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1. ข้ันตอนการติดต้ัง Application Cisco Webex Meetings สำาหรับผู้ใช้งานบน Mobile
1.1 ดาวน์โหลด Application

- Android : ไปท่ี Application Play Store เพ่ือทําการค้นหา Application Cisco Webex Meetings
- iOS : ไปท่ี Application App Store เพ่ือทําการค้นหา Application Cisco Webex Meetings

1.2 ค้นหา “cisco webex meetings” จากช่องการค้นหาของ Application
1.3 กด “ตดิตั้ง” (กรณีเป็น Android) หรือ กด “รับ” (กรณีเป็น iOS)
1.4 เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น กด “เปิด” Application
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2. แผนผังข้ันตอนการใช้งาน INVENTECH CONNECT
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3. รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน INVENTECH CONNECT
3.1 กรอกข้อมูลสำาหรับการยื่นแบบคำาร้อง (e-Request)

- โดยสามารถกรอกแบบคําร้องรูปแบบมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ตามเอกสารทีต่นถืออยู่

3.2 ตรวจสอบอีเมล “แจ้งการอนุมตัิแบบคำาร้องขอสำาหรับใช้งาน Inventech Connect”
- ให้ทําการกด “ลิงก์สําหรับเข้าห้องประชุม” เพื่อทําการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและรับชมถ่ายทอดสด

3.3 การลงทะเบียนเพ่ือเข้ารว่มประชุม (e-Register)
- นํา Username และ Password ท่ีได้รับจากอีเมลมากรอก จากน้ันกดปุ่ม “ลงทะเบียน”
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3.4 ระบบแสดงข้อมูลการลงทะเบียน
- ข้ันตอนน้ีจะถือว่าผู้ถือหุ้นทําการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทําให้ผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์

ประชุม จากน้ันให้ กดท่ีปุ่ม “ไปยังหน้าจอลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับชมถ่ายทอดสด เสียงภาษาไทย ผ่าน
Application Cisco Webex Meetings”

- กรณีการประชุมมกีารแปลเสียงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถ กดท่ีปุ่ม “ไปยังหน้า
จอลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับชมถ่ายทอดสด เสียงภาษ  าอังกฤษ   ผ่าน Application Cisco Webex Meetings”
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3.5 กรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ารับชมถา่ยทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings
- กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าใช้งาน Application Cisco Webex Meetings
- กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Cisco Webex Meetings มาก่อนให้ กดที่ปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ

กดที่ปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น iOS)

- ผู้ถือหุ้นจะต้องทําการกรอกชื่อ ในช่อง Name (กรณีเป็น Android) , Display Name (กรณีเป็น iOS) 
- ทําการกรอกอีเมล ในช่อง Email address ให้ตรงกับอีเมลที่ทําการยื่นแบบคําร้องผ่านระบบ e-Request
- กด ตกลง, อนุญาติ การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application
- ระบบแสดงรายละเอียดการประชุม ให้ทําการ กดที่ปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม
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3.6 รับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings
- ระบบแสดงการถ่ายทอดสด หรอืการแสดงผลตา่ง ๆ ภายในงานประชุม (หากต้องการแสดงหน้าจอการ

ถ่ายทอดสดให้ขนาดใหญ่ข้ึน ให้ทําการแตะที่หน้าจอส่วนของการถ่ายทอดสด 2 ครั้ง ระบบจะทําการขยายหน้าจอให้)

3.7 การสอบถามคำาถามผ่านช่องทาง Q&A และ ช่องทาง VDO Conference
- หากผู้ถ ือหุ้นต ้องการสอบถามค ําถามผา่นช่องทาง Q&A สามารถกดที่เมนู “…” จากนั้นกดที่เมนู

“Advanced” และเลือกที่เมนู “Q&A” (กรณีเป็น Android) หรือ กดที่เมนู “Q&A” (กรณีเป็น iOS) จากน้ันสามารถ
พิมพ์ชื่อ – สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม พรอ้มกับคําถามที่ต้องการจะถาม และกดปุ่ม Send เพื่อส่งคําถาม
ไปยังเจ้าหน้าที่
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- หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคําถามด้วยเสียง ผ่าน VDO Conference สามารถกดท่ีเมนู “…”
จากนัน้ กดทีปุ่ม่ “สญัลกัษณร์ปูมอื” หรอืปุม่ “Raise hand” และรอเจา้หนา้ทีด่ําเนนิการปรบัสทิธใินการเขา้รว่ม
ประชุม ซ่ึงเม่ือเจ้าหน้าท่ีทําการปรับสิทธิเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถทําการเปิดไมค์และกล้องเพ่ือสอบถามคําถามด้วย
เสียงตามลําดับ (ในข้ันตอนน้ีหากผู้ถือหุ้นทําการถามคําถามด้วยเสียงเสร็จ เรียบร้อยแล้ว ให้ กดท่ีปุ่ม “สัญลักษณ์รูปมือ”
หรือ “Raise Hand” อีกคร้ังเพ่ือนํามือลง)

