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หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. / Proxy Form A 

 

                                                                                                                                  เขียนท่ี / Made at …………….......................…...……. 

(1)  ขา้พเจา้  I/We ……………..….......................................………..………………….….  สัญชาติ / Nationality……………….……….……….       

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at ……............……  ถนน / Road………….....................………….ตาํบล/แขวง / Sub-district……..……............…………..…..….

อาํเภอ/เขต / District……………..........……………จงัหวดั / Province…………….............…………………. รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code .............……… 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน) จาํนวนหุ้น …………..………………… หุ้น 

      As a shareholder of Beryl 8 Plus Public Company Limited, holding a total amount of ……………………....………… shares 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ / hereby appoint 

(1) ช่ือ / Name …………...….……………………………................................................ อาย ุ Age …...……….........……ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at No. ……………........ถนน / Road…….............................……….....ตาํบลแขวง / Sub-district......................…....…………….… 

อาํเภอ/เขต / District …..………………….............…จงัหวดั / Province .............................................รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code …………...……หรือ / or 

(2) ช่ือ / Name …………...….……………………………................................................ อาย ุ Age …...……….........……ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at No. ……………........ถนน / Road…….............................……….....ตาํบล/แขวง / Sub-district......................…....…………….… 

อาํเภอ/เขต / District …..…………………..............…จงัหวดั / Province ................…........................รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ……...……....….หรือ / or 

(3) ช่ือ / Name …………...….……………………………................................................ อาย ุ Age …...……….........……ปี 

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at No. ……………........ถนน / Road…….............................……….....ตาํบลแขวง / Sub-district......................…....…………….… 

อาํเภอ/เขต / District …..…………………..................จงัหวดั / Province ................….........................รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code …………...……หรือ / or 

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

the Independent Director/ Member of the Audit Committee 

    1.  นายฉตัรพี  ตนัติเฉลิม                            อาย ุ 59   ปี       หรือ 

            Mr. Chatrapee Tantixalerm                       Age 59    years   or 

      2.  นายอุดมศกัด์ิ  อภิชาติธนพฒัน ์            อาย ุ 42   ปี  

            Mr. Udomsakdi Apichatthanapath           Age 42   years 

            

เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) ชั้นท่ี 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 คนหน่ึงคนใด

เพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 บริษทั เบริล 8 พลสั 

จํากัด  (มหาชน)  ในวันอังคาร ท่ี  26 เมษายน 2565 เวลา  14.00 น . ผ่าน ส่ืออิ เล็กทรอนิกส์  (E – AGM) ตามกฎหมายว่าด้วย การประชุ ม ผ่ า น 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะดาํเนินการถ่ายทอดสดจากสาํนกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเกา้ (อาคารบี) ชั้นท่ี 19 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

No. 33 /4  The 9 th Tower Grand Rama 9  Building (Tower B), 19th Floor, Rama 9  Road, Huai Khwang, Bangkok 10310  Only one of above is assigned as 

my/our proxy to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Beryl 8 Plus Public Company Limited on Tuesday, April 26, 2022 

at 14:00 hrs. via electronic means (E-AGM) in compliance with the law on meetings held via electronic means. The live streaming of the meeting will be 

conducted from the Company’s Head Office located at 33/4, the 9th Tower Grand Rama 9 Building (Tower B), 19th Floor, Rama 9 Road, Huai Khwang, 

Bangkok 10310 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 

 

 

 

 

 

ติดอากรแสตมป์ 

20 บาท / 

Duty Stamp 

20 Baht 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

                         Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 

 

 

ลงช่ือ/ Signed ………………………..............……ผูม้อบฉนัทะ/ Grantor 

ลงช่ือ/ Signed …………………….….............……ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

ลงช่ือ/ Signed …………………….….............……ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

ลงช่ือ/ Signed …………………….….............……ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

ลงช่ือ/ Signed …………………….….............……ผูรั้บมอบฉนัทะ/ Proxy 

        วนัท่ี / Date ……......../………….………/………… 

 

 

หมายเหตุ / Remarks   

ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุม และการออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บ

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้/  

A shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of a shareholder 

cannot be split for more than one proxy in order to separate the votes. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. / Proxy Form B 

(แบบท่ีกําหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

(Specific Details Form) 

 

 เขียนท่ี / Made at…………………………………………...……………………. 

