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ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดาเนินการได้ตามขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขั้นตอนยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1.1 ยื่นแบบคาร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/HEMP150923R
หรือสแกน QR Code นี ้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผถู้ ือหุน้ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง เช่น

•
•
•
•
•
•
•

เลขประจาตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
ชื่อ - นามสกุล
จานวนหุน้
E-mail
เบอร์โทรศัพท์
แนบเอกสารเพิม่ เติม
- กรณีท่ปี ระสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตนเอง โปรดแนบ บัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (สามารถแนบภาพถ่ายสาเนาได้)
- กรณีท่มี ีการมอบฉันทะ โปรดแนบ หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนด

1.3 เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อา่ นและตกลงปฎิบตั ิตามข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกาหนดการเข้า
ร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสีเ่ หลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
1.4 จากนัน้ ให้เลือก “ส่งแบบคาร้อง”
1.5 หลังจากขัน้ ตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้อง เมื่อคาร้องได้รบั การอนุมตั ิ ผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั
E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 3 ส่วน ดังนี ้
1) ลิงค์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2) ข้อมูล Username และ Password สาหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
3) ลิงค์สาหรับคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) เพื่อเข้าร่วมประชุม ตามวันและเวลาที่แจ้งใน
หนังสือเชิญประชุมกรณีคาร้องไม่ถกู อนุมตั ิ ผูถ้ ือหุน้ ได้รบั E-mail แจ้งถึงสาเหตุ และสามารถดาเนินการยื่นแบบคาร้องเพิ่มเติมได้
1.6 สาหรับผู้ถือหุน้ ทีม่ อบฉันทะ และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม ในการมอบฉันทะนัน้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้ บุคคล
ใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ก็ได้
โดยกรรมการท่านดังกล่าวจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผถู้ ือหุน้ กาหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ (สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย 13)
1.7 สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท
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การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคาร้องจะเปิ ดดาเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08:30 น.เป็ นต้นไป และสิน้ สุดการลงทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะปิ ดการประชุม
1.8 กรณีผถู้ ือหุน้ ที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัททาง
ไปรษณีย ์ ตามที่อยู่ขา้ งล่างนี ้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564
บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
สานักเลขานุการบริษัท
เลขที่ 19 ซอยรามคาแหง 22 (จิตตรานุเคราะห์) ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
2. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
ระบบ Inventech Connect รองรับการทางานบน Web browser ซึ่งมีค่มู ือการใช้งานระบบ ดังนี ้
2.1 การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming)
คู่มือการใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming) สามารถศึกษาวิธีการใช้งานระบบได้ท่ี https://qrgo.page.link/obr8g
หรือสแกน QR Code นี ้

