คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดยคูบริ
ม่ ือษนีัทจ้ โอเจ
ดั ทำโดย
อินเตอร์
บริษเัทนชัโอเจ
่นแนล
อินเตอร์เนชั่นแนล
ห้ำมมิให้นำไปใช้ห้ตำอ่ มมิ
โดยไม่
ให้นไำไปใช้
ด้รบั อนุ
ตอ่ ญโดยไม่
ำต ได้รบั อนุญำต
ขั้นตอนการรับขัข้้นอมูตอนการรั
ลเพือ่ เข้าบร่ข้วอมประชุ
มูลเพือ่ มเข้ผ่าร่นทางอี
วมประชุ
เมล์ม ผ่านทางอีเมล์
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้ ได้1.รบั เมืกำรตรวจสอบยื
่อผูถ้ ือหุน้ ได้รบั นกำรตรวจสอบยื
ยันตัวตนจำกบรินยัษนัทตัฯวแล้
ตนจำกบริ
ว ผูถ้ ือหุษน้ ัทจะได้
ฯ แล้รวบั อีผูเถ้ มล์
ือหุจน้ ำกจะได้
E-Meeting
รบั อีเมล์จำก
Service
E-Meeting Service

ซึง่ จะจัดส่งโดย บริ
ซึง่ ษจะจั
ัท โอเจ
ดส่งโดย
อินเตอร์
บริษเัทนชัโอเจ
่นแนลอินจเตอร์
ำกัดเนชั
(e-agm@ojconsultinggroup.com)
่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ
2. ให้ผถู้ ือชื่หุ
อน้ นำมสกุ
ตรวจสอบ
ล และวั
ชื่อนนำมสกุ
เวลำทีล่ทำ่และวั
นสำมำรถกด
น เวลำที่ทLink
ำ่ นสำมำรถกด
เพื่อเข้ำร่วมประชุ
Link เพื
ม่อเข้ำร่วมประชุม

่บัญชีผู้ถอื หุ้น และ
3. เมื่อถึง วันและเวลำที
วันและเวลำที
ให้กดที่ ่ก“กดที
ำหนด่ Link
ให้กดที
นี้” ่ เพื
“กดที
่อเปิ ่ดLink
Web
นี้”Browser
เพื่อเปิ ด Web
ระบบจะให้
Browser
กรอกระบบจะให้
เลขที่บัญกชีรอก
ผู้ถอื เลขที
หุ้น และ
3. เมื่อถึ่กงำหนด
หมายเลขอ้างอิหมายเลขอ้
ง (เลขที่บตั ารประชาชนของผู
งอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู
้ถอื หุน้ ) และกดปุ่้ถมอื หุ“ลงทะเบี
น้ ) และกดปุ่
ยนเข้
ม า“ลงทะเบี
ร่วมประชุ
ยนเข้
ม” าร่วมประชุม”

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้
กรณีำทLink
ี่ผถู้ ือหุก่น้ อนเวลำที
กดเข้ำ Link
ก่ ำหนด
ก่อนเวลำที
ระบบจะแจ้
ก่ ำหนด
งว่ำ “ระบบยั
ระบบจะแจ้
งไม่งว่เปิำ ดให้
“ระบบยั
เข้าร่งวไม่
มประชุ
เปิ ดให้มเแบบ
ข้าร่วonline
มประชุ”มแบบ online”

ดั ทำโดย
บริษเนชั
ัท โอเจ
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย คูบริม่ ษือัทนีจ้ โอเจ
อินเตอร์
่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนล
ให้นไำไปใช้
อ่ โดยไม่
ห้ำมมิให้นำไปใช้ห้ตอ่ำมมิ
โดยไม่
ด้รบั อนุตญ
ำต ได้รบั อนุญำต
4. กดปุ่ ม “ยืนยัน
าร่วมประชุ
ขั้นเข้ตอนการรั
บข้มอ” มูลเพือ่ เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล์
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้ ได้รบั กำรตรวจสอบยืนยันตัวตนจำกบริษัทฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์จำก E-Meeting Service

ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

ุ่ เลือก 2 ปุ่ มคือ E-Meeting และ E-Voting (ตำมรูปด้ำนล่ำง)
5. เมื่อยืนยันเข้ำร่วมประชุมแล้ว จะมีปมให้

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”
่ ระชุม
6. กดปุ่ ม “E-Meeting” เพื่อเข้ำชมระบบภำพและเสียงสดจำกทีป
7. กดปุ่ ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุม

ม่ ือษนีัทจ้ ดั โอเจ
ทำโดย
บริษเัทนชัโอเจ
อินเตอร์เนชั่นแนล
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดยคูบริ
อินเตอร์
่นแนล
ให้นำไปใช้
ตอ่ ญโดยไม่
ห้ำมมิให้นำไปใช้ห้ตำอ่ มมิ
โดยไม่
ได้รบั อนุ
ำต ได้รบั อนุญำต
ขั้นตอนการรับข้อมูลเพือ่ เข้าร่วการใช้
มประชุงาน
ม ผ่E-Meeting
านทางอีเมล์
่อผูเ้ ข้ำร่วมประชุนยัมนกดปุ่
ม “E-Meeting”
น Laptop
จะมี
ดหน้ำต่ำงใหม่
ขนึ ้ มำตำมรูป ให้กดปุ่ ม “ยกเลิก”
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้ ได้1.รบั เมืกำรตรวจสอบยื
ตัวตนจำกบริ
ษัทฯ แล้กรณี
ว ผูถ้ ทือี่ใหุช้น้ ใจะได้
รบั อีเมล์
จำกกำรเปิ
E-Meeting
Service
ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม

ำต่ำงใหม่
ดขึน้ มำ
่ Link
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดทีหน้
นี้” เพืจ่อะถู
เปิ กดเปิWeb
Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ
หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

กดปุ่ ม “ยกเลิก”

2. กด Join from Your Browser

กด Join from Your Browser
กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

ทำโดยอินบริ
ษัทเนชั
โอเจ
อินเตอร์เนชั่นแนล
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดยคูม่ บริือนีษจ้ ัทดั โอเจ
เตอร์
่นแนล
ห้ำตมมิ
ให้นำไปใช้
ห้ำมมิให้นำไปใช้
อ่ โดยไม่
ได้รบั ตอนุอ่ โดยไม่
ญำต ได้รบั อนุญำต
3. จะปรำกฎหน้ำจอเพื
่อให้ใส่ชื่อบผูถ้ ข้ืออหุมูน้ ลโดย
ขั้นตอนการรั
เพือ่ เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล์
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้ ได้
รบั ทกำรตรวจสอบยื
ยันตัวตนจำกบริ
ษัทฯ่อแล้นำมสกุ
ว ผูถ้ ือลหุของเจ้
น้ จะได้ำรของหุ
บั อีเมล์
จำก ทE-Meeting
กรณี
ี่ผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคนคลธรรมดำ
ให้กรอกชื
น้ กรณี
ี่ผถู้ ือหุน้ เป็ นService
นิติบคุ คล ให้กรอกชื่อนิติบคุ คล

ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”
ใส่ชื่อ นำมสกุลผูถ้ ือหุน้ กรณีเจ้ำของหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดำ
ใส่ชื่อนิติบคุ คล กรณีเจ้ำของหุน้ เป็ นนิติบคุ คล

4. เมื่อกรอกชื่อแล้วให้กด “Join”

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

คูม่ ือบรินีษจ้ ดัททโอเจ
ำโดยอินบริเตอร์
ษัท เโอเจ
อินเตอร์เนชั่นแนล
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย
นชั่นแนล
ห้ำมมิ
ห้นำไปใช้
อ่ โดยไม่
ห้ำมมิให้นำไปใช้
ตอ่ ใโดยไม่
ได้รบั ตอนุ
ญำตได้รบั อนุญำต
5. จะมีขอ้ ควำม “Please
wait, the
will letมyou
in soon.
” ให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุม รอผูด้ ำเนินกำรประชุม
ขั้นตอนการรั
บข้อmeeting
มูลเพือ่ เข้host
าร่วมประชุ
ผ่านทางอี
เมล์

ตรวจสอบข้อมูล และยอมรับเข้ำห้องประชุม

1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้ ได้รบั กำรตรวจสอบยืนยันตัวตนจำกบริษัทฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์จำก E-Meeting Service

ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

6. เมื่อได้รบ
ั กำรตรวจสอบแล้วจึงสำมำรถเข้ำร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภำพและเสียงได้

เมื่อเข้ำห้องประชุมแล้ว จะต้องเปิ ดไมโครโฟนของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer“

กดตรงนีเ้ พื่อใช้ระบบไมโครโฟน
ของคอมพิวเตอร์
***กรุณำเปิ ดไมโครโฟนของอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนกด

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

คูม่ ือบริ
นีจ้ษดั ัททโอเจ
ำโดยอิบริ
ษัท โอเจ
นเตอร์เนชั่นแนล
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย
นเตอร์
เนชั่นอิแนล
ห้ำมมิ
ห้นำไปใช้
โดยไม่
ห้ำมมิให้นำไปใช้
ตอ่ ใโดยไม่
ได้รตบั อ่ อนุ
ญำตได้รบั อนุญำต
7. กด “Allow“ เพื่อให้
ำถึงไมโครโฟน
ขั้นเข้ตอนการรั
บข้อมูลเพือ่ เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล์
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้ ได้รบั กำรตรวจสอบยืนยันตัวตนจำกบริษัทฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์จำก E-Meeting Service

ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

8. เมื่อเข้ำสู่ E-Meeting สมบูรณ์จะได้หน้ำจอตำมรู ปด้ำนล่ำง

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

คูม่ ือบริ
นีจ้ษดั ัททโอเจ
ำโดยอิบริ
ษัท โอเจ
นเตอร์เนชั่นแนล
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย
นเตอร์
เนชั่นอิแนล
ห้ำมมิ
ห้นำไปใช้
โดยไม่
ห้ำมมิให้นำไปใช้
ตอ่ ใโดยไม่
ได้รตบั อ่ อนุ
ญำตได้รบั อนุญำต
่อผูอ่ ้ดเข้
การยกมื
สามารถทบาได้
าเนิ
ดโอกาสให้
ขั้นอตอนการรั
ข้อมูเมืลเพื
าร่นวการประชุ
มประชุม มผ่เปิ
านทางอี
เมล์ สอบถาม โดยมีวิธีดัง ต่อไปนี้
่ปมุ่ “Reaction”
ตำมรูปด้ำษนล่ัทำฯงแล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์จำก E-Meeting Service
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้1.ได้กดไปที
รบั กำรตรวจสอบยื
นยันตัวตนจำกบริ
ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

ั ลักษณ์รูปมือปรำกฎข้ำงชื่อของผูเ้ ข้ำร่วมประชุม
2. กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสญ

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”
กดตรงนีเ้ พื่อทำกำรยกมือ

คูม่ ือบริ
นีจ้ษดั ัททโอเจ
ำโดยอิบริ
ษัท โอเจ
นเตอร์เนชั่นแนล
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย
นเตอร์
เนชั่นอิแนล
ห้ำมมิ
ห้นำไปใช้
โดยไม่
ห้ำมมิให้นำไปใช้
ตอ่ ใโดยไม่
ได้รตบั อ่ อนุ
ญำตได้รบั อนุญำต
ข้อมมูล“Lower
เพือ่ เข้าร่Hand
วมประชุ
ผ่านนทางอี
เมล์
3. เมื่อสอบถำมเสร็ขัจ้นเรีตอนการรั
ยบร้อย ให้กบดปุ่
” เพืม่อเป็
กำรเอำมื
อลง
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้ ได้รบั กำรตรวจสอบยืนยันตัวตนจำกบริษัทฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์จำก E-Meeting Service

ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

กดตรงนีเ้ พื่อทำกำรเอำมือลง

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

คูม่ ือบริ
นีจ้ษดั ัททโอเจ
ำโดยอิบริ
ษัท โอเจ
นเตอร์เนชั่นแนล
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย
นเตอร์
เนชั่นอิแนล
ห้ำมมิ
ห้นำไปใช้
โดยไม่
ห้ำมมิให้นำไปใช้
ตอ่ ใโดยไม่
ได้รตบั อ่ อนุ
ญำตได้รบั อนุญำต
กรณีที่ผบู้ถข้อื อหุมู้นลเพื
ต้ออ่ งการสอบถามผ่
ขั้นตอนการรั
เข้าร่วมประชุมาผ่นระบบแชท
านทางอีเมล์สามารถทาได้ดังนี้
ก๊ ที่ปมุ่ “Chat”นตำมรู
ด้ำนล่ำง ษัทฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์จำก E-Meeting Service
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้1.ได้คลิ
รบั กำรตรวจสอบยื
ยันตัวปตนจำกบริ
ซึง่ จะจัดส่งโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

