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ข้อปฏิบติัส ำหรบักำรเข้ำประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2564 
ผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และกำรมอบฉันทะ 

1. ผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคเ์ข้ำรว่มประชมุวิสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
1.1 โปรดกรอกใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ทีแ่นบมากบัขอ้ปฏบิตันิี้ โดยขอใหท้่านระบุ

อเีมล (E-mail) และหมายเลขโทรศพัท์มอืถอืของท่านใหช้ดัเจน ส าหรบัใชใ้นการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุม และ
แนบส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตน เพื่อยนืยนัสทิธเิขา้ร่วมประชุม E-EGM ดงันี้  
▪ ส ำหรบัผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ – ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนา

หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ทีย่งัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 

▪ ส ำหรบัผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล – โปรดแนบหนังสอืมอบอ านาจหรอืหนังสอืมอบฉนัทะทีล่งนามแล้ว พรอ้ม
เอกสารประกอบตามรายละเอยีดทีร่ะบุดา้นล่าง ในหวัขอ้ เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ 

ขอใหท้่านส่งใบตอบรบัเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) และหลกัฐานแสดงตวัตนดงักล่าวขา้งตน้ให้
ถงึบรษิทั ภำยในวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี้  
▪ ช่องทาง e-mail : IR@nrinstant.com 
▪ ช่องทางไปรษณีย ์:  

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 
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1.2 เมื่อบริษัทได้รบัเอกสารตามขอ้ (1.1) จากท่าน บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยนืยนัสิทธเิขา้ร่วม
ประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสทิธแิล้ว บรษิัทจะจดัส่งลงิค์ ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-EGM และคู่มอื
วิธีการใช้งานระบบการประชุม E-EGM ไปให้ทางอีเมล (E-mail) ที่ระบุในใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์  จ ากัด (มหาชน) ทัง้นี้  ขอความกรุณางดให้ ชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ของท่านแก่ผูอ้ื่น 
กรณีท่ีช่ือผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่ำนสูญหำย หรือ ยงัไม่ได้รบัภำยในวนัท่ี  6 
กรกฎำคม 2564 กรณุำติดต่อ บริษทั โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั โดยทนัที (หมำยเลขติดต่อในข้อ 1.5)  

1.3 โปรดศกึษาคู่มอืวธิกีารใชง้านระบบการประชุม E-EGM โดยละเอยีดจากอเีมล (E-mail) ทีบ่รษิทัไดส่้งใหท้่าน ทัง้นี้ 
ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า  120 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การ
ถ่ายทอดสดจะเริม่เมื่อถงึเวลาประชุมเท่านัน้ 

1.4 ส าหรบัวธิกีารลงคะแนนระหว่างการประชุม E-EGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เหน็
ดว้ย” หรอื “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” กรณีทีท่่านไม่ลงคะแนนส าหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของ
ท่านเป็น “เหน็ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

1.5 กรณีทีท่่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชุม E-EGM ก่อนหรอืระหว่างการประชุม กรุณา
ติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-EGM ของบริษัท ได้ที่
หมายเลขโทรศพัท ์09 7087 2591 หรอื 09 7237 0094 หรอื 09 9220 5684 ทัง้นี้บรษิทัจะระบุช่องทางการตดิต่อ
กบับรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ไวใ้นอเีมลทีไ่ดส่้งคู่มอืวธิกีารใชง้านระบบการประชุม E-EGM ใหท้่านอกี
ครัง้หนึ่ง 
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2. กรณีผู้ถือหุ้นมีควำมประสงคจ์ะมอบฉันทะเพื่อเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลอื่น หรอื กรรมการอสิระ
ของบรษิทัท่านใดท่านหนึ่งดงัต่อไปนี้ เขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทน  

1. นางเกศรา มญัชุศร ี กรรมการอสิระ อาย ุ60 ปี  
ทีอ่ยู่เลขที ่622/159 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรุงเทพมหานคร 10150 

2. ดร.ธรรศ อุดมธรรมภกัด ี กรรมการอสิระ  อายุ 62 ปี 
ทีอ่ยู่เลขที ่9 ซอยวชริธรรมสาธติ 30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

