
  บริษัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 8 

โปรดศึกษารายละเอียดก่อนวนัประชุม 

ส ำหรบัผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ตอ้งด ำเนินกำรใด ๆ ตำมขัน้ตอน
กำรลงทะเบียน/เขำ้ร่วมประชุมตำมขอ้มลูดำ้นล่ำง อย่ำงไรก็ตำม ขอใหท้่ำนน ำส่งเอกสำรกำรมอบฉันทะฉบบัจริง และ
เอกสำรประกอบมำยงับริษัทฯ (รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ย 5) ภำยในวนัที่ 16 เมษำยน 2564 เวลำ 17.00 น. 
(อำ้งอิงตำมตรำประทบัของไปรษณียไ์ทย) 

ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บรษิัท เอส โฮเทล แอนด ์รีสอรท์ จ ำกดั (มหำชน) 
เลขที่ 123 อำคำรซนัทำวเวอรส์ บี ชัน้ 10 ถนนวิภำวดีรงัสิต แขวงจอมพล  

   เขตจตจุกัร กรุงเทพมหำนคร 10900 

ค าแนะน า วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

เพื่อใหก้ำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้เป็นไปดว้ยควำมเรียบรอ้ยและถกูตอ้ง
ตำมกฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่ก ำหนด บรษิัทฯ ไดว้่ำจำ้งบรษิัท อินเวนทเ์ทค ซิสเต็มส ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“อินเวนทเ์ทค”) 
ในกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยระบบของอินเวนทเ์ทคไดผ่้ำนกำรตรวจสอบในเรื่องมำตรฐำนกำรรกัษำควำม
มั่นคงปลอดภยัของกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ำกกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแลว้  

ก าหนดการส าหรับผู้ถือหุ้นทีป่ระสงคเ์ข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสด์้วยตนเองหรือมอบฉันทะ 

ขั้นตอน การด าเนินการของผู้ถือหุน้ ก าหนดการ 

1. การย่ืนค าร้องและส่งเอกสาร ยื่นแบบค ำรอ้งในระบบ E-Request 
(โปรดเตรียม E-mail เพื่อรบั Link          
และ Username และ Password 
ส ำหรบัเขำ้ประชมุ) 

เริ่มรบัค ำรอ้งในวนัที่ 8 เมษำยน 
2564 (เฉพำะวนัท ำกำร)เป็นตน้ไป 
จนถึงจบกำรประชมุฯ  

2. การเข้าร่วมประชุมในวนัที ่       
22 เมษายน 2564 

เขำ้รว่มประชมุผ่ำน Link ที่ไดร้บั โดย
กรอก Username และ Password ที่
ไดร้บัจำกอีเมล (หำกไม่ท ำกำร
ลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มประชมุ ระบบ
จะไม่นบัเป็นองคป์ระชุม และไม่
สำมำรถออกเสียงลงคะแนนได ้และไม่
สำมำรถรบัชมกำรถ่ำยทอดกำร
ประชมุได)้ 

– ระบบเปิดรบัลงทะเบยีนเขำ้รว่ม
ประชมุตัง้แต่เวลำ 12.00 น.  

 
– เริ่มประชมุเวลำ 14.00 น. 
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1. ขั้นตอนการย่ืนค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์
 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ สำมำรถยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุผ่ำนลิงก ์โดยเขำ้ไปท่ี 
https://app.inventech.co.th/SHR172123R  

หรือสแกน QR Code นี ้เพื่อเขำ้สู่ระบบ โดยระบบจะเปิดใหด้  ำเนนิกำร  

ตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษำยน 2564 (เฉพำะวนัท ำกำร) เป็นตน้ไป จนถงึจบกำรประชมุฯ 

