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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน 
การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงันี ้

  ขั้นตอนการย่ืนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปท่ี https://inet.inventech.co.th/TISCO102840R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
ลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 25 
เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect หรือจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายใน
วันท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 17.00 น. 

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
สำนักเลขานกุารบริษัท 
เลขที่ 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 

3. ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง) 
โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

02-931-9131 

@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันท่ี 18 – 25 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัทำการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยดุนกัขตัฤกษ์) แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำรอ้ง 

.
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้ารว่มประชุม 

 .
5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 

 
.

6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจง้รายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 
Username & Password ** 1 บัญชอีีเมล ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ถือ

หุ้น ** 

 

https://inet.inventech.co.th/TISCO102840R
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  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex Meetings ทีช่่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพือ่ตดิตัง้แอปพลิเคชนั 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอป

พลิเคชนั 
.

5 เสร็จสิ้น ขัน้ตอนการตดิตัง้ จะแสดง
ไอคอนแอปพลิเคชันบนหนา้จอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex Meetings ทีช่่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ตดิตั้ง” เพือ่ตดิตัง้แอปพลิเคชนั 

.4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขัน้ตอนการตดิตัง้ จะ

แสดงไอคอนแอปพลเิคชนับน

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

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

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

.
3 คลิกไฟลท์ีด่าวน์โหลด “webex.msi” เพื่อทำการเข้าสูก่ารติดตั้งโปรแกรม 

Webex Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพือ่ทำการตดิตัง้โปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมือ่ระบบติดตัง้โปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพือ่ยอมรับเงือ่นไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อเีมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพือ่เข้าใชง้าน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล 

.
2 นํา Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนบัเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้า

รับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี ้

.5.
1 

กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.5.
2 

กดปุ่ม “Join Now” 

.5.
3 

กด “Run a temporary application” 

.5.
4 

กดไฟลท์ีด่าวน์โหลด 

.5.
5 

กดปุ่ม “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม 
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพือ่ลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี ้

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเขา้ใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเปน็ Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 

.5.2 กรอกชือ่ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่น

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

.5.4 กดปุ่ม “Join” เพือ่เข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน 
PC/Laptop 

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับ

จากอีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่
ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนน

เสียงล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือ

สัญลักษณ์ 
.

2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 
Inventech Connect (กรณีเป็น Android) หรือ 
กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนน

เสียง” 
.

4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือ

สัญลักษณ ์.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความ

ประสงค์ .
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของ
ท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกําหนด) โดยท่าน
สามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสญัลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 

เลือกวาระที่ตอ้งการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ ์
กรอกชือ่ที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ในการให้คิวถามคำถามทาง
ช่อง Chat 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการ
ใช้งานระบบ 
 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ 
     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ) 
     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps 
 2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏบิัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มอืการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
3 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนกิส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที่ 
เว็บไซต์ https://inet.inventech.co.th/TISCO102840R 

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าทีพ่ิจารณา 
อนุมตัิคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (e-Voting) 
ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับ 
แบบคำร้องและกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ข้ันตอนน้ีจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไมผ่่านการอนุมัติ ผ่านการอนุมัติ 

ดำ
เน

ินก
าร

ก่อ
นว

ันป
ระ

ชุม
 

ดำ
เน

ินก
าร

 ณ
 ว

ันป
ระ

ชุม
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม  
2. กรณีออกจากการประชุม 
 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น  
ผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 

https://inet.inventech.co.th/TISCO102840R

