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ขัน้ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์ 

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั”) ก าหนดการจดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/ 2565 ผ่าน
สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ โดยมบีรษิทั อนิเวนท์เทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผูใ้หบ้รกิารระบบควบคุมการประชุม
และเป็นผูค้วบคุมระบบ  

ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงค์จะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง หรอื โดยผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบรษิทั 
สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอน ดงันี้ 

ขัน้ตอนยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้ร่วมประชุมผ่ำน Web browser ใหเ้ขำ้ไปที ่https://app.inventech.co.th/STA103340R 

 หรอืสแกน QR Code นี้ เพื่อเขำ้สู่ระบบ   

 

 

2. เมื่อเขำ้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูตำมทีร่ะบบแสดง เชน่ 
• เลขประจ ำตวัประชำชน / เลขทีห่นังสอืเดนิทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) 
• เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
• ชื่อ - นำมสกุล 
• จ ำนวนหุน้ 
• E-mail 
• เบอรโ์ทรศพัท ์
• แนบเอกสำรเพิม่เตมิ  

- กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเขำ้ประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบ ส าเนาเอกสารส่วนทีร่าชการ
ออกใหซ้ึง่ปรากฎภาพถ่ายของผูถ้อืหุน้ และยงัไมห่มดอายุ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน / หนังสอืเดนิทำง 
(กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง (สำมำรถแนบภำพถ่ำยส ำเนำได)้  

- กรณีทีม่กีำรมอบฉนัทะ ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะทีไ่มใ่ช่กรรมการบรษิทัเขา้ประชมุ โปรดแนบหนังสอืมอบฉนัทะ 
พรอ้มเอกสำรประกอบตำมสิง่ทีส่่งมาดว้ย 3 (ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส)์ 

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและตกลงปฎิบัติตำมข้อก ำหนดกำรเข้ำร่วมประชุม 
ขอ้ก ำหนด กำรเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรบัเงื่อนไข
กำรใชบ้รกิำร 

  4. จำกนัน้ใหเ้ลอืก “ส่งแบบค ำรอ้ง”  

5.  หลังจำกขัน้ตอนที่ 4. เจ้ำหน้ำที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลแบบค ำร้อง เมื่อค ำร้องได้รับกำรอนุมัติ 
ผูถ้อืหุน้จะไดร้บั E-mail แจง้รำยละเอยีดขอ้มลูกำรประชุม 4 ส่วน ดงันี้  

 1. ลงิคส์ ำหรบักำรลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชุม  
 2. ขอ้มลู Username และ Password ส ำหรบักำรเขำ้ใชง้ำน e-Voting  
 3. ลงิคส์ ำหรบักำรดำวน์โหลดและตดิตัง้ Application Cisco Webex Meeting  
 4. ลงิคส์ าหรบัคู่มอืการใชง้านระบบ 
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 โดยสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ตามวนัและเวลาทีแ่จง้ในหนังสอืเชญิประชุม กรณีค ำรอ้งไม่ถูกอนุมตัผิูถ้อืหุน้จะไดร้บั 
E-mail แจง้ถงึสำเหตุ และสำมำรถด ำเนินกำร ยื่นแบบค ำรอ้งเพิม่เตมิได ้และผูถ้อืหุน้สามารถด าเนินการยื่นแบบค า
รอ้งเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได ้

6. ส ำหรบัผู้ถือหุน้ที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเขำ้ร่วมประชุม ในกำรมอบฉันทะนัน้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้  
บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ หร ือเลอืกมอบฉันทะให้กรรมกำรของบรษิ ัทท่ำนใดท่ำนหนึ่งเป็น  
ผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้กไ็ดโ้ดยกรรมกำรท่ำนดงักล่ำวจะลงมตใินแต่ละวำระตำมทีผู่ถ้อืหุน้ก ำหนดไวใ้นหนังสอื
มอบฉนัทะ 

7. ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง  หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมกำรบริษัท 
ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค ำรอ้งจะเปิดใหด้ ำเนินกำรตัง้แต่วนัที ่18 มกราคม 2565 โดยระบบ
จะปิดการลงทะเบยีนวนัที ่27 มกราคม 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

8.  กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรบริษัท กรุณำจดัส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบ 
มำยงับรษิทั ทำงไปรษณีย ์ตำมทีอ่ยู่ขำ้งล่ำงนี้ โดยเอกสำรจะตอ้งมำถงึบรษิทั ภำยในวนัที ่21 มกราคม 2565 เวลำ 
17.00 น. 

บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอนิดสัทร ีจ ำกดั (มหำชน) 
ฝ่ายเลขำนุกำรบรษิทั  
อาคารปารค์เวนเชอร ์อโีคเพลก็ซ์ หอ้งเลขที ่1701, 1707-1712 ชัน้ที ่17 เลขที ่57 ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิี 
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร (02) 207-4500 # 1801, 1802 
 

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  
1. ระบบประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรบั Web 
 browser, PC, iOS และ android กำรเขำ้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect 
 โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรตดิตัง้ และคู่มอืกำรใชง้ำน ดงันี้  

 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting)   

คู่มอืกำรตดิตัง้ และใชง้ำนระบบ Cisco Webex Meeting สำมำรถศกึษำวธิกีำรตดิตัง้ไดท้ี ่https://qrgo.page.link/Cgv2B 

หรอืสแกน QR Code นี้  
 

  1.1.1  ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop                
 1. เขำ้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสำมำรถสแกน QR Code นี้  
 2. เลอืกดำวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดทีปุ่่ ม “Download for Windows” 
 3. ดบัเบิล้คลกิทีไ่ฟล ์webexapp.msi (สำมำรถคน้หำไดท้ี ่Folder Download) เพื่อเขำ้สู่หน้ำกำรตดิตัง้ 
 4. เขำ้สู่หน้ำกำรตดิตัง้ จำกนัน้กดปุ่ ม “Next” 
 5. เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จำกนัน้กดปุ่ ม “Next” 
 6. กดปุ่ ม “Install” จำกนัน้รอกำรตดิตัง้สกัครู่ แลว้กดปุ่ม “Finish” 
 7. เมื่อท ำกำรตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว จะมไีอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรำกฏทีห่น้ำจอเดสกท์อ็ป 
 

https://www.webex.com/downloads.html
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 1.1.2  ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile 

ระบบปฏิบติัการ iOS 

1. เขำ้ที ่Application App Store 
2. ไปที ่icon คน้หำ หรอื สญัลกัษณ์ “แว่นขยำย” โดยพมิพค์น้หำ 
“Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม “Search” 
3. จำกนัน้กดทีปุ่่ ม “รบั” ดำ้นขวำมอื เพื่อท ำกำรตดิตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอื 
สญัลกัษณ์ ดงัภำพ 
4. ระบุรหสัผ่ำน หรอื Touch ID เพื่อยนืยนักำรตดิตัง้ Application  
5. จำกนัน้รอกำรตดิตัง้สกัครู่  
6. เมื่อท ำกำรตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Webex 
Meet” ปรำกฏทีห่น้ำจอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบติัการ Android 

1. เขำ้ที ่Application Play Store 
2. ไปทีช่่อง Search for apps & games โดยพมิพค์น้หำ “Cisco 
Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
3. จำกนัน้กดทีปุ่่ ม “Install” ดำ้นขวำมอื เพื่อท ำกำรตดิตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลกัษณ์ ดงัภำพ 
4. กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยนืยนักำรตดิตัง้ Application  
5. จำกนัน้รอกำรตดิตัง้สกัครู่  
6. เมื่อท ำกำรตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Webex Meet” 
ปรำกฏทีห่น้ำจอโทรศพัท ์

 1.2  การใช้งานระบบ Inventech Connect 

คู่มอืกำรใชง้ำนระบบส ำหรบักำรใชง้ำนบน PC / Laptop   
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มอืกำรใชง้ำนระบบส ำหรบักำรใชง้ำนบน iOS   
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 

คู่มอืกำรใชง้ำนระบบส ำหรบักำรใชง้ำนบน Web Browser   
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มอืกำรใชง้ำนระบบส ำหรบักำรใชง้ำนบน Android 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 
 