2. เมื่อเขำ้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ กรอกขอ้มลูตำมที่ระบบแสดง (โดยขอ้มลูที่กรอกในระบบตอ้ง
ตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จำกบรษิัท ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD)) เช่น 
• เลขประจ ำตวัประชำชน / เลขที่หนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ)  
• เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัยข์องผูถื้อหุน้ ซึ่งปรำกฏอยู่บนหนำ้แรกของแบบแจง้กำรประชมุ 
• ชื่อ-นำมสกลุ 
• จ ำนวนหุน้ 
• อีเมลที่ใชส้  ำหรบัยื่นแบบค ำรอ้งเพื่อรบั 1) ลิงกส์ ำหรบักำรลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ และ 2) Username และ 

Password ส ำหรบัเขำ้ประชมุ 
• หมำยเลขโทรศพัท ์ 
• แนบเอกสำรเพิม่เติม ตำมกรณีดงันี ้

กรณีประชุมด้วยตนเอง กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ / นิติบคุคล 
ทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระของบริษัทฯ 

แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน / หนังสือ
เดินทำง พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง โดย
สำมำรถถ่ำยภำพและ Upload เขำ้ระบบได ้

แนบหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสำรประกอบตำมที่ก ำหนด 
(รำยละเอียดปรำกฏตำมส่ิงที่ ส่งมำดว้ย 5)  โดยสำมำรถ
ถ่ำยภำพและ Upload เขำ้ระบบได ้และกรุณำน ำส่งหนงัสือ
มอบฉันทะฉบับจริงและเอกสำรประกอบมำยังบริษัทฯ 
ภำยในวนัศกุรท์ี่ 16 เมษำยน 2564 เวลำ 17.00 น.  

3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เลือก “ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและตกลงปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำรเข้ำร่วมประชุม 
ขอ้ก ำหนด กำรเขำ้ร่วมประชมุผ่ำนระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องส่ีเหล่ียมเพื่อยอมรบัเงื่อนไขกำร
ใชบ้รกิำร 

4. จำกนัน้ใหเ้ลือก “ส่งแบบค ำรอ้ง”  
5. หลังจำกขั้นตอนที่ 4. เจำ้หนำ้ที่จะด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้มูลแบบค ำรอ้ง และเมื่อค ำรอ้งดังกล่ำวไดร้ับอนุมัติ  

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะจะไดร้ับอีเมลแจง้รำยละเอียดข้อมูลกำรประชุมทำงอีเมลที่ไดแ้จง้ไว้  ซึ่งข้อมูลกำร
ประชมุจะประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี ้

• ลิงกส์ ำหรบักำรลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ 
• ขอ้มลู Username และ Password ส ำหรบัลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุและเขำ้ใชง้ำน E-Voting 
• ลิงกส์ ำหรบักำรดำวนโ์หลดและติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings  
• ลิงกส์ ำหรบัคู่มือกำรใชง้ำนระบบ Inventech Connect  

หำกค ำรอ้งไม่ไดร้บักำรอนุมตัิ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะไดร้บัอีเมลแจง้สำเหตุ และสำมำรถยื่นแบบค ำรอ้ง
เพิ่มเติมได ้  

https://app.inventech.co.th/SHR172123R
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2. การติดตั้งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) 
และ ระบบลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน (Inventech Connect) 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องท าการติดตั้งระบบ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Cisco Webex 
Meeting) และระบบลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน (Inventech Connect) โดยผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมำรถเลือก
ติดตัง้ในอุปกรณสื์่อสำรที่ท่ำนตอ้งกำร (คอมพิวเตอร ์หรือ โทรศพัทม์ือถือ) ซึ่งทัง้ 2 ระบบรองรบักำรใชง้ำนผ่ำน Web 
browser, PC, iOS และ Android 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
ใชร้ะบบ Cisco WebEx Meeting 

การลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนน 
ใชร้ะบบ Inventech Connect 

• รบัชมภำพและเสียง • ลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ 

• ส่งค ำถำมไปยงับริษัทฯ • ออกเสียงลงคะแนน (e-Voting) 

