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           สิงทสี่งมาด้วย 8.2 
คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสืออ ิเล็กทรอนิกส  ์Webex และระบบ E-Voting 

1. การใช ้งานระบบประชุมผ่านสืออ ิเล ็กทรอนิกส  ์ (Webex)   

คู่มือการติดตงั และใชง้านระบบ Webex  สามารถศึกษาวิธีการติดตงัไดท้ี https://qrgo.page.link/Cgv2B 
หรือสแกน QR Code นี  
 
 
 

 1.1 ข ันตอนการตดิตังการใช้งานระบบ Webex ผ่าน  PC / Laptop 

 1. เขา้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html หรอืสามารถสแกน QR Code นี  

 2. เลือกดาวนโ์หลด Webex Meetings โดยกดทีปุ่ ม “Download for Windows” 

 3. ดบัเบิลคลิกทีไฟล ์webexapp.msi (สามารถคน้หาไดท้ี Folder Download) เพือเขา้สูห่นา้การติดตงั 

 4. เขา้สูห่นา้การติดตงั จากนนักดปุ่ ม “Next” 

 5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนนักดปุ่ ม “Next” 

 6. กดปุ่ ม “Install” จากนนัรอการติดตงัสกัครู ่แลว้กดปุ่ ม “Finish” 

 7. เมือทาํการติดตงัเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏทีหนา้จอเดสกท์็อป 

 

 1.2 ข ันตอนการติดตังการใช ้งานระบบ Webex ผ่าน  Mobile 

ระบบปฏิบัตกิาร  iOS 

          1. เขา้ที Application App Store 

          2. ไปที icon คน้หา หรอื สญัลกัษณ ์“แวน่ขยาย” 
โดยพิมพค์น้หา “Cisco Webex Meetings”และกดปุ่ ม 
“Search” 

         3. จากนนักดทีปุ่ ม “รบั” ดา้นขวามือ เพือทาํการติดตงั 
Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลกัษณ ์ 

ดงัภาพ 

ระบบปฏิบัตกิาร  Android 

            1. เขา้ที Application Play Store 

            2. ไปทีช่อง Search for apps & games 
โดยพิมพค์น้หา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม 
“Search” 

3. จากนนักดทีปุ่ ม “Install” ดา้นขวามือ เพือทาํการติดตงั 
Application Cisco Webex Meetings หรอื สญัลกัษณ ์

ดงัภาพ 

          4. กดปุ่ ม “Accept” เพือยืนยนัการติดตงั Application  
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        4. ระบรุหสัผ่าน หรอื Touch ID เพือยืนยนัการติดตงั 
Application  

       5. จากนนัรอการติดตงัสกัครู ่ 

      6. เมือทาํการติดตงัเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน 
“Webex Meet” ปรากฏทีหนา้จอโทรศพัท ์

          5. จากนนัรอการติดตงัสกัครู ่ 

          6. เมือทาํการติดตงัเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จะมีไอคอน 
“Webex Meet” ปรากฏทีหนา้จอโทรศพัท ์

  

2 การใช ้งานระบบ Inventech Connect (E-Voting) 

คู่มือการใชง้านระบบสาํหรบัการใชง้านบน PC/Laptop   
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/KqnoP 

คู่มือการใชง้านระบบสาํหรบัการใชง้านบน IOS   
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/pgvit 
คู่มือการใชง้านระบบสาํหรบัการใชง้านบน Web Browser   
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/iZ3ka 

คู่มือการใชง้านระบบสาํหรบัการใชง้านบน Android 
 
 
 
 

https://qrgo.page.link/vZ4rZ 
2.1 ข ันตอนการใช ้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน  PC / Laptop ดังน ี 

 1. ผูถื้อหุน้ทาํการ คลิกลิงคส์าํหรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ทีไดร้บัจาก E-mail 
แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (e-Register) ใหท้าํการกรอก Username และ 
Password ตามทีไดร้บัตาม E-mail จากนนักดปุ่ ม Sign in 

 3. เมือทาํการลงทะเบียนสาํเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ (* 
ขัน้ตอนนี้จะถอืว่าผูถ้อืหุน้ทําการลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมเรยีบรอ้ยแลว้ จะทําใหจ้ํานวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ถูกนับเป็นองค์ประชุม *) 
จากนนัใหท้าํการกดปุ่ ม “ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพือเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

 4. ระบบจะแสดง Event Information ใหท้าํการกรอกขอ้มลูทางดา้นขวาในส่วนของ Join Event Now  

