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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)  

ผูถื้อหุน้ท่ีจะประสงคเ์ขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์สามารถด าเนินการไดต้ามขั้นตอน ดงัน้ี 

ขั้นตอนย่ืนแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1. ยืน่แบบค าร้องเขา้ร่วมประชุมผา่น Web browser ใหเ้ขา้ไปท่ี https://app.inventech.co.th/CPL104657R/ 

 หรือสแกน QR Code น้ี เพ่ือเขา้สู่ระบบ 

 

 

2. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง เช่น 

 เลขประจ าตวัประชาชน / เลขท่ีหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

 เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

 ช่ือ - นามสกลุ 

 จ านวนหุน้ 

 E-mail 

 เบอร์โทรศพัท ์

 แนบเอกสารเพ่ิมเติม  

- กรณีท่ีประสงคจ์ะเขา้ประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ดว้ยตนเอง โปรดแนบ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน /  
      หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง (สามารถแนบภาพถ่ายส าเนาได)้  
- กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ โปรดแนบ หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีก าหนด  

3. เม่ือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ใหเ้ลือกท่ี “ขา้พเจา้ไดอ่้านและตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการเขา้ร่วมประชุม ขอ้ก าหนด การเขา้ร่วมประชุม
ผา่นระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องส่ีเหล่ียมเพ่ือยอมรับเง่ือนไขการใชบ้ริการ 

  4. จากนั้นใหเ้ลือก “ส่งแบบค าร้อง”  

5. หลงัจากขั้นตอนท่ี 4. เจา้หนา้ท่ีจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลแบบค าร้อง เม่ือค าร้องไดรั้บการอนุมติั ผูถื้อหุน้จะไดรั้บ    
E-mail แจง้รายละเอียดขอ้มูลการประชุม 3 ส่วน ดงัน้ี  

1. ลงิค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  
2. ขอ้มูล Username และ Password ส าหรับการเขา้ใชง้าน e-Voting  
3. ลิงคส์ าหรับคู่มือการใชง้านระบบ Inventech Connect (Live Streaming) เพ่ือเขา้ร่วมประชุม ตามวนัและเวลาท่ีแจง้ในหนงัสือเชิญ

ประชุม กรณีค าร้องไม่ถูกอนุมติั ผูถื้อหุน้จะไดรั้บ E-mail แจง้ถึงสาเหตุ และสามารถด าเนินการยืน่แบบค าร้องเพ่ิมเติมได ้
6. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ และไม่ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม ในการมอบฉนัทะนั้น ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะให ้บุคคลใดบุคคลหน่ึง

ตามความประสงค ์หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการของบริษทั ฯ ท่านใดท่านหน่ึง เป็นผูรั้บมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ก็ได ้โดยกรรมการ
ท่านดงักล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามท่ีผูถื้อหุน้ก าหนด ไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ 

7. ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือโดยผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ใช่กรรมการบริษทัฯ 

QC Code
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 ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยืน่แบบค าร้องจะเปิดใหด้ าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 19 เมษายน 2564 โดยระบบจะปิดรับลงทะเบียน
เวลา 17.30 น. ของวนัท่ี  27 เมษายน 2564 

8.  กรณีผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ กรุณาจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสารประกอบ มายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย ์
ตามท่ีอยูข่า้งล่างน้ี โดยเอกสารจะตอ้งมาถึงบริษทั  ภายในวนัท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. 

 บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ส านกัเลขานุการบริษทั  
เลขท่ี 700 หมู่ท่ี 6 ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
 

การเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect (Live Streaming) 
1. ระบบ Inventech Connect รองรับการท างานบน Web browser ซ่ึงมีคู่มือการใชง้านระบบ ดงัน้ี  

 1.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) 

คู่มือการใชง้าน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศึกษาวิธีการใชง้านระบบไดท่ี้ https://qrgo.page.link/obr8g 
หรือสแกน QR Code น้ี  
 
 
 1.1.1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี ้
 1. ผูถื้อหุน้ท าการ คลกิลงิค์ส าหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming ท่ีไดรั้บจาก E-mail 
แจง้การอนุมติั แบบค าร้องขอส าหรับการใชง้าน Inventech Connect  
 2. ให้น า Username และ Password ตามท่ีไดรั้บจาก E-mail มากรอกในช่องท่ีปรากฏบนหนา้จอ หลงัจากนั้น กดปุ่ม Sign in 
เพื่อเขา้ใชง้าน Inventech Connect (Live Streaming) 
 3. จากนั้นกดปุ่ม “ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม” (*ขั้นตอนน้ีจะถือวา่ผูถื้อหุน้ท าการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเรียบร้อยแลว้จะ
ท าให้จ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นถูกนบัเป็นองคป์ระชุม) 
 4. หลงัจากขั้นตอนท่ี 3 ผูถื้อหุน้จะสามารถรับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได ้ดงัน้ี 
  4.1 เขา้ท่ีแท็บเมนู (มุมบนซา้ยมือ) หรือ สัญลกัษณ์ ดงัภาพ          
  4.2 ไปท่ีเมนู “รับชมถ่ายทอดสด / Live” 
  4.3 ระบบจะแสดงเมนูเขา้ใชง้านทั้งหมด 4 ส่วน คือ  
   1.การถ่ายทอดสด / Live  
   2.การลงคะแนน / Vote 
   3.การส่งค าถาม / Question  
   4.เอกสารการประชุม / File 
 5. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการรับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming) สามารถกดท่ีปุ่ม “การถ่ายทอดสด / Live” 
 