 ขั้นตอนการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน  

1. Cisco Webex Meeting  

ศึกษำขอ้มลูเพิ่มเติมไดท้ี่ https://qrgo.page.link/Cgv2B  หรือสแกน QR Code นี ้                

1.1  ผ่านคอมพิวเตอร ์               

1. เขำ้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรือสำมำรถสแกน QR Code นี ้ 
2. เลือกดำวนโ์หลด Cisco Webex Meeting โดยกดที่ปุ่ ม “Download for Windows” 
3. ดบัเบิล้คลิกที่ไฟล ์webexapp.msi (สำมำรถคน้หำไดท้ี่ Folder Download) เพื่อเขำ้สู่หนำ้กำรติดตัง้ 
4. เขำ้สู่หนำ้กำรตดิตัง้ จำกนัน้กดปุ่ ม “Next” 
5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จำกนัน้กดปุ่ ม “Next” 
6. กดปุ่ ม “Install” จำกนัน้รอกำรตดิตัง้สกัครู่ แลว้กดปุ่ ม “Finish” 
7. เมื่อท ำกำรตดิตัง้เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรำกฏท่ีหนำ้จอเดสกท์็อป 

1.2  ผ่านโทรศัพทม์ือถือ 

ระบบปฏิบัติการ iOS 
 1.  เขา้ที่ Application App Store 
 2.  ไปท่ี icon คน้หา หรือ สญัลกัษณ ์“แว่นขยาย” 

โดยพิมพค์น้หา “Cisco Webex 
Meetings”และกดปุ่ ม “Search” 

3.  จากนัน้กดที่ปุ่ ม “รบั” ดา้นขวามอื เพื่อท าการติดตัง้ 
Application Cisco Webex Meetings หรือ 
สญัลกัษณ ์ดงัภาพ 

4.  ระบรุหสัผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยนัการติดตัง้ 
Application  

5.  จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครู่ เมื่อท าการติดตัง้เสรจ็ 
เรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

ระบบปฏิบัติการ Android 
 1.  เขา้ที่ Application Play Store 
 2.  ไปท่ีช่อง Search for apps & games โดยพิมพค์น้หา 

“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search” 
 3.  จากนัน้กดที่ปุ่ ม “Install” ดา้นขวามือ เพื่อท าการติดตัง้ 

Application Cisco Webex Meetings หรือ สญัลกัษณ ์
ดงัภาพ 

 4.  กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยืนยนัการติดตัง้ Application  
 5.  จากนัน้รอการตดิตัง้สกัครูเ่มื่อท าการติดตัง้เสรจ็ 

เรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Webex Meet” 
ปรากฏท่ีหนา้จอโทรศพัท ์

https://qrgo.page.link/Cgv2B
https://www.webex.com/downloads.html
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2.  Inventech Connect 

การติดตั้งระบบ Inventech Connect  

คู่มือการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้าน 
บน PC / Laptop   

 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP  

คู่มือการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้าน 
บน iOS   

 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit  
คู่มือการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้าน 

บน Web Browser   
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka  

คู่มือการใชง้านระบบส าหรบัการใชง้าน 
บน Android 

 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ  
 

3. การเข้าร่วมประชุม AGM ประจ าปี 2564 ในวนัที ่22 เมษายน 2564 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ใหผู้เ้ขำ้รว่มประชุมด ำเนินกำร ดงันี ้ 

❖ การเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านคอมพิวเตอร ์ 
1. คลิกลิงกส์ าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ไดร้บัจำกอีเมลแจง้กำรอนุมตัิแบบค ำรอ้งขอส ำหรบักำรใช้

งำน Inventech Connect 

2. ระบบจะแสดงหนำ้กำรลงทะเบียนเขำ้ร ่วมประช ุม (E-Register) ใหท้ ำกำรกรอก Username และ 
Password ตำมที่ไดร้บัตำมอีเมลจำกนัน้กดปุ่ ม Sign in 

