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ขัน้ ตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จากัด (มหาชน) (“บริษทั ”) กาหนดการจัดการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/ 2565 ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นผูใ้ ห้บริการระบบควบคุมการประชุม
และเป็ นผูค้ วบคุมระบบ
ผูถ้ อื หุน้ ทีป่ ระสงค์จะเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง หรือ โดยผูร้ บั มอบฉันทะทีไ่ ม่ใช่กรรมการบริษทั
สามารถดาเนินการได้ตามขัน้ ตอน ดังนี้
ขัน้ ตอนยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
1. ยื่นแบบคำร้องเข้ำร่วมประชุมผ่ำน Web browser ให้เข้ำไปที่ https://app.inventech.co.th/STA103340R
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้ำสู่ระบบ

2. เมื่อเข้ำสู่ระบบแล้ว ให้ผถู้ อื หุน้ กรอกข้อมูลตำมทีร่ ะบบแสดง เช่น
• เลขประจำตัวประชำชน / เลขทีห่ นังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
• เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้
• ชื่อ - นำมสกุล
• จำนวนหุน้
• E-mail
• เบอร์โทรศัพท์
• แนบเอกสำรเพิม่ เติม
- กรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ประสงค์จะเข้ำประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง โปรดแนบ สาเนาเอกสารส่วนทีร่ าชการ
ออกให้ซง่ึ ปรากฎภาพถ่ายของผูถ้ อื หุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน / หนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (สำมำรถแนบภำพถ่ำยสำเนำได้)
- กรณีทม่ี กี ำรมอบฉันทะ ให้ผรู้ บั มอบฉันทะทีไ่ ม่ใช่กรรมการบริษทั เข้าประชุม โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะ
พร้อมเอกสำรประกอบตำมสิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 3 (ข้อปฏิบตั สิ าหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
3. เมื่อ กรอกข้อ มูลครบถ้ว นแล้ว ให้เ ลือ กที่ “ข้ำ พเจ้ำ ได้อ่ ำ นและตกลงปฎิบ ัติต ำมข้อ ก ำหนดกำรเข้ำ ร่ ว มประชุ ม
ข้อกำหนด กำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อ นไข
กำรใช้บริกำร
4. จำกนัน้ ให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”
5. หลัง จำกขัน้ ตอนที่ 4. เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จ ะด ำเนิ น กำรตรวจสอบข้ อ มู ล แบบค ำร้ อ ง เมื่ อ ค ำร้ อ งได้ ร ับ กำรอนุ ม ั ติ
ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั E-mail แจ้งรำยละเอียดข้อมูลกำรประชุม 4 ส่วน ดังนี้
1. ลิงค์สำหรับกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
2. ข้อมูล Username และ Password สำหรับกำรเข้ำใช้งำน e-Voting
3. ลิงค์สำหรับกำรดำวน์โหลดและติดตัง้ Application Cisco Webex Meeting
4. ลิงค์สาหรับคู่มอื การใช้งานระบบ
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โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามวันและเวลาทีแ่ จ้งในหนังสือเชิญประชุม กรณีคำร้องไม่ถูกอนุมตั ผิ ถู้ อื หุน้ จะได้รบั
E-mail แจ้งถึงสำเหตุ และสำมำรถดำเนินกำร ยื่นแบบคำร้องเพิม่ เติมได้ และผูถ้ อื หุน้ สามารถดาเนินการยื่นแบบคา
ร้องเพิม่ เติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนดได้
6. สำหรับผู้ถือหุน้ ที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้ำร่วมประชุม ในกำรมอบฉันทะนัน้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้
บุค คลใดบุค คลหนึ่ง ตำมควำมประสงค์ หรือ เลือ กมอบฉัน ทะให้ก รรมกำรของบริษ ัท ท่ำ นใดท่ำ นหนึ่ง เป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้ ก็ได้โดยกรรมกำรท่ำนดังกล่ำวจะลงมติในแต่ละวำระตำมทีผ่ ถู้ อื หุน้ กำหนดไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะ
7. ส ำหรับ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ป ระสงค์ จ ะเข้ำ ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง หรือ โดยผู้ ร ับ มอบฉั น ทะที่ไ ม่ ใ ช่ ก รรมกำรบริ ษั ท
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิ ดให้ดำเนินกำรตัง้ แต่วนั ที่ 18 มกราคม 2565 โดยระบบ
จะปิ ดการลงทะเบียนวันที่ 27 มกราคม 2565 จนกว่าจะปิ ดการประชุม
8. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรบริษัท กรุณำจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรประกอบ
มำยังบริษทั ทำงไปรษณีย์ ตำมทีอ่ ยู่ขำ้ งล่ำงนี้ โดยเอกสำรจะต้องมำถึงบริษทั ภำยในวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลำ
17.00 น.
บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหำชน)
ฝ่ ายเลขำนุกำรบริษทั
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชัน้ ที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร (02) 207-4500 # 1801, 1802
การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect
1. ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรับ Web
browser, PC, iOS และ android กำรเข้ำใช้ระบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect
โปรดดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำรติดตัง้ และคู่มอื กำรใช้งำน ดังนี้
1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ (Cisco Webex Meeting)
คู่มอื กำรติดตัง้ และใช้งำนระบบ Cisco Webex Meeting สำมำรถศึกษำวิธกี ำรติดตัง้ ได้ที่ https://qrgo.page.link/Cgv2B
หรือสแกน QR Code นี้