  6. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดท่ีปุ่ม “การลงคะแนน / Vote” โดยท าการเลือก วาระตามท่ี
ปรากฎใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถกดปุ่มลงคะแนนเสียงได ้
ดงัน้ี 1.เห็นดว้ย 2.ไม่เห็นดว้ย 3.งดออกเสียง ตามความประสงค ์หากผูถื้อหุน้ตอ้งการยกเลิก 

https://qrgo.page.link/obr8g
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การลงคะแนนเสียงล่าสุดสามารถกดท่ีปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” (ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถแกไ้ขคะแนนเสียงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิด
รับลงคะแนน)  
 7. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการส่งค าถาม (Question) สามารถท าได ้2 กรณี คือ 1.ส่งค าถามผ่านข้อความ สามารถท าการพิมพข์อ้ความท่ี
ตอ้งการ จากนั้นกดปุ่มสญัลกัษณ์ ดงัภาพ        เพ่ือส่งค าถาม 2.ส่งค าถามด้วยเสียง สามารถกดท่ีปุ่ม “บนัทึกเสียง” จากนั้นกดปุ่ม “หยดุ
บนัทึกเสียง” เม่ือถามค าถามเรียบร้อยแลว้ และสามารถท าการกดปุ่ม “ส่งค าถาม” เพ่ือส่งค าถามดว้ยเสียง 
  8. ผูถื้อหุน้สามารถท าการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได ้เม่ือวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแลว้ โดยท าการเลือกวาระ
ท่ีตอ้งการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงขอ้มูลการลงคะแนนเสียง ในวาระท่ีท าการเลือก 
 9. กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดท่ีปุ่ม “เอกสารการประชุม / File” ซ่ึงระบบจะแสดง
เอกสารการประชุมตามท่ีบริษทัก าหนด 
 10. กรณีผูถื้อหุน้มีการรับมอบฉนัทะหลาย Account สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ม “สลบับญัชี” เพื่อเขา้ใชง้าน 
Account อ่ืน ๆ ได ้โดยท่ีคะแนนเสียงและองคป์ระชุมจะไม่ถูกน าออกจากการประชุม 
  11. กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือกท่ี “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกดท่ีปุ่ม “ออกจากการประชุม” 
*ขั้นตอนน้ีหากผูถื้อหุน้ท าการออกจากการประชุมระหวา่งการประชุม ระบบจะน าคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ ออกจากการประชุมในวาระท่ียงั
ไม่ถูกด าเนินการ 
        12. ระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดใหเ้ขา้ระบบไดใ้นวนัท่ี 28 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2
ชัว่โมง) โดยผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะใช ้Username และ Password ท่ีไดรั้บ และ สามารถท าตามขั้นตอนการใชง้านตามท่ีระบุในคู่มือ
การใชง้านระบบ Inventech Connect (Live Streaming) 

       13. การท างานของระบบระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ข้ึนอยูก่บัระบบ
อินเตอร์เน็ตท่ีรองรับของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ดงัต่อไปน้ีในการใชง้านระบบ 

 ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน า ควรไม่ต ่ากวา่ 4 Mbps 
 อินเทอร์เน็ตเบราวเ์ซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอร์ท่ีแนะน า) หรือ Safari 

หมายเหตุ : 

1. ผูถื้อหุน้ตอ้งน า Username และ Password ท่ีไดรั้บจาก E-mail มากรอกเพื่อท าการลงทะเบียน ระบบจะท าการ ลงทะเบียนและนบัเป็นองค์
ประชุมใหท่ี้ขั้นตอนน้ี (หากผูถื้อหุน้ไม่ท าการลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุม ระบบจะไม่นบัเป็นองคป์ระชุม และไม่สามารถลงคะแนนเสียงได ้
รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได)้ หากผูถื้อหุน้ท าการกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหวา่งการประชุม ระบบจะท าการ
ตดัคะแนนเสียง ออกจากองคป์ระชุม) 

2. ผูถื้อหุน้ตอ้งเตรียม E-mail ส าหรับยืน่แบบค าร้องเพื่อรับ 1. ลงิค์ส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password 
ส าหรับเขา้ประชุม 

3. ขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้งตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 

 
พบปัญหาในการใชง้าน สามารถติดต่อไดท่ี้ 
โทร. 092-356-2720 (1 คู่สาย)  
ใหบ้ริการระหวา่งวนัท่ี 19 - 27 เมษายน 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวนัท าการ ไม่รวมวนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 