โดยมีรายละเอียด ดงันี 

 - แสดงขอ้มลูชือของผูถื้อหุน้ หรือชือผูร้บัมอบฉันทะในช่อง First name 

 - แสดงขอ้มลูเลขทะเบียนผูถื้อหุน้ในช่อง Last name (กรณีรบัมอบฉันทะจะมี * ต่อทา้ยเลขทะเบียน) 
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 - ช่อง Email address ใหท้าํการกรอก E-mail เพือเขา้ใชง้าน 
(*ซึ่งผูถ้อืหุน้ต้องกรอกอเีมลใหต้รงกบัอเีมลทีไ่ดท้ําการยื่นแบบคํารอ้งเขา้ระบบ e‐Request) 

 - ในช่องEvent password ระบบทาํการ Default ค่าให ้ท่านผูถื้อหุน้ไม่ตอ้งทาํการแกไ้ขหรือเปลียนแปลง 

 - จากนนัใหก้ดทีปุ่ ม “Join Now” 

 5. จากนนัใหค้ลิกที “Run a temporary application” เพือเขา้สู่การใชง้านภายใน Application Cisco 
Webex Meeting 

 6. กดทีปุ่ ม “Join Event” (สีเขียว) เพือเขา้รว่มประชมุผ่าน Application Cisco Webex Meeting 

 7. ระบบจะปรากฏหนา้จอการทาํงาน ส่วน คือ ทางดา้นซา้ยจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ 
ภายในงานประชมุ และทางดา้นขวาจะเป็นการใชง้านในส่วนของฟังกช์นั Q&A และ Multimedia Viewer ซึงแสดงหนา้ 
login ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting 

 8. จากนนักดทีปุ่ ม “Continue” (สีฟ้า) ทางดา้นขวามือในส่วนของฟังกช์นัMultimedia Viewer 
ระบบจะแสดงหนา้จอ login เขา้ใชง้านระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ใหท้าํการกรอก Username / 
Password ทีไดร้บัจาก E-mail แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect และทาํการกดทีปุ่ ม 
“Sign in”  

  9. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” 
ซึงผูถื้อหุน้สามารถทาํการตรวจสอบวาระทีสามารถทาํการออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่ ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) 
ทังมมุบนซา้ยมือและดา้นล่าง 

  10. จากนนัระบบจะแสดงวาระทีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ 
“รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status : Pending” 

 11. เมือผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลือกวาระทีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน 
จากนนัระบบจะแสดงปุ่ มสาํหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทงัหมด  ปุ่ ม คือ . เห็นดว้ย (สีเขียว) . ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 

.งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 

 * หากทาํการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนาํคะแนนเสียง 
ไปยงัคะแนนทีการประชมุกาํหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาํการเปลียนแปลงไดจ้นกว่าวาระนนัจะปิดการส่ง 
ผลการลงคะแนน 

  12. ผูถื้อหุน้สามารถทาํการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เมือวาระนนัปิดการส่งผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยทาํการเลือกวาระทีตอ้งการตรวจสอบ จากนันระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการลงคะแนนเสยีงในวาระทีท่ําการเลอืก 

 *13. กรณีผูถื้อหุน้มีการรบัมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่ ม 
“สลบับญัชี” เพือเขา้ใชง้าน Accountอืน ๆ ได ้โดยทีคะแนนเสียงและองคป์ระชมุจะไม่ถกูนาํออกจากการประชมุ 
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  *14. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลือกที “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่ ม 
“ออกจากการประชมุ” 

*ขันตอนนีหากผูถื้อหุน้ทาํการออกจากการประชมุระหว่างการประชมุ ระบบจะนาํคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ออก 
จากการประชมุในวาระทียงัไม่ถกูดาํเนินการ 
  

2.2 ข ันตอนการใช ้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน  Mobile 

    >> หนา้จอที  ส่วนการรบัชมถ่ายทอดสดของทางบริษัท 

  1. ผูถื้อหุน้ทาํการ คลิกลิงคส์าํหรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ ทีไดร้บัจาก อีเมล 
แจง้การอนมุติัแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน Inventech Connect 

 2. โดยระบบจะแสดงหนา้การลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ (e-Register) ใหท้าํการกรอก Username และ 
Password ตามทีไดร้บัตาม E-mail จากนนักดปุ่ ม Sign in 

 3. เมือทาํการลงทะเบียนสาํเรจ็ระบบจะแสดงขอ้มลูการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้ (* 
ขนัตอนนีจะถือว่าผูถื้อหุน้ทาํการลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุเรียบรอ้ยแลว้ 
จะทาํใหจ้าํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ *) จากนนัใหท้าํการกดปุ่ ม 
“ไปยงัหนา้ลงทะเบียนเพือเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting” 

  4. ระบบจะแสดง Event Information จากนนักดปุ่ ม “Join”  

  5. ใหท้าํการกรอกขอ้มลูทีช่อง Display Name และEmail address จากนนั กดทีปุ่ ม “OK” 

  6. กดทีปุ่ ม “Join” (สีเขียว) เพือเขา้รว่มประชมุผ่าน Application Cisco Webex Meeting 

