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วิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีป่ระสงคจ์ะเขา้ประชุมผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง สามารถด าเนินการไดต้ามขัน้ตอนการ
ยื่นแบบค ารอ้ง เขา้รว่มประชมุผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-Request) ดงันี้ 

  

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั 

กรณีทีผู่ถ้อืหุน้ประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอสิระของบรษิทั โปรดด าเนินการตามสิง่ทีส่่งมาดว้ย 5 และน าส่ง 
หนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็น มายงับรษิทั ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 โดยส่งถงึ  

ส านักเลขานุการบรษิทั  
บรษิทั ดบับลวิเอชเอ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
ชัน้ 23 อาคารดบับลวิเอชเอทาวเวอร ์เลขที ่777 หมู่ที ่13 ถนนเทพรตัน (บางนา-ตราด) กม. 7   
ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 10540 

 
หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9136 

@inventechconnect 

ใหบ้รกิารระหวา่งวนัที ่12-26 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัและเวลาท าการ ไม่รวมวนัหยุดราชการและวนัหยดุนักขตัฤกษ์) 

แจ้งปัญหาการใช้
งาน 

2.  ส าหรบัผูถ้อืหุน้ / ผูร้บัมอบฉนัทะ ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง ผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(ยกเวน้ กรณีมอบฉนัทะ
ใหก้รรมการอสิระ) ระบบลงทะเบยีนยื่นแบบค ารอ้ง จะเปิดใหด้ าเนินการ ตัง้แต่วนัท่ี 12 เมษายน 2565 เวลา 8:30 น. โดย
ระบบจะปิดการลงทะเบียนวนัท่ี 26 เมษายน 2565 จนกวา่จะปิดการประชมุ 

3.  ระบบประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชัว่โมง) 
โดยผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ไดร้บัและปฏบิตัติามคูม่อืการใชง้านในระบบ 

 

ขัน้ตอนการย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 

1. ยื่นแบบค ารอ้งเขา้ร่วมประชุมผา่น Web browser ที ่ https://app.inventech.co.th/WHA121432R หรอื 

 สแกน QR Code นี้ เพื่อเขา้สู่ระบบ และด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี้  

(1) คลกิลงิก ์URL หรอืสแกน QR Code จากหนังสอืเชญิประชุม 

(2) เลอืกประเภทในการยื่นแบบค ารอ้ง 

(3) กรอกขอ้มลูตามทีร่ะบบแสดง 
(4)  เพื่อยอมรบัเงื่อนไขและตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วม

ประชุม 
(5) กดปุ่ ม “ส่งแบบค ารอ้ง / Request” 
(6) รออเีมลจากเจา้หน้าทีแ่จง้รายละเอยีดขอ้มลูการประชุมและ Username & 

Password 

 

** 1 บญัชอีเีมล ต่อ 1 เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ** 
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ส าหรบัระบบปฏิบติัการ Windows 

1. เขา้เวบ็ไซต ์https://www.webex.com/downloads.html 
2. กดปุ่ ม “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลอืกตามระบบปฏบิตักิารที่

เครื่องของท่านรองรบั 
3. คลกิไฟลท์ีด่าวน์โหลด “webex.msi” เพื่อเขา้สู่การตดิตัง้โปรแกรม Webex  Meetings 
4. กดปุ่ ม “Next” เพื่อตดิตัง้โปรแกรม 
5. รอ สกัครู่ ระบบท าการตดิตัง้โปรแกรม 
6. พมิพ ์“อเีมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเขา้ใชง้าน 
7. กดปุ่ ม “Agree” เพื่อยอมรบัเงือ่นไขในขอ้ตกลงสทิธิก์ารใชง้าน 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 
 

.1 คลกิลงิก ์URL ส าหรบัเขา้หอ้งประชุมทีไ่ดร้บัจากอเีมล 

.2 น า Username และ Password มากรอกหรอืขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

