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ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ 

บริษัท โกลว์ พลังงาน จ ากัด (มหาชน) วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 น. 
 
หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้งแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี แลว้แต่กรณีก่อนเขา้ร่วมประชุม 
1. กรณีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง 
 1.1 ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ) 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จะตอ้งแสดงส าเนาบตัรประจ าตวัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัน้ี คือ                  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ ส าเนาบตัรประจ าตวัพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาบตัรประจ าตวัอย่างอ่ืนท่ีแสดงรูปถ่ายซ่ึงออกโดย
หน่วยงานของรัฐบาล พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล (สัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ) 
ผูมี้อ านาจกระท าการแทนของผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วม
ประชุมด้วยตนเอง จะตอ้งแสดงส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีออกโดย                          
นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือหลักฐานอ่ืนท่ีแสดงการเป็นนิติบุคคลหรือส าเนาเอกสาร
ดังกล่าวท่ีรับรองส าเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และ                      
ผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีมาประชุมจะต้องแสดงหลกัฐานการมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลและแสดงส าเนาบตัรประจ าบตัรประจ าตวัท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 1.1 พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2. กรณีมอบฉนัทะ 

- บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะโดยจดัท าขึ้นตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยไ์ดก้ าหนดไวจ้ านวน 3 แบบ ดงัน้ี 
แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะโดยละเอียดชดัเจนตายตวั 
แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะท่ีใช้เฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ ง
ใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

- ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะได้
โดยเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่าน้ัน โดยผูถื้อหุน้ท่ีเป็น
ผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นจะใช้
หนงัสือมอบฉันทะไดท้ั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหน่ึงก็ได ้ส่วนผูถื้อหุ้น
นอกจากนั้นจะใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเท่านั้น 
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- ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเขา้ร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคม์อบฉนัทะใหก้บักรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถมอบฉนัทะให ้
1) ศาสตราจารย ์ดร. บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ กรรมการอิสระ      หรือ 
2) นายจกัร บุญ-หลง   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ หรือ 
3) นางภทัรียา เบญจพลชยั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ขอ้มูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

- เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลกัฐานมายงับริษทัฯ โดยส่ง
ไปรษณียม์ายงั ฝ่ายเลขานุการบริษทัและก ากบักิจการองคก์ร บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี ่
จ  ากัด (มหาชน) เลขท่ี 555/2 ศูนยเ์อนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 18 ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 ก่อนวนัประชุมล่วงหน้าภายในวนัท่ี 24 มีนาคม 2565           
โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีส าคัญ                     
ผูม้อบฉนัทะตอ้งลงนามก ากบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉนัทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท  

2.1 กรณีผูม้อบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยูใ่นประเทศไทย ให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี
ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2.1.1 ส าเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงได้กรอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือผูม้อบ
ฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.1.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.1.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดังก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
2.2 กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยูต่่างประเทศ ให้ผูรั้บมอบฉันทะส่งเอกสาร ดงัต่อไปน้ี

ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2.2.1 ส าเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงได้กรอก

ข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือ            
ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูม้อบฉนัทะพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
2.2.3 ส าเนาบตัรประจ าตัว (ดังก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา

ถูกตอ้ง 
2.3 กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนจัดตั้ งในประเทศไทย ให้ผู ้รับมอบฉันทะ                         

ส่งเอกสารดงัต่อไปน้ี ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2.3.1 ส าเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงได้กรอก

ข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือ                   
ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
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2.3.2 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ท่ีออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วน
บริษทั (หนังสือรับรอง มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องโดยผูมี้อ านาจ                 
ลงนามของนิติบุคคลนั้น 

2.3.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูมี้อ านาจลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.3.4 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดังก าหนดในข้อ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

2.4 กรณีผูรั้บมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศอ่ืน ผูรั้บมอบฉันทะจะต้องส่ง
เอกสาร ดงัตอ่ไปน้ี ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
2.4.1 ส าเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซ่ึงได้กรอก

ข้อความถูกต้องครบถ้วน ติดอากรแสตมป์ 20 บาท พร้อมขีดฆ่า และลงลายมือช่ือ                    
ผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.4.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลกัฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลกัฐานว่า
ผูใ้ดมีอ านาจลงนามมอบฉนัทะพร้อมการรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.4.3 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดงัก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูมี้อ านาจลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้สถานฑูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้ น 
หรือโนตารีพบับลิค หรือบุคคลอ่ืนท่ีมีอ านาจตามกฎหมายทอ้งถ่ินรับรองการลงลายมือ
ช่ือ 

2.4.5 ส าเนาบตัรประจ าตวั (ดังก าหนดในขอ้ 1.1) ของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

2.5 การมอบฉันทะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียนในประเทศไทย
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
2.5.1 ส าเนาหนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียนเป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือ                   

มอบฉนัทะแทน 
2.5.2 หนังสือยืนยนัว่าผู ้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ                   

คสัโตเดียน 
2.6 กรณีผู ้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ -ช่ือสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรอง                            

การเปล่ียนแปลงดงักล่าวเพื่อประกอบการลงทะเบียนดว้ย 
2.7 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตโดยเฉพาะผูมี้เอกสารถูกตอ้งและครบถว้นเขา้ร่วมประชุม

เท่านั้น 
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วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะทีป่ระสงค์จะเข้าประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขัน้ตอนการยืน่
แบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/GLOW181450R 
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ       และดำเนนิการตามขัน้ตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการ
ลงทะเบียนวนัที่ 29 มีนาคม 2565 จนกว่าจะปดิการประชุม 
 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวนัที่ 24 มีนาคม 2565  เวลา 17.00 น. 
 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)  
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและกำกบักิจการองค์กร 
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 18  
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 07:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 
 

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9135 
@inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) แจ้งปัญหาการใช้งาน 

.
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 .
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง 

.
3 กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง 

.
4  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม 

 
.

5 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request” 
 

.
6 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ 

Username & Password 
 

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ** 

 

https://app.inventech.co.th/GLOW181450R
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  ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings 

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS สำหรับระบบปฏิบัติการ Android 

.
1 เข้า App Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน

แอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

.
1 เข้า Play Store 

.
2 พิมพ์  Webex  Meetings ที่ช่องค้นหา 

.
3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน 

.
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์โหลด

แอปพลิเคชัน 

.
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง

ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ 

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows 

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

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

.
3 คลิกไฟล์ท่ีดาวน์โหลด “webex.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม 

Webex  Meetings 

.
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้งโปรแกรม 

.
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว 

.
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน 

.
8 พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

.
1 คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมท่ีได้รับจากอีเมล 

.
2 นํา Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม 

.
4 กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

.
5 กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม

ถ่ายทอดสดผ่าน Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

.
5.2 กดปุ่ม “Join Now” 

.
5.3 กด “Run a temporary application” 

.
5.4 กดไฟล์ที่ดาวน์โหลด 

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

.
5 กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน 

Application  Webex  Meetings  ดังนี้ 

.
5.1 กดปุ่ม “Join” 

กรณีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex  Meetings  มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android) 
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กรณีเป็น IOS) 
 .

5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง 

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

.
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

.
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia 

Viewer” 

.
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก

อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง

ล่าสุดที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

.
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 

.
2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก 

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

.
3 “กดลิงก์สําหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง” 

.
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue” 

.
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล 

หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ 

.
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” 

.
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์ 

.
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง 

.
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ 

.
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด

ที่ได้ทําการเลือกลงคะแนน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม          (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 
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ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งคําถาม” หรือสัญลักษณ์ 
การพิมพ์คำถาม 1 

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
พิมพ์คําถามแล้ว กด “ส่ง”   

การถามผ่านภาพและเสียง 2 
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคําถาม 
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษณ์ 
กรอกชื่อที่ใช้บน  Webex 
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์ 
รอสัญญาณจากเจ้าหน้าท่ีในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat 

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ 
 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. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 
     - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 
     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 
 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) หรือ Safari 

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบคำร้องผ่าน e-Request 

1 คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

2 คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
3 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 
 

29 

   
 

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) 
 
 
 
 

ผู้ถือหุ้นสแกน QR code จากหนังสือเชิญประชุมหรือเข้าไปท่ี 
เว็บไซต์ https://app.inventech.co.th/GLOW181450R 

กรอกข้อมูลสำหรับยื่นแบบคำร้อง 
(e-Request) 

ส่งแบบคำร้อง 

เจ้าหน้าที่พิจารณา 
อนุมัติคำร้อง 

แจ้งผลการอนุมัติผ่านอีเมลและนำส่งลิงก์ 
สำหรับลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม 
(e-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง 
(e-Voting) 

ผ่าน Cisco Webex 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้รับแบบคำร้อง 
และกำลังดำเนินการตรวจสอบ 

* ขั้นตอนนี้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม 

ผู้ถือหุ้นแก้ไขและส่งเอกสาร 
เพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฏิเสธแบบคำร้อง 

ไม่ผ่านการอนุมัติ 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 ผู้รับมอบฉันทะ
ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง 
 




