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วิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขัน้ตอนการ

ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

  ขัน้ตอนการยื่นแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชุมผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปที ่ https://inet.inventech.co.th/EGCO163045R 

หรอืสแกน QR Code นี้ เพื่อเขา้สูร่ะบบ       และดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ร ับมอบฉันทะที่ไม่ ใช่กรรมการบริษัทฯ 

ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบคํารอ้งจะเปิดให้ดําเนินการตัง้แต่วนัที่ 4 เมษายน 2565เวลา 08:30 น. 

โดยระบบจะปิดการลงทะเบยีนวนัที ่19 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษทัฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจดัส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 

มายงับรษิทัฯ ทางไปรษณีย ์ตามทีอ่ยู่ขา้งล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึ บรษิทัฯ ภายในวนัที ่18 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

บรษิทั ผลติไฟฟ้า จาํกดั (มหาชน) 

ฝ่ายเลขานุการบรษิทั  

เลขที ่222 สาํนักงานใหญ่/อาคารเอก็โก ชัน้ 14,15  

ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสี ่ 

กรุงเทพมหานคร 10210 
อเีมลล ์cs@egco.com 

 

3. ระบบประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัที ่19 เมษายน 2565 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 

2 ชัว่โมง) โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ทีไ่ดร้บัและปฏบิตัติามคู่มอืการใชง้านในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9135 

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหว่างวนัที ่4-19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวนัทาํการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 
แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชมุ 

 0 เลือกประเภทในการยื่นแบบคาํร้อง 

1 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

2  เพ่ือยอมรบัเงื่อนไขและตกลงปฏิบติัตามข้อกาํหนดการเข้าร่วม

 3 กดปุ่ ม “ส่งแบบคาํร้อง / Request” 

 4 รออีเมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดข้อมลูการประชุม

และ Username & Password ** 1 บญัชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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  ขัน้ตอนการติดตัง้ Webex Meetings 

สาํหรบัระบบปฏิบติัการ IOS สาํหรบัระบบปฏิบติัการ Android 

1 เข้า App Store 

2 พิมพ ์ Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

3 กดปุ่ม “รบั” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 

4 รอ สกัครู่ ระบบทาํการดาวน์โหลดแอปพลิเค

 5 เสรจ็ส้ิน ขัน้ตอนการติดตัง้ จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชนับนหน้าจอ 

1 เข้า Play Store 

2 พิมพ ์ Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

3 กดปุ่ม “ติดตัง้” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 

4 รอ สกัครู่ ระบบทาํการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชนั 

5 เสรจ็ส้ิน ขัน้ตอนการติดตัง้ จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชนับนหน้าจอ 

สาํหรบัระบบปฏิบติัการ Windows 

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

2 กดปุ่ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบติัการท่ีเคร่ืองของคุณรองรบั 

3 คลิกไฟลท่ี์ดาวน์โหลด “webex.msi” เพ่ือทาํการเข้าสู่การติดตัง้โปรแกรม 

Webex  Meetings 

4 กดปุ่ม “Next” เพ่ือทาํการติดตัง้โปรแกรม 

 5 รอ สกัครู่ ระบบทาํการติดตัง้โปรแกรม 

6 กดปุ่ม “Finish” เม่ือระบบติดตัง้โปรแกรมเสรจ็แล้ว 

7 กดปุ่ม “Agree” เพ่ือยอมรบัเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธ์ิการใช้งาน 

8 พิมพ ์“อีเมลของคณุ” และ กดปุ่ม “Next” เพ่ือเข้าใช้งาน 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1 คลิกลิงก ์URL สาํหรบัเข้าห้องประชุมท่ีได้รบัจากอีเมล 

2 นํา Username และ Password มากรอกหรือขอรหสั OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถกูนับเข้าองคป์ระชุม 

4 กดปุ่ม “รบัชมถ่ายทอดสด” 

5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณุากรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ารบัชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดงัน้ี 

5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกบัอีเมลท่ีทาํการย่ืนแบบคาํร้อง 