               วนัท่ี / Date…..…..…....…เดือน / Month …………....................…พ.ศ. /  Year................…… 

 1)  ขา้พเจา้ I/We ……………..….......................................………..………………….….  สัญชาติ / Nationality…………. …..……….……….       

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at ……...........……ถนน / Road………….....................………….ตาํบล/แขวง / Sub-district……..…… ...................…………..…….

อาํเภอ/เขต / District…………….. ........…………จงัหวดั / Province…………….............…………………. รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ……...........……… 
 

 2) เป็นผูถื้อหุ้นของ / as a shareholder of    บริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน) / Beryl 8 Plus Public Company Limited     

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม…….............………. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……...............………. เสียง  ดงัน้ี 

 holding a total amount of ……….............………. shares, and is entitled to cast ……….…...............…….……. votes     

หุ้นสามญั / Ordinary share  ……............. ………. หุ้น / shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั / and is entitled to cast …….............………. เสียง / votes 

หุ้นบุริมสิทธิ / Preferred share………....……...…. หุ้น / shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั / and is entitled to cast ……..….….……….. เสียง / votes 
 

 3) ขอมอบฉนัทะให้ / hereby appoint 

(1) ช่ือ / Name ………………………………………….……………………………......................... อาย ุ/ Age.…...........……ปี / years 

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at No. .................……ถนน / Road………............................……….ตาํบลแขวง / Sub-district ............................…....…………….… 

อาํเภอ/เขต / District……..….....................…………จงัหวดั / Province...................…........…....................รหัสไปรษณีย ์/ Postal Code .……....…......……

หรือ / or 

(2) ช่ือ / Name ………………………………………….…………………………….......................... อาย ุ/ Age…..…........……ปี / years 

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at No. ................……ถนน / Road………............................……….....ตาํบลแขวง / Sub-district............................…....…………….… 

อาํเภอ/เขต / District……..….....................…………จงัหวดั / Province...................…........…....................รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ……....…......……

หรือ / or 

(3) ช่ือ / Name ………………………………………….……………………………......................... อาย ุ/ Age ....…........……ปี / years 

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at No...................……ถนน / Road………..........................……….....ตาํบลแขวง / Sub-district ............................…....…………….… 

อาํเภอ/เขต / District……..….....................…………จงัหวดั / Province...................…........…....................รหัสไปรษณีย ์/ Postal Code……......…......……

หรือ / or 
 

มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

the Independent Director/ Member of the Audit Committee 

    1.  นายฉตัรพี  ตนัติเฉลิม                            อาย ุ 59   ปี       หรือ 

            Mr. Chatrapee Tantixalerm                       Age 59    years   or 

      2.  นายอุดมศกัด์ิ  อภิชาติธนพฒัน์             อาย ุ 42   ปี  

            Mr. Udomsakdi Apichatthanapath           Age 42   years 
 

เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นท่ี 19 ถนน

พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

No. 33/4 The 9th Tower Grand Rama 9 Building (Tower B), 19th Floor, Rama 9 Road, 

Huai Khwang, Bangkok 10310.   

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท / 

Duty Stamp 

20 Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 บริษทั 

เบริล 8 พลัส จาํกัด (มหาชน) ในวนัอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่าน 

ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจะดาํเนินการถ่ายทอดสดจากสาํนกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) ชั้นท่ี 19 

ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Beryl 8 Plus Public Company 

Limited on Tuesday, April 26, 2022 at 14:00 hrs. via electronic means (E-AGM) in compliance with the law on meetings held via electronic means. The 

live streaming of the meeting will be conducted from the Company’s Head Office located at 33/4, the 9th Tower Grand Rama 9 Building (Tower B), 19th 

Floor, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok 10310 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี  