 1.2.1  ข ัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดงัน้ี 
 1. ผู้ถือหุ้นท ำกำร คลิกลิงค์ส าหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รบัจำก E-mail แจ้งกำรอนุมตัิ 
แบบค ำรอ้งขอส ำหรบักำรใชง้ำน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหน้ำกำรลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้ ำกำรกรอก Username และ 
Password ตำมทีไ่ดร้บัตำม E-mail จำกนัน้กดปุ่ ม Sign in 
 3. เม ื่อท ำกำรลงทะเบยีนส ำเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มูลกำรลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (*ขัน้ตอนน้ีจะถือว่า 
ผู้ถือหุ้นท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถกูนับเป็นองคป์ระชมุ*) 
จำกนัน้ใหท้ ำกำรกดปุ่ม “ไปยงัหน้ำลงทะเบยีนเพื่อเขำ้รบัชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex Meeting” 
 4. ระบบจะแสดง Event Information ใหท้ ำกำรกรอกขอ้มลูทำงดำ้นขวำในส่วนของ Join Event Now  
โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 - แสดงขอ้มลูชื่อของผูถ้อืหุน้ หรอืชื่อผูร้บัมอบฉนัทะในช่อง First name 
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 - แสดงขอ้มลูเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ในช่อง Last name (กรณีรบัมอบฉนัทะจะม ี* ต่อทำ้ยเลขทะเบยีน) 
 - ช่อง Email address ใหท้ ำกำรกรอก E-mail เพื่อเขำ้ใชง้ำน (* ซ่ึงผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมลให้ตรง 
กบัอีเมลท่ีได้ท าการยื่นแบบค าร้องเข้าระบบ e-Request *) 
 - ในช่อง Event password ระบบท ำกำร Default ค่ำให้ท่ำนผู้ถือหุ้นไม่ต้องท ำกำรแก้ไขหรอืเปล่ียนแปลง 
 - จำกนัน้ใหก้ดทีปุ่่ ม “Join Now” 
 5. จำกนัน้ให้คลกิที่ “Run a temporary application” เพื่อเขำ้สู่กำรใช้งำนภำยใน Application Cisco 
Webex Meeting 
 6. กดทีปุ่่ ม “Join Event” (สเีขยีว) เพื่อเขำ้ร่วมประชมุผ่ำน Application Cisco Webex Meeting 
 7. ระบบจะปรำกฏหน้ำจอกำรท ำงำน 2 ส่วน คอื ทำงดำ้นซำ้ยจะแสดงกำรถ่ำยทอดสดหรอืแสดงผล ต่ำง 
ๆ ภำยในงำนประชมุ และทำงดำ้นขวำจะเป็นกำรใชง้ำนในส่วนของฟังกช์นั Q&A และ Multimedia Viewer 
ซึง่แสดงหน้ำ login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 
 8. จำกนั ้นกดที่ปุ่ ม “Continue” (สีฟ้ำ) ทำงด้ำนขวำมือในส่วนของฟังก์ชัน  Multimedia Viewer 
ระบบจะแสดงหน้ำจอ login เขำ้ใชง้ำนระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ท ำกำรกรอก Username / 
Password ทีไ่ดร้บัจำก E-mail แจง้กำรอนุมตัแิบบค ำรอ้งขอส ำหรบักำรใชง้ำน Inventech Connect และท ำกำรกดทีปุ่่ ม 
“Sign in”  
  9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวำระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถท ำกำรตรวจสอบวำระที่สำมำรถท ำกำร 
ออกเสยีงลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ ม “เลอืกวำระ” (สเีขยีว) ทัง้มุมบนซำ้ยมอืและดำ้นล่ำง 
  10. จำกนัน้ระบบจะแสดงวำระที่สำมำรถออกเสยีงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสยีง  
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 
 11. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องกำรลงคะแนนให้เลือกวำระที่ต้องกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนัน้ระบบจะแสดง
สถานะ การลงคะแนนเป็น “รอการออกเสยีงลงคะแนน” ซึ่งผูถ้อืหุน้สามารถกดปุ่ มลงคะแนนเสยีงได้  ดงันี้ 1. เหน็ดว้ย 
(สเีขยีว) 2. ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง) 3. งดออกเสยีง (สสีม้) ตามความประสงค์ หากผูถ้อืหุน้ต้องการยกเลกิการลงคะแนน
เสยีงล่าสุดสามารถกดทีปุ่่ ม “ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด” (ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสยีงไดจ้นกว่าวาระนัน้
จะปิดรบัลง คะแนน) 
 * หากท าการเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน 
บริษัทจะน าคะแนนเสียงไปยงัคะแนนท่ีการประชุมก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการ
เปล่ียนแปลงได ้จนกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
  12. ผู้ถือหุ้นสำมำรถท ำกำรตรวจสอบคะแนนเสยีงรำยวำระได้ เมื่อวาระนัน้ปิดการส่งผลการลงคะแนน
แล้ว โดยท ำกำรเลอืกวำระทีต่้องกำรตรวจสอบ จำกนัน้ระบบจะแสดงกรำฟ และตำรำงแสดงขอ้มูลกำรลงคะแนนเสยีง 
ในวำระทีท่ ำกำรเลอืก 
 *13. กรณีผู้ถือหุ้นมกีำรรบัมอบฉันทะหลำย Account สำมำรถเลอืกที่ “ไอคอนผู้ใช้งำน” และกดที่ปุ่ ม 
“สลบับญัช”ี เพื่อเขำ้ใชง้ำน Accountอื่น ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองค์ประชุมจะไม่ถูกน ำออกจำกกำรประชุม  
  *14. กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรออกจำกกำรประชุม สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งำน” และกดที่ปุ่ ม 
“ อ อกจ ำกกำ รป ระชุ ม ”  *ขั ้นตอนน้ีหากผู้ ถือหุ้ นท าการออกจากการประชุมระหว่ างการประชุม 
ระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระท่ียงัไม่ถกูด าเนินการ 
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 1.2.2  ข ัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile 

