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คำแนะนำ ขั้นตอนกำรใช้งำน และวิธีกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่
หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

https://app.inventech.co.th/BJC125341R

และดำเนินการตามขัน้ ตอนดังภาพ
1 คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
.
2 เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง
.5
3 กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง

.5

4  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม
5.
55 กดปุ่ม “ส่งแบบคำร้อง / Request”

.

** 1 บัญชีอีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น **

65 รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและ
.
Username & Password

5

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ระบบลงทะเบี ย นยื่ น แบบคำร้องจะเปิ ด ให้ ด ำเนิ น การตั้ งแต่ วั น ที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิ ด การ
ลงทะเบียนวันที่ 20 เมษายน 2565 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์จะเปิด ให้เข้าระบบได้ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิด ประชุม 2
ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ
หากกรณี ผู้ถือหุ้ นที่ ประสงค์จะมอบฉัน ทะให้ กรรมการของบริษัท ฯ สามารถจัดส่งหนั งสือมอบฉัน ทะพร้อ มเอกสารประกอบ
มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึง บริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน เวลา 17.00 น.
บริษัท เบอร์ลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
สำนักเลขานุการบริษทั
อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center
02-931-9132
@inventechconnect
ให้บริการระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

แจ้งปัญหาการใช้งาน
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ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

สำหรับระบบปฏิบัติการ Android
1 เข้า Play Store
2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา

1 เข้า App Store
2 พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
3 กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์ หลดแอปพลิเคชัน
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอน
แอปพลิเคชันบนหน้าจอ

3 กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
4 รอ สักครู่ ระบบทำการดาวน์ หลด
แอปพลิเคชัน
5 เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดง
ไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ

สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
1 เข้าเว็บไ ต์ https://www.webex.com/downloads.html
2 กดปุม่ “For Windows (64 bit)/For Windows (32 bit)” เลือกตามระบบปฏิบัติการที่เครื่องของคุ รองรับ
3 คลิกไ ล์ที่ดาวน์ หลด “webex.msi” เพื่อทำการเข้าสู่การติดตั้ง ปรแกรม
Webex Meetings
4 กดปุ่ม “Next” เพื่อทำการติดตั้ง ปรแกรม
5 รอ สักครู่ ระบบทำการติดตั้ง ปรแกรม
6 กดปุ่ม “Finish” เมื่อระบบติดตั้ง ปรแกรมเสร็จแล้ว
7 กดปุ่ม “Agree” เพื่อยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงสิท ิการใช้งาน
8 พิมพ์ “อีเมลของคุ ” และ กดปุ่ม “Next” เพื่อเข้าใช้งาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)
1
2
3
4

คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
นา Username และ Password มากรอกหรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
กดปุ่ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” ดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
กดปุ่ม “รับชมถ่ายทอดสด”
5 กร ีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุ ากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชม
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 กดไ ล์ที่ดาวน์ หลด
5.5 กดปุม่ “Join Event” เพื่อเข้าร่วมประชุม

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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5 กร ีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุ ากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน
Application Webex Meetings ดังนี้
5.1 กดปุ่ม “Join”
กร ีไม่เคยเข้าใช้งาน Webex Meetings มาก่อนให้ กดปุ่ม “ACCEPT” (กร ีเปน Android)
หรือ กดปุ่ม “I Accept” (กร ีเปน IOS)
5.2 กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำการยื่นแบบคำร้อง
5.3 กด “ตกลง”, “อนุญาต” การเข้าถงต่าง ของ Application
5.4 กดปุ่ม “Join” เพื่อเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)
กร ีใช้งานผ่าน PC/Laptop
1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia
Viewer”
2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจาก
อีเมล หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
4 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษ ์
5 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
6 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
7 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียง
ล่าสุดที่ได้ทาการเลือกลงคะแนน

กร ีใช้งานผ่าน Mobile/iPad
1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษ ์
2 กดทีเ่ มนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก
Inventech Connect (กร ีเปน Android)
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษ ์
(กร ีเปน IOS)
3 “กดลิงก์สาหรับการลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง”
4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
5 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล
หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
7 กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษ ์
8 เลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง
9 กดปุ่มลงคะแนนเสียงตามความประสงค์
10 ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสุด
ที่ได้ทาการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุ ากดปุ่ม
( ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับ
การไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนาไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกาหนด) ดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียง
ลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปดรับผลคะแนน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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ขั้นตอนการถามคาถามผ่านระบบ Inventech Connect
กดเมนู “การส่งคาถาม” หรือสัญลักษ ์

1 การพิมพ์คำถาม
2

เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคาถาม
พิมพ์คาถามแล้ว กด “ส่ง”
การถามผ่านภาพและเสียง
เลือกวาระที่ต้องการสอบถามคาถาม
กดปุ่ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือ
สัญลักษ ์
กรอกชื่อที่ใช้บน Webex
กดปุ่ม “จองคิว” หรือสัญลักษ ์
รอสัญญา จากเจ้าหน้าที่ในการให้คิวถามคำถามทางช่อง Chat

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect

1 คู่มือการใช้งาน
ยื่นแบบคาร้องผ่าน e-Request

2 คู่มือการติดตั้ง
Application Webex Meetings

3 คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ข้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น
หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถงอุปกร ์ และ/หรือ ปรแกรมของอุปกร ์ กรุ าใช้อุปกร ์ และ/หรือ ปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนา
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนา)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกร ์ที่สามารถใช้งานได้
- ทร ัพท์เคลื่อนที่/อุปกร ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์ น้ตบุค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เ อร์
Firefox หรือ Chrome (เบราว์เ อร์ที่แนะนา) หรือ Safari ** ดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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แบบฟอร์มคำถำมล่วงหน้ำสำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษำยน 2565 เวลำ 15.00 น.
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตำมพระรำชกำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
เรียน

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………………………………………………
กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง ( )
( ) ผูถ้ ือหุน้ บริษัท เบอร์บี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
( ) ผูร้ บั มอบฉันทะจาก……………………………………………………………………….…………..ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
มีคาถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ดังนี ้
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………..……………………………………………………………………………………………………...
..........................................….

หมำยเหตุ

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งคาถามกลับมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565
- ทางอีเมล comsec@bjc.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย ์ มายังสานักเลขานุการบริษัท ชัน้ 10
อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
กรณีมีขอ้ สอบถาม โปรดติดต่อ ฝ่ ายเลขานุการกลุ่มบริษัท 02-149-5510

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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