
คู่มือการติดต้ัง Application Cisco Webex 
และข้ันตอนการใช้งานระบบ INVENTECH CONNECT 

สำาหรับผู้ใช้งานบน PC / Laptop
โดยบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำากัด
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1. ข้ันตอนการติดต้ัง Application Cisco Webex สำาหรับผู้ใช้งานบน PC / Laptop
1.1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html

1.2 เลือกดาวน์โหลด Webex Meeting สำาหรับตดิตั้งบน PC / Laptop
1.3 เมื่อดาวน์โหลด webexapp.msi มาเก็บไว้ที่เครื่องแล้ว ให้ทำาการดับเบ้ิลคลิกไฟล์ เพื่อทำาการเข้าสู่หน้าการตดิตั้ง
โปรแกรม Webex Meetings จากน้ันกด “Next”
1.4 เลือกยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน “I accept the terms in the license agreement”
จากน้ันกด “Next”
1.5 กดปุ่ม “Install” เพื่อทำาการตดิตั้งโปรแกรม Webex Meetings
1.6 รอการติดตั้งโปรแกรม Webex Meetings
1.7 เมื่อระบบทำาการติดตั้งโปรแกรมเสร็จแลว้ ให้กดปุ่ม “Finish”
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2. แผนผังข้ันตอนการใช้งาน INVENTECH CONNECT

2. แผนผังข้ันตอนการใช้งาน INVENTECH CONNECT
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3. รายละเอียดขั้นตอนการใช้งาน INVENTECH CONNECT
3.1 กรอกข้อมูลสำาหรับการยื่นแบบคำาร้อง (e-Request) 

- โดยสามารถกรอกแบบคำาร้องรูปแบบมาด้วยตนเอง หรือรับมอบฉันทะ ตามเอกสารทีต่นถืออยู่

3.2 ตรวจสอบอีเมล “แจ้งการอนุมตัิแบบคำาร้องขอสำาหรับใช้งาน Inventech Connect”
- ให้ทำาการกดลิงก์ “สำาหรับการลงทะเบียนเพื่อเข้ารว่มประชุม”
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3.3 การลงทะเบียนเพ่ือเข้ารว่มประชุม (e-Register)
- นำา Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมลมากรอก จากน้ันกด ลงทะเบียน

3.4 ระบบแสดงข้อมูลการลงทะเบียน
- ข้ันตอนน้ีจะถือว่าผู้ถือหุ้นทำาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้วจะทำาให้ผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์

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

- กรณีการประชุมมกีารแปลเสียงเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถ  กดท่ีปุ่ม “ไปยังหน้า
จอลงทะเบียนเพ่ือเข้ารับชมถ่ายทอดสด เสียงภาษาอังกฤษ ผ่าน Application Cisco Webex Meeting
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3.5 กรอกอีเมลเพ่ือลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- ระบบจะแสดงข้อมูลชื่อผู้ถือหุ้น หรือผูร้ับมอบฉันทะในช่อง First name และแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือ

กรณรีับมอบฉันทะจะมี * ต่อทา้ยเลขทะเบียน ในช่อง Last name
- ผู้ถือหุ้นจะต้องทำาการกรอกอีเมล ในช่อง Email address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำาการยื่นแบบคำาร้อง
- ในชอ่ง Event password ไมต่้องทำาการแก้ไข

3.6 รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex
- สว่นที่ 1 : สำาหรับแสดงการถ่ายทอดสด หรือการแสดงผลต่าง ๆ ภายในการประชุม
- สว่นที่ 2 : หน้าจอระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting สำาหรับการลงทะเบียนเข้ารว่มประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
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- หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำาถามผา่น Q&A สามารถกดที่เมนู “Q&A” จากน้ันสามารถพิมพ์
ชื่อ – สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุม พรอ้มกับคำาถามที่ต้องการจะถาม และ กดปุ่ม Enter 
บน PC / Laptop  ระบบจะแสดงคำาถามและส่งคำาถามไปยังเจ้าหน้าที่

- หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำาถามด้วยเสียง สามารถ กดท่ีเมนู “Participants” จากน้ัน กดท่ีปุ่ม 
“สัญลักษณ์รูปมือ” และรอเจ้าหน้าทีด่ำาเนินการปรับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ซ่ึงเมื่อเจ้าหน้าที่ทำาการปรับสิทธิ
เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถทำาการเปิดไมค์และกล้องเพื่อสอบถามคำาถามดว้ยเสียงตามลำาดับ (ในข้ันตอนน้ีหากผู้
ถือหุ้นทำาการถามคำาถามดว้ยเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ กดท่ีปุ่ม “สัญลักษณ์รูปมือ” อีกครั้งเพ่ือนำามือลง)
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- ไปที่เมนู “Multimedia Viewer” จากน้ันกดปุ่ม “Continue” ซ่ึง Host จะกำาหนดการเข้าถึง URL ที่ใช้
สำาหรับการเข้าใช้งานระบบ e-Voting

- ให้นำา Username และ Password ที่ไดร้ับจากอีเมลมากรอกอกีครั้ง จากน้ันให้กด Sign in หลังจากน้ันให้ 
กดปุ่ม “เลือกวาระ” ระบบจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำาหนด
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- เมื่อต้องการลงคะแนนเสียง ให้ทำาการเลือกวาระที่ต้องการ จากน้ันระบบจะแสดงปุ่ม
การออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี

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

โดยผู้ถือหุ้น สามารถเลือกลงคะแนนเสียงไดต้ามความประสงค์
- หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ให้ทำาการกดปุ่มสีฟ้า “ยกเลกิการลงคะแนนเสียงล่าสุด”

(ซ่ึงหมายความว่าผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเทา่กับการไมอ่อกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำาไปรวม
กับคะแนนเสียงที่การประชุมกำาหนด)

- จากน้ันระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสดุที่ได้ทำาการเลือกลงคะแนน
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3.7 การกดปุ่ม “สลับบัญชี”
- ซ่ึงการสลับบัญชีเพื่อไปใช้งานบัญชีที่ 2 จะทำาให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระของบัญชีที่ 1 ยังถูกนับเป็นฐานใน

วาระที่ดำาเนินการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว

3.8 การกดปุ่ม “ออกจากการประชุม”
- ซ่ึงการออกจากการประชุมจะทำาให้คะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ดำาเนินการไม่ถูกมานับเป็นฐาน หรือหาก

ทำาการออกจากการประชุมระหว่างดำาเนินการประชุม คะแนนเสียงในวาระที่ยังไมด่ำาเนินการจะไม่ถูกนับเป็นฐาน
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3.9 เงื่อนไขการใช้งานระบบ : สิ่งท่ีผู้ถือหุ้นจะต้องจัดเตรียมสำาหรับการประชุม 
การทำางานของระบบประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex Conference) และระบบ Inventech 

Connect ข้ึนอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมของ
อุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปน้ีในการใช้งานระบบ
 1. ความเรว็ของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำา
  - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเรว็อินเทอร์เน็ตที่แนะนำา)
  - High Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
  - Standard Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
 2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
  - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฎิบัติการ iOS หรือ Android
  - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบเวอร์ชัน ท่ีรองรับได้ ตามลิงก์น้ี : 
https://help.webex.com/en-US/article/nk90t65/Webex-App-%7C-System-Requirements-and-Support-
Policy
 3. อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ Firefox หรือ Chrome (บราวเซอร์ที่แนะนำา) หรือ Safari

Update 17/11/2021

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