      I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 

วาระท่ี   1  : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั 

Agenda 1  : To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 of Beryl 8 Plus Company Limited. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี  2   : รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการ ประจาํปี 2564 (มกราคม – ธนัวาคม 2564) 

Agenda 2  : To consider and acknowledge the Company’s performance report for the year 2021 (January – December 2021) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี  3  : พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

Agenda 3  : To consider and approve the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2021. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 
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วาระท่ี  4  : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564 

Agenda 4 : To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve fund and the dividend payment from the Company’s 2021    

operating results. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

        

วาระท่ี  5  : พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2565 

Agenda 5  : To consider and approve the appointment of the Auditors and the audit fees for the year 2022. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

         

                 วาระท่ี  6  : พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2565 

Agenda 6  : To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2022. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

           (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

        

วาระท่ี  7  :  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 7  : To consider and approve the election of Directors to replace those retiring by rotation. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

           (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

         การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

  The appointment of the whole Board of Directors 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 
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 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

The appointment of individual Directors 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

 

1. กรรมการคนท่ี 1 นายตรีขวญั  บุนนาค  /  Mr. Threekwan Bunnag 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

2. กรรมการคนท่ี 2 ดร.นิธินาถ  สินธุเดชะ  /  Dr. Nithinart Sinthudeacha 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

3. กรรมการคนท่ี 3 นายกานต ์ปุญญเจริญสิน  /  Mr. Karn Punyacharoensin  

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

 

วาระท่ี  8 : พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

Agenda 8  : To consider other matters (if any) 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

  

   5) การลงคะแนนเสียงของผู ้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น  

ไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

     The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded 

as my/our voting as shareholder(s). 
 

6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ

ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิ

พิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเห็นสมควร  

     In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting 

considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the 

Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
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กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ ให้ถือ

เสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

 Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 

 

 

ลงช่ือ / Signed ………………………..............……ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

ลงช่ือ / Signed …………………….….............……ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

ลงช่ือ / Signed …………………….….............……ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

ลงช่ือ / Signed …………………….….............……ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

ลงช่ือ / Signed …………………….….............……ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

 วนัท่ี / Date ……......../………….………/………… 

 

หมายเหตุ / Remarks 

ก.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้ผูรั้บ 

มอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of such 

shareholder cannot be split for more than one proxy. 

ข.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

On the agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director. 

ค.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข.         

      ตามแนบ 

     Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form B.  
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ใบประจําต่อแบบพมิพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  / Annex to the Form of Proxy (Form B) 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 บริษทั เบริล 8 พลสั 

จาํกดั (มหาชน) ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามกฎหมายว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

ซ่ึงจะดาํเนินการถ่ายทอดสดจากสํานกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเกา้ (อาคารบี) ชั้นท่ี 19 ถนนพระราม 9 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

The grant of proxy as a shareholder of Beryl 8 Plus Public Company Limited at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held on 

Tuesday, April 26, 2022 at 14:00 hrs. via electronic means (E-AGM) in compliance with the law on meetings held via electronic means. The live streaming 

of the meeting will be conducted from the Company’s Head Office located at 33/4, the 9th Tower Grand Rama 9 Building (Tower B), 19th Floor, Rama 9 

Road, Huai Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.  

--------------------------------------------------- 
 

 วาระท่ี / Agenda ........................  

เร่ือง / Subject…................................................................................................................................................................     

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระท่ี / Agenda ........................  

เร่ือง / Subject…................................................................................................................................................................     

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระท่ี / Agenda ........................  

เร่ือง / Subject…................................................................................................................................................................     

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 
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วาระท่ี / Agenda ........................  

เร่ือง / Subject…................................................................................................................................................................     

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 
 

 วาระท่ี / Agenda ........................  

เร่ือง / Subject…................................................................................................................................................................     

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

     (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี            

                 (b) The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 
 

วาระท่ี  7 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

Agenda 7 : To consider and approve the nomination of persons to be elected as directors to replace those retiring by rotation. 