1.1.1 ขัน้ ตอนการติ ดตัง้ การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน PC / Laptop
1. เข้ำเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสำมำรถสแกน QR Code นี้
2. เลือกดำวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดทีป่ ่ มุ “Download for Windows”
3. ดับเบิล้ คลิกทีไ่ ฟล์ webexapp.msi (สำมำรถค้นหำได้ท่ี Folder Download) เพื่อเข้ำสู่หน้ำกำรติดตัง้
4. เข้ำสู่หน้ำกำรติดตัง้ จำกนัน้ กดปุ่ม “Next”
5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จำกนัน้ กดปุ่ม “Next”
6. กดปุ่ม “Install” จำกนัน้ รอกำรติดตัง้ สักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish”
7. เมื่อทำกำรติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรำกฏทีห่ น้ำจอเดสก์ทอ็ ป
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1.1.2 ขัน้ ตอนการติ ดตัง้ การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผ่าน Mobile
ระบบปฏิ บตั ิ การ iOS
ระบบปฏิ บตั ิ การ Android
1. เข้ำที่ Application App Store
2. ไปที่ icon ค้นหำ หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยำย” โดยพิมพ์คน้ หำ
“Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ม “Search”
3. จำกนัน้ กดทีป่ ่ มุ “รับ” ด้ำนขวำมือ เพื่อทำกำรติดตัง้
Application Cisco Webex Meetings หรือ
สัญลักษณ์ ดังภำพ
4. ระบุรหัสผ่ำน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันกำรติดตัง้ Application
5. จำกนัน้ รอกำรติดตัง้ สักครู่
6. เมื่อทำกำรติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex
Meet” ปรำกฏทีห่ น้ำจอโทรศัพท์

1. เข้ำที่ Application Play Store
2. ไปทีช่ ่อง Search for apps & games โดยพิมพ์คน้ หำ “Cisco
Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search”
3. จำกนัน้ กดทีป่ ่ มุ “Install” ด้ำนขวำมือ เพื่อทำกำรติดตัง้
Application Cisco Webex Meetings หรือ สัญลักษณ์ ดังภำพ
4. กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันกำรติดตัง้ Application
5. จำกนัน้ รอกำรติดตัง้ สักครู่
6. เมื่อทำกำรติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet”
ปรำกฏทีห่ น้ำจอโทรศัพท์

1.2 การใช้งานระบบ Inventech Connect
คู่มอื กำรใช้งำนระบบสำหรับกำรใช้งำนบน PC / Laptop

