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ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 
 

ค าแนะน า วิธีการ และขัน้ตอนการเข้ารว่มประชมุสามญัผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

 
  ดว้ยบรษิทัมคีวามห่วงใยความปลอดภยัของท่านผูถ้อืหุน้ และเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรสัโค
วดิ-19 บรษิทัจงึจดัการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2564 ในวนัองัคารที ่27 เมษายน 2564 ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
เท่านัน้ ซึง่บรษิทัไม่มกีารจดัสถานทีป่ระชุมหรอืลงทะเบยีนใดๆ ทีบ่รษิทั จงึขอความร่วมมอืผูถ้อืหุน้ทุกท่านเขา้ร่วม
ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
  ทัง้นี้ บรษิทัไดท้ าการว่าจา้ง บรษิทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในการจดัประชุมผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ระบบการจดัประชุมของบรษิทัดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจสอบในดา้นมาตรฐานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ จากกระทรวงดิจทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคมแล้ว โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 
ขัน้ตอนยื่นแบบค ารอ้งเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่https://app.inventech.co.th/FN094235R 
 หรอืสแกน QR Code เพื่อเขา้สูร่ะบบ 

  
2. เมื่อเขา้สูร่ะบบแลว้ ใหผู้ถ้อืหุน้กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง เช่น 

 เลขประจ าตวัประชาชน / เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
 ชื่อ - นามสกุล 
 จ านวนหุน้ 
 Email 
 เบอรโ์ทรศพัท ์
 แนบเอกสารเพิม่เตมิ 

  - กรณีท่ีประสงค์จะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได้)  

  - กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ ซ่ึงผู้รบัมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการบริษทัฯ โปรดแนบ หนังสือมอบ
   ฉันทะพรอ้มเอกสารประกอบตามท่ีก าหนด พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูต้อง  
   (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได้) 
 
3. เมื่อกรอกขอ้มูลครบถ้วนแล้วให้เลอืกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฎิบตัิตามข้อก าหนดการเขา้ร่วมประชุม 

ขอ้ก าหนด การเขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสีเ่หลีย่มเพื่อยอมรบัเงื่อนไข
การใชบ้รกิาร 

4. จากนัน้ใหเ้ลอืก “สง่แบบค ารอ้ง” 
5. หลงัจากขัน้ตอนที ่4. เจา้หน้าทีจ่ะด าเนินการตรวจสอบขอ้มลูแบบค ารอ้ง เมื่อค ารอ้งไดร้บัการอนุมตั ิผูถ้อืหุน้จะ

ไดร้บั Email แจง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุม 4 สว่น ดงันี้  
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(1) ลิงคส์ าหรบัการลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 
(2) ขอ้มลู Username และ Password ส าหรบัการเขา้ใชง้าน e-Voting 
(3) ลงิคส์ าหรบัการดาวน์โหลดและตดิตัง้ Application Cisco Webex Meeting 
(4) ลงิค์ส าหรบัคู่มือการใช้งานระบบ โดยสามารถเขา้ร่วมประชุมได้ตัง้แต่ เวลา 12.00 น.ของวนัที่ 27 

เมษายน 2564 กรณีค ารอ้งไม่ถูกอนุมตั ิผูถ้อืหุน้จะไดร้บั E-mail แจง้ถงึสาเหตุ และสามารถด าเนินการยื่น
แบบค ารอ้งเพิม่เตมิได ้

6. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม ในการมอบฉนัทะนัน้ ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะ
ให ้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค ์หรอืเลอืกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบรษิัท ฯ ท่านใดท่านหนึ่ง เป็น
ผูร้บัมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้กไ็ด ้โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมตใินแต่ละวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้ก าหนด ไวใ้น
หนงัสอืมอบฉนัทะ 

7. ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรอืโดยผูร้บัมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบรษิทัฯ ผ่าน 
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค าร้องจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัพฤหสับดทีี ่22 เมษายน 2564 และ
บรษิทัจะเริม่รบัลงทะเบยีนการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ก่อนเริม่การประชุม 2 ชัว่โมง 
ตัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัองัคารที ่27 เมษายน 2564 จนกว่าการประชุมจะเสรจ็สิน้ 

8.  ผู้ถือหุ้นท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะใส่ซองคืน
มายงับริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอ๊าท์เลท จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 991 อาคารเอฟเอน็ บิวด้ิง ถนนพระราม 9 
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 ภายในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564  
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การเข้ารว่มประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์และการเข้าสู่ระบบ Inventech Connect  
 ระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect รองรบั Web 
browser, PC, iOS และ android การเขา้ใชร้ะบบ Cisco Webex Meeting และระบบ Inventech Connect โปรด
ด าเนินการตามขัน้ตอนการตดิตัง้ และคู่มอืการใชง้าน ดงันี้  
 
 1. การใช้งานระบบประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) 

คู่มอืการตดิตัง้ และใชง้านระบบ Cisco Webex Meeting สามารถศกึษาวธิกีารตดิตัง้ไดท้ี ่
https://qrgo.page.link/Cgv2B หรอืแสกน QR Code ต่อไปนี้ 

  
 
 

1.1 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น PC / Laptop 
1. เขา้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสามารถสแกน QR Code ต่อไปนี้ 

  
2. เลอืกดาวน์โหลด Cisco Webex Meeting โดยกดทีปุ่ม่ “Download for Windows” 
3. ดบัเบิล้คลกิทีไ่ฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท้ี ่Folder Download) เพื่อเขา้สูห่น้าการตดิตัง้ 
4. เขา้สูห่น้าการตดิตัง้ จากนัน้กดปุม่ “Next” 
5. เลอืก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้กดปุม่ “Next” 
6. กดปุม่ “Install” จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่ แลว้กดปุม่ “Finish” 
7. เมื่อท าการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏทีห่น้าเดสกท์อ็ป 

 
 1.2 ขัน้ตอนการติดตัง้การใช้งานระบบ Cisco Webex Meeting ผา่น Mobile 

ระบบปฏิบติัการ iOS ระบบปฏิบติัการ Android 

1. เขา้ที ่Application App Store  1. เขา้ที ่Application Play Store  
2. ไปที ่icon คน้หา หรอื สญัลกัษณ์ “แว่นขยาย” 

โดยพมิพค์น้หา “Cisco Webex Meetings”และกดปุม่ 
“Search” 

2. ไปทีช่่อง Search for apps & games โดยพมิพค์น้หา 
“Cisco Webex Meetings” และกดปุม่ “Search” 

3. จากนัน้กดทีปุ่ม่ “รบั” ดา้นขวามอื เพื่อท าการตดิตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอืสญัลกัษณ์ 
ดงัภาพ  

3. จากนัน้กดทีปุ่ม่ “Install” ดา้นขวามอื เพื่อท าการตดิตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลกัษณ์ 
ดงัภาพ  

4. ระบุรหสัผ่าน หรอื Touch ID เพื่อยนืยนัการตดิตัง้ 
Application  

4. กดปุม่ “Accept” เพื่อยนืยนัการตดิตัง้ Application  

5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่  5. จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่ 
6. เมื่อท าการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมไีอคอน “Webex 

Meet” ปรากฏทีห่น้าจอโทรศพัท ์
6. เมื่อท าการตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะมไีอคอน “Webex 

Meet” ปรากฏทีห่น้าจอโทรศพัท ์
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 2. การใช้งานระบบ Inventech Connect  ส าหรบั e-Voting 
คู่มอืการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน PC / Laptop 

 
https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มอืการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน iOS 

 
https://qrgo.page.link/pgvit 

คู่มอืการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน Web Browser 

 
https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มอืการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้านบน Android 

 
https://qrgo.page.link/vZ4rZ 

 
 2.1  ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ส าหรบั e-Voting ผา่น PC / Laptop 