3. เมื่อท ำกำรลงทะเบียนส ำเร็จระบบจะแสดงขอ้มลูกำรลงทะเบียนของผูถ้ือหุน้ (* ขัน้ตอนนี ้จะถือว่ำผูถื้อหุน้
ท ำกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมเรียบรอ้ยแลว้  จะท ำให้จ ำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองคป์ระชุม ) 
จำกนัน้ใหท้ ำกำรกดปุ่ ม “ไปยงัหนำ้ลงทะเบียนเพื่อเขำ้รบัชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex 
Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information ให้ท ำกำรกรอกข้อมูลทำงดำ้นขวำในส่วนของ  Join Event Now โดยมี
รำยละเอียด ดงันี ้
▪ แสดงขอ้มลูชื่อของผูถื้อหุน้ หรือชื่อผูร้บัมอบฉนัทะในช่อง First name 
▪ แสดงขอ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ในช่อง Last name (กรณีรบัมอบฉนัทะจะมี * ต่อทำ้ยเลขทะเบียน) 
▪ ช่อง Email address ใหท้ ำกำรกรอกอีเมลเพื่อเขำ้ใชง้ำน (* ซึ่งผูถื้อหุน้ตอ้งกรอกอีเมลใหต้รงกับ อีเมล  

ที่ไดท้  ำกำรยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้ระบบ E-Request) 
▪ ในช่อง Event password ระบบท ำกำร Default ค่ำให ้ ทัง้นี ้ไม่ตอ้งท ำกำรแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง 
▪ จำกนัน้ใหก้ดที่ปุ่ ม “Join Now” 

 

https://qrgo.page.link/KqnoP
https://qrgo.page.link/pgvit
https://qrgo.page.link/iZ3ka
https://qrgo.page.link/vZ4rZ
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5. จำกนั้นใหค้ลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเขำ้สู่กำรใชง้ำนภำยใน Application Cisco Webex 
Meeting 

6. กดที่ปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเขำ้รว่มประชมุผ่ำน Application Cisco Webex Meeting 
7. ระบบจะปรำกฏหนำ้จอกำรท ำงำน 2 ส่วน คือ ทำงดำ้นซำ้ยจะแสดงกำรถ่ำยทอดสดหรือแสดงผลต่ำง ๆ 

ภำยในงำนประชมุ และทำงดำ้นขวำจะเป็นกำรใชง้ำนในส่วนของฟังกช์นั Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่ง
แสดงหนำ้ login ของระบบ Inventech Connect ในส่วนของ E-Voting 

8. จำกนัน้กดที่ปุ่ ม “Continue” (สีฟ้ำ) ทำงดำ้นขวำมือในส่วนของฟังกช์นั Multimedia Viewer ระบบจะแสดง
หน้ำจอ  login เข้ำใช้งำนระบบ  Inventech Connect ส่วนของ  E-Voting ให้ท ำกำรกรอก Username / 
Password ที่ไดร้บัจำกอีเมลแจง้กำรอนมุตัิแบบค ำรอ้งขอส ำหรบักำรใชง้ำน Inventech Connect และท ำกำร
กดที่ปุ่ ม “Sign in”  

9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวำระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถท ำกำรตรวจสอบวำระที่สำมำรถท ำกำร  ออกเสียง
ลงคะแนนไดโ้ดย กดที่ปุ่ ม “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทัง้มมุบนซำ้ยมือและดำ้นล่ำง 

10. จำกนัน้ระบบจะแสดงวำระท่ีสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสียง ลงคะแนน 
/ Voting Status: Pending” 

11. เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งกำรลงคะแนนใหเ้ลือกวำระที่ตอ้งกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนัน้ระบบจะแสดงปุ่ มส ำหรบั
กำรออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) 
และ 4. ไม่ส่งกำรออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้ำ) 

หำกท ำกำรเลือก “ไม่ส่งกำรออกเสียงลงคะแนน” หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บรษิัทจะน ำคะแนนเสียง ไปยงั
คะแนนที่กำรประชุมก ำหนด และกำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถท ำกำรเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่ำวำระนั้น       
จะปิดกำรส่งผลกำรลงคะแนน 