** หากผูถื้อหุน้ทีใชง้านผ่าน Mobileตอ้งการใชง้านในส่วนของ e-Voting ใหส้ลบั Browser เพือใชง้านหนา้จอส่วนที  
สามารถดาํเนินการได ้ดงันี 

 >> หนา้จอที  ส่วนการใชง้านระบบ Inventech Connect 

  1. ผูถื้อหุน้ทาํการ คลิกลิงคส์าํหรบัลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 
(สาํหรบัผูถื้อหุน้ทีไม่ประสงคจ์ะรบัชมถ่ายทอดสด) ทีไดร้บัจาก อีเมล แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้งขอสาํหรบัการใชง้าน 
Inventech Connect หรือ URL สาํหรบัการใชง้าน e-Voting ทีเจา้หนา้ทีทาํการส่งใหท้างช่อง Chat ภายใน Application 
Cisco Webex Meeting 

 2. กรอก Username และ Password ทีไดร้บัจาก E-mail แจง้การอนมุตัิแบบคาํรอ้ง จากนันกดปุ่ ม “Sign in” 

 3. ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” 
ซึงผูถื้อหุน้สามารถทาํการตรวจสอบวาระทีสามารถทาํการออกเสียงลงคะแนนไดโ้ดย กดทีปุ่ ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) 
ทังมมุบนซา้ยมือและดา้นล่าง 

  4. จากนนัระบบจะแสดงวาระทีสามารถออกเสียงลงคะแนนได ้โดยจะแสดงสถานะ 
“รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status : Pending” 
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 5. เมือผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนใหเ้ลือกวาระทีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน 
จากนนัระบบจะแสดงปุ่ มสาํหรบัการออกเสียงลงคะแนน ทงัหมด  ปุ่ ม คือ . เห็นดว้ย (สีเขียว) . ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 

.งดออกเสียง (สีสม้) และ  4. ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน (สีฟ้า) 

 * หากทาํการเลือก "ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน" หรือ ไม่ออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนาํคะแนนเสียง 
ไปยงัคะแนนทีการประชมุกาํหนด และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทาํการเปลียนแปลงไดจ้นกว่าวาระ 
นันจะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

  6. ผูถื้อหุน้สามารถทาํการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เมือวาระนนัปิดการส่งผลการลงคะแนนแลว้ 
โดยทาํการเลือกวาระทีตอ้งการตรวจสอบ จากนันระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มลูการลงคะแนนเสียงในวาระ 
ทีทาํการเลือก 

 *7. กรณีผูถื้อหุน้มีการรบัมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่ ม 
“สลบับญัชี” เพือเขา้ใชง้าน Accountอืน ๆ ได ้โดยทีคะแนนเสียงและองคป์ระชมุจะไม่ถกูนาํออกจากการประชมุ 

  *8. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชมุ สามารถเลือกที “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดทีปุ่ ม 
“ออกจากการประชมุ” 

*ขันตอนนีหากผูถื้อหุน้ทาํการออกจากการประชมุระหว่างการประชมุ ระบบจะนาํคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ออกจากการ 
ประชมุในวาระทียงัไม่ถกูดาํเนินการ 

        9. ระบบประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที 9 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. 
(ก่อนเปิดประชมุ 2 ชัวโมง) โดยผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ทีไดร้บั และปฏิบตัิตามคู่ 
มือการใชง้านในระบบ  

    10. การทาํงานของระบบระบบประชมุผ่านสืออิเล็กทรอนิกส ์(Cisco Webex Meeting) และระบบ Inventech 
Connect ขึนอยู่กบัระบบอินเตอรเ์น็ตทีรองรบัของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ รวมถึงอปุกรณ ์
และ/หรือโปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณาใชอ้ปุกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปนีในการใชง้านระบบ 

 ความเร็วของอินเทอรเ์น็ตทีแนะนาํ ควรไม่ตาํกว่า  Mbps 

 โทรศพัทเ์คลือนที/อปุกรณแ์ท็ปเล็ต ระบบปฏิบตัิการ Android รองรบั Android 6.0 ขึนไป หรือระบบปฏิบตัิการ 
IOS รองรบั IOS 10.0 ขึนไป 

 เครืองคอมพิวเตอร/์เครืองคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบตัิการ Windows รองรบั Windows 7 ขึนไป หรือ 
Mac รองรบั OS X 10.13 ขึนไป 

อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแนะนาํ) หรือ Safari  

วิธีการตรวจสอบ Version ของระบบปฏิบตัิการ 

 Android: เลือก การตงัค่า หรือการตงัค่าเพิมเติม>เกียวกบัโทรศพัท>์ขอ้มลูซอฟตแ์วร ์หรือเวอรช์นั Android 

 IOS: เลือก การตงัค่า>ทัวไป>เกียวกบั>เวอรช์นั 
 