1. ผูถ้ือหุ้นท าการ คลิกลิงคส์ าหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ไดร้บัจาก E-mail แจ้งการอนุมตั ิ
แบบค ารอ้งขอส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้ าการกรอก Username และ 
Password ตามทีไ่ดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุม่ Sign in 

3. เมื่อท าการลงทะเบยีนส าเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนน้ี จะถอืว่าผูถ้อื
หุ้นท าการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมเรยีบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์
ประชุม *) จากนัน้ใหท้ าการกดปุ่ม “ไปยงัหน้าลงทะเบยีนเพื่อเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application 
Cisco Webex Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information ใหท้ าการกรอกขอ้มูลทางดา้นขวาในส่วนของ “Join Event Now” 
โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
 แสดงขอ้มลูชื่อของผูถ้อืหุน้ หรอืชื่อผูร้บัมอบฉนัทะในช่อง First name 
 แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง Last name (กรณีรบัมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลข

ทะเบยีน) 
 ช่อง Email address ใหท้ าการกรอก E-mail เพื่อเขา้ใชง้าน (* ซึง่ผูถ้อืหุน้ต้องกรอกอเีมลใหต้รง

กบั อเีมลทีไ่ดท้ าการยืน่แบบค ารอ้งเขา้ระบบ e-Request) 
 ในช่อง Event password ระบบท าการตัง้ค่ามาตรฐานให ้โดยท่านผูถ้อืหุน้ไม่ต้องท าการแกไ้ข

หรอืเปลีย่นแปลง 
 จากนัน้ใหก้ดทีปุ่ม่ “Join Now” 

5. จากนัน้ใหค้ลกิที ่“Run a temporary application” เพื่อเขา้สู่การใชง้านภายใน Application Cisco 
Webex Meeting 

6. กดทีปุ่ม่ “Join Event” (สเีขยีว) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 
7. ระบบจะปรากฏหน้าจอการท างาน 2 สว่น คอื ทางดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรอืแสดงผลต่าง 

ๆ ภายในงานประชุม และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในส่วนของฟงักช์นั Q&A และ Multimedia 
Viewer ซึง่แสดงหน้า login ของระบบ Inventech Connect สว่นของ e-Voting 

8. จากนัน้กดทีปุ่่ม “Continue” (สฟ้ีา) ทางดา้นขวามอืในส่วนของฟงักช์นั Multimedia Viewer ระบบจะ
แสดงหน้าจอ login เขา้ใช้งานระบบ Inventech Connect  ส่วนของ e-Voting ให้ท าการกรอก 
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Username / Password ที่ได้รบัจาก E-mail แจ้งการอนุมตัิแบบค าร้องขอส าหรบัการใช้งาน 
Inventech Connect และท าการกดทีปุ่ม่ “Sign in”  

9. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลอืกวาระ” ซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถท าการตรวจสอบวาระทีส่ามารถท าการ ออกเสยีง
ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่ม่ “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มุมบนซา้ยมอืและดา้นล่าง 

10. จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสยีงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสยีง 
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

11. เมื่อผูถ้ือหุ้นต้องการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่้องการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ม
ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ม คอื 1.เหน็ดว้ย (สเีขยีว) 2.ไม่เหน็ดว้ย (สแีดง) และ 3.
งดออกเสยีง (สสีม้) และ 4.ไม่สง่การออกเสยีงลงคะแนน (สฟ้ีา) 

  * หากท าการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" บริษทัจะน าคะแนนเสียงไปยงัคะแนนที ่
การประชุมก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปลีย่นแปลงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิด
การออกเสียงลงคะแนน 

12. ผูถ้อืหุน้สามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมื่อวาระนัน้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนแลว้ 
โดยท าการเลอืกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการ
ลงคะแนนเสยีงในวาระทีท่ าการเลอืก 

