
สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
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ขัน้ตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ 
การใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  

ผังภาพแสดงขัน้ตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยื่นแบบค ำร้องเข้ำร่วมประชมุ กรอกข้อมลู
และแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser โดยให้เข้ำไปที่เว็บไซต์ 
https://app.inventech.co.th/SCC115620R  หรือสแกน QR Code 

กรอกข้อมลูส ำหรับยื่นแบบค ำร้อง (E-Request) 

สง่แบบค ำร้อง  

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
อนมุตัิค ำร้อง 

แจ้งผลกำรอนมุตัิผำ่นอเีมลและน ำสง่ลงิก์ 
ส ำหรับลงทะเบียนเพือ่เข้ำร่วมประชมุ 

ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชมุ (E-Register) 

รับชมถ่ำยทอดสด และลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลบัผู้ ถือหุ้นวำ่ได้รับแบบค ำร้อง 
และก ำลงัด ำเนินกำรตรวจสอบ 

ขัน้ตอนนีจ้ ำนวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถกูนบัเป็นองค์ประชมุ 

ผ่านการอนุมัต ิไม่ผ่านการอนุมัติ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
แก้ไขและสง่เอกสำรเพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งกำรปฎิเสธแบบค ำร้อง 

ด ำ
เน
ินก
ำร
ก่อ

นว
นัป

ระ
ชมุ

 
ด ำ
เน
ินก
ำร
 ณ
 วนั

ปร
ะช
มุ 

หมายเหตุ กำรท ำงำนของระบบประชุมผำ่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉนัทะ รวมถึงอปุกรณ์และ/หรือโปรแกรมของอปุกรณ์ กรุณำใช้อปุกรณ์และ/หรือโปรแกรมดงัตอ่ไปนีใ้นกำรใช้งำนระบบ 

1. ความเร็วของอนิเทอร์เน็ตที่แนะน า 
- High Definition Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน ำ) 
- High Quality Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps   
- Standard Quality Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps  

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ 
- โทรศพัท์เคลื่อนท่ี/อปุกรณ์แท็ปเลต็ ระบบปฏิบติักำร IOS หรือ Android  
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบติักำร Windows หรือ Mac 

3. อนิเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 

กรณีมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจะต้อง
สง่เอกสำรตำมที่ระบใุนสิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 6 

มำยงับริษัทด้วย 
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วิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้ำประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรย่ืนแบบ
ค ำร้องก่อนเข้ำร่วมประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงันี ้ 

ขัน้ตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม 

1. ย่ืนแบบค ำร้องเข้ำร่วมประชมุ กรอกข้อมลูและแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser ให้เข้ำไปท่ี 
https://app.inventech.co.th/SCC115620R  หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเข้ำสูร่ะบบ   
และด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนด้ำนลำ่ง   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้ำร่วมประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไมใ่ช่กรรมกำรบริษัท 
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ำร้องจะเปิดให้ด ำเนินกำรย่ืนค ำร้องล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมตัง้แต่วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 น. จนกว่ำจะปิดกำรประชุม 

3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้ำระบบได้ในวันพุธที่  30 มีนาคม 2565 เวลา 12:30 น.   

(ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่ วโมง) โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ท่ีได้รับและปฏิบัติตำม
คูม่ือกำรใช้งำนในระบบ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

หำกผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท ให้ด ำเนินกำรตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดับท่ี 6 แล้วจัดส่ง 
หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสำรประกอบมำยงับริษัท ภายในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565  

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

โทร:   02-931-9133 

Line@:  @inventechconnect 
ให้บริกำรระหวำ่งวนัท่ี 23–30 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. หรือจนกวำ่จะปิดประชมุ 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

 

 

1) คลกิลงิก์ URL หรือสแกน QR Code จำกหนงัสอืเชิญประชมุ 
2) เลอืกประเภทในกำรยื่นแบบค ำร้อง 
3) กรอกข้อมลูของทำ่นตำมแบบลงทะเบียนและแนบเอกสำรตำมที่ระบบแสดง 
4)  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดกำรเข้ำร่วมประชมุ 
5) กดปุ่ ม “สง่แบบค ำร้อง / Request” 
6) รออีเมลจำกเจ้ำหน้ำที่แจ้งรำยละเอยีดข้อมลูกำรประชมุและ Username & Password 
** 1 บัญชอีีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น ** 

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 
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ขัน้ตอนการตดิตัง้ Webex Meetings 

1. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร IOS 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เข้ำ App Store  
2) พิมพ์ Webex Meetings ท่ีช่องค้นหำ  
3) กดปุ่ ม “รับ” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 

