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Page | 84  

 

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่น
แบบคำร้องเขา้รว่มประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

  ข้ันตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผา่น Web browser ให้เข้าไปที่  https://app.inventech.co.th/BBIK175432R 

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ        และดำเนนิการตามข้ันตอนดังภาพ  

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะทีไ่ม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ระบบลงทะเบยีนยืน่แบบคำร้องจะเป�ดให้ดำเนินการตั้งแตว่ันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะป�ดการ
ลงทะเบียนวนัที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 จนกว่าจะป�ดการประชุม 

 

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ 

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่ง หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ 
มายังบริษทัฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวนัที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. 

 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
ฝ่ายนักลงทนุสัมพนัธ์  
เลขที่ 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเป�ดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:00 น. (ก่อนเป�ดประชุม 
2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ 

 

หากพบป�ญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center 

02-931-9139 

 @inventechconnect 

ให้บริการระหว่างวันที่ วนัที่ 6-13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
แจ้งป�ญหาการใช้งาน 

1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม 

 2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพ่ือทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

3 รออีเมลจากเจ้าหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ  

รหัสผ่านเข้าใช้งาน 

 

** หากตอ้งการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอเีมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ** 

 

ข้ันตอนท่ี 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น 

ข้ันตอนท่ี 2 กรอกข้อมูลสำหรับยนืยนัตัวตนผู้ถือหุ้น 

ข้ันตอนท่ี 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP 

ข้ันตอนท่ี 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกคร้ัง 

เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

@inventechconnect 
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กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop และ Mobile/iPad 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะ
เท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนําไปรวมกับคะแนนเสียงท่ีการประชุมกําหนด) โดยท่านสามารถแก้ไข
การออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน 

กรอกอีเมลและรหัสผ่านท่ีได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP  

2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” 

3 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกำหนด 

 

6 

ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดท่ีได้ทําการเลือกลงคะแนน 

เลือกลงคะแนนตามความประสงค์ 

5 

4 

กดปุ่ม “ลงคะแนน” 

ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

 

1 

7 

จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”  
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ข้ันตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect 

เลือกระเบียบวาระการประชุมท่ีบริษัทกำหนด 

 

การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม” 
1 

การถามผ่านภาพและเสียง 2

 กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”  

รอเจ้าหน้าท่ีจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนท่ีท่านจะสามารถ 

เป�ดไมโครโฟนและกล้องต่อไป 

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยูกั่บระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับ

ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการ

ใช้งานระบบ 

 1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนำ 

     - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะนำ) 

     - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps 

     - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps 

 2. อุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้ 

     - โทรศัพท์เคล่ือนท่ี/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android 

     - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac 

 3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ท่ีแนะนำ) / Safari / Microsoft Edge  

** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer 

 

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

คู่มือการใช้งาน e-Request 

กดปุ่ม “คําถาม”  
การสอบถามคำถาม 

กดปุ่ม “ตกลง” เพ่ือยืนยันการจองคิว 

คู่มือการใช้งาน e-Voting 
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       รายละเอียดข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ย่ืนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ https://app.inventech.co.th/BBIK175432R หรือ  
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 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 
 ประธานกรรมการหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย จะแจ้งสรุปวิธกีารออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง  
ให้ที่ประชมุทราบก่อนเขา้สู่วาระการประชุม 

- การออกเสียงลงคะแนน 
1. ให้นับหนึ่งหุ้น เป็นหนึ่งเสียง 
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่อง

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย,  ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง 

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออก
เสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียง
ลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนน
สามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนน
เสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้
ที่ประชุมทราบต่อไป 

3. กรณีผู้ถือหุ้น รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” 
เพ่ือเข้าใช้งานในบญัชีของผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม 

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากการประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่
ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดงักล่าว และคะแนนเสียงจะไมถ่กูนำมานบัคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็
ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการ
กลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปในระบบ 

5. สําหรับผู้ถือหุ้นที่ีมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทผู้รับมอบฉันทะเขา้ประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตาม 
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ เมื่อกรรมการบริษัทผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรยีบร้อย
แล้ว บริษัทจะนําการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะดังกลา่วไปบันทึกไว้ลว่งหน้า และจะนํา
คะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกบัการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอ่ืนในที่ประชุมต่อไป 

- เกณฑ์การนับคะแนนเสียง 
1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงขา้งมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอ่ืน ถ้าคะแนน

เสียงเทา่กัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น 
2. การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียง

ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แลว้นําไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่
มอบฉันทะที่ไดบ้ันทึกไว้ล่วงหน้า 

3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้
จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม 
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การจัดเตรียมเอกสารของผู้ถือหุ้นท่ีต้องแสดงเพื่อใช้ในการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  ให้แสดงสำเนารูปถา่ย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเทา่นั้น 
เช่น บัตรประจําตัวประชาชน บตัรประจําตัวขา้ราชการ ใบอนญุาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-
นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรบัรองสำเนาถูกต้อง 

 
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดก้รอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วนและ 
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 
2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรอง

สำเนาถูกต้อง 
นิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 
1.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนา

ถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชมุมี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.  กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 
2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง

ครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึง่เป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
2.2  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรบัรองสำเนาถูกต้องโดย

ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี
อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 

2.3  สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้อง 

2.4  สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดยีวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบ
ฉันทะได้ลงลายมือชื่อรบัรองสำเนาถูกต้อง 

3.  กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2  
3.2  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง

หลักฐานดังต่อไปนี้เพ่ิมเติม 
1)  หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 
2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบัอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ 

เอกสารที่มไิด ้
มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล 
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ทั้งนี้ Custodian สามารถบันทกึข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของบริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ โดยต้องบันทึกข้อมูลล่วงหน้าได้ถึงเวลา 17.00 น. ก่อนวันประชุม 1 วัน 

 
** โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตร
ประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในส่ิงที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) ** 
 
วิธีการมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไดก้ำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้  
แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไมซ่บัซ้อน 
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็น ผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - EGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี ้

1.  เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดยีวเทา่นั้น ดังนี ้
 1.1  ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรอื แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเทา่นัน้ 
 1.2  ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ 
2.  มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคน

ใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อ
กรรมการอิสระ ตามทีบ่ริษัทระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ โดยเลอืกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเขา้รว่ม
ประชุมดังกล่าว 

3.  ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพ่ือให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย 
4.  ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของ

บริษัทฯ ที ่
1)  ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: IR@bluebik.com และ 
2)  ฉบับจริงทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ์”  
 บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
 51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร ์แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 10500 
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