13. * กรณีผูถ้อืหุน้มกีารรบัมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดทีปุ่่ม 
“สลบับญัช”ี เพื่อเขา้ใชง้าน Account อื่น ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน าออกจาก
การประชุม 

14. * กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ม “ออกจาก
การประชุม” 

  * ขัน้ตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนน
เสียงของผูถื้อหุ้น ออกจากการประชุมในวาระทีย่งัไม่ถกูด าเนินการ 
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 2.2 ขัน้ตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ส าหรบั e-Voting ผา่น Mobile 
  „ หน้าจอที ่1 สว่นการรบัชมถ่ายทอดสดของทางบรษิทั 

1. ผู้ถือหุ้นท าการ คลิกลิงค์ส าหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รบัจาก Email แจ้งการอนุมตั ิ
แบบค ารอ้งขอส าหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

2. โดยระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม (e-Register) ใหท้ าการกรอก Username และ 
Password ตามทีไ่ดร้บัตาม E-mail จากนัน้กดปุม่ Sign in 

3. เมื่อท าการลงทะเบยีนส าเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้ (* ขัน้ตอนน้ีจะถอืว่า ผูถ้อื
หุ้นท าการลงทะเบยีนเข้าร่วมประชุมเรยีบร้อยแล้ว จะท าให้จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์
ประชุม *) จากนัน้ใหท้ าการกดปุ่ม “ไปยงัหน้าลงทะเบยีนเพื่อเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application 
Cisco Webex Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้กดปุม่ “Join”  
5. ใหท้ าการกรอกขอ้มลูทีช่่อง Display Name และ Email address จากนัน้ กดทีปุ่ม่ “OK” 
6. กดทีปุ่ม่ “Join” (สเีขยีว) เพื่อเขา้ร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meeting 

 
   ** หากผู้ถือหุ้นท่ีใช้งานผ่าน Mobile ต้องการใช้งานในส่วนของ e-Voting ให้สลบั Browser 

เพื่อใช้งานหน้าจอส่วนท่ี 2 สามารถด าเนินการได้ ดงัน้ี 
  • หน้าจอที ่2 สว่นการใชง้านระบบ Inventech Connect 

1. ผู้ถือหุ้นท าการ คลิกลิงคส์ าหรบัลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ส าหรบัผู้ถือหุ้นท่ีไม่ประสงคจ์ะ
รบัชมถ่ายทอดสด) ที่ได้รบัจาก Email แจง้การอนุมตัิแบบค าร้องขอส าหรบัการใชง้าน Inventech 
Connect หรอื URL ส าหรบัการใช้งาน e-Voting ทีเ่จา้หน้าทีท่ าการส่งใหท้างช่อง Chat ภายใน 
Application Cisco Webex Meeting 

2. กรอก Username และ Password ทีไ่ดร้บัจาก Email แจง้การอนุมตัแิบบค ารอ้ง จากนัน้กดปุ่ม “Sign 
in” 

3. ระบบจะแสดงปุ่ม “เลอืกวาระ” ซึ่งผูถ้ือหุน้สามารถท าการตรวจสอบวาระทีส่ามารถท าการออกเสยีง 
ลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่ม่ “เลอืกวาระ” (สเีขยีว) ทัง้มุมบนซา้ยมอืและดา้นล่าง 

4. จากนัน้ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสยีงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสยีง 
ลงคะแนน / Voting Status: Pending” 

5. เมื่อผูถ้ือหุ้นต้องการลงคะแนนใหเ้ลอืกวาระทีต่้องการออกเสยีงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงปุ่ม 
ส าหรบัการออกเสยีงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ม คอื 1.เหน็ดว้ย (สเีขยีว) 2.ไม่เหน็ด้วย (สแีดง) 3.งด
ออกเสยีง (สสีม้) และ 4.ไม่สง่การออกเสยีงลงคะแนน (สฟ้ีา)  