4) รอ สกัครู่ ระบบท ำกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหน้ำจอ 

 

1) เข้ำ Play Store  
2) พิมพ์ Webex Meetings ท่ีช่องค้นหำ  
3) กดปุ่ ม “ตดิตัง้” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 
4) รอ สกัครู่ ระบบท ำกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหน้ำจอ 

 

 

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

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

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

4) กดปุ่ ม “Next” เพ่ือท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
5) รอ สกัครู่ ระบบท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
6) กดปุ่ ม “Finish” เม่ือระบบตดิตัง้โปรแกรมเสร็จแล้ว 
7) กดปุ่ ม “Agree” เพ่ือยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธ์ิกำรใช้งำน 
8) พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ ม “Next” เพ่ือเข้ำใช้งำน 
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ขัน้ตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1. คลิกลิงก์ URL ท่ีได้รับจำกอีเมลส ำหรับเข้ำห้องประชมุ 

2. น ำ Username และ Password มำกรอก หรือขอรหสั OTP ในกำรเข้ำสูร่ะบบ 

3. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงตำมจ ำนวนหุ้นของ Username นี ้จะถกูนบัเข้ำองค์ประชมุ 

4. กดปุ่ ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application 
Webex Meetings ดงันี ้

1) กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำร้อง 

2) กดปุ่ ม “Join Now” 

3) กด “Run a temporary application” 

4) กดไฟล์ท่ีดำวน์โหลด 

5) กดปุ่ ม “Join Event” เพ่ือเข้ำร่วมประชมุ 
 

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application  
Webex Meetings ดงันี ้

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

2) กรอกช่ือ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address  
ให้ตรงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำร้อง 

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

4) กดปุ่ ม “Join” เพ่ือเข้ำร่วมประชมุ 
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop 

1) กดปุ่ ม “Continue” ท่ีเมน ู“Multimedia Viewer” 
2) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีได้รับจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเข้ำสูร่ะบบ  
3) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
4) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ์  
5) เลือกวำระท่ีต้องกำรลงคะแนนเสียง 
6) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ 
7) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีได้ท ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

1) กดท่ีเมน ู“Participants” หรือสญัลกัษณ์ 
2) กดท่ีเมน ู“Chat” และเลือกท่ีข้อควำมจำก Inventech Connect (กรณีเป็น Android)  

หรือ กดท่ีเมน ู“Chat” หรือสญัลกัษณ์           (กรณีเป็น IOS) 
3) กดลิงก์ส ำหรับกำรลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง 
4) จำกนัน้กดปุ่ ม “Continue”  
5) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีได้รับจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเข้ำสูร่ะบบ 
6) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
7) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ์  
8) เลือกวำระท่ีต้องกำรลงคะแนนเสียง 
9) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ 
10) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีได้ท ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด  
กรุณากดปุ่ม  
    
(ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกเลือก “ยกเลิกกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุด” หรือ ไม่กด
ตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน ำคะแนนเสียงไปรวมกบัผลคะแนน “เห็นด้วย”)  
โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิด
รับผลคะแนนในวาระนัน้ 
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ขัน้ตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์  

 

กรณีการพมิพ์ค าถาม 

1) เลือกวำระท่ีต้องกำรสอบถำมค ำถำม 

2) พิมพ์ค ำถำมแล้ว กด สง่   

 

กรณีการถามผ่านภาพและเสียง 

1) เลือกวำระท่ีต้องกำรสอบถำมค ำถำม 

2) กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสญัลกัษณ์  

3) กรอกช่ือท่ีใช้บน Webex 

4) กดปุ่ ม “จองคิว” หรือสญัลกัษณ์  

5) รอสญัญำณจำกเจ้ำหน้ำท่ีในกำรให้ควิถำมค ำถำมทำงชอ่ง Chat 
 

 
คู่มือการตดิตัง้ Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*หมำยเหตกุำรใช้งำน 
 

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นมากกว่า 1 คน 
ผู้ เข้ำร่วมประชมุสำมำรถกดปุ่ ม “สลับบัญช”ี 

เพื่อลงคะแนนเสยีง  
โดยบญัชีก่อนหน้ำจะยงัถกูนบัเป็นฐำน 

ในกำรประชมุ 

กรณีออกจากการประชุม 
ผู้ เข้ำร่วมประชมุสำมำรถกดปุ่ ม 

“ออกจากการประชุม” 
ซึง่ระบบจะน ำคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น/ 
ผู้ รับมอบฉนัทะออกจำกกำรประชมุส ำหรับ 
วำระท่ีที่ประชมุยงัไมไ่ด้ลงคะแนนเสยีง 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการติดตัง้ 
Application Webex Meetings 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 