คู่มอื กำรใช้งำนระบบสำหรับกำรใช้งำนบน iOS

https://qrgo.page.link/KqnoP

https://qrgo.page.link/pgvit

คู่มอื กำรใช้งำนระบบสำหรับกำรใช้งำนบน Web Browser

คู่มอื กำรใช้งำนระบบสำหรับกำรใช้งำนบน Android

https://qrgo.page.link/iZ3ka

https://qrgo.page.link/vZ4rZ

1.2.1 ขัน้ ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นทำกำร คลิ กลิ งค์สาหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รบั จำก E-mail แจ้งกำรอนุ มตั ิ
แบบคำร้องขอสำหรับกำรใช้งำน Inventech Connect
2. โดยระบบจะแสดงหน้ำกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำกำรกรอก Username และ
Password ตำมทีไ่ ด้รบั ตำม E-mail จำกนัน้ กดปุ่ม Sign in
3. เมื่อท ำกำรลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลกำรลงทะเบียนของผูถ้ อื หุน้ (*ขัน้ ตอนนี้ จะถือว่า
ผู้ถือหุ้นทาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทาให้จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็ นองค์ประชุม*)
จำกนัน้ ให้ทำกำรกดปุ่ม “ไปยังหน้ำลงทะเบียนเพื่อเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex Meeting”
4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ทำกำรกรอกข้อมูลทำงด้ำนขวำในส่วนของ Join Event Now
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- แสดงข้อมูลชื่อของผูถ้ อื หุน้ หรือชื่อผูร้ บั มอบฉันทะในช่อง First name
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- แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ในช่อง Last name (กรณีรบั มอบฉันทะจะมี * ต่อท้ำยเลขทะเบียน)
- ช่อง Email address ให้ทำกำรกรอก E-mail เพื่อเข้ำใช้งำน (* ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องกรอกอีเมลให้ตรง
กับอีเมลที่ได้ทาการยื่นแบบคาร้องเข้าระบบ e-Request *)
- ในช่อง Event password ระบบทำกำร Default ค่ำให้ท่ำนผูถ้ อื หุน้ ไม่ตอ้ งทำกำรแก้ไขหรือเปลีย่ นแปลง
- จำกนัน้ ให้กดทีป่ ่ มุ “Join Now”
5. จำกนัน้ ให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้ำสู่กำรใช้งำนภำยใน Application Cisco
Webex Meeting
6. กดทีป่ ่ มุ “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้ำร่วมประชุมผ่ำน Application Cisco Webex Meeting
7. ระบบจะปรำกฏหน้ำจอกำรทำงำน 2 ส่วน คือ ทำงด้ำนซ้ำยจะแสดงกำรถ่ำยทอดสดหรือแสดงผล ต่ำง
ๆ ภำยในงำนประชุม และทำงด้ำนขวำจะเป็ นกำรใช้งำนในส่วนของฟั งก์ชนั Q&A และ Multimedia Viewer
ซึง่ แสดงหน้ำ login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting
8. จำกนั ้น กดที่ ป่ ุ ม “Continue” (สี ฟ้ ำ) ทำงด้ ำ นขวำมือ ในส่ ว นของฟั ง ก์ ช ัน Multimedia Viewer
ระบบจะแสดงหน้ำจอ login เข้ำใช้งำนระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้ทำกำรกรอก Username /
Password ทีไ่ ด้รบั จำก E-mail แจ้งกำรอนุมตั แิ บบคำร้องขอสำหรับกำรใช้งำน Inventech Connect และทำกำรกดทีป่ ่ มุ
“Sign in”
9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลื อ กวำระ” ซึ่ ง ผู้ ถื อ หุ้ น สำมำรถท ำกำรตรวจสอบวำระที่ ส ำมำรถท ำกำร
ออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดทีป่ ่ มุ “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทัง้ มุมบนซ้ำยมือและด้ำนล่ำง
10. จำกนัน้ ระบบจะแสดงวำระที่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสียง
ลงคะแนน / Voting Status: Pending”
11. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องกำรลงคะแนนให้เลือกวำระที่ต้องกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนัน้ ระบบจะ แสดง
สถานะ การลงคะแนนเป็ น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผูถ้ อื หุน้ สามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได้ ดังนี้ 1. เห็นด้วย
(สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้ ) ตามความประสงค์ หากผูถ้ อื หุน้ ต้องการยกเลิกการลงคะแนน
เสียงล่าสุดสามารถกดทีป่ ่ มุ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซึง่ ผูถ้ อื หุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั น้
จะปิ ดรับลง คะแนน)
