
บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256634 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 6 

วิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถดาํเนินการไดต้ามขัน้ตอนการยื่นแบบคาํ

รอ้งเขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้

 ขั้นตอนการย่ืนแบบคาํร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Request) กอ่นการประชุม 

1. ยื่นแบบคาํรอ้งเขา้รว่มประชมุผ่าน Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี https://pro.inventech.co.th/WHAUP123620R/#/homepage  

หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเขา้สู่ระบบ              และดาํเนินการตามขัน้ตอนดงัภาพ  

2. สาํหรับผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียน 

ยื่นแบบคาํรอ้งจะเปิดให้ดาํเนินการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 20 

เมษายน 2566 จนกว่าจะปิดการประชุม และกรุณาส่งเอกสารมอบฉนัทะฉบบัจรงิและเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นมายงับรษิัท (สาํนกั

เลขานกุารบรษิัท) ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2566 

หากกรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคม์อบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัท ท่านสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พรอ้มเอกสาร

หลกัฐานท่ีจาํเป็นมาท่ีอยู่บรษิัทตามท่ีอยู่ดา้นล่าง ภายในวนัท่ี 18 เมษายน 2566 

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 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้พ่ิมทางเลือกในการมอบฉันทะผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ิมเติม ซึ่งในกรณีมอบฉันทะผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ท่าน 

ผูถื้อหุน้ยงัคงตอ้งจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะฉบบัจรงิ พรอ้มเอกสารหลกัฐานท่ีจาํเป็นมาท่ีบรษิัท 

3. ระบบประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชมุ 2 ชั่วโมง) 

โดยผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ที่ไดร้บัและปฏิบตัิตามคู่มือการใชง้านในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดตอ่ Inventech Call Center 

โทร:    02-931-9136 

Line:   @inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหว่างวนัท่ี 11 – 20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. หรือจนกวา่จะปิดประชมุ 

(เฉพาะวนัทาํการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวันหยุดนักขตัฤกษ)์ 

 

 

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก ์URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 2 เลือกประเภทในการย่ืนแบบคาํร้อง เพ่ือทาํรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

3 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 

  

ขั้นตอนท่ี 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น, ข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ  

พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีจาํเป็น 

ขั้นตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลสาํหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น 

ขั้นตอนท่ี 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ขั้นตอนท่ี 4 ทาํรายการสาํเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง 

เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 

การมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบริษัท 

** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ทาํรายการ ด้วยอีเมลและเบอรโ์ทรศัพทเ์ดียวกัน ** 

 

 

 

 

 

 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad 

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ กรุณากดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสดุของท่านจะ

เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนาํไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกาํหนด) โดยท่านสามารถ

แกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

กรอกอีเมลและรหัสผ่านทีไ่ด้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

2 กดปุ่ ม “ลงทะเบียน” 

3 

เลือกระเบียบวาระการประชุมทีบ่ริษทั

 

6 

ระบบจะแสดงผลลัพธก์ารลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ด้ทาํการเลือก

ลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์

5 

4 

กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting) 

 

1 

7 

จากน้ันกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม”  
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กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad 

หากตอ้งการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ กรุณากดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสดุของท่านจะ

เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนาํไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกาํหนด) โดยท่านสามารถ

แกไ้ขการออกเสียงลงคะแนนไดจ้นกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

กรอกอีเมลและรหัสผ่านทีไ่ด้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

2 กดปุ่ ม “ลงทะเบียน” 

3 

เลือกระเบียบวาระการประชุมทีบ่ริษทั

 

6 

ระบบจะแสดงผลลัพธก์ารลงคะแนนเสียงล่าสุดทีไ่ด้ทาํการเลือก

ลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค ์

5 

4 

กดปุ่ ม “ลงคะแนน” 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุม และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting) 

 

1 

7 

จากน้ันกดปุ่ ม “เข้าร่วมประชุม”  



บริิษััท ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิลิิตี้้�ส์์ แอนดั์ พาวเวอริ์ จำำากััดั (มหาชน)
หนัังสืือเชิิญประชิุมสืามัญผู้้�ถืือหุ�นั ประจำำาปี 256636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการถามคาํถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมทีบ่ริษทักาํหนด 

 

หมายเหต ุการทาํงานของระบบประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรบัของ

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอปุกรณ ์และ/หรือ โปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณาใชอ้ปุกรณ ์และ/หรือโปรแกรมดงัต่อไปนีใ้นการใช้

งานระบบ 

 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 ์Chrome (เบราวเ์ซอรท่ี์แนะนาํ) / Safari / Microsoft Edge  

** โดยระบบไม่รองรบั Internet Explorer 

 

กดปุ่ ม “คาํถาม”  

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน E-Request คู่มือการใช้งาน E-Voting 

1 

การพิมพค์าํถาม และกด “ส่งคาํถาม” 

1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2

  กดปุ่ ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  

รอเจ้าหน้าทีจ่ดัลาํดับควิในการถามคาํถามก่อนทีท่า่นจะ

สามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องตอ่ไป 

การสอบถามคาํถาม 

กดปุ่ ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองควิ 

หมายเหต ุบรษิัทจะจดัใหม้กีารถามคาํถามผ่าน การพิมพค์าํถามก่อน หากพิมพค์าํถามไมช่ดัเจน บรษิัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้

สามารถถามคาํถามผ่านภาพและเสียง โดยอยู่ภายใตก้ารบรหิารจดัการของเจา้หนา้ท่ีของบรษิัท เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

 

 

ผังแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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ผังแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 