3. นายอุดมการ อุดมทรพัย ์ กรรมการอสิระ  อายุ 45 ปี 
ทีอ่ยู่เลขที ่147/19 ซอย 30 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

โดยกรรมการท่านดงักล่าวนัน้ ไม่มส่ีวนไดเ้สยีพเิศษใด ๆ ในทุกวาระการประชุม ทัง้นี้ โปรดกรอกขอ้ความลงลายมอืชื่อ
ในหนังสอืมอบฉนัทะปรากฎตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 6 และส่งหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข และส าเนาเอกสารประกอบการมอบ
ฉนัทะใหถ้งึบรษิทั ภำยในวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564 ผ่านช่องทางดงันี้  

▪ ทางอเีมล : IR@nrinstant.com 
▪ ทางไปรษณีย:์  

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 
518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

เอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ  
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

1. หนังสอืมอบฉนัทะ ทีก่รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และ  

2. ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่
ยงัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อบฉนัทะ และ  

3. ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่
ยงัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบฉนัทะ 

นิติบุคคล 

1. หนังสอืมอบฉนัทะ ทีก่รอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมอืชื่อของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้รวมทัง้ตรา
ประทบัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมอืชื่อของผูร้บัมอบฉนัทะ และ  

2. หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลซึ่งลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องและออกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนั
ประชุมผูถ้อืหุน้ของผูม้อบฉนัทะ และ  

3. ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่
ยงัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูม้อี านาจลงนามผกูพนันิตบิุคคลนัน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และ 
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4. ส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่
ยงัไม่หมดอายุและลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกตอ้งของผูร้บัมอบอ านาจ 

ส ำหรบับุคคลท่ีมิได้มีสญัชำติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่ำงชำติ 
▪ กรณีที่ผู้ถือหุน้ปรากฏชื่อในทะเบยีนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศ

เป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
 หนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกขอ้ความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมอืชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รบัมอบฉันทะ 

พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

 หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคลของ คสัโตเดยีน (Custodian) และลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้อง
โดยผู้มอี านาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คสัโตเดยีน (Custodian) หรอืผู้รบัมอบอ านาจ พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของนิตบิุคคล (ถา้ม)ี  

 หนังสอืมอบอ านาจจากผูถ้อืหุน้ใหค้สัโตเดยีน (Custodian) เป็นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทน  

 หนังสอืยนืยนัว่าผูล้งนามในหนังสอืมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนุญาตประกอบธุรกจิคสัโตเดยีน (Custodian)  

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรอืส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรอืส าเนาหนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง  

กรณีที่เอกสารหรอืหลกัฐานที่ได้กล่าวขา้งต้น ไม่ใช่เอกสารฉบบัภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้อง
แสดงเอกสารค าแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ่งลงนามรบัรองค าแปล โดยผูถ้อืหุน้ หรอื โดยผูม้อี านาจลงนามผูกพนั
นิตบิุคคลนัน้ (ในกรณีเป็นนิตบิุคคล)  

3. ช่องทำงส ำหรบัผู้ถือหุ้นในกำรส่งค ำแนะน ำหรือค ำถำมเก่ียวข้องกบัธุรกิจ อุตสำหกรรม ผลประกอบกำรของ
บริษทั หรือเก่ียวข้องกบัวำระใด ๆ ซ่ึงจะพิจำรณำในกำรประชุม E-EGM มีดงัน้ี 
3.1 ในระหว่างการประชุม E-EGM ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมสามารถส่งค าถามไดผ้่านระบบการประชุม E-EGM โดย

ตอ้งระบุชื่อและนามสกุลของผูถ้อืหุน้ใหช้ดัเจน 
3.2 ผูถ้อืหุน้สามารถส่งค าแนะน าหรอืค าถามล่วงหน้าใหบ้รษิทัก่อนวนัประชุม ผ่านช่องทางดงัต่อไปนี้  

▪ ทางอเีมล : IR@nrinstant.com 
▪ ทางไปรษณีย:์  

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน)  
518/5 อาคารมณียา เซน็เตอร ์ชัน้ 6 ถนนเพลนิจติ แขวงลุมพนิี เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
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ใบตอบรบัเขำ้ร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์บริษทั เอน็อำร ์อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จ ำกดั (มหำชน) 
Acceptance for the invitation of online meeting of NR Instant Produce Public Company Limited 

