
คู่มือนี้จัดท ำโดย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล  
ห้ำมมิให้น ำไปใช้ต่อโดยไมไ่ด้รบัอนุญำต 

 

ขั้นตอนการรับข้อมูลเพ่ือเข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล์ 

1. เมื่อผู้ถือหุ้นได้รับกำรตรวจสอบยืนยันตัวตนจำกบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล์จำก E-Meeting Service ซึ่งจะจัดส่งโดย 

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด (e-agm@ojconsultinggroup.com)  

2. ให้ผู้ถือหุ้น ตรวจสอบ ช่ือ นำมสกุล และวัน เวลำที่ท่ำนสำมำรถกด Link เพื่อเข้ำร่วมประชุม  

3. เมื่อถึงวัน และเวลำที่ก ำหนด ให้กดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิด Web Browser ระบบจะให้กรอก เลขที่บัญชีผู้ถือหุ้น และ 

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น) และกดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”  

 

กรณีที่ผู้ถือหุ้น กดเข้ำ Link ก่อนเวลำที่ก ำหนด ระบบจะแจ้งว่ำ “ระบบยังไม่เปิดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online” 

 

 

          สิ่งที่ส่งมำด้วย 14 
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4. กดปุ่ม “ยืนยนัเข้าร่วมประชุม”  

 

5. เมื่อยืนยันเข้ำร่วมประชุมแล้ว จะมีปุ่มให้เลือก 2 ปุ่มคือ E-Meeting และ E-Voting (ตำมรูปด้ำนล่ำง) 

 

6. กดปุ่ม “E-Meeting” เพื่อเข้ำชมระบบภำพและเสียงสดจำกที่ประชุม 

7. กดปุ่ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแต่ละวำระกำรประชุม 
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การใช้งาน E-Meeting 

1. เมื่อผู้เข้ำร่วมประชุมกดปุม่ “E-Meeting” กรณีที่ใช้ใน Laptop จะมีกำรเปดิหน้ำต่ำงใหม่ขึ้นมำตำมรปู ให้กดปุ่ม “ยกเลิก” 

 

2. กด Join from Your Browser 

 

หน้ำต่ำงใหม่จะถูกเปิดขึ้นมำ 

กด Join from Your Browser 

กดปุ่ม “ยกเลิก” 
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3. จะปรำกฎหน้ำจอเพื่อให้ใส่ชื่อผู้ถือหุ้น โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ ให้กรอกช่ือ นำมสกุลของเจ้ำของหุ้น กรณีที่ผู้ถือ

หุ้นเป็นนิติบุคคล ให้กรอกช่ือนิติบคุคล  

 

4. เมื่อกรอกช่ือแล้วให้กด “Join” 

 

 

ใสช่ื่อ นามสกลุผูถื้อหุน้ กรณีเจา้ของหุน้เป็นบคุคลธรรมดา 

ใสช่ื่อนิติบคุคล กรณีเจา้ของหุน้เป็นนิติบคุคล 
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5. จะมีข้อควำม “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ให้ผู้เข้ำร่วมประชุม รอผูด้ ำเนินกำรประชุม

ตรวจสอบข้อมลู และยอมรับเข้ำหอ้งประชุม 

 

6. เมื่อไดร้ับกำรตรวจสอบแล้วจึงสำมำรถเข้ำร่วม E-Meeting เพื่อรับชมภำพและเสียงได ้

เมื่อเข้ำห้องประชุมแล้ว จะต้องเปดิไมโครโฟนของเครื่องคอมพิวเตอร์ตนเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer“ 

 

 

กดตรงนีเ้พื่อใชร้ะบบไมโครโฟน

ของคอมพวิเตอร ์

***กรุณาเปิดไมโครโฟนของอปุกรณใ์หพ้รอ้มก่อนกด 
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7. กด “Allow“ เพื่อให้เข้ำถึงไมโครโฟน 

 

8. เมื่อเข้ำสู่ E-Meeting สมบรูณจ์ะได้หน้ำจอตำมรูปดำ้นล่ำง 
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การยกมือสามารถท าได้ เมื่อผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ต่อไปนี้ 

1. กดไปท่ีปุ่ม “Reaction” ตำมรูปดำ้นล่ำง 

 

2. กดปุ่ม “Raise Hand” จะมสีัญลกัษณ์รูปมือปรำกฎข้ำงช่ือของผู้เขำ้ร่วมประชุม 

 

 

กดตรงนีเ้พื่อท าการยกมือ 
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3. เมื่อสอบถำมเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นกำรเอำมือลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดตรงนีเ้พื่อท าการเอามือลง 
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กรณีที่ผู้ถือหุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถท าได้ดังนี้ 

1. คลิ๊กท่ีปุ่ม “Chat” ตำมรูปด้ำนล่ำง 

 

2. เมื่อกดปุ่ม Chat แล้ว จะมเีครื่องมือขึ้นมำตำมรูป ในกำรพิมพ์ข้อควำมทำง Chat ให้ท่ำนเลือกผู้รับโดยส่งค ำถำมไปท่ี ABCD 

Q&A (ช่ืองำน Q&A) เท่ำนั้น 

กรณีที่ท่ำนไม่ได้เลือกตำมที่แจ้ง ค ำถำมของท่ำนจะส่งมำไม่ถึงทำงบริษัท ใหผู้้เข้ำร่วมประชุมพิมพ์ข้อควำม ตรงพ้ืนท่ีตำมรูป

ด้ำนล่ำง และเมื่อพิมพ์เสรจ็ให้กด Enter เพื่อส่งข้อควำม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พิมพ์ข้อควำมตรงนี้ และ

กด Enter เพื่อส่งข้อควำม 
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การใช้งาน E-Voting 

1. ผู้เข้ำร่วมประชุม สำมำรถเลือกกำรลงคะแนน “เห็นด้วย”, “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” (ตำมรปูด้ำนล่ำง) 

ส ำหรับวำระแจ้งเพื่อทรำบ ผู้เข้ำรว่มประชุมจะไมส่ำมำรถลงคะแนนได้ 

 

2. เมื่อกดเลือกกำรลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถำมอีกครั้งนึงว่ำ ยืนยันกำรลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็น

กำรยืนยันกำรลงคะแนน  

กรณีที่ผูเ้ข้ำร่วมประชุม ต้องกำรเปลี่ยนกำรลงคะแนนสำมำรถท ำได ้ด้วยกำรกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง 

3. เมื่อท่ำนลงคะแนนเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ขอให้ท่ำนกลับมำยังหน้ำต่ำง E -Meeting (Zoom) เพื่อรับชมภำพและเสียงของกำร

ประชุมต่อ โดยเจ้ำหน้ำท่ีจะท ำกำรรวบรวมคะแนนทั้งหมดจำกในระบบลงคะแนน 

*** กรณีที่วาระได้ถูกปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไมส่ามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้ 

 

 

 


