้
งาน Account อื่น ๆ ได ้โดยที่คะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถกูน าออกจากการประชุม  
  *11. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจากการประชุม” 
*ขัน้ตอนนีห้ากผูถื้อหุน้ท าการออกจากการประชมุระหวา่งการประชมุ ระบบจะน าคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้ออกจากการประชมุในวาระท่ี  ยงั
ไมถ่กูด าเนินการ 
        12. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดให้เขา้ระบบไดใ้นวนัท่ี 5 ตลุาคม 2564 เวลา 9:00 น. (ก่อนเปิดประชุม           1 
ชั่วโมง) โดยผูถ้ือหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บั และสามารถท าตามขัน้ตอนการใชง้านตามที่ระบใุนคู่มือ
การใชง้านระบบ Inventech Connect (Live Streaming) 

       13. การท างานของระบบระบบประชุมผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์ Inventech Connect (Live Streaming) ขึน้อยู ่กบัระบบ
อินเตอรเ์น็ตที่รองรบัของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ดงัต่อไปนีใ้นการใชง้านระบบ  

 ความเร็วของอินเทอรเ์น็ตที่แนะน า ควรไม่ต ่ากว่า 4 Mbps 

 อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท์ี่แนะน า) หรือ Safari  

หมายเหตุ : 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งน า Username และ Password ที่ไดร้บัจาก E-mail มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน ระบบจะท าการ ลงทะเบียนและนบัเป็น
องคป์ระชมุใหท้ี่ขัน้ตอนนี ้(หากผูถื้อหุน้ไมท่ าการลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ ระบบจะไมน่บัเป็นองคป์ระชมุ และไมส่ามารถลงคะแนนเสียง
ได ้รวมถึงจะไมส่ามารถรบัชมการถ่ายทอดการประชมุได)้ หากผูถื้อหุน้ท าการกดปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” ระหวา่งการประชมุ ระบบจะท า
การตดัคะแนนเสยีง ออกจากองคป์ระชมุ) 

2. ผูถื้อหุน้ตอ้งเตรยีม E-mail ส าหรบัยื่นแบบค ารอ้งเพื่อรบั  

 1) ลงิคส์  าหรบัการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ  2)Username และ Password ส าหรบัเขา้ประชมุ 

3. ขอ้มลูที่กรอกในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

 
พบปัญหาในการใชง้าน สามารถติดตอ่ไดท้ี่ โทร. 02-021-9124 ใหบ้รกิารระหวา่งวนัท่ี 24 กนัยายน 2564 เวลา 08:30 น.เป็นตน้ไป           
และสิน้สดุการลงทะเบียนวนัท่ี 5 ตลุาคม 2564 จนกวา่จะปิดการประชมุ (เฉพาะวนัท าการ ไมร่วมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ์) 