12.  ผู้ถือหุ้นสำมำรถท ำกำรตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได้ เมื่อวำระนั้นปิดกำรส่งผลกำรลงคะแนนแลว้     
โดยท ำกำรเลือกวำระที่ตอ้งกำรตรวจสอบ จำกนัน้ระบบจะแสดงกรำฟและตำรำงแสดงขอ้มลูกำรลงคะแนน
เสียง ในวำระท่ีท ำกำรเลือก 

13. * กรณีผู้ถือหุ้นมีกำรรับมอบฉันทะหลำย  Account สำมำรถเลือกที่  “ไอคอนผู้ใช้งำน” และกดที่ปุ่ ม              
“สลบับญัชี” เพื่อเขำ้ใชง้ำน Account อื่น ๆ ได ้โดยที่คะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน ำออกจำกกำร
ประชุม  

14. * กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งกำรออกจำกกำรประชุม สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้ำน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจำกกำร
ประชมุ” 

*ขัน้ตอนนีห้ำกผูถื้อหุน้ท ำกำรออกจำกกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม  ระบบจะน ำคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
ออกจำกกำรประชมุในวำระท่ียงัไม่ถกูด ำเนินกำร 
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❖ การเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านโทรศัพทม์ือถือ 

หน้าจอที ่1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษทั 

1. ผูถื้อหุน้ท ำกำร คลิกลิงกส์ าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ไดร้บัจำก อีเมล แจง้กำรอนุมตัิ แบบค ำรอ้ง
ขอส ำหรบักำรใชง้ำน Inventech Connect 

2. โดยระบบจะแสดงหนำ้กำรลงทะเบียนเขำ้ร ่วมประชมุ  (E-Register) ใหท้ ำกำรกรอก Username และ 
Password ตำมที่ไดร้บัตำมอีเมล จำกนัน้กดปุ่ ม Sign in 

3. เมื่อท ำกำรลงทะเบียนส ำเร็จระบบจะแสดงขอ้มลูกำรลงทะเบียนของผูถ้ือหุน้ (ขัน้ตอนนีจ้ะถือว่ำผูถื้อหุน้ท ำ
กำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชมุเรียบรอ้ยแลว้ จะท ำใหจ้ ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถูกนบัเป็นองคป์ระชมุ ) จำกนัน้ให้
ท ำกำรกดปุ่ ม “ไปยงัหนำ้ลงทะเบียนเพื่อเขำ้รบัชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application Cisco Webex Meeting” 

4. ระบบจะแสดง Event Information จำกนัน้กดปุ่ ม “Join”  

5. ใหท้ ำกำรกรอกขอ้มลูที่ช่อง Display Name และ Email address จำกนัน้ กดที่ปุ่ ม “OK” 

6. กดที่ปุ่ ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเขำ้รว่มประชมุผ่ำน Application Cisco Webex Meeting 

หากผู้ถือหุ้นที่ใช้งานผ่านโทรศัพทม์ือถือต้องการใช้งานในส่วนของ E-Voting ให้สลับ Browser เพื่อใช้งาน
หน้าจอส่วนที ่2 สามารถด าเนินการได้ ดังนี ้

หน้าจอที ่2 ส่วนการใช้งานระบบ Inventech Connect 

1. คลิกลิงกส์ าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค ์จะรับชมถ่ายทอดสด)          
ที่ไดร้บัจำก อีเมล แจง้กำรอนมุตัิแบบค ำรอ้งขอส ำหรบักำรใชง้ำน Inventech Connect หรือ URL ส ำหรบักำร
ใชง้ำน E-Voting ที่เจำ้หนำ้ที่ท  ำกำรส่งใหท้ำงช่อง Chat ภำยใน Application Cisco Webex Meeting 

2. กรอก Username และ Password ที่ไดร้บัจำกอีเมลแจง้กำรอนมุตัิแบบค ำรอ้ง จำกนัน้กดปุ่ ม “Sign in” 

3. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวำระ” ซึ่งผูถื้อหุน้สำมำรถท ำกำรตรวจสอบวำระท่ีสำมำรถท ำกำรออกเสียง ลงคะแนน
ไดโ้ดย กดที่ปุ่ ม “เลือกวำระ” (สีเขียว) ทัง้มมุบนซำ้ยมือและดำ้นล่ำง 

