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ค ำแนะน ำ วิธีกำร และขัน้ตอนกำรเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

บริษทั หำดทิพย ์จ ำกดั (มหำชน) 
 

 ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยงัคงมอียู่อย่างต่อเนื่อง และยงัไม่
อยู่ในสถานการณ์ที่อาจไว้วางใจได้ บรษิัท หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัท”) มคีวามตระหนักและห่วงใยความปลอดภยัของท่าน         
ผู้ถือหุ้น บรษิัทจงึมมีตจิดัการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2565 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพยีงช่องทางเดยีว ในวนั
องัคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 14:30 น. ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไวใ้นประกาศและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งบรษิทัไม่มกีารจดัสถานที่
ประชุมหรอืการลงทะเบยีนใด ๆ ณ วนังาน จงึขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสโ์ดยท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บั
มอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเขา้ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมฯ 
ดงันี้ 

ขัน้ตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์
1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมผ่าน Web browser: https://app.inventech.co.th/HTC164521R หรอืสแกน QR Code นี้เพื่อเขา้สู่

ระบบ  
 
 
 

2. ขอ้มลูทีต่อ้งเตรยีมก่อนด าเนินการ 
1) เลขประจ าตวัประชาชน / เลขทีห่นังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
2) เลขทะเบยีนผูถ้อืหลกัทรพัย ์(ปรากฏอยู่บนหน้าแรกของแบบแจง้การประชุม) 
3) ชื่อ - นามสกุล  
4) จ านวนหุน้ 
5) อเีมล 
6) เบอรโ์ทรศพัท์ 
7) เอกสารแนบ 

• กรณีประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง โปรดแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / 
หนังสอืเดนิทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได)้ 

• กรณีทีม่กีารมอบฉันทะซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ใช่กรรมการบรษิทัฯ โปรดแนบหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มเอกสาร
ประกอบตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 7 ทีก่ าหนด (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได)้ 
 

3. จากนัน้ ด าเนินการขัน้ตอน ดงันี้ 
1) เมื่อคลกิลงิก์ URL หรอืสแกน QR Code เขา้มาแลว้ ใหเ้ลอืกประเภทในการยื่นแบบค ารอ้ง 
2) กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง 
3) คลกิ  เพื่อยอมรบัเงือ่นไขและตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม 
4) กดปุ่ ม “ส่งแบบค ารอ้ง / Request” 
5) รออเีมลจากเจา้หน้าทีแ่จง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุม และ Username & Password 

 
 
 
 
 
 

https://app.inventech.co.th/HTC164521R
https://app.inventech.co.th/%20หรือ
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4. ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตนเอง หรอืโดยผู้รบัมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบรษิทั 
ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค ารอ้งจะเปิดใหด้ าเนินการตัง้แต่วนัที ่19 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบยีน
วนัที ่26 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

5. โดยสามารถเขา้ระบบเพื่อร่วมประชุมไดต้ัง้แต่เวลา 12:30 น. ในวนัที ่26 เมษายน 2565 (ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้
และผูม้อบฉนัทะ โปรดใช ้Username & Password ทีไ่ดร้บัและปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านในระบบ 
 

6. ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเขา้ร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนัน้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใด
บุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรอืเลอืกมอบฉันทะใหก้รรมการของบรษิทัท่านใดท่านหนึ่งเป็นผูร้บัมอบฉันทะของผูถ้อืหุ้นก็ได้ 
โดยกรรมการท่านดงักล่าวจะลงมตใินแต่ละวาระตามทีผู่ถ้อืหุน้ก าหนดไวใ้นหนังสอืมอบฉนัทะ 
 

7. กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ        
มายงับริษัทภายในวนัที่ 22 เมษายน 2565 โดยใส่ซองไปรษณีย์ธุรกิจตอบรบั (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายงั เลขานุการบริษัท 
บรษิัท หาดทพิย์ จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 36/6 ซอยรามค าแหง 21 (นวศร)ี แยก 5 แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 
10310 
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วิธีปฎิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรกนิกส์ 

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/HTC164521R หรือ
สแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวนัที่ 26 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนยืน่แบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
จัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบรษิัท
ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 
 

บริษัท หาดทิพย ์จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
เลขที่ 36/6 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แยก 5 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่  26 เมษายน 2565 เวลา 12:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

+662 931 9134 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 19 – 26 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฎิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://app.inventech.co.th/HTC164521R
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  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

สำหรับระบบปฎิบัติการ IOS สำหรับระบบปฎิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

สำหรับระบบปฎิบัติการ Windows 

.
1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

.
2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุณรองรับ 

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webexapp.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 นํา Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ท่ีดาวน์โหลด 

.
5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ท่ีได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ ์
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ ์
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
3 
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หมำยเหตุ:  
1. ผูถ้อืหุน้ต้องน ำ Username & Password ทีไ่ดร้บัจำกเมลมำกรอกเพื่อท ำกำรลงทะเบยีน ระบบจะท ำกำรลงทะเบยีนและ

นับเป็นองค์ประชุมใหท้ีข่ ัน้ตอนนี้ (หำกผูถ้อืหุน้ไม่ท ำกำรลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม 
และไม่สำมำรถโหวตคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สำมำรถรับชมกำรถ่ำยทอดกำรประชุมได้ หำกผู้ถือหุ้ นท ำกำรกดปุ่ ม      
“ออกจำกกำรประชุม” ระหว่ำงกำรประชุม ระบบจะท ำกำรตดัคะแนนเสยีงออกจำกองคป์ระชุม)  
 

2. ผู้ถือหุ้นต้องเตรียมอีเมลส ำหรับยื่นแบบค ำร้องเพื่อรับ  1) ลิงก์ส ำหรบักำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และ 2) 
Username & Password ส ำหรบัเข้ำประชุม 
 

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

4. กำรท ำงำนของระบบระบบประชมุผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอนิเตอรเ์น็ต 
ทีร่องรบัของผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอุปกรณ์ และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณำใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอื
โปรแกรมดงัต่อไปนี้ในกำรใชง้ำนระบบ 
 1. ควำมเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน ำ 
     - High Definition Video:  ควรมคีวำมเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ควำมเรว็อนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน ำ) 
     - High Quality Video:   ควรมคีวำมเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video:  ควรมคีวำมเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ทีส่ำมำรถใชง้ำนได ้
     - โทรศพัทเ์คลื่อนที/่อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฎบิตักิำร iOS หรอื Android 
     - เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุค๊ ระบบปฏบิตักิำร Windows หรอื Mac 
 3. อนิเทอรเ์น็ตเบรำวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบรำวเ์ซอรท์ีแ่นะน ำ) หรอื Safari 



สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1 

15 
 

 
 

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/HTC164521R 

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ดำ
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดำ
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 