 ช่ือกรรมการ/Name ................................................................................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

ช่ือกรรมการ/Name ................................................................................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

ช่ือกรรมการ/Name ................................................................................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

ช่ือกรรมการ/Name ................................................................................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

ช่ือกรรมการ/Name ................................................................................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

ช่ือกรรมการ/Name ................................................................................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

ช่ือกรรมการ/Name ................................................................................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 
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ช่ือกรรมการ/Name ................................................................................................................................................................................ 

  เห็นดว้ย / Approve ไม่เห็นดว้ย / Not Approve  งดออกเสียง / Abstain 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบพิมพห์นงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect. 
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หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. / Proxy Form C 

 (แบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถือหุ้น) 

(For foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand) 

 

                                                                                                                                                เขียนท่ี / Made at ………..........……………………………. 

        วนัท่ี / Date ………..…เดือน / Month ………………..…พ.ศ / Year ………. 

 

1) ขา้พเจา้ I/We …………………………………………………..……สัญชาติ / Nationality ………………………….………..………………………..  

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at………………ถนน / Road………………………………………ตาํบล/แขวง / Sub district ……………….…………............ 

อาํเภอ/เขต / District …………………………....……จงัหวดั / Province ……………….……………รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ……..……………… 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้กบั...................................................................................................................................................... 

As the Custodian of (Please specify the fund name / Shareholder name) 

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น ของ / as a shareholder of           บริษัท เบริล 8 พลัส จํากัด (มหาชน) / Beryl 8 Plus Public Company Limited     

โดยถือหุ้นจาํนวนทั้งส้ินรวม……………………….….………หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั……………………………………...…เสียง ดงัน้ี 

holding a total amount of                                                           shares, and is entitled to cast                                                                               votes     

หุ้นสามญั / Ordinary share  ..................................หุ้น / shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั / and is entitled to cast...............................เสียง / votes 

หุ้นบุริมสิทธิ / Preferred share...............................หุ้น / shares และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั / and is entitled to cast.............................. เสียง / votes 
 

2) ขอมอบฉนัทะให้ / hereby appoint 

     (1) ช่ือ / Name.................…………………....................................................………………....................อาย ุ/ Age ………………..…....ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at No.……………….……ถนน / Road …………………………..………ตาํบล/แขวง / Sub district ……….….……………… 

อาํเภอ/เขต / District ……………………………….จงัหวดั / Province ………………………………รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ……….………… …     

     (2) ช่ือ / Name.................…………………....................................................………………....................อาย ุ/ Age ………………..…....ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at No.……………….……ถนน / Road …………………………..………ตาํบล/แขวง / Sub district ……….….……………… 

อาํเภอ/เขต / District ……………………………….จงัหวดั / Province ………………………………รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ……….………… …   

     (3) ช่ือ / Name.................…………………....................................................………………....................อาย ุ/ Age ………………..…....ปี  

อยูบ่า้นเลขท่ี / Residing at No.……………….……ถนน / Road …………………………..………ตาํบล/แขวง / Sub district ……….….……………… 

อาํเภอ/เขต / District ……………………………….จงัหวดั / Province ………………………………รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code ……….………… …   
 

หรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ          นายฉัตรพี  ตันติเฉลิม อาย ุ59 ปี     หรือ        นายอุดมศักด์ิ  อภิชาติธนพัฒน์ อาย ุ42 ปี               

or the Independent Director/ Member of the Audit Committee,           Mr. Chatrapee Tantixalerm   Age 59 years   or,       

                  Mr. Udomsakdi Apichatthanapath   Age 42 years 

เลขท่ี / Residing at No.  33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเกา้ (อาคารบี) ชั้นท่ี 19 / The 9th Tower Grand Rama 9 Building (Tower B) , 19th 

Floor   ถนน / Road.      พระราม 9 / Rama 9      .ตาํบล/แขวง / Sub district.      ห้วยขวาง / Huai Khwang       อาํเภอ/เขต / District    ห้วยขวาง / Huai 

Khwang       .จงัหวดั / Province.    กรุงเทพฯ / Bangkok   .รหสัไปรษณีย ์/ Postal Code.     10310      . 
 

