
สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 
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ขัน้ตอนการยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request) และ 
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

ผังภาพแสดงขัน้ตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุ กรอกขอ้มลู
และแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser โดยใหเ้ขำ้ไปที่เว็บไซต ์
https://app.inventech.co.th/SCGP154210R หรอืสแกน QR Code 

กรอกขอ้มลูส ำหรบัยื่นแบบค ำรอ้ง (E-Request) 

สง่แบบค ำรอ้ง  

เจำ้หนำ้ที่พิจำรณำ
อนมุตัิค  ำรอ้ง 

แจง้ผลกำรอนมุตัิผำ่นอเีมลและน ำสง่ลงิก ์
ส ำหรบัลงทะเบียนเพือ่เขำ้รว่มประชมุ 

ลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มประชมุ (E-Register) 

รบัชมถ่ำยทอดสด และลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

ระบบแจง้อีเมลตอบกลบัผูถื้อหุน้วำ่ไดร้บัแบบค ำรอ้ง 
และก ำลงัด ำเนินกำรตรวจสอบ 

ขัน้ตอนนีจ้  ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

ผ่านการอนุมัต ิไม่ผ่านการอนุมัต ิ

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
แกไ้ขและสง่เอกสำรเพิ่มเติม 

ระบบแจง้อีเมลแจง้กำรปฎิเสธแบบค ำรอ้ง 

ด ำ
เน
ินก
ำร
ก่อ

นว
นัป

ระ
ชมุ

 
ด ำ
เน
ินก
ำร
 ณ
 วนั

ปร
ะช
มุ 

หมายเหตุ กำรท ำงำนของระบบประชุมผำ่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรบัของผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถึงอปุกรณแ์ละ/หรอืโปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณำใชอ้ปุกรณแ์ละ/หรอืโปรแกรมดงัตอ่ไปนีใ้นกำรใชง้ำนระบบ 

1. ความเร็วของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า 
- High Definition Video: ควรมีควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 2.5 Mbps (ควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ีแนะน ำ) 
- High Quality Video: ควรมีควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 1.0 Mbps   
- Standard Quality Video: ควรมีควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 0.5 Mbps  

2. อุปกรณท์ีส่ามารถใช้งานได ้
- โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี/อปุกรณแ์ท็ปเลต็ ระบบปฏิบติักำร IOS หรอื Android  
- เครือ่งคอมพิวเตอร/์เครือ่งคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบติักำร Windows หรอื Mac 

3. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะน า) หรือ Safari 

กรณีมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้ง
สง่เอกสำรตำมที่ระบใุนสิ่งที่สง่มำดว้ยล ำดบัที่ 6 

มำยงับรษัิทดว้ย 
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วิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขำ้ประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรย่ืนแบบ
ค ำรอ้งก่อนเขำ้รว่มประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้ 

ข้ันตอนการยืน่แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก่์อนการประชุม 

1. ย่ืนแบบค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุ กรอกขอ้มลูและแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser ใหเ้ขำ้ไปท่ี 
https://app.inventech.co.th/SCGP154210R หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเขำ้สูร่ะบบ   
และด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดำ้นลำ่ง   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไมใ่ช่กรรมกำรบริษัท 
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ำรอ้งจะเปิดใหด้  ำเนินกำรย่ืนค ำรอ้งล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมตัง้แต่วันอังคารที่ 22 มีนาคม 

2565 เวลา 08.30 น. จนกว่ำจะปิดกำรประชุม 

3. ในวนัประชุม ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขำ้ระบบไดใ้นวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 12:30 น. 

(ก่อนเปิดประชุม 2 ช่ัวโมง) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ท่ีไดร้บัและปฏิบัติตำม
คูม่ือกำรใชง้ำนในระบบ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

หำกผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท ใหด้  ำเนินกำรตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดับท่ี 6 แลว้จัดส่ง 
หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสำรประกอบมำยงับริษัท ภายในวันจันทรท์ี ่28 มีนาคม 2565  

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

โทร:   02-931-9131 

Line@:  @inventechconnect 
ใหบ้ริกำรระหวำ่งวนัท่ี 22–29 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 
 

 

 

1) คลกิลงิก ์URL หรอืสแกน QR Code จำกหนงัสอืเชิญประชมุ 
2) เลอืกประเภทในกำรยื่นแบบค ำรอ้ง 
3) กรอกขอ้มลูของทำ่นตำมแบบลงทะเบียนและแนบเอกสำรตำมที่ระบบแสดง 
4)  เพื่อยอมรบัเง่ือนไขและตกลงปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดกำรเขำ้รว่มประชมุ 
5) กดปุ่ ม “สง่แบบค ำรอ้ง / Request” 
6) รออีเมลจำกเจำ้หนำ้ที่แจง้รำยละเอยีดขอ้มลูกำรประชมุและ Username & Password 
** 1 บัญชอีีเมล ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุน้ ** 

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 
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ข้ันตอนการตดิตั้ง Webex Meetings 

1. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร IOS 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เขำ้ App Store  
2) พิมพ ์Webex Meetings ท่ีช่องคน้หำ  
3) กดปุ่ ม “รับ” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 

4) รอ สกัครู ่ระบบท ำกำรดำวนโ์หลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหนำ้จอ 