4. จำกนัน้ระบบจะแสดงวำระท่ีสำมำรถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถำนะ “รอกำรออกเสียง ลงคะแนน / 
Voting Status: Pending” 

5. เมื่อผูถื้อหุน้ตอ้งกำรลงคะแนนใหเ้ลือกวำระที่ตอ้งกำรออกเสียงลงคะแนน จำกนัน้ระบบจะแสดงปุ่ ม  ส ำหรบั
กำรออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 ปุ่ ม คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) 
และ 4. ไม่ส่งกำรออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้ำ) 
หำกท ำกำรเลือก "ไม่ส่งกำรออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะน ำคะแนนเสียง ไปยงั
คะแนนท่ีกำรประชมุก ำหนด และกำรออกเสียงลงคะแนนสำมำรถท ำกำรเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่ำวำระ นัน้จะปิด
กำรส่งผลกำรลงคะแนน 

6. ผูถื้อหุน้สำมำรถท ำกำรตรวจสอบคะแนนเสียงรำยวำระได ้เมื่อวำระนัน้ปิดกำรส่งผลกำรลงคะแนนแลว้ โดยท ำ
กำรเลือกวำระท่ีตอ้งกำรตรวจสอบ  

7. * กรณีผูถื้อหุน้มีกำรรบัมอบฉนัทะหลำย Account สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ชง้ำน” และกดที่ปุ่ ม “สลบับญัชี” 
เพื่อเขำ้ใชง้ำน Account อื่น ๆ ได ้โดยที่คะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถกูน ำออกจำกกำรประชุม 
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8.  * กรณีผู้ถือหุ้นตอ้งกำรออกจำกกำรประชุม  สำมำรถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งำน” และกดที่ปุ่ ม “ออกจำกกำร
ประชมุ” 
*ขั้นตอนนีห้ำกผูถื้อหุน้ท ำกำรออกจำกกำรประชุมระหว่ำงกำรประชุม  ระบบจะน ำคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
ออกจำกกำรประชมุในวำระท่ียงัไม่ถกูด ำเนินกำร 

การท างานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech Connect 
ขึน้อยู่กับระบบอินเตอรเ์น็ตทีร่องรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของ
อุปกรณ ์กรุณาใช้อุปกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี ้ 

• ควำมเรว็ของอินเทอรเ์น็ตที่แนะน ำ ไม่ควรต ่ำกว่ำ 4 Mbps 

• โทรศัพทเ์คล่ือนที่/อุปกรณแ์ท็บเล็ต ระบบปฏิบัติกำร Android รองรบั Android 6.0 ขึน้ไป หรือระบบปฏิบัติกำร 
IOS รองรบั IOS 10.0 ขึน้ไป 

• เครื่องคอมพิวเตอร/์เครื่องคอมพิวเตอรโ์น้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติกำร Windows รองรบั Windows 7 ขึน้ไป หรือ Mac 
รองรบั OS X 10.13 ขึน้ไป 

• อินเทอรเ์น็ตเบรำวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบรำวเ์ซอรท์ี่แนะน ำ) หรือ Safari  

วิธีกำรตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบตัิกำร 

• Android: เลือก กำรตัง้ค่ำ หรือกำรตัง้ค่ำเพิ่มเติม > เก่ียวกับโทรศพัท ์> ขอ้มลูซอฟตแ์วร ์หรือเวอรช์ั่น Android 

• IOS: เลือก กำรตัง้ค่ำ > ทั่วไป > เก่ียวกับ > เวอรช์ั่น 

 

 

 
หากท่านพบปัญหาในการย่ืนค าร้อง สามารถติดต่อได้ทีห่มายเลข  092-359-4432 (1 คู่สาย)  
ให้บริการระหว่างวันที ่8 – 22 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม  
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)์  
 

 

 

 

 

 

 

 