 
(1) ขา้พเจา้ ………..…………………………………………………………… สญัชาต ิ………..……….… 

I/we         Nationality  

อยู่บา้นเลขที ่…………………………………………………………………..…………………………………..  
Address  

(2) เป็นผูถ้อืหุน้ของ บรษิทั เอน็อาร ์อนิสแตนท ์โปรดวิซ์ จ ากดั (มหาชน) 
Being a shareholder of NR Instant Produce Public Company Limited 

โดยถอืหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    ………….…….  หุน้  
Holding the total amount of shares  

ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) ส าหรบัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564 
โดยตอ้งการเขา้ร่วมประชุม f  

□ เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 
□ มอบฉนัทะให ้(นาย/นาง/นางสาว) ……………………...……………....................................................... 

หมายเลขบตัรประชาชน…………….……..................................…….ไดเ้ขา้ร่วมประชมุดงักล่าวขา้งตน้  
(3) ขอ้มลูในการจดัส่งวธิกีารเขา้ร่วมประชุม 

อเีมล………………………………………………………………………………..… (โปรดระบุ) 
E-mail  
เบอรโ์ทร……………………………………………………………………………… (โปรดระบุ) g  
Phone Number  

(4) จดัส่งส าเนาหลกัฐานแสดงตวัตนใหถ้งึบรษิทั ภำยในวนัท่ี 1 กรกฎำคม 2564  
(5) เมื่อท่านไดร้บัการยนืยนัตวัตนแลว้ บรษิทัจะจดัส่งลงิคก์ารเขา้ร่วมประชมุและวธิกีารเขา้รว่มประชมุ ไปยงั

อเีมลทีท่่านไดร้ะบุไวใ้นขอ้ (3)  
(6) ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้จะตอ้งเตรยีม เลขบญัชผีูถ้อืหุน้ และเลขบตัรประชาชนไว ้ส าหรบัการเขา้ร่วมประชุมผ่าน

สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 

กรณีท่ีท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์และประสงคจ์ะมอบฉนัทะเพื่อออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมครัง้
นี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ ปรากฏตามตามสิง่ที่ส่งมาด้วย และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท 
พร้อมกบัน าส่งหนังสอืมอบฉันทะ เอกสารหรอืหลกัฐานเพื่อแสดงตน และเอกสารประกอบในการเข้าร่วมประชุม  มาให้ถึงบริษัท
ภายในวนัที ่1 กรกฎาคม 2564 
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ขัน้ตอนกำรรบัข้อมูลเพื่อเขำ้ร่วมประชุม ผำ่นทำงอีเมล 

1. เมื่อผูถ้อืหุน้ไดร้บัการตรวจสอบการยนืยนัตวัตนจากบรษิทัแลว้ ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัอเีมลทีม่ลีงิคก์ารเขา้ร่วมประชุม ที่
จดัส่งโดยบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (e-egm@ojconsultinggroup.com) พรอ้มทัง้ใหผู้ถ้อืหุน้ตรวจสอบ
ชื่อ-นามสกุล ของท่าน และวนั-เวลาประชุม 

2. เมื่อท่านต้องการเข้าร่วมประชุม ให้กดที่ “กดท่ี Link น้ี” เพื่อเปิด Web Browser ขึ้น ให้ผู้ถือหุ้นกรอก เลข
ทะเบียนผู้ถือหลกัทรพัย์ และ หมำยเลขอ้ำงอิง (หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ถือหุ้น) และกดปุ่ ม 
“ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม” 

3. ระบบจะปรากฎรายละเอยีดของผูถ้อืหุน้ขึน้ ใหท้่านกดปุ่ ม “ยืนยนัเข้ำร่วมประชุม” 

4. ระบบจะปรากฏปุ่ มเพื่อเลอืก คอื “E-Meeting” (สนี ้าเงนิ) และ “E-Voting” (สเีขยีว) 
หมำยเหตุ หำกประสงค์จะเข้ำรบัชมในระบบเสียงภำษำองักฤษ สำมำรถเลือกลิงค์ E-Meeting English ท่ี
ได้รบัเฉพำะทำงอีเมลเท่ำนัน้ 