 

1) เขำ้ Play Store  
2) พิมพ ์Webex Meetings ท่ีช่องคน้หำ  
3) กดปุ่ ม “ตดิตั้ง” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 
4) รอ สกัครู ่ระบบท ำกำรดำวนโ์หลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหนำ้จอ 

 

 

1) เขำ้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html 

2) กดปุ่ ม “For Windows (64bit)” หรือ “For Windows (32bit)” เลือก
ตำมระบบปฏิบตักิำรท่ีเครื่องของคณุรองรบั 

3) คลิกไฟล์ท่ีดำวน์โหลด “webex.msi”  เ พ่ือท ำกำรเข้ำสู่กำรติดตั้ง
โปรแกรม Webex Meetings 

4) กดปุ่ ม “Next” เพ่ือท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
5) รอ สกัครู ่ระบบท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
6) กดปุ่ ม “Finish” เม่ือระบบตดิตัง้โปรแกรมเสรจ็แลว้ 
7) กดปุ่ ม “Agree” เพ่ือยอมรบัเง่ือนไขในขอ้ตกลงสิทธ์ิกำรใชง้ำน 
8) พิมพ ์“อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ ม “Next” เพ่ือเขำ้ใชง้ำน 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1. คลิกลิงก ์URL ท่ีไดร้บัจำกอีเมลส ำหรบัเขำ้หอ้งประชมุ 

2. น ำ Username และ Password มำกรอก หรือขอรหสั OTP ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 

3. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงตำมจ ำนวนหุน้ของ Username นี ้จะถกูนบัเขำ้องคป์ระชมุ 

4. กดปุ่ ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application 
Webex Meetings ดงันี ้

1) กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำรอ้ง 

2) กดปุ่ ม “Join Now” 

3) กด “Run a temporary application” 

4) กดไฟลท่ี์ดำวนโ์หลด 

5) กดปุ่ ม “Join Event” เพ่ือเขำ้รว่มประชมุ 
 

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเขำ้รบัชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application  
Webex Meetings ดงันี ้

1) กดปุ่ ม “Join” 
กรณีไมเ่คยเขำ้ใชง้ำน Webex Meetings มำก่อน 
ให ้กดปุ่ ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android)  
หรือ กดปุ่ ม “I Accept” (กรณีเป็น iOS) 

2) กรอกช่ือ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address  
ใหต้รงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำรอ้ง 

3) กด “ตกลง”, “อนุญาต” กำรเขำ้ถึงตำ่ง ๆ ของ Application 

4) กดปุ่ ม “Join” เพ่ือเขำ้รว่มประชมุ 
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ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop 

1) กดปุ่ ม “Continue” ท่ีเมน ู“Multimedia Viewer” 
2) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีไดร้บัจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเขำ้สูร่ะบบ  
3) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
4) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ ์ 
5) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรลงคะแนนเสียง 
6) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค ์
7) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีไดท้  ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

1) กดท่ีเมน ู“Participants” หรือสญัลกัษณ ์
2) กดท่ีเมน ู“Chat” และเลือกท่ีขอ้ควำมจำก Inventech Connect (กรณีเป็น Android)  

หรือ กดท่ีเมน ู“Chat” หรือสญัลกัษณ ์          (กรณีเป็น IOS) 
3) กดลิงกส์  ำหรบักำรลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง 
4) จำกนัน้กดปุ่ ม “Continue”  
5) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีไดร้บัจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 
6) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
7) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ ์ 
8) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรลงคะแนนเสียง 
9) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค ์

10) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีไดท้  ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด  
กรุณากดปุ่ม  
    
(ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกเลือก “ยกเลิกกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุด” หรือ ไม่กด
ตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน ำคะแนนเสียงไปรวมกบัผลคะแนน “เห็นดว้ย”)  
โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิด
รับผลคะแนนในวาระน้ัน 
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ข้ันตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ ์ 

 

กรณีการพมิพค์ าถาม 

1) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรสอบถำมค ำถำม 

2) พิมพค์  ำถำมแลว้ กด สง่   

 

กรณีการถามผ่านภาพและเสียง 

1) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรสอบถำมค ำถำม 

2) กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสญัลกัษณ ์ 

3) กรอกช่ือท่ีใชบ้น Webex 

4) กดปุ่ ม “จองคิว” หรือสญัลกัษณ ์ 

5) รอสญัญำณจำกเจำ้หนำ้ท่ีในกำรใหค้วิถำมค ำถำมทำงชอ่ง Chat 
 

 
คู่มือการตดิตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*หมำยเหตกุำรใชง้ำน 
 

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้มากกว่า 1 คน 
ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถกดปุ่ ม “สลับบัญช”ี 
เพื่อลงคะแนนเสยีง โดยบญัชีก่อนหนำ้จะยงัถกู

นบัเป็นฐำนในกำรประชมุ 

กรณีออกจากการประชุม 
ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถกดปุ่ ม 

“ออกจากการประชุม” 
ซึง่ระบบจะน ำคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้/ 
ผูร้บัมอบฉนัทะออกจำกกำรประชมุส ำหรบั 
วำระท่ีที่ประชมุยงัไมไ่ดล้งคะแนนเสยีง 

คู่มือการใช้งาน 
ยืน่แบบค าร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 