2.2 ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming) ดังนี้
2.2.1 ผูถ้ ือหุน้ ทาการ คลิกลิงค์สาหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และรับชมถ่ายทอดสดผ่าน Live Streaming
ที่ได้รบั จาก E-mail แจ้งการอนุมตั ิ แบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
2.2.2 ให้นา Username และ Password ตามที่ได้รบั จาก E-mail มากรอกในช่องที่ปรากฎบนหน้าจอ หลังจากนัน้
กดปุ่ ม Sign in เพื่อเข้าใช้งาน Inventech Connect (Live Streaming)
2.2.3 จากนัน้ กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ” (*ขัน้ ตอนนีจ้ ะถือว่าผูถ้ ือหุน้ ทาการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เรียบร้อยแล้วจะทาให้จานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม )
2.2.4 หลังจากขัน้ ตอนที่ 3 ผูถ้ ือหุน้ จะสามารถรับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียงได้ ดังนี ้
(1) เข้าที่แท๊บเมนู (มุมบนซ้ายมือ) หรือ สัญลักษณ์ ดังภาพ
(2) ไปที่เมนู “รับชมถ่ายทอดสด / Live”
(3) ระบบจะแสดงเมนูเข้าใช้งานทัง้ หมด 4 ส่วน คือ 1. การถ่ายทอดสด / Live 2. การลงคะแนน / Vote 3.
การส่งคาถาม / Question และ 4. เอกสารการประชุม / File
2.2.5 กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการรับชมถ่ายทอดสด (Live Streaming) สามารถกดที่ปมุ่ “การถ่ายทอดสด / Live”
2.2.6 กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการลงคะแนนเสียง (e-Voting) สามารถกดที่ปมุ่ “การลงคะแนน / Vote” โดยทาการเลือก
วาระตามที่ปรากฎใน Drop down ระบบจะแสดงสถานะการลงคะแนนเป็ น “รอการออกเสียงลงคะแนน” ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถกดปุ่ ม
ลงคะแนนเสียงได้ ดังนี ้ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. งดออกเสียง ตามความประสงค์ หากผูถ้ ือหุน้ ต้องการยกเลิกการลงคะแนน
เสียงล่าสุดสามารถกดที่ปมุ่ “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด ” (ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถแก้ไขคะแนนเสียงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิ ดรับ
ลงคะแนน)
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2.2.7 กรณีผถู้ ือหุน้ ต้องการส่งคาถาม (Question) สามารถทาได้ 2 กรณี คือ 1.ส่งคาถามผ่านข้อความ สามารถทา
การพิมพ์ข้อความที่ตอ้ งการ จากนั้นกดปุ่ มสัญลักษณ์ ดังภาพ
เพื่อส่งคาถาม 2.ส่ ง ค าถามด้ วยเสี ย ง สามารถกดที่ปมุ่
“บันทึกเสียง” จากนัน้ กดปุ่ ม “หยุดบันทึกเสียง” เมื่อถามคาถามเรียบร้อยแล้ว และสามารถทาการกดปุ่ ม “ส่งคาถาม” เพื่อส่งคาถาม
ด้วยเสียง
2.2.8 ผูถ้ ือหุน้ สามารถทาการตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ ปิ ดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยทา
การเลือกวาระที่ตอ้ งการตรวจสอบ จากนัน้ ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียง ในวาระที่ทาการเลือก
2.2.9 กรณีผูถ้ ือหุน้ ต้องการดาวน์โหลดเอกสารการประชุม (File) สามารถกดที่ปมุ่ “เอกสารการประชุม / File”
ซึ่งระบบจะแสดงเอกสารการประชุม ตามที่บริษัทกาหนด
*2.2.10 กรณีผถู้ ือหุน้ มีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่ “สลับบัญชี”
เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนาออกจากการประชุม
*2.2.11 กรณีผูถ้ ือหุน้ ต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ป่ ุม “ออกจากการ
ประชุม”
*ขัน้ ตอนนีห้ ากผูถ้ ือหุน้ ทาการออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนาคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ออกจากการประชุมใน
วาระที่ยงั ไม่ถกู ดาเนินการ
2.2.12 ระบบประชุม ผ่า นสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์จ ะเปิ ดให้เ ข้า ระบบได้ใ นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา
07:30 น. (ก่อนเปิ ดประชุม 1 ชั่วโมง) โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รบั และ สามารถทา
ตามขัน้ ตอนการใช้งานตามที่ระบุในคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect (Live Streaming)
2.2.13 การทางานของระบบระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (Live Streaming) ขึน้ อยู่กับ
ระบบอินเตอร์เน็ตที่รองรับของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ ดังต่อไปนีใ้ นการใช้งานระบบ
• ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนา ควรไม่ต่ากว่า 4 Mbps
• อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนา) หรือ Safari
หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องนา Username และ Password ที่ได้รบั จาก E-mail มากรอกเพื่อทาการลงทะเบียน ระบบจะทาการ ลงทะเบียนและ
นับเป็ นองค์ประชุมให้ท่ขี นั้ ตอนนี ้ (หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ทาการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นบั เป็ นองค์ประชุม และไม่
สามารถลงคะแนนเสียงได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการประชุมได้) หากผูถ้ ือหุน้ ทาการกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม”
ระหว่างการประชุม ระบบจะทาการตัดคะแนนเสียง ออกจากองค์ประชุม)
2. ผูถ้ ือหุน้ ต้องเตรียม E-mail สาหรับยื่นแบบคาร้องเพื่อรับ 1. ลิงค์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ
Password สาหรับเข้าประชุม
3. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD)
พบปั ญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อได้ท่ี
โทร. 02-021-9122
ให้บริการระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564เวลา 08:30 น.เป็ นต้นไป และสิน้ สุดการลงทะเบียนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 จนกว่าจะ
ปิ ดการประชุม (เฉพาะวันทาการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
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