ติดอากรแสตมป์  

20 บาท / 

Duty Stamp 

20 Baht 
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คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 

บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E – AGM) ตามกฎหมายว่าดว้ยการประชุม

ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะดาํเนินการถ่ายทอดสดจากสาํนกังานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี) 

ชั้นท่ี 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  

Only one of above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Beryl 8 Plus Public 

Company Limited on Tuesday, April 26, 2022 at 14:00 hrs. via electronic means (E-AGM) in compliance with the law on meetings held via 

electronic means. The live streaming of the meeting will be conducted from the Company’s Head Office located at 33/4, the 9th Tower Grand Rama 

9 Building (Tower B), 19th Floor, Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok 10310  

หรือจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา  และสถานท่ีอื่นดว้ย / or at any adjournment thereof  to any other date, time and venue. 
 

3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

     The number of votes for which I/We authorize the Proxy to vote in this meeting is 

              มอบฉนัทะตามจาํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

              To authorize the Proxy to cast the votes pursuant to the total number of shares  

              มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

              To authorize the Proxy to cast the votes less than the total number of shares 

                            หุ้นสามญั............................................หุ้น   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................................เสียง 

                            Ordinary share                                   shares, and is entitled to cast                                                             votes 

                            หุ้นบุริมสิทธิ.......................................หุ้น   และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได.้............................................เสียง 

                            Preference Share                                shares, and is entitled to cast                                                           votes 

             รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด / Total..................................................เสียง / votes 
                                                                                                                                           

4)  ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

      I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows: 
 

        วาระท่ี   1  : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 ของบริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั   

Agenda 1  :  To certify the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2021 of Beryl 8 Plus Company Limited. 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                         The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

        วาระท่ี   2  : รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการ ประจาํปี 2564 (มกราคม – ธนัวาคม 2564) 

 Agenda 2  : To consider and acknowledge the Company’s performance report for the year 2021 (January – December 2021) 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                         The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
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        วาระท่ี   3  : พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรับปี 2564 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

        Agenda 3  : To consider and approve the Company’s financial statements for the year ended December 31, 2021. 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                         The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 

        วาระท่ี   4  : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2564       

Agenda 4  : To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve fund and the dividend payment from the Company’s 2021 

operating results. 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                         The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

        วาระท่ี   5  : พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2565 

        Agenda 5  : To consider and approve the appointment of the Auditors and the audit fees for the year 2022. 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                         The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

        วาระท่ี   6  : พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2565 

 Agenda 6  : To consider and approve the determination of directors’ remuneration for the year 2022. 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                         The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

        วาระท่ี   7  : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 Agenda 7  : To consider and approve the election of Directors to replace those retiring by rotation. 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                     The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                        The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

                      การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด / The appointment of the whole Board of Directors 
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                  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / The appointment of individual Directors 

1. กรรมการคนท่ี 1 นายตรีขวญั  บุนนาค  /  Mr. Threekwan Bunnag 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 

2. กรรมการคนท่ี 2 ดร.นิธินาถ  สินธุเดชะ  /  Dr. Nithinart Sinthudeacha  

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 

3. กรรมการคนท่ี 3 นายกานต ์ปุญญเจริญสิน  /  Mr. Karn Punyacharoensin  

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
  

        วาระท่ี   8  : พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี)    

 Agenda 8  : To consider other matters (if any) 

(ก)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                      The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข)  ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                         The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

5) การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่

ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

The Proxy’s voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a 

shareholders voting. 

ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน

เร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณา

และลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting 

considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, 

the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects. 
 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือ 

มอบฉนัทะ ให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect. 