   * หากท าการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน  บริษทัจะน าคะแนนเสียงไปยงัคะแนนท่ี
การประชุมก าหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิด
การออกเสียงลงคะแนน 

 
6. ผูถ้อืหุน้สามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสยีงรายวาระได ้เมื่อวาระนัน้ปิดการออกเสยีงลงคะแนนแลว้ 

โดยท าการเลอืกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนัน้ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการ
ลงคะแนนเสยีง ในวาระทีท่ าการเลอืก 

7. * กรณีผูถ้อืหุน้มกีารรบัมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดทีปุ่่ม 
“สลบับญัช”ี เพื่อเขา้ใชง้าน Account อื่น ๆ ได ้โดยทีค่ะแนนเสยีงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน าออกจาก
การประชุม 
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8. * กรณีผูถ้อืหุน้ตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลอืกที ่“ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่่ม “ออกจาก
การประชุม”  

   * ขัน้ตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นท าการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะน าคะแนน
เสียงของผูถื้อหุ้น ออกจากการประชุมในวาระท่ียงัไม่ถกูด าเนินการ 

 
3.  ระบบประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดต้ัง้แต่เวลา 12.00 น. ของวนัองัคารที ่27 เมษายน 
2564 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้บั และ 
ปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านในระบบ 
 
4.  การท างานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech 
Connect ขึ้นอยู่กบัระบบอนิเตอร์เน็ตที่รองรบัของผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ 
โปรแกรมของอุปกรณ์  
กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอืโปรแกรมดงัต่อไปนี้ในการใชง้านระบบ 

 ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า ควรไม่ต ่ากว่า 4 Mbps 
 โทรศพัทเ์คลื่อนที/่อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฏบิตักิาร Android รองรบั Android 6.0 ขึน้ไป หรอื

ระบบปฏบิตักิาร IOS รองรบั IOS 10.0 ขึน้ไป 
 เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏบิตักิาร Windows รองรบั Windows 7 

ขึน้ไป หรอื Mac รองรบั OS X 10.13 ขึน้ไป 
 อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome หรอื Safari   

  
 วธิกีารตรวจสอบ Version ของระบบปฏบิตักิาร 

 Android: เลอืก การตัง้ค่า หรอืการตัง้ค่าเพิม่เตมิ > เกีย่วกบัโทรศพัท ์> ขอ้มูลซอฟต์แวร ์หรอื
เวอรช์ัน่ Android 

 iOS: เลอืก การตัง้ค่า > ทัว่ไป > เกีย่วกบั > เวอรช์ัน่ 
 
หมายเหต ุ: 

1. ผูถ้อืหุน้ตอ้งน า Username และ Password ท่ีได้รบัจาก Email มากรอกเพื่อท าการลงทะเบยีน ระบบจะท า
การ ลงทะเบยีนและนบัเป็นองคป์ระชุมใหท้ีข่ ัน้ตอนนี้ (หากผูถ้อืหุน้ไม่ท าการลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 
ระบบจะไม่นับเป็นองคป์ระชุม และไม่สามารถโหวตคะแนนได ้รวมถงึจะไม่สามารถรบัชมการถ่ายทอดการ
ประชุมได)้ หากผูถ้อืหุน้ท าการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะท าการตดัคะแนน
เสยีง ออกจากองคป์ระชุม) 

2. ผูถ้อืหุน้ต้องเตรยีม Email ส าหรบัยื่นแบบค ารอ้งเพื่อรบั 1. ลิงคส์ าหรบัการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม                  
2. Username และ Password ส าหรบัเข้าประชุม 

3. ขอ้มลูทีก่รอกในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ
ไทย) จ ากดั (TSD) 

 
 
พบปญัหาในการใชง้าน สามารถตดิต่อไดท้ี ่
โทร. 08-4156-0838 
ใหบ้รกิารระหว่างวนัที ่22 - 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 - 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยุดนกัขตัฤกษ์) 


