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วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM)  

การมอบฉันทะและการส่งคาํถาม 

• วิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) 

บรษิัทฯ ขอแจง้ขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) ดงันี ้

o การแจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมประชุมสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-EGM) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-EGM สามารถแจง้ความประสงคโ์ดยนาํส่งเอกสารแสดง

ตวัตนเพ่ือยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-EGM ผ่านระบบนาํส่งเอกสาร (Pre-Registration) เพ่ือระบตุวัตน  โดยเขา้ไปท่ี   

https://app.inventech.co.th/BE8081315R   

หรือสแกน QR Code เพ่ือเขา้สู่ระบบ 

  
 

ระบบจะเปิดใหด