* หากท าการเลื อ ก “ยกเลิ กการลงคะแนนเสี ย งล่ า สุ ด ” หรื อ ไม่ อ อกเสี ย งลงคะแนน
บริ ษัท จะน าคะแนนเสี ยงไปยังคะแนนที่ ก ารประชุมกาหนด และการออกเสี ยงลงคะแนนสามารถทาการ
เปลี่ยนแปลงได้ จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ดการส่งผลการลงคะแนน
12. ผู้ถือหุ้นสำมำรถทำกำรตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได้ เมื่อวาระนัน้ ปิ ดการส่งผลการลงคะแนน
แล้ว โดยทำกำรเลือกวำระทีต่ ้องกำรตรวจสอบ จำกนัน้ ระบบจะแสดงกรำฟ และตำรำงแสดงข้อมูลกำรลงคะแนนเสียง
ในวำระทีท่ ำกำรเลือก
*13. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรรับมอบฉันทะหลำย Account สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งำน” และกดที่ป่ ุม
“สลับบัญชี” เพื่อเข้ำใช้งำน Accountอื่น ๆ ได้ โดยทีค่ ะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจำกกำรประชุม
*14. กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งกำรออกจำกกำรประชุ ม สำมำรถเลือ กที่ “ไอคอนผู้ ใ ช้ ง ำน” และกดที่ป่ ุ ม
“ อ อ ก จ ำ ก กำ รป ระ ชุ ม ” *ขั ้น ตอนนี้ หากผู้ ถื อ หุ้ น ท าการออกจากการประชุ ม ระหว่ า งการประชุ ม
ระบบจะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยงั ไม่ถกู ดาเนิ นการ
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1.2.2 ขัน้ ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile
>> หน้ำจอที่ 1 ส่วนกำรรับชมถ่ำยทอดสดของทำงบริษทั
1. ผูถ้ อื หุน้ ท ำกำร คลิ กลิ งค์สาหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทีไ่ ด้ร บั จำก อีเมล แจ้งกำรอนุมตั ิ
แบบคำร้องขอสำหรับกำรใช้งำน Inventech Connect
2. โดยระบบจะแสดงหน้ำกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม (e-Register) ให้ทำกำรกรอก Username และ
Password ตำมทีไ่ ด้รบั ตำม E-mail จำกนัน้ กดปุ่ม Sign in
3. เมื่อท ำกำรลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลกำรลงทะเบียนของผูถ้ อื หุน้ (*ขัน้ ตอนนี้ จะถือว่า
ผู้ถือหุ้นทาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทาให้จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็ นองค์ประชุม*)
จำกนัน้ ให้ทำกำรกดปุ่ม “ไปยังหน้ำลงทะเบียนเพื่อเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex Meeting”
4. ระบบจะแสดง Event Information จำกนัน้ กดปุ่ม “Join”
5. ให้ทำกำรกรอกข้อมูลทีช่ ่อง Display Name และEmail address จำกนัน้ กดทีป่ ่ มุ “OK”
6. กดทีป่ ่ มุ “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้ำร่วมประชุมผ่ำน Application Cisco Webex Meeting
** หากผู้ ถื อ หุ้ นที่ ใช้ ง านผ่ า น Mobile ต้ องการใช้ ง านในส่ ว นของ e-Voting ให้ สลั บ Browser
เพื่อใช้งานหน้ าจอส่วนที่ 2 สามารถดาเนิ นการได้ ดังนี้
>> หน้ำจอที่ 2 ส่วนกำรใช้งำนระบบ Inventech Connect
1. ผู้ถือ หุ้น ท ำกำร คลิ ก ลิ ง ค์ส าหรับลงทะเบียนเข้า ร่ วมประชุม (ส าหรับ ผู้ถื อหุ้น ที่ ไ ม่ประสงค์
จะรับชมถ่ายทอดสด) ที่ได้รบั จำก อีเมล แจ้งกำรอนุ มตั แิ บบคำร้องขอสำหรับกำรใช้งำน Inventech Connect หรือ
URL ส ำหรับ กำรใช้ง ำน e-Voting ทีเ่ จ้ำ หน้ำ ทีท่ ำกำรส่ง ให้ท ำงช่อ ง Chat ภำยใน Application Cisco Webex
Meeting
2. กรอก Username และ Password ทีไ่ ด้รบั จำก E-mail แจ้งกำรอนุมตั แิ บบคำร้อง จำกนัน้ กดปุ่ม “Sign in”
3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวำระ” ซึ่งผูถ้ อื หุน้ สำมำรถทำกำรตรวจสอบวำระที่สำมำรถทำกำรออกเสียง
ลงคะแนนได้โดย กดทีป่ ่ มุ “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทัง้ มุมบนซ้ำยมือและด้ำนล่ำง
4. จำกนัน้ ระบบจะแสดงวำระที่สำมำรถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสียง
ลงคะแนน / Voting Status: Pending”
5. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องกำรลงคะแนนให้เลือกวำระที่ต้องกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนัน้ ระบบจะแสดงปุ่ม
สำหรับกำรออกเสียงลงคะแนน ทัง้ หมด 4 ปุ่ม คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้ )
และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด (สีฟ้ำ)
* หากทาการเลือก "ยกเลิ กการลงคะแนนเสียงล่าสุด" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษทั จะนา
คะแนนเสียงไป ยังคะแนนที่การประชุมกาหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาการเปลี่ยนแปลงได้
จนกว่าวาระ นัน้ จะปิ ดการส่งผลการลงคะแนน
6. ผูถ้ อื หุน้ สำมำรถทำกำรตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได้ เมื่อวำระนัน้ ปิ ดกำรส่งผลกำรลงคะแนนแล้ว
โดยทำกำรเลือกวำระที่ต้องกำรตรวจสอบ จำกนัน้ ระบบจะแสดงกรำฟและตำรำงแสดงข้อมูลกำรลงคะแนนเสีย ง
ในวำระทีท่ ำกำรเลือก
*7. กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรรับมอบฉันทะหลำย Account สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งำน” และกดที่ป่ ุม
“สลับบัญชี” เพื่อเข้ำใช้งำน Accountอื่น ๆ ได้ โดยทีค่ ะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจำกกำรประชุม
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*8. กรณี ผู้ ถื อ หุ้ น ต้ อ งกำรออกจำกกำรประชุ ม สำมำรถเลื อ กที่ “ไอคอนผู้ ใ ช้ ง ำน” และกดที่ป่ ุ ม
“ อ อ ก จ ำ ก กำ รป ระ ชุ ม ” *ขั ้น ตอนนี้ หากผู้ ถื อ หุ้ น ท าการออกจากการประชุ ม ระหว่ างการประชุ ม
ระบบจะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ออกจากการประชุมในวาระที่ยงั ไม่ถกู ดาเนิ นการ
9. ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิ ดให้เข้ำระบบได้ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลำ 12:00 น.
(ก่อ นเปิ ด ประชุม 2 ชั ่วโมง) โดยผูถ้ อื หุน้ หรือ ผูร้ บั มอบฉัน ทะใช้ Username และ Password ทีไ่ ด้ร บั และ
ปฏิบตั ติ ำมคู่มอื กำรใช้งำนในระบบ
10. กำรท ำงำนของระบบระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Meeting) และระบบ
Inventech Connect ขึน้ อยู่กบั ระบบอินเตอร์เน็ตทีร่ องรับของผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ
โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณำใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในกำรใช้งำนระบบ
• ควำมเร็วของอินเทอร์เน็ตทีแ่ นะนำ ควรไม่ต่ำกว่ำ 4 Mbps
• โทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่/ อุ ป กรณ์ แ ท็ป เล็ต ระบบปฏิบ ัติก ำร Android รองรับ Android 6.0 ขึ้น ไป
หรือระบบปฏิบตั กิ ำร IOS รองรับ IOS 10.0 ขึน้ ไป
• เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ ตบุ๊ค ระบบปฏิบตั ิกำร Windows รองรับ Windows 7
ขึน้ ไป หรือ Mac รองรับ OS X 10.13 ขึน้ ไป
• อินเทอร์เน็ตเบรำว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบรำว์เซอร์ทแี่ นะนำ) หรือ Safari
วิธกี ำรตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบตั กิ ำร
• Android: เลือก กำรตัง้ ค่ำ หรือกำรตัง้ ค่ำเพิม่ เติม > เกีย่ วกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์
หรือเวอร์ช ั ่น Android
• IOS: เลือก กำรตัง้ ค่ำ > ทัวไป
่ > เกีย่ วกับ > เวอร์ช ั ่น
หมายเหตุ :
1. ผูถ้ อื หุน้ ต้องนำ Username และ Password ทีไ่ ด้รบั จำก E-mail มำกรอกเพื่อทำกำรลงทะเบียน ระบบจะทำกำร
ลงทะเบี ย นและนั บ เป็ นองค์ ป ระชุ ม ให้ ท่ี ขัน้ ตอนนี้ (หำกผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ ท ำกำรลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม
ระบบจะไม่นับเป็ นองค์ประชุม และไม่สำมำรถโหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สำมำรถรับชมกำรถ่ำยทอดกำรประชุมได้)
หำกผู้ ถื อ หุ้ น ท ำกำรกดปุ่ ม “ออกจำกกำรประชุ ม ” ระหว่ ำ งกำรประชุ ม ระบบจะท ำกำรตั ด คะแนนเสีย ง
ออกจำกองค์ประชุม)
2. ผู้ถือ หุ้น ต้อ งเตรีย ม E-mail ส ำหรับ ยื่น แบบค ำร้อ งเพื่อ รับ 1. ลิ ง ค์ส าหรับ การลงทะเบียนเข้า ร่วมประชุม
2. Username และ Password สำหรับเข้ำประชุม
3. ข้อมูลทีก่ รอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จำกบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด (TSD)
พบปั ญหำในกำรใช้งำน สำมำรถติดต่อได้ท่ี Inventech Call Center
โทร. 02-021-9126
ให้บริกำรระหว่ำงวันที่ 18 – 27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพำะวันทำกำร ไม่รวมวันหยุดรำชกำรและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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