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รายละเอยีดการเข้ารว่มประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  

ผ่านระบบ Inventech Connect 

  



 

รายละเอียดการเข้ารว่มประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ผ่านระบบ Inventech Connect  

ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉนัทะทีประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดําเนินการได้ตามขันตอนการยนื

แบบคํารอ้งเข้าร่วมประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี 

  ขันตอนการยืนแบบคํารอ้งเข้ารว่มประชุมผ่านสอือิเล็กทรอนิกส์ 

1. ยืนแบบคําร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที  https://inet.inventech.co.th/VGI160720R 

หรือสแกน QR Code นี เพือเข้าสู่ระบบ       และดําเนินการตามขันตอนดังภาพ  

2. สําหรับผู้ถือหุ้นทีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยนืแบบคํารอ้งจะเปดให้ดําเนินการตังแต่วันที 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะ
ปดการลงทะเบียนวันที 4 มีนาคม 2565 จนกว่าจะปดการประชุม 

การมอบฉันทะใหก้รรมการของบรษัิทฯ 

หากกรณผีู้ถือหุ้นทีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดสง่หนังสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ มายัง

บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามทีอยู่ข้างลา่งนี โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที 1 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. 

ฝายเลขานุการบริษัท  
บริษัท วีจีไอ จํากัด (มหาชน)  
เลขที 21 ชัน 9 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต  
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

 

3. ระบบประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์จะเปดให้เข้าระบบได้ในวันที 4 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปดประชุม 2 
ชัวโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ทีได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9130 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทําการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
แจ้งปญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 
.

2 เลือกประเภทในการยนืแบบคําร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามทีระบบแสดง 

.
4  เพอืยอมรับเงือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกําหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปมุ “ส่งแบบคําร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแจง้รายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 ** 1 บัญชอีีเมล ต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น ** 

 



 

  ข้ันตอนการตดิตัง Webex Meetings 

สําหรบัระบบปฏิบัติการ IOS สําหรบัระบบปฏิบัติการ Android 

1 เข้า App Store 

2 พิมพ ์ Webex  Meetings ทีช่องคน้หา 

3 กดปมุ “รบั” เพอืติดตงัแอปพลิเคชัน 

4 รอ สักครู ่ระบบทําการดาวน์โหลดแอปพลิเค
ชัน 

5 เสรจ็สนิ ขันตอนการตดิตัง จะแสดงไอคอน
แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ทีช่องคน้หา 

.
3 กดปุม “ติดตงั” เพอืติดตังแอปพลิเคชนั 

.
4 รอ สักครู ่ระบบทําการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสรจ็สิน ขันตอนการติดตัง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

สําหรบัระบบปฏิบัติการ Windows 

1 เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

2 กดปมุ “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการทีเครอืงของคุณรองรบั 

3 คลิกไฟล์ทดีาวน์โหลด “webex.msi” เพอืทําการเข้าสู่การติดตงัโปรแกรม 
Webex  Meetings 

4 กดปมุ “Next” เพอืทําการติดตังโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู ่ระบบทําการติดตังโปรแกรม 

6 กดปมุ “Finish” เมอืระบบติดตังโปรแกรมเสรจ็แล้ว 

.
7 กดปมุ “Agree” เพอืยอมรบัเงือนไขในข้อตกลงสิทธกิารใช้งาน 

8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปมุ “Next” เพอืเข้าใช้งาน 

ข้ันตอนการลงทะเบยีนเพอืเข้ารว่มประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก์ URL สําหรบัเข้าห้องประชุมทไีด้รบัจากอีเมล 

2 นํา Username และ Password มากรอกหรอืขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปมุ “ลงทะเบยีนเข้ารว่มประชุม” โดยคะแนนเสยีงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

4 กดปมุ “รบัชมถ่ายทอดสด” 

5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพือลงทะเบียนเข้ารบัชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังน ี

5.
1 

กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอเีมลทีทําการยืนแบบคํารอ้ง 

.
5.2 กดปมุ “Join Now” 

5.
3 

กด “Run a temporary application” 

5.
4 

กดไฟล์ทดีาวน์โหลด 

5.
5 

กดปมุ “Join Event” เพือเข้ารว่มประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนการลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพอืลงทะเบียนเขา้รบัชมถ่ายทอดสด

ผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังน ี

.
5.1 กดปมุ “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใชง้าน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปมุ “ACCEPT” (กรณีเปน Android) 
หรอื กดปุม “I Accept” (กรณีเปน IOS) 
 

.
5.2 กรอกชอื ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลทีทําการยนืแบบคําร้อง 

.
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถึงต่าง ๆ ของ Application 

.
5.4 กดปุม “Join” เพือเข้ารว่มประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปมุ “Continue” ทีเมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ทีได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปมุ “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลกัษณ์ 

.
5 เลือกวาระทีต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปมุลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง
ลา่สุดทีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดทเีมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดทเีมนู “Chat” และเลือกทขี้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเปน Android) หรือ 
กดทเีมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           (กรณี
เปน IOS) 

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบยีนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนนักดปุม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ทีได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปมุ “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลกัษณ์ 

.
8 เลือกวาระทีต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปมุลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ทีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุม          (ซงึหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงทีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปดรับผลคะแนน 



 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการถามคําถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรอืสัญลักษณ์ 

การพิมพ์คําถาม 1 

เลือกวาระทต้ีองการสอบถามคําถาม 

พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสยีง 2 

เลือกวาระทต้ีองการสอบถามคําถาม 

กดปุม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสยีง” หรือ
สัญลักษณ ์

กรอกชอืทใีช้บน  Webex 

กดปุม “จองคิว” หรือสญัลักษณ์ 

รอสัญญาณจากเจ้าหน้าทใีนการให้คิวถามคําถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึนอยู่กับระบบอินเทอรเ์น็ตที
รองรับของผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรม
ดังต่อไปนีในการใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตทีแนะนํา 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอรเ์น็ตทีแนะนํา) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอรเ์น็ตที 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที 0.5 Mbps 

2. อุปกรณ์ทีสามารถใช้งานได้ 
- โทรศัพท์เคลอืนที/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
 - เครืองคอมพิวเตอร์/เครืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

3. อินเทอรเ์น็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ทแีนะนํา) หรือ Safari 

คู่มือการติดตงั Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยืนแบบคํารอ้งผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตัง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
3 



 

ผังแสดงขันตอนการเข้ารว่มประชุมผา่นสืออเิล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 

 

 

 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสอืเชิญประชุมหรือเข้าไปที
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/VGI160720R 

กรอกข้อมูลสําหรับยนืแบบคําร้อง 

(e-Request) 

สงแบบคำรอง 

เจ้าหน้าทีพิจารณา 
อนุมัติคําร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนําส่งลิงก์
สําหรับลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชุม
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผาน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นวา่ได้รับแบบ 
คาํรอ้งและกําลังดําเนินการตรวจสอบ 

* ขันตอนนีจํานวนหุ้นของผูถื้อหุ้นถูกนับเปนองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่ง
เอกสารเพมิเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคําร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมตัิ 
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หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยงัถูกนับเปนฐานในการประชุม 
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุม "ออกจากการประชุม" ซึงระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสําหรับวาระทียังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 


