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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามข้ันตอนการย่ืน
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้

  ขั้นตอนการยื่นแบบคำรอ้งเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนกิส์ 

1. ย่ืนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปท่ี  https://inet.inventech.co.th/PLANET140530R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพ่ือเข้าสู่ระบบ       และดำเนินการตามข้ันตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวันท่ี 25 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษทัฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง (1) ส่งไฟล์สแกนเอกสารดังกล่าวมาทางอีเมล์ 
office-president@planetcomm.com ภายในวันท่ี 18 เมษายน 2565 และ (2) จัดส่งเอกสารฉบับจริงมาถึงบริษัทฯ ภายใน
วันท่ี 21 เมษายน 2565 

 
บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคช่ัน เอเชีย จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานุการบริษัท  
เลขท่ี 157 ซอยรามอินทรา 34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 

 

3. ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ช่ัวโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ท่ีได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใชง้าน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9818 

ให้บริการระหว่างวันท่ี 18-25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password ** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://inet.inventech.co.th/PLANET140530R
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุ (e-Register) 
1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล 

 2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม              
(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนน
ของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 
ขั้นตอนการถามคำถามผา่นระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การส่งข้อความเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “ไมโครโฟน” หรือสัญลักษณ์ 
จากนั้นทำการพูดคำถามที่ ต้องการถาม 
เมื่อต้องการหยุด อัดเสียงให้กดที่สัญลักษณ์การบันทึกเสียง 
กดปุ่ม “ส่งคำถาม” หรือสัญลักษณ์ 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 
 

1 คู่มือการใช้งาน 
ย่ืนแบบคำร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
2 
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ผังแสดงขั้นตอนการเขา้รว่มประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนกิส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที่ 
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/PLANET140530R 

กรอกข้อมูลสำหรับย่ืนแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 
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หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคล่ือนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 


