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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขั้นตอนการ  

ยืน่แบบคาํร้องเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

  ข้ันตอนการย่ืนแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

1. ยืน่แบบคาํร้องเขา้ร่วมประชุมผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี  https://app.inventech.co.th/SEAOIL101419R 

หรือสแกน QR Code น้ี เพื่อเขา้สู่ระบบ       และดาํเนินการตามขั้นตอนดงัภาพ  

2. สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทัฯ 

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยืน่แบบคาํร้องจะเปิดใหด้าํเนินการตั้งแต่วนัท่ี 21 เมษายน 2565  เวลา 08:30 น.           

โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 28 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทัฯ สามารถลงทะเบียนยื่นแบบคาํร้องผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

หรือจดัส่ง หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ มายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์ตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึง 

บริษทัฯ ภายในวนัท่ี 25 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

 

บริษทั ซีออยล ์จาํกดั (มหาชน) 

สาํนกักาํกบัดูแลและเลขานุการบริษทั 

เลขท่ี 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

 

3. ระบบประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เขา้ระบบไดใ้นวนัที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม            

2 ชัว่โมง) โดยผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้ับและปฏิบติัตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9135 

@inventechconnect 

ใหบ้ริการระหวา่งวนัท่ี 21-28 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทําการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบคําร้อง 

3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

4  เพ่ือยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุม 

 5 กดปุ่ ม “ส่งแบบคําร้อง / Request” 

 6 รออีเมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ Username 

& Password 

 
** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สําหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

 2 นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

1 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 
2 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 
3 กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 
4 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม              

(ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของ

ท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง

ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 
ข้ันตอนการถามคําถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คําถาม 1 

เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ

สัญลักษณ์  

กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 

5 จากนั้นทําการกดปุ่ ม “อนุญาต” ในการเข้าใช้งานไมโครโฟนและกล้อง 

6 กดปุ่ม “Join Meeting” ในการเข้ารับชมการประชุม 

** หากไม่พบสัญญาณภาพและเสียง กรุณากดปุ่ ม รีเฟรช หรือสัญลักลักษณ์  

รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคําถาม 
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หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนีใ้นการใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา 

     - High Definition Video: ควรมคีวามเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนํา) 

     - High Quality Video: ควรมคีวามเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

     - โทรศัพท์เคล่ือนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 

     - เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนํา) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 

คู่มือการใช้งาน 

ย่ืนแบบคําร้องผ่าน e-Request 

1 2 คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Inventech Connect 
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ผังแสดงข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ (e-Meeting) 

 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 

เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/SEAOIL101419R 

กรอกข้อมูลสําหรับย่ืนแบบคําร้อง 

(e-Request) 

ส่งแบบคําร้อง 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 

อนุมัติคําร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนําส่งลิงก์ 

สําหรับลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง  

(e-Voting) 

   

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคําร้อง 

และกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนีจํ้านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 

เพ่ิมเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคําร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 
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หมายเหตุ 

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชุม" ซ่ึงระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ

ออกจากการประชุมสําหรับวาระท่ียังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 

 