 

                                                           ลงช่ือ / Signed ………………………………………ผูม้อบฉนัทะ / Grantor 

                        ลงช่ือ/ Signed ………………………………….........ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

                        ลงช่ือ/ Signed ………………………………….........ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

                        ลงช่ือ/ Signed ………………………………….........ผูรั้บมอบฉนัทะ / Proxy 

           วนัท่ี / Date ……......../………….………/………… 
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หมายเหตุ / Remarks 

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 

Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy from C 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ  / Evidences to be enclosed with the proxy form are: 

(1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

       Letter of attorney form shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder 

(2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian)  

         Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian 

3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of such 

shareholder cannot be split for more than one proxy. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director  

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อแบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 

Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy’s intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy 

Form C. 
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ใบประจําต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) / Annex to the Form of Proxy (Form C) 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุ้นของ บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 บริษทั เบริล 8 พลสั 

จํากัด (มหาชน) ในวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น . ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงจะดาํเนินการถ่ายทอดสดจากสํานักงานใหญ่ของบริษทั เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเกา้ (อาคารบี) ชั้นท่ี 

19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนัเวลา และสถานท่ีอื่นดว้ย  

Grant of proxy as a shareholder of Beryl 8 Plus Public Company Limited at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders to be held 

on Tuesday, April 26, 2022 at at 14:00 hrs., via electronic means (E-AGM) in compliance with the law on meetings held via electronic means. The 

live streaming of the meeting will be conducted from the Company’s Head Office located at No. 33/ 4 the 9th Tower Grand Rama 9 Building (Tower 

B), Floor 19, 33/4 Rama 9 Road, Huai Khwang, Bangkok 10310, or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.  
 

       วาระท่ี / Agenda........................ เร่ือง /Subject …..................................................................................................................................... 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                       The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                        The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

       วาระท่ี / Agenda........................ เร่ือง / Subject …..................................................................................................................................... 

(ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

                       The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.   

(ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

                        The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows; 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

        วาระท่ี   7  : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ        

 Agenda 7  : To consider and approve the election of Directors to replace those retiring by rotation. 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 
 

 ช่ือกรรมการ ................................................................................................................................................................................ 

 เห็นดว้ย / Approve ………เสียง / vote(s) ไม่เห็นดว้ย / Not approve ……..เสียง / vote(s)  งดออกเสียง / Abstain .……เสียง / vote(s) 

    

   ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการในใบประจาํต่อแบบพิมพห์นงัสือมอบฉนัทะถูกตอ้งบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

      I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect 



                                                                                
   ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 

หนา้ 1 จาก 2 

 

 

รายละเอยีดกรรมการอสิระผู้รับมอบฉันทะ 

 

1. ช่ือ นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม 

อายุ 59 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / 

  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

33/4 อาคาร เดอะไนนท์าวเวอร์ แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี)  

ชั้นท่ี 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี 

2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2561 – 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั 

 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2563 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมบริษทัจดัการลงทุน 

2563 – ปัจจุบนั กรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  บริษทั แมท็ช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูชัน่ จาํกดั (มหาชน)  

 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน /  

 ประธานกรรมการบรรษทัภิบาล  

2558 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / บริษทั เอสไอเอสบี จาํกดั (มหาชน) 

 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน   

2558 – ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ ทาลิส จาํกดั  

2558 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษทั เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี คอมเมอร์เชียล 

  แอสเสท แมนเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษทัหลกัทรัพย ์เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย ์ 

  จาํกดั (มหาชน) 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน  -ไม่มี- 



                                                                                
   ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 5 
 

หนา้ 2 จาก 2 

 

 

2. ช่ือ นายอุดมศกัด์ิ อภิชาติธนพฒัน ์

อายุ 42 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้ บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

33/4 อาคาร เดอะไนนท์าวเวอร์ แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี)  

ชั้นท่ี 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

ประสบการณ์ทํางานย้อนหลัง 5 ปี 

2564 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /   

 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2561 – 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2562 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทาวซนัด ์คีย ์จาํกดั 

2561 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฟาติมา ดิเวล็ล๊อปเมน็ท ์2018 จาํกดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ฟาติมา ดิเวล็ล๊อปเมน็ทจ์าํกดั 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชัน่แนล

จาํกดั 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษท่ีแตกต่างจากกรรมการท่านอ่ืน -ไม่มี- 
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