5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

5.3 กด “Run a temporary application” 

5.4 กดไฟลท่ี์ดาวน์โหลด 

5.5 กดปุ่ม “Join Event” เพ่ือเข้าร่วมประชุม 
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ารบัชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดงัน้ี 

5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) หรือ 

กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 

 5.2 กรอกช่ือ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกบัอีเมลท่ีทาํการย่ืนแบบคาํร้อง 

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

 5.4 กดปุ่ม “Join” เพ่ือเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

1 กดปุ่ม “Continue” ท่ีเมนู “Multimedia 

Viewer” 
2 กรอก Username และ Password ท่ีได้รบัจาก

อีเมล หรือขอรหสั OTP ในการเข้าสู่ระบบ 
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ์ 

5 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 

6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดท่ีได้ทาํการเลือกลงคะแนน 

1 กดท่ีเมนู “Participants” หรือสญัลกัษณ์ 

2 กดท่ีเมนู “Chat” และเลือกท่ีข้อความจาก 

Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ 

กดท่ีเมนู “Chat” หรือสญัลกัษณ์           (กรณี

เป็น IOS) 

3 “กดลิงก์สาํหรบัการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

4 จากนัน้กดปุ่ม “Continue” 

5 กรอก Username และ Password ท่ีได้รบัจากอีเมล 

หรือขอรหสั OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ์ 

8 เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง 

9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์

10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดท่ีได้ทาํการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรณุากดปุ่ม             ( ซ่ึงหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะ

เท่ากบัการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถกูนําไปรวมกบัคะแนนเสียงท่ีการประชุมกาํหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการ

ออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 
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ขัน้ตอนการถามคาํถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคาํถาม” หรือสญัลกัษณ์ 
การพิมพค์าํถาม 1 

เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคาํถาม 
พิมพค์าํถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระท่ีต้องการสอบถามคาํถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ

สญัลกัษณ์ 
กรอกช่ือท่ีใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสญัลกัษณ์ 
รอสญัญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคาํถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทาํงานของระบบประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ข้ึนอยู่กบัระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรบัของผู้ถือหุ้น

หรือผู้รบัมอบฉันทะ รวมถึงอปุกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรณุาใช้อปุกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปน้ีในการใช้งานระบบ 

 1. ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนํา 

     - High Definition Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนํา) 

     - High Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อปุกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

     - โทรศพัท์เคล่ือนท่ี/อปุกรณ์แท็ปเลต็ ระบบปฏิบติัการ iOS หรือ Android 

     - เคร่ืองคอมพิวเตอร/์เคร่ืองคอมพิวเตอรโ์น้ตบุค๊ ระบบปฏิบติัการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท่ี์แนะนํา) หรือ Safari 

คู่มือการติดตัง้ Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 

ยื่นแบบคาํร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตัง้ 

Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Inventech Connect 

3 
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ผงัแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 

เวบ็ไซต์ https://inet.inventech.co.th/EGCO163045R 

กรอกข้อมูลสาํหรบัย่ืนแบบคาํร้อง 

(e-Request) 

ส่งแบบคาํร้อง 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณา 

อนุมติัคาํร้อง 

แจ้งผลการอนุมติัผ่านอีเมลและนําส่งลิงก์ 

สาํหรบัลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม 

(e-Register) 

รบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 

(e-Voting) 

³╟ď C̈́i  Wb  

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลบัผู้ถือหุ้นว่า 

ได้รบัแบบคาํร้อง 

 

* ขัน้ตอนน้ีจาํนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถกูนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและ 

ส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคาํ

 

ไม่ผ่านการอนุมติั ผ่านการอนุมติั 
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หมายเหตุ 

1. กรณีรบัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุ้นมากกว่า 1 คน 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลบับญัชี" โดยบญัชีก่อนหน้าจะยงัถกูนับเป็นฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซ่ึงระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รบัมอบ

ฉันทะออกจากการประชุมสาํหรบัวาระท่ียงัไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 