คูม่ ือบริ
นีจ้ษดั ัททโอเจ
ำโดยอิบริ
ษัท โอเจ
นเตอร์เนชั่นแนล
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย
นเตอร์
เนชั่นอิแนล
ห้ำมมิ
ห้นำไปใช้
โดยไม่
ห้ำมมิให้นำไปใช้
ตอ่ ใโดยไม่
ได้รตบั อ่ อนุ
ญำตได้รบั อนุญำต
ขั้นแล้
ตอนการรั
อมูอลขึนเพื
อ่ เข้าร่วปมประชุ
เมล์ Chat ให้ทำ่ นเลือกผูร้ บั โดยส่งคำถำมไปที่
2. เมื่อกดปุ่ ม Chat
ว จะมีเครืบอ่ ข้งมื
้ มำตำมรู
ในกำรพิมมผ่พ์าขนทางอี
อ้ ควำมทำง
Q&A (ชื่องำน
เท่ำนัษน้ ัทฯ แล้ว ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั อีเมล์จำก E-Meeting Service
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้ABCD
ได้รบั กำรตรวจสอบยื
นยันQ&A)
ตัวตนจำกบริ
กรณี
อกตำมที
จ้ง คจำถำมของท่
ำนจะส่งมำไม่ถงึ ทำงบริษัท ให้ผเู้ ข้ำร่วมประชุมพิมพ์ขอ้ ควำม ตรงพืน้ ทีต่ ำมรูป
ซึง่ จะจัดส่งโดย
บริทษี่ทัทำ่ นไม่
โอเจได้อิเนลืเตอร์
เนชั่นแ่ แนล
ำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
ด้ำนล่ำง และเมื่อพิมพ์เสร็จให้กด Enter เพื่อส่งข้อควำม
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

พิมพ์ขอ้ ควำมตรงนี ้ และ
กด Enter เพื่อส่งข้อควำม

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

คูม่ ือบริ
นีจ้ษดั ัททโอเจ
ำโดยอิบริ
ษัท โอเจ
นเตอร์เนชั่นแนล
คูม่ ือนีจ้ ดั ทำโดย
นเตอร์
เนชั่นอิแนล
ห้ำมมิ
ห้นำไปใช้
โดยไม่
ห้ำมมิให้นำไปใช้
ตอ่ ใโดยไม่
ได้รตบั อ่ อนุ
ญำตได้รบั อนุญำต
งานมE-Voting
ขั้นตอนการรับข้อมูลเพือ่ เข้าร่การใช้
วมประชุ
ผ่านทางอีเมล์
ร่วมประชุม สำมำรถเลื
อกกำรลงคะแนน
, “ไม่รเห็บ
วย”จำก
และE-Meeting
“งดออกเสียService
ง” (ตำมรูปด้ำนล่ำง)
1. เมื่อผูถ้ ือหุน
้1.ได้ผูรเ้ บัข้ำกำรตรวจสอบยื
นยันตัวตนจำกบริ
ษัทฯ แล้“เห็
ว ผูนถ้ ด้ือวหุย”
น้ จะได้
ั นอีด้เมล์
สำหรั
่อทรำบ
้ ข้ำร่วจมประชุ
มจะไม่สำมำรถลงคะแนนได้
ซึง่ จะจัดส่งโดย
บริษบัวำระแจ้
ท โอเจ อิงนเพืเตอร์
เนชั่นผูเแนล
ำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)
2. ให้ผถู้ ือหุน
้ ตรวจสอบ ชื่อ นำมสกุล และวัน เวลำที่ทำ่ นสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม
3. เมื่อถึง วันและเวลำที่กำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิ ด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถอ
ื หุ้น และ

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตั รประชาชนของผู้ถอื หุน้ ) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”

2. เมื่อกดเลือกกำรลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถำมอีกครัง้ นึงว่ำ ยืนยันกำรลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็ น

กำรยืนยันกำรลงคะแนน
กรณีที่ผเู้ ข้ำร่วมประชุม ต้องกำรเปลีย่ นกำรลงคะแนนสำมำรถทำได้ ด้วยกำรกดเลือกคะแนนใหม่อกี ครัง้
3. เมื่อท่ำนลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ทำ่ นกลับมำยังหน้ำต่ำง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภำพและเสียงของกำร

ประชุมต่อ โดยเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรรวบรวมคะแนนทัง้ หมดจำกในระบบลงคะแนน
*** กรณีทวี่ าระได้ถก
ู ปิ ดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้

กรณีที่ผถู้ ือหุน้ กดเข้ำ Link ก่อนเวลำทีก่ ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิ ดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online”