.3 กดปุ่ ม “ลงทะเบยีนเขา้รว่มประชุม” โดยคะแนนเสยีงจะถูกนับเขา้องคป์ระชุม 

.4 กดปุ่ ม “รบัชมถ่ายทอดสด” 

.5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอยีดเพื่อลงทะเบยีนเขา้รบัชม
ถ่ายทอดสดผ่าน Application Webex Meetings ดงันี้ 
(1) กรอกอเีมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอเีมลทีท่ าการยื่นแบบค ารอ้ง 
(2) กดปุ่ ม “Join Now” 
(3) กด “Run a temporary application” 
(4) กดไฟลท์ีด่าวน์โหลด 
(5) กดปุ่ ม “Join Event” เพื่อเขา้ร่วมประชมุ 

ส าหรบัระบบปฏิบติัการ Android 

.1 เข้า Play Store 

.2 พิมพ ์ Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

.3 กดปุ่ ม “ติดตัง้” เพื่อตดิตัง้แอปพลเิคชนั 

.
4 รอ สกัครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด  

แอปพลเิคชนั 

.5 เสรจ็ส้ิน ขัน้ตอนการตดิตัง้  
จะแสดงไอคอนแอปพลเิคชนับนหน้าจอ 

ขัน้ตอนการติดตัง้ Webex Meetings 

ส าหรบัระบบปฏิบติัการ IOS 

.1 เข้า App Store 

.2 พิมพ ์ Webex  Meetings ท่ีช่องค้นหา 

.3 กดปุ่ ม “รบั” เพื่อตดิตัง้แอปพลเิคชนั 

.4 รอ สกัครู่ ระบบท าการดาวน์โหลด    
แอปพลเิคชนั 

.5 เสรจ็ส้ิน ขัน้ตอนการตดิตัง้                
จะแสดงไอคอนแอปพลเิคชนับนหน้าจอ 
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

 

หากตอ้งการยกเลกิการลงคะแนนเสยีงล่าสุด  
กรุณากดปุ่ ม           
 
(ซึง่หมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากบัการไม่ออกเสยีง
ลงคะแนน หรอืผลคะแนนของทา่นจะถูกน าไปรวมกบัคะแนนเสยีงที่
การประชุมก าหนด) โดยท่านสามารถแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนนได้
จนกว่าระบบจะปิดรบัผลคะแนน 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop 

(1) กดปุ่ ม “Continue” ทีเ่มนู “Multimedia Viewer” 
(2) กรอก Username และ Password ทีไ่ดร้บัจาก

อเีมล หรอืขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 
(3) กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 
(4) กดเมนู “การลงคะแนน” หรอืสญัลกัษณ์ 
(5) เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีง 
(6) กดปุ่ มลงคะแนนเสยีงตามความประสงค ์
(7) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสยีงล่าสุด

ทีไ่ดท้ าการเลอืกลงคะแนน 
 
 

.5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/ iPad กรุณากรอกรายละเอยีดเพื่อลงทะเบยีนเขา้รบัชมถ่ายทอดสดผ่าน 
Application Webex Meetings ดงันี้ 
(1) กดปุ่ ม “Join” / กรณีไม่เคยเขา้ใชง้าน Webex Meetings มาก่อนให ้กดปุ่ม “ACCEPT” 

(กรณีเป็น Android) หรอื กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
(2) กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอเีมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอเีมลทีไ่ดย้ื่น

แบบค ารอ้ง 
(3) กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเขา้ถงึต่าง ๆ ของ Application 
(4) กดปุ่ ม “Join” เพื่อเขา้ร่วมประชมุ 
 

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

(1) กดทีเ่มนู “Participants” หรอืสญัลกัษณ์ 
(2) กดทีเ่มนู “Chat” และเลอืกทีข่อ้ความจาก Inventech Connect 

(กรณีเป็น Android) หรอื กดทีเ่มนู “Chat” หรอืสญัลกัษณ์           
(กรณีเป็น IOS) 

(3) “กดลงิกส์ าหรบัการลงทะเบยีนและลงคะแนนเสยีง” 
(4) จากนัน้กดปุ่ ม “Continue” 
(5) กรอก Username และ Password ทีไ่ดร้บัจากอเีมล หรอืขอรหสั 

OTP ในการเขา้สู่ระบบ 
(6) กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 
(7) กดเมนู “การลงคะแนน” หรอืสญัลกัษณ์ 
(8) เลอืกวาระทีต่อ้งการลงคะแนนเสยีง 
(9) กดปุ่ มลงคะแนนเสยีงตามความประสงค ์
(10) ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสยีงล่าสุดทีไ่ดท้ าการ

เลอืกลงคะแนน 
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ขัน้ตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรอืสญัลกัษณ์ 

การพิมพค์ าถาม 
เลอืกวาระทีต่อ้งการสอบถามค าถาม 

พมิพค์ าถามแลว้ กด “ส่ง”   

หมายเหตุ  
การท างานของระบบประชมุผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอนิเทอรเ์น็ตทีร่องรบัของผูถ้อื
หุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถงึอปุกรณ์ และ/หรอื โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใชอุ้ปกรณ์ และ/หรอืโปรแกรมดงัต่อไปนี้ในการใช้
งานระบบ 
1. ความเรว็ของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า 
     - High Definition Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่2.5 Mbps (ความเรว็อนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า) 
     - High Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่1.0 Mbps 
     - Standard Quality Video: ควรมคีวามเรว็อนิเทอรเ์น็ตที ่0.5 Mbps 
2. อุปกรณ์ทีส่ามารถใชง้านได ้
     - โทรศพัทเ์คลื่อนที/่อุปกรณ์แทป็เลต็ ระบบปฏบิตักิาร iOS หรอื Android 
     - เครื่องคอมพวิเตอร/์เครื่องคอมพวิเตอรโ์น้ตบุค๊ ระบบปฏบิตักิาร Windows หรอื Mac 
3. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรอื Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะน า) หรอื Safari ** โดยระบบไม่รองรบั Internet Explorer 

คู่มือการติดตัง้ Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการติดตัง้ 
Application Webex Meetings 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
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ผงัแสดงขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) 
 
 
 

หมายเหตุ 
1. กรณีรบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 คน 

-  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "สลบับญัช"ี โดยบญัชก่ีอนหน้าจะยงัถูกนับเป็นฐานในการประชุม 
2.  กรณีออกจากการประชุม 

-  ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม "ออกจากการประชุม" ซึง่ระบบจะน าคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ผูร้บัมอบฉนัทะ
ออกจากการประชุมส าหรบัวาระทีย่งัไม่ไดล้งคะแนนเสยีง 
 

ผู้ถือหุ้น/ผู้รบัมอบฉันทะ สแกน QR code หรือเข้าท่ี
เวบ็ไซต์ https://app.inventech.co.th/WHA121432R 

กรอกขอ้มลูส าหรบัยื่น 
แบบค ารอ้ง (e-Request) 

ส่งแบบค ารอ้ง 

เจา้หน้าทีพ่จิารณา 
อนุมตัคิ ารอ้ง 

แจง้ผลการอนุมตัผิ่านอเีมลและน าส่งลงิก์ 
ส าหรบัลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 

ลงทะเบยีนเพื่อเขา้ร่วมประชุม 
(e-Register) 

รบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสยีง 
(e-Voting) ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจง้อเีมลตอบกลบัผูถ้อืหุน้ว่าไดร้บัแบบค ารอ้ง
และก าลงัด าเนินการตรวจสอบ 

* ขัน้ตอนนี้จ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ถูกนับเป็นองคป์ระชุม 

ผูถ้อืหุน้แกไ้ขและ           
ส่งเอกสารเพิม่เตมิ 

ระบบแจง้อเีมลแจง้การปฏเิสธแบบค ารอ้ง 

ไม่ผ่านการอนุมติั ผ่านการอนุมติั 
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