3.8 วิธีการตรวจสอบการเช่ือมต่อเสียงของอุปกรณ์กับ Application Cisco Webex Meetings
- หากผู้ถือหุ้นต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อเสียงของอุปกรณ์กับ Application สามารถกดที่เมนู “…”

(กรณีเป็น Android) จะแสดง “Change Audio Connection” หรือ (กรณีเป็น iOS) จะแสดง “Use Internet for
audio” ถ้าแสดงข้อมูลตามที่กล่าวมาข้างต้นจะทําให้อุปกรณ์ทําการเชื่อมต่อเสียงกับ Application เรียบร้อยแล้ว 
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3.9 วิธีการต้ังค่าการเช่ือมต่อเสียงกับอุปกรณ์
- หากผู้ถือหุ้นต้องการตั้งค่าการเชื่อมต่อเสียงกับอุปกรณ์สามารถกดที่เมนู “Bluetooth” หรือสัญลักษณ์

จากน้ันทําการเลือกอุปกรณ์ท่ีต้องการเช่ือมต่อ ตัวอย่างเช่น Buletooth : เลือกเช่ือมต่อกับหูฟังแบบ Bluetooth , Phone
หรือ iPhone : เลือกเช่ือมต่อกับเคร่ืองโทรศัพท์ และ Speaker หรือ ลําโพง : เลือกเช่ือมต่อเสียงกับลําโพงอุปกรกร์
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    3.10 การลงคะแนนเสียง
- ไปที่เมนู “Chat” ระบบจะแสดงข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ (Host) ได้ส่งผา่นช่องทาง 

Chat อาทิ ลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง

- ผู้ถือหุ้นสามารถ “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” ที่เจ้า
หน้าที่ (Host) ทําการส่งให้ทางช่อง Chat จากน้ันกดปุ่ม “Continue”

- กรอก Username และ Password จากน้ัน กดที่ปุ่ม “Sign in”
-  หลังจาก Sign in เข้าใช้งานเรียบรอ้ยแล้ว ระบบจะแสดงข้อความ “ลง

ทะเบียนเรียบร้อยแล้ว” และแสดงปุ่ม “เลือกวาระ / Select Agenda” ซ่ึงผู้ถือ
หุ้นสามารถตรวจสอบวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ที่ปุ่มน้ี

- เมื่อต้องการลงคะแนนเสียง ให้ทําการเลือกวาระที่ต้องการ
จากน้ันระบบจะแสดงปุ่มการออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี

- ปุ่มสีเขียว “เห็นด้วย / Approve”
- ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นด้วย / Disapprove”
- ปุ่มสีส้ม “งดออกเสียง / Abstain”

โดยผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนเสียงไดต้ามความประสงค์
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ให้ทําการกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” 
(ซ่ึงหมายความว่าผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเทา่กับการไมอ่อกเสียงลงคะแนน
หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับ คะแนนเสียงที่การประชุมกําหนด)
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3.11 การกดปุ่ม “สลับบัญชี”
- ซ่ึงการสลับบัญชีเพื่อไปใช้งานบัญชีที่ 2 จะทําให้คะแนนเสียงใน

แต่ละวาระของบัญชีที่ 1 ยังถูกนับเป็นฐานในวาระทีด่ําเนินการลงคะแนน
เสียงเรียบร้อยแล้ว

3.12 การกดปุ่ม “ออกจากการประชุม”
- ซ่ึงการออกจากการประชุมจะทําให้คะแนนเสียง

ในวาระที่ยังไม่ดําเนินการไม่ถูกมานับเป็นฐาน หรือหากทําการออกจาก
การประชุมระหว่างดําเนินการประชุมคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ดําเนินการ
จะไม่ถูกนับเป็นฐานเช่นกัน

3.13 เง่ือนไขการใช้งานระบบ : ส่ิงท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องจัดเตรียมสําหรับการประชุม
การทํางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco WebEx Conference) และระบบ Inventech 

Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรม
ของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนํา 
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนำา)
- High Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
- Standard Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ตระบบปฏิบัติการ Android หรือระบบปฏิบัติการ iOS 

หรือAndroid  
    - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบเวอร์ชัน ท่ีรองรับได้ตามลิงค์น้ี : 
https://help.webex.com/en-US/article/nk90t65/Webex-App-%7C-System-Requirements-and-
Support-Policy

3. อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ Firefox หรือ Chrome (บราวเซอร์ที่แนะนํา) หรือ Safari 
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