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หนา้ 1 จาก 10 

 

 

วิธีการลงทะเบียน ข้ันตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM)  

การมอบฉันทะและการส่งคําถาม 

• วิธีการลงทะเบียน 

บริษทัฯ ขอแจง้ขอ้ปฏิบติัสาํหรับการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีประสงค์เขา้ร่วมประชุม E-AGM สามารถแจง้ความประสงคโ์ดย นาํส่งเอกสาร

แสดงตัวตนเ พ่ือ ยืนยันสิทธิ เข้า ร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนํา ส่ง เอกสาร  เ พ่ือระบุตัวตน โดยเข้าไปท่ี    

https://be8.foqus.vc/registration/ หรือสแกน QR Code เพ่ือเขา้สู่ระบบ 

 

 
 

โดยระบบจะเปิดให้ดาํเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 12-22 เมษายน 2565 และดาํเนินการดงัน้ี 

1. เม่ือเขา้สู่ระบบแลว้ ให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ กรอกขอ้มูลตามท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้ง

ตรงกนักบัขอ้มูล ณ วนั Record Date จากบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั) เช่น  

• เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรัพย ์

• เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล  

• อีเมลท่ีใชส้าํหรับการรับ WebLink ในการเขา้สู่การประชุม E-AGM ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผา่น (Password) 

สาํหรับการเขา้ร่วมประชุม E-AGM 

• หมายเลขโทรศพัท ์
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• แนบเอกสารเพ่ิมเติม ตามกรณี ดงัน้ี 

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน / นิติบุคคล ท่ีไม่ใช่

กรรมการอิสระของบริษัทฯ 

เอกสารประจาํตวัท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงยงัไม่

หมดอายุ และปรากฎภาพถ่ายของผูถื้อหุ้น เช่น 

บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว

ข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือ

เดินทางตามเอกสาร และแบบลงทะเบียนตาม

เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 

ทั้งน้ี ให้ส่งเอกสารฉบับจริงมายงับริษัทฯ ทาง

ไปรษณียด์ว้ย 

 

(รายละเอียดปรากฏตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และ

วิธีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ 

และการออกเสียง) 

ตามเอกสารการมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 พร้อม

เอกสารประกอบและแบบลงทะเบียนตามเอกสารส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ย 10 

ทั้งน้ี ให้ส่งเอกสารฉบบัจริงมายงับริษทัฯ ทางไปรษณีย์

ดว้ย 

 

(รายละเอียดปรากฏตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธี

ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการ

ออกเสียง) 

2. เม่ือบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ บริษทัฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสาร 

เพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดยเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะจะไดรั้บอีเมลแจง้

รายละเอียด ดงัน้ี 

• ช่ือผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผา่น (Password) 

• WebLink ในการเขา้สู่ระบบการประชุม E-AGM  

• คู่มือการใชง้านระบบ  

ในกรณีท่ี ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ไดรั้บการอนุมัติ ท่านจะไดรั้บอีเมลแจง้สาเหตุ และสามารถย่ืนเอกสาร

เพ่ิมเติมหรือนาํส่งเอกสารท่ีไดรั้บการแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้

3. ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ เก็บรักษาช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช้ (Password) ไวเ้ป็นความลบั ไม่

เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณีท่ีช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยงัไม่ไดรั้บภายใน

วนัท่ี 25 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษทัฯ โดยทนัที 

4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-AGM ท่ีบริษทัฯ ไดส่้งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 

ทั้งน้ี ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเร่ิมการประชุม อย่างไรก็ตาม การ

ถ่ายทอดสดการประชุมจะเร่ิมในเวลา 14.00 น. เท่านั้น 

5. สาํหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้

โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะไม่ลงคะแนน

สาํหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมติั 
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6. กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการ

ประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษทัฯ โดยบริษทัฯ จะระบุช่องทางการ

ติดต่อ Quidlab ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ให้ท่าน 
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• เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 

1.  กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: 

- แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) ซ่ึงผูถื้อหุ้นลงลายมือช่ือแลว้ 

- ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงยงัไม่หมดอายุ และปรากฎ

ภาพถ่ายของผูถื้อหุ้น เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขบัรถ หรือ

หนงัสือเดินทาง บริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ 

เอกสาร ท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง บริเวณสถานท่ีลงทะเบียน 

- กรณีมีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.  กรณีมอบฉันทะ:  

- ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะ ให้ผูห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูรั้บมอบฉันทะก็ได ้แต่ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียว

เท่านั้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชุมว่าเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  โดยกาํหนดไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะเพ่ือให้ผูรั้บมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ให้ผูรั้บมอบฉนัทะส่งหนงัสือมอบฉนัทะไวต้่อประธานท่ีประชุม และ/หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากประธานก่อน

เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีสําคัญ   

ผูม้อบฉันทะตอ้งลงนามกาํกบัไวทุ้กแห่ง หนงัสือมอบฉันทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษทัฯ รับภาระติด

อากรแสตมป์ให้) 

เอกสารท่ีต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  

1)  แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 

2)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) หรือ 

Download จาก https://www.beryl8.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

3)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพร้อมลงนามรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

4)  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูรั้บมอบฉันทะพร้อมลงนาม

รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูรั้บมอบฉนัทะ 

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทย :  

1)  แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 

https://www.beryl8.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings
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2)  หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) หรือ Download 

จาก https://www.beryl8.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วน

และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

3)  สําเนาใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 

ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของสาํเนา 

4)  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบสําคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว 

หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง ของผูรั้บมอบฉันทะ  ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรอง

ความถูกตอ้งของสาํเนา 

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล: 

- นิติบุคคลสัญชาตไิทย  

1)  แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 

2)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) หรือ 

Download จาก https://www.beryl8.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

3)  สาํเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรับรอง ท่ีไดอ้อกให้ไม่เกิน 1 ปี 

ซ่ึงรับรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้นๆ และหนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) ทั้งน้ี เอกสาร

ดงักล่าวตอ้งมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูมี้อาํนาจกระทาํการ

แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

4)  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล  

ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของสาํเนา 

5)  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ ของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงบุคคล

ดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของสาํเนา 

-    นิติบุคคลซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

1) แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 

2) ห นัง สื อ ม อ บ ฉั น ท ะ  แ บ บ  ค .  ท่ี ส่ ง ม า พ ร้ อ ม ห นัง สื อ นัด ป ร ะ ชุ ม  ห รื อ  Download จ า ก

https://www.beryl8.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings ซ่ึงได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน 

รวมทั้งลงลายมือช่ือผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูรั้บมอบฉนัทะ 

3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีออกโดยกระทรวง

พาณิชย ์ซ่ึงออกมาให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้น และลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือ

ของนิติบุคคล หรือผูรั้บมอบอาํนาจของคสัโตเดียน (Custodian) (กรณีมีหนงัสือมอบอาํนาจกาํหนดให้ผูรั้บมอบอาํนาจลง

นามรับรองเอกสารดงักล่าวได)้  

4) สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของสาํเนา 

https://www.beryl8.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings
https://www.beryl8.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings
https://www.beryl8.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings
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5) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ ของผูรั้บมอบฉันทะ ซ่ึงบุคคล

ดงักล่าวไดล้งลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้งของสาํเนา 

6) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของคสั

โตเดียน (Custodian)   

7) สําเนาหนังสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ของคสัโตเดียน (Custodian)  

เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย และให ้

ผูถื้อหุ้นหรือผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 

• กรณีใชก้ารพิมพล์ายน้ิวมือแทนการลงลายมือช่ือ ให้พิมพล์ายน้ิวหัวแม่มือซ้ายและเขียนขอ้ความกาํกบั

ไวว่้า “ลายพิมพห์ัวแม่มือซ้ายของ …….” และตอ้งมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูน้ั้น และตอ้ง

พิมพล์ายน้ิวมือต่อหน้าพยาน ซ่ึงพยานตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง และตอ้งแนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัร

ประจาํตวัขา้ราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งแนบไปพร้อมกนัดว้ย 

• ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น บมจ. เบริล 8 พลสั ประจาํปี 2565 ถา้ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้

ดว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้นเป็นผูรั้บมอบฉันทะ หรือ

เลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี  

1. นายฉัตรพ ี ตันติเฉลิม หรือ  

2. นายอุดมศักด์ิ  อภิชาตธนพฒัน์ 

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (เอกสารมอบฉนัทะ) 

• ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีไดจ้ดัทาํขึ้น และลงนามครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ท่ีกล่าวขา้งตน้ ไปยงัเลขานุการบริษทัฯ 

พร้อมเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีอีเมล ์: be8_corpsec@beryl8.com และส่งเอกสารฉบบัจริง

ทางไปรษณีย ์ล่วงหนา้ก่อนการประชุมอยา่งนอ้ย 1 วนั มาท่ี 

ฝ่ายเลขานุการบริษทั  บริษทั เบริล 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

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

ชั้นท่ี 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

เพ่ือให้เจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ ไดมี้เวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นไม่

สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุ้น

จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้

เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะ

แบบ ค. 

  

mailto:be8_corpsec@beryl8.com
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• ท้ังนี้ ผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัว

ข้าราชการ/หนังสือเดินทาง (สําหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพ่ือลงทะเบียน 

3.  กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ให้ผูจ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน  

โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํส่ังศาลแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ดัการมรดก ซ่ึงลงนามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุม

มาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

4.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  ให้บิดา-มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉนัทะ

ให้ผูอ่ื้น เขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

5.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ให้ผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษเ์ขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองหรือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํส่ังศาลแต่งตั้งให้เป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ ์ซ่ึงลง

นามรับรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชุมมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

บริษทัฯ จะเร่ิมเปิดระบบการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2565 ก่อนเร่ิมการประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

เป็นต้นไป ในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 

สาํนกังานใหญ่ของบริษทัฯ 

การออกเสียงลงคะแนน 

 ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน 

  1.  ประธานท่ีประชุมขอให้ผูถื้อหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 

 2.  ผูถื้อหุ้นท่ีประสงคจ์ะออกเสียงไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ทาํเคร่ืองหมายลงในช่องไม่เห็นดว้ย หรืองด

ออกเสียง เพ่ือให้ระบบประมวลผล 

 3.  ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ย หรือไม่ทาํเคร่ืองหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอต่อท่ี

ประชุม 

องค์ประชุม 

 ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) 

คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด ซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวน

หุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

การออกเสียงลงคะแนน 

1.  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย  โดยให้นบัหุ้นหน่ึงหุ้นมีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชุมผู ้

ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

- ในกรณีอ่ืน ซ่ึงมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับริษทัฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดาํเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
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2.  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะ

ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 

3.  ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ี

ประชุม อาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชัว่คราวก็ได ้

4.  การลงคะแนนลบั อาจจะทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คน ร้องขอและท่ีประชุมลงมติให้มีการ

ลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชุมจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันั้น และแจง้ให้ท่ีประชุมทราบก่อนการ

ออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 

5.  การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมเฉพาะท่ี

ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและผูถื้อหุ้นท่ี

มอบฉนัทะท่ีไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้ 

6.  การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้

จาํนวนหุ้นของผูเ้ขา้ประชุม 

 

 

 

  
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน  
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การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

เพ่ือให้สอดคลอ้งและเป็นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  บริษทั เบริล 8 พลสั 

จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จึงให้ความสําคญักบัความเป็นส่วนตวัในขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน ดงันั้น จึงขอแจง้ให้ท่าน 

ผูถื้อหุ้นทราบดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทัฯ จะเก็บรวบรวม หรือรับเอาขอ้มูลประเภทต่าง ๆ  ท่ีเป็นขอ้มูลส่วนบุคคลจากท่าน

โดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเขา้ร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) แบบสอบถามเก่ียวกบัสุขภาพ (หากมี) 

สําเนาบตัรหรือสําเนาเอกสารยืนยนัตวับุคคลท่ีท่านย่ืนประกอบการลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดั

เฉพาะขอ้มูลส่วนบุคคลดงัต่อไปน้ี: 

  • ขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไป ไดแ้ก่ ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู่ วนัเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศพัท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ 

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี เลขประจาํตวัประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล จาํนวนหุ้น เป็นตน้ 

  • ขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อน ไดแ้ก่ เช้ือชาติ ศาสนา หมู่โลหิต ภาพถ่ายหรือภาพเคล่ือนไหวจากการบนัทึกวีดีโอ

ภายในงาน ขอ้มูลสุขภาพ ประวติัทางการแพทย ์หรือภาวะทุพพลภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินการเก่ียวกบักิจกรรมท่ีท่าน

เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ จะใช้ความพยายามอย่างดีท่ีสุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยท่ีเพียงพอ  

เพ่ือปกป้องคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีละเอียดอ่อนของทา่น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปกปิดขอ้มูล ท่ีละเอียดอ่อนก่อน

นาํส่งเอกสารให้แก่บริษทัฯ ได ้กรณีท่านไม่ไดป้กปิดขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนดงักล่าว บริษทัฯ สงวนสิทธิ ในการปกปิดขอ้มูล

ท่ีละเอียดอ่อนบนเอกสารท่ีไดรั้บ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีละเอียดอ่อนของท่าน 

2. บริษทัฯ เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของทา่นเพ่ือวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

  • เพ่ือเรียก จัดให้มี และดําเนินการประชุมผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซ่ึงรวมถึงการยืนยนัตัวตนของท่าน  

การส่งเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือดาํเนินการใด ๆ  ให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น การบริหาร

จดัการบริษทัฯ การจดักิจกรรม การส่งข่าวสารหรือขอ้เสนอใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของถือหุ้น  

 • เพ่ือใชใ้นการจดัทาํบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ และเป็นหลกัฐานในการเขา้ร่วมประชุม

ของท่าน เพ่ือการรักษาความปลอดภยั รวมถึงเพ่ือการใด ๆ  ตามจาํเป็นท่ีเก่ียวขอ้งอนัเป็นประโยชน์อนัชอบธรรมของบริษทัฯ 

และบุคคลอ่ืนโดยไม่เกินขอบเขตท่ีท่านสามารถคาดหมายไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

•  เพ่ือดาํเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพนัตามกฎหมายระหว่างบริษทัฯ และ/หรือให้ความร่วมมือกบัศาล 

หน่วยงานกาํกบัดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานท่ีบงัคบัใชก้ฎหมายเพ่ือการใชอ้าํนาจรัฐท่ีบงัคบัใชก้บับริษทัฯ  

  •  เพ่ือประโยชน์สาธารณะในการคุม้ครองลูกคา้รายอ่ืน ๆ ในสถานท่ีของบริษทัฯ เม่ือบริษทัฯ มีความจาํเป็น

ทางกฎหมายท่ีตอ้งเก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หรือเพ่ือการปฏิบติัตามสัญญากบัทา่น และท่าน

ไม่สามารถให้ขอ้มูลส่วนบุคคลแก่บริษทัฯ บริษทัฯ อาจไม่สามารถให้บริการของบริษทัฯ แก่ท่านหรือปฏิบติัตามสัญญาท่ี

บริษทัฯ มี หรือกาํลงัจะมีกบัทา่นไดอ้ยา่งเตม็ท่ี (เช่น เพ่ือให้ทา่นสามารถเขา้ร่วมการประชุม และ/หรือการเขา้ถึงสถานท่ีของ

บริษทัฯ เป็นตน้)  

3. บริษทัฯ จะเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าท่ีจาํเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพ่ือให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคท่ี์บริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษทัฯ อาจเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ

เวลานานขึ้น หากบริษทัฯ จาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
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4. ภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมายและขอ้ยกเวน้ตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทา่นอาจมีสิทธิในการขอเขา้ถึง และ/หรือ

ขอรับ สําเนา โอนยา้ย แกไ้ข ลบ ทาํลาย หรือทาํให้ขอ้มูลกลายเป็นขอ้มูลท่ีไม่ระบุตวัตนในขอ้มูลส่วนบุคคลบางประเภท

ของทา่นท่ีบริษทัฯ มี ระงบั  และ/หรือคดัคา้นกิจกรรมบางประเภทท่ีบริษทัฯ มีและใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของท่าน หากบริษทัฯ 

ไดด้าํเนินการใดโดยความยินยอมของท่าน ทา่นอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านได ้แต่บริษทัฯ อาจไม่สามารถให้บริการ

ของบริษทัฯ แก่ท่านไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ทา่นอาจมีสิทธิร้องขอให้บริษทัฯ  เปิดเผยท่ีมาของการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่านโดยไม่ไดรั้บความยินยอมจากท่าน และย่ืนเร่ืองร้องเรียนไปยงัหน่วยงานท่ีมีอาํนาจตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช ้ 
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