  >> หน้ำจอที ่1 ส่วนกำรรบัชมถำ่ยทอดสดของทำงบรษิทั 
  1. ผูถ้อืหุน้ท ำกำร คลิกลิงค์ส าหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทีไ่ดร้บัจำก อเีมล แจง้กำรอนุมตัิ 
แบบค ำรอ้งขอส ำหรบักำรใชง้ำน Inventech Connect 
 2. โดยระบบจะแสดงหน้ำกำรลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้ ำกำรกรอก Username และ 
Password ตำมทีไ่ดร้บัตำม E-mail จำกนัน้กดปุ่ ม Sign in 
 3. เม ื่อท ำกำรลงทะเบยีนส ำเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มูลกำรลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (*ขัน้ตอนน้ีจะถือว่า 
ผู้ถือหุ้นท าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุเรียบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถกูนับเป็นองคป์ระชมุ*) 
จำกนัน้ใหท้ ำกำรกดปุ่ ม “ไปยงัหน้ำลงทะเบยีนเพื่อเขำ้รบัชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex Meeting” 
  4. ระบบจะแสดง Event Information จำกนัน้กดปุ่ ม “Join”  
  5. ใหท้ ำกำรกรอกขอ้มลูทีช่่อง Display Name และEmail address จำกนัน้ กดทีปุ่่ ม “OK” 
  6. กดทีปุ่่ ม “Join” (สเีขยีว) เพื่อเขำ้ร่วมประชมุผ่ำน Application Cisco Webex Meeting 

** หากผู้ ถื อหุ้ น ท่ี ใ ช้งานผ่ าน  Mob i l e  ต้องการใ ช้งานในส่วนของ  e -Vo t ing  ใ ห้สลับ  Browser 
เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนท่ี 2 สามารถด าเนินการได้ ดงัน้ี 

 >> หน้ำจอที ่2 ส่วนกำรใชง้ำนระบบ Inventech Connect 
  1. ผู้ถือหุ้นท ำกำร คลิกลิงค์ส าหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงค์ 
จะรบัชมถ่ายทอดสด) ที่ได้รบัจำก อีเมล แจ้งกำรอนุมตัแิบบค ำร้องขอส ำหรบักำรใชง้ำน Inventech Connect หรอื 
URL ส ำหรบักำรใชง้ำน e-Voting ท ีเ่จำ้หน้ำท ีท่  ำกำรส่งใหท้ำงช่อง Chat ภำยใน Application Cisco Webex 
Meeting 
 2. กรอก Username และ Password ทีไ่ด้รบัจำก E-mail แจ้งกำรอนุมติัแบบค ำร้อง จำกนัน้กดปุ่ม “Sign in” 
 3. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลอืกวำระ” ซึ่งผูถ้อืหุน้สำมำรถท ำกำรตรวจสอบวำระที่สำมำรถท ำกำรออกเสยีง 
ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่่ ม “เลอืกวำระ” (สเีขยีว) ทัง้มุมบนซำ้ยมอืและดำ้นล่ำง 
  4. จำกนัน้ระบบจะแสดงวำระที่สำมำรถออกเสยีงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสียง  
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 
 5. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องกำรลงคะแนนใหเ้ลอืกวำระที่ต้องกำรออกเสยีงลงคะแนน จำกนัน้ระบบจะแสดงปุ่ ม  
ส ำหรบักำรออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คอื 1. เหน็ดว้ย (สเีขยีว) 2. ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง) 3. งดออกเสยีง (สสีม้) 
และ 4. ยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด (สฟ้ีำ) 
 * หากท าการเลือก "ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะน า
คะแนนเสียงไป ยงัคะแนนท่ีการประชมุก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้ 
จนกว่าวาระ นัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
  6. ผูถ้อืหุน้สำมำรถท ำกำรตรวจสอบคะแนนเสยีงรำยวำระได ้เมื่อวำระนัน้ปิดกำรส่งผลกำรลงคะแนนแล้ว 
โดยท ำกำรเลือกวำระที่ต้องกำรตรวจสอบ จำกนัน้ระบบจะแสดงกรำฟและตำรำงแสดงข้อมูลกำรลงคะแนนเสียง 
ในวำระทีท่ ำกำรเลอืก 
 *7. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรรบัมอบฉันทะหลำย Account สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งำน” และกดที่ปุ่ ม 
“สลบับญัช”ี เพื่อเขำ้ใชง้ำน Accountอื่น ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองค์ประชุมจะไม่ถูกน ำออกจำกกำรประชุม  
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  *8. กรณีผู้ถือหุ้นต้องกำรออกจำกกำรประชุม สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งำน” และกดที่ปุ่ ม 
“ อ อกจ ำกกำ รป ระชุ ม ”  *ขั ้นตอนน้ีหากผู้ ถือหุ้ นท าการออกจากการประชุมระหว่ างการประชุม 
ระบบจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระท่ียงัไม่ถกูด าเนินการ 
        9. ระบบประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขำ้ระบบไดใ้นวนัที่ 27 มกราคม 2565 เวลำ 12:00 น. 
(ก่อนเปิดประชุม 2 ช ัว่โมง) โดยผูถ้อืห ุน้ หรอืผ ูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ท ีไ่ดร้บั และ 
ปฏบิตัติำมคู่มอืกำรใชง้ำนในระบบ  

       10. กำรท ำงำนของระบบระบบประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ 
Inventech Connect ข ึน้อยู่กบัระบบอนิเตอร์เน็ตทีร่องรับของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอุปกรณ์ และ/หรอื 
โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณำใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอืโปรแกรมดงัต่อไปนี้ในกำรใชง้ำนระบบ  

• ควำมเรว็ของอนิเทอร์เน็ตทีแ่นะน ำ ควรไม่ต ่ำกว่ำ 4 Mbps 
• โทรศพัท ์เคล ื่อนท ี่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติกำร Android รองรับ Android 6.0 ขึ้นไป 

หรอืระบบปฏบิตักิำร IOS รองรบั IOS 10.0 ขึน้ไป 
• เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบตัิกำร Windows รองรบั Windows 7 

ขึน้ไป หรอื Mac รองรบั OS X 10.13 ขึน้ไป 
• อนิเทอร์เน็ตเบรำว์เซอร์ Firefox หรอื Chrome (เบรำว์เซอร์ทีแ่นะน ำ) หรือ Safari  

 

 วธิกีำรตรวจสอบ Version ของระบบปฏบิตักิำร 
• Android: เลอืก กำรตัง้ค่ำ หรอืกำรตัง้ค่ำเพิม่เตมิ > เกีย่วกบัโทรศพัท์ > ขอ้มูลซอฟตแ์วร์ 

หรอืเวอรช์ ัน่ Android 
• IOS: เลอืก กำรตัง้ค่ำ > ทัว่ไป > เกีย่วกบั > เวอรช์ ัน่ 

หมายเหตุ : 

1. ผูถ้อืหุน้ต้องน ำ Username และ Password ทีไ่ดร้บัจำก E-mail มำกรอกเพื่อท ำกำรลงทะเบยีน ระบบจะท ำกำร 
ลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุม ให้ที่ขัน้ตอนน้ี (หำกผู้ถือหุ้นไม่ท ำกำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุม 
ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สำมำรถโหวตคะแนนได ้รวมถงึจะไม่สำมำรถรบัชมกำรถ่ำยทอดกำรประชุมได้) 
หำกผู้ถือหุ้นท ำกำรกดปุ่ ม “ออกจำกกำรประชุม” ระหว่ำงกำรประชุม ระบบจะท ำกำรตัดคะแนนเสียง  
ออกจำกองคป์ระชุม) 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียม E-mail ส ำหรับยื่นแบบค ำร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์ส าหรบัการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                  
2. Username และ Password ส ำหรบัเขำ้ประชุม 

3. ขอ้มลูทีก่รอกในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จำกบรษิทั ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ำกดั (TSD) 

 
พบปัญหำในกำรใชง้ำน สำมำรถตดิต่อไดท้ี ่Inventech Call Center 
โทร. 02-021-9126 
ใหบ้รกิำรระหว่ำงวนัที ่18 – 27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพำะวนัท ำกำร ไม่รวมวนัหยดุรำชกำรและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 