ขัน้ตอนกำรใช้งำน E-Meeting 

1. ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่ ม “E-Meeting” เพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะปรากฏ Web Browser ZOOM จากนัน้จะปรากฏ 
Pop-up ขึน้ ใหท้่านกดปุ่ ม “ยกเลิก” และกดปุ่ ม “Click here” 

2. จากนัน้จะปรากฏ Pop-up ขึน้ ใหท้่านกดปุ่ ม “ยกเลิก” อกีครัง้หนึ่ง และกดปุ่ ม “Join from your browser” 
3. ระบบจะปรากฏหน้าจอส าหรบัใหก้รอกชื่อ-นามสกุล 

*กรณีทีผู่ถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดา ใหก้รอก ช่ือ-นำมสกลุ ของผูถ้อืหุน้ 
*กรณีทีถ่อืหุน้เป็นนิตบิุคคล ใหก้รอก ช่ือนิติบุคคล ทีถ่อืหุน้อยู่ 

4. จากนัน้กดปุ่ ม “Join” จะปรากฏขอ้ความ “Please wait, the meeting host will let you in soon” ใหผู้เ้ขา้ร่วม
ประชุมรอเจา้หน้าทีต่รวจสอบและยอมรบัการเขา้หอ้งประชุม 

5. เมื่อเขา้หอ้งประชุมไดแ้ลว้ ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุ กดปุ่ ม “Join Audio by Computer” เพื่อเปิดระบบไมโครโฟนและ
ล าโพงของเครื่องคอมพวิเตอร์ จากนัน้ใหท้่านปิดไมโครโฟนระหว่างการประชุม โดยเลอืกกดปุ่ ม “Mute” 

• เมื่อผู้ด าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมถามค าถาม ผูถ้ือหุ้นหรอืผู้มอบฉันทะที่ต้องการ
ซกัถาม ใหก้ดปุ่ ม “Participants” และกดปุ่ ม “Raise hand” ภายหลงัจากไดร้บัสญัญาณจากเจา้หน้าที่
แล้ว ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะเปิดกล้อง โดยการกดปุ่ ม “Start Video” และเปิดไมโครโฟน โดยการ
กดปุ่ ม “Unmute” 

• หลงัการถามค าถามเสรจ็สิน้ ใหผู้ถ้ามกดปุ่ ม “Lower hand” เพื่อเอามอืลง พรอ้มทัง้ปิดกล้อง โดยการ
กดปุ่ ม “Stop Video” และปิดไมโครโฟน โดยการกดปุ่ ม “Mute” 

• หากต้องการถามค าถามผ่านระบบแชท ให้ผู้ถือหุน้หรอืผูม้อบฉันทะกดปุ่ ม “Chat” จะปรากฎพืน้ทีใ่ห้
พมิพข์อ้ความ และกด “Enter” เพื่อส่งค าถาม 

 

mailto:e-egm@ojconsultinggroup.com
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ขัน้ตอนกำรใช้งำน E-Voting 

1. เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะต้องการลงคะแนนเสยีง ใหก้ดปุ่ ม “E-Voting” ระบบจะปรากฎหน้าจอการลงคะแนน
เสยีงในแต่ละวาระ 

2. ผู้ถือหุ้นหรอืผู้มอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนเสยีง “เห็นด้วย (Agree)”, “ไม่เห็นด้วย (Disagree)”, “งด
ออกเสียง (Abstain)” เมื่อลงคะแนนแลว้ ระบบจะปรากฏ Pop-up ยนืยนัการลงคะแนนขึน้ ใหท้่านกด “ยืนยนั” 

• ผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะทีต่้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถท าได ้ดว้ยการกดเลอืกลงคะแนนใหม่
อกีครัง้ ภายในระยะเวลาลงคะแนนทีก่ าหนด 

• หากหมดแวลาในการลงคะแนนแล้ว ผู้ถือหุ้นหรอืผู้มอบฉันทะที่ยงัไม่ได้ลงคะแนน จะถูกนับเป็นการ
ลงคะแนน “เหน็ด้วย” โดยอตัโนมตั ิ

3. เมื่อผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะลงคะแนนเสรจ็แลว้ ใหก้ลบัมาทีห่น้าต่าง E-Meeting เพื่อเขา้ร่วมประชุมต่อ 


