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สิ่งทีส่่งมาด้วย 7 

วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่นแบบคาํ

รอ้งเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้

 ขั้นตอนการย่ืนแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสก์่อนการประชุม 

1. ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี  https://app.inventech.co.th/WHAUP124512R  

หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเขา้สู่ระบบ       และดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไม่ใช่กรรมการบรษิัทผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาํรอ้งจะเปิดใหด้าํเนินการตัง้แตว่ันที ่12 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการ

ลงทะเบียนวนัที ่22 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

หากกรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทสามารถจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสารประกอบ 

มายงับรษิัททางไปรษณีย ์ตามท่ีอยู่ขา้งล่างนี ้โดยเอกสารจะตอ้งมาถงึบรษิัท ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 

สาํนกัเลขานกุารบรษิัท  

บรษิัท ดบับลิวเอชเอ ยทิูลิตีส้ ์แอนด ์พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 777 อาคารดบับลิวเอชเอ ทาวเวอร ์ชัน้ 22 หอ้งเลขท่ี 2203-2205  

หมู่ท่ี 13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม.7 ต. บางแกว้ อ. บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 

3. ระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม  

2 ชั่วโมง) โดยผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บัและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านในระบบ 

 

หากพบปัญหาในการใชง้าน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

โทร:      02-931-9135 

Line:    @inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหว่างวนัท่ี 12 - 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนกวา่จะปิดประชมุ 

(เฉพาะวนัทาํการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยุดนักขตัฤกษ)์ แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1. คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคาํร้อง 

3. กรอกข้อมูลตามทีร่ะบบแสดง 

4.  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกาํหนดการเข้าร่วมประชุม 

5. กดปุ่ ม “ส่งแบบคาํร้อง / Request” 

6. รออีเมลจากเจ้าหน้าทีแ่จ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

Username & Password 

 

 

 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Register) 

1. คลิกลิงก ์URL สาํหรับเข้าห้องประชุมทีไ่ด้รับจากอีเมล 

2. นํา Username และ Password มากรอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

3. กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 

4. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองคป์ระชุม 

5. จากน้ันทาํการกดปุ่ ม “อนุญาต” ในการเข้าใช้งานไมโครโฟนและกล้อง 

6. กดปุ่ ม “Join Meeting” ในการเข้ารับชมการประชุม 

 

 

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting) 

1. กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ ์

2. เลือกวาระทีต่้องการลงคะแนนเสียง 

3. กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตามความประสงค ์

4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ด้ทาํการ

เลือกลงคะแนน 

 
หากต้องการยกเลกิการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ ม      

(ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน 

หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงทีก่ารประชุมกาํหนด)  

โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

 
ขั้นตอนการถามคาํถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคาํถาม” หรือสัญลักษณ ์

การพิมพค์าํถาม 

เลือกวาระทีต่้องการสอบถามคาํถาม 

พิมพค์าํถามแล้ว กด “ส่ง”   

** หากไม่พบสัญญาณภาพและเสียง กรุณากดปุ่ ม รีเฟรช หรือสัญลักษณ ์ 
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หมายเหต ุการทาํงานของระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรบั

ของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอปุกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณาใชอ้ปุกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปนีใ้น

การใชง้านระบบ 

 1. ความเรว็ของอินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนาํ 

     - High Definition Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ีแนะนาํ) 

     - High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อปุกรณท่ี์สามารถใชง้านได ้

     - โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี/อปุกรณแ์ท็ปเล็ต ระบบปฏิบตัิการ iOS หรือ Android 

     - เคร่ืองคอมพิวเตอร/์เคร่ืองคอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค ระบบปฏิบตัิการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท่ี์แนะนาํ) หรือ Safari  

               ** โดยระบบไม่รองรบั Internet Explorer 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 

1. คู่มือการใช้งาน 

ย่ืนแบบคาํร้องผ่าน E-Request 

2. คู่มือการใช้งาน 

ระบบ Inventech Connect 
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ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 

 

 

 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปที ่

เว็บไซต ์https://app.inventech.co.th/WHAUP124512R 

กรอกข้อมูลสาํหรับยื่นแบบคาํร้อง 

(E-Request) 

ส่งแบบคาํร้อง 

เจ้าหน้าทีพ่ิจารณา 

อนุมัติคาํร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนําส่งลิงก ์

สาํหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

(E-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (E-Voting) 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคาํร้อง 

และกาํลังดาํเนินการตรวจสอบ 

* ข้ันตอนนีจ้าํนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองคป์ระชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่ง

เอกสารเพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคาํร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัต ิ ผ่านการอนุมัต ิ
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หมายเหต ุ

1. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "สลับบัญชี" โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม 

2. กรณีออกจากการประชุม 

 - ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชุม" ซึ่งระบบจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะออก 

         จากการประชุมสําหรับวาระทีย่ังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 

 


