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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

เขียนที ่                                                                              
วันที่                    เดือน                      พ.ศ.                    

(1) ข้าพเจ้า                                                                                                   สัญชาต ิ                                                                                               
อยู่บ้านเลขที่                                        ถนน                                                       ตำบล/แขวง                          
อำเภอ/เขต                                                     จังหวดั                                               รหัสไปรษณีย์  
 

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท บลูบิค กรุป๊ จำกดั (มหาชน) (“บรษัิท”) 
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม                               หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                           เสียง 
       หุ้นสามัญ                                                  หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                      เสียง 

 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
(3.1)  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใด 

 นาย วศิษฐ ์กาญจนหัตถกิจ  (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวสอบ)   หรือ 
 

 นาย ชลากรณ์ ปญัญาโฉม  (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ)   
 

(3.2)                                                                                                 อายุ                    ปี  
อยู่บ้านเลขที่                                       ถนน                                           ตำบล/แขวง                                                     
อำเภอ/เขต                                       จังหวดั                                         รหัสไปรษณีย์    
อีเมล (Email)*      โทรศัพท์มือถือ*        
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566  ในวันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน
ด้วย  

ข้าพเจ้าซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยินยอมให้ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดส่งชื่อผู้ใช้ 
(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไปยังผู้รับมอบฉันทะตามชื่อและอีเมล (Email) ที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ 
(ยกเว้น ผู ้ถือหุ ้นที ่ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์มาแล้ว ผู ้รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับชื ่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ 
(Password) เพ่ือเข้าระบบลงคะแนนเสียงอีก) 

(4)  มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  

  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  

  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 
   วาระท่ี 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 

           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

 

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท 
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   วาระท่ี 2 : พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท อินโนวิซ โซลูช่ันส์ จำกัด   

           (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

         (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นดว้ย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 3 : พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด 

      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 4 :  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวม 5,000,000 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ 

ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) และ/หรือ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ

ให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (PPO) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ 

บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)  

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 5 :  พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอำนาจท่ัวไป (General Mandate) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

   วาระท่ี 6 : พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

           (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

    เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที ่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลง 
คะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6)  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 

    ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
             (                                                              ) 

    ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 

    ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ

ฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ตามแนบ 
4. กรุณากรอกข้อมูลทั ้งหมดให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะ E-mail และเบอร์โทรศัพท์มือถือ (*) มิเช่นนั ้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื ่อผู ้ใช้ 

(Username) และ รหัสผ่าน (Password)  ให้แก่ท่านเพ่ือใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page | 95  

 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
_____________________________________________ 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2566  ในวันจันทร์ท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
   
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
วาระท่ี  เรื่อง            
   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

 เห็นด้วย                 ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 

    ลงชื่อ                                                                  ผู้มอบฉันทะ 
             (                                                              ) 

    ลงชื่อ                                                                 ผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 

    ลงชื่อ                                                                 กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ 
             (                                                                ) 


