
คูม่ือนีจ้ดัท ำโดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล  
หำ้มมใิหน้ ำไปใชต้อ่โดยไมไ่ดร้บัอนญุำต 

 

ขั้นตอนการรับขอ้มูลเพือ่เข้าร่วมประชุม ผ่านทางอีเมล ์

1. เมื่อผูถื้อหุน้ไดร้บักำรตรวจสอบยืนยนัตวัตนจำกบรษัิทฯ แลว้ ผูถื้อหุน้จะไดร้บัอีเมลจ์ำก E-Meeting Service 

ซึง่จะจดัสง่โดย บรษัิท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ำกดั (e-agm@ojconsultinggroup.com)  

2. ใหผู้ถื้อหุน้ ตรวจสอบ ช่ือ นำมสกลุ และวนั เวลำที่ทำ่นสำมำรถกด Link เพื่อเขำ้รว่มประชมุ  

3. เมื่อถึง วนัและเวลำที่ก ำหนด ใหก้ดที่ “กดที่ Link นี้” เพื่อเปิด Web Browser ระบบจะใหก้รอก เลขที่บัญชีผู้ถอืหุ้น และ 

หมายเลขอ้างอิง (เลขที่บตัรประชาชนของผู้ถอืหุน้) และกดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม”  

 

 

กรณีที่ผูถื้อหุน้ กดเขำ้ Link ก่อนเวลำทีก่  ำหนด ระบบจะแจง้วำ่ “ระบบยงัไม่เปิดให้เข้าร่วมประชุมแบบ online” 
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4. กดปุ่ ม “ยนืยนัเข้าร่วมประชุม”  

 

5. เมื่อยืนยนัเขำ้รว่มประชมุแลว้ จะมีปุ่ มใหเ้ลอืก 2 ปุ่ มคอื E-Meeting และ E-Voting (ตำมรูปดำ้นลำ่ง) 

 

6. กดปุ่ ม “E-Meeting” เพื่อเขำ้ชมระบบภำพและเสยีงสดจำกทีป่ระชมุ 

7. กดปุ่ ม “E-Voting” เพื่อลงคะแนนในแตล่ะวำระกำรประชมุ 
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การใช้งาน E-Meeting 

1. เมื่อผูเ้ขำ้รว่มประชมุกดปุ่ ม “E-Meeting” กรณีที่ใชใ้น Laptop จะมีกำรเปิดหนำ้ตำ่งใหมข่ึน้มำตำมรูป ใหก้ดปุ่ ม “ยกเลกิ” 

 

2. กด Join from Your Browser 

 

 

หนำ้ตำ่งใหม่จะถกูเปิดขึน้มำ 

กด Join from Your Browser 

กดปุ่ ม “ยกเลกิ” 
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3. จะปรำกฎหนำ้จอเพื่อใหใ้สช่ื่อผูถื้อหุน้ โดย 

กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ ใหก้รอกช่ือ นำมสกลุของเจำ้ของหุน้ กรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ใหก้รอกช่ือนติิบคุคล  

 

 

4. เมื่อกรอกช่ือแลว้ใหก้ด “Join” 

 

 

ใสช่ื่อ นำมสกลุผูถื้อหุน้ กรณีเจำ้ของหุน้เป็นบคุคลธรรมดำ 

ใสช่ื่อนิติบคุคล กรณีเจำ้ของหุน้เป็นนิติบคุคล 
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5. จะมีขอ้ควำม “Please wait, the meeting host will let you in soon.” ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุ รอผูด้  ำเนินกำรประชมุ

ตรวจสอบขอ้มลู และยอมรบัเขำ้หอ้งประชมุ 

 

 

6. เมื่อไดร้บักำรตรวจสอบแลว้จงึสำมำรถเขำ้รว่ม E-Meeting เพื่อรบัชมภำพและเสยีงได ้

เมื่อเขำ้หอ้งประชมุแลว้ จะตอ้งเปิดไมโครโฟนของเครือ่งคอมพวิเตอรต์นเองก่อน และจึงกด “Join Audio by Computer“

 

 

กดตรงนีเ้พื่อใชร้ะบบไมโครโฟน

ของคอมพวิเตอร ์

***กรุณำเปิดไมโครโฟนของอปุกรณใ์หพ้รอ้มก่อนกด 
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7. กด “Allow“ เพื่อใหเ้ขำ้ถึงไมโครโฟน 

 

 

8. เมื่อเขำ้สู ่E-Meeting สมบรูณจ์ะไดห้นำ้จอตำมรูปดำ้นลำ่ง 
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การยกมือสามารถท าได้ เม่ือผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้สอบถาม โดยมีวิธีดัง ตอ่ไปนี ้

1. กดไปท่ีปุ่ ม “Reaction” ตำมรูปดำ้นลำ่ง 

 

 

2. กดปุ่ ม “Raise Hand” จะมีสญัลกัษณรู์ปมือปรำกฎขำ้งช่ือของผูเ้ขำ้รว่มประชมุ 

 

กดตรงนีเ้พื่อท ำกำรยกมือ 
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3. เมื่อสอบถำมเสรจ็เรยีบรอ้ย ใหก้ดปุ่ ม “Lower Hand” เพื่อเป็นกำรเอำมือลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กดตรงนีเ้พื่อท ำกำรเอำมือลง 
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กรณีที่ผู้ถอืหุ้น ต้องการสอบถามผ่านระบบแชท สามารถท าได้ดังนี ้

1. คลิก๊ที่ปุ่ ม “Chat” ตำมรูปดำ้นลำ่ง 

 

 

2. เมื่อกดปุ่ ม Chat แลว้ จะมีเครือ่งมือขึน้ตำมตำมรูป ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชมุพิมพข์อ้ควำม ตรงพืน้ที่ตำมรูปดำ้นลำ่ง และเมื่อ

พิมพเ์สรจ็ใหก้ด Enter เพื่อสง่ขอ้ควำม 

 

พิมพข์อ้ควำมตรงนี ้และ

กด Enter เพื่อสง่ขอ้ควำม 
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การใช้งาน E-Voting 

1. ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ สำมำรถเลอืกกำรลงคะแนน “เห็นดว้ย”, “ไมเ่ห็นดว้ย” และ “งดออกเสยีง” (ตำมรูปดำ้นลำ่ง) 

ส ำหรบัวำระแจง้เพื่อทรำบ ผูเ้ขำ้รว่มประชมุจะไมส่ำมำรถลงคะแนนได ้

 

2. เมื่อกดเลอืกกำรลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี Pop Up สอบถำมอกีครัง้นงึวำ่ ยืนยนักำรลงคะแนนหรอืไม ่ใหก้ดตกลงเพื่อเป็น

กำรยืนยนักำรลงคะแนน  

กรณีที่ผูเ้ขำ้รว่มประชมุ ตอ้งกำรเปลีย่นกำรลงคะแนนสำมำรถท ำได ้ดว้ยกำรกดเลอืกคะแนนใหมอ่กีครัง้ 

3. เมื่อทำ่นลงคะแนนเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ ขอใหท้ำ่นกลบัมำยงัหนำ้ตำ่ง E -Meeting (Zoom) เพื่อรบัชมภำพและเสยีงของกำร

ประชมุตอ่ โดยเจำ้หนำ้ที่จะท ำกำรรวบรวมคะแนนทัง้หมดจำกในระบบลงคะแนน 

*** กรณีทีว่าระไดถ้กูปิดวาระไปแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนคะแนนได้  

 

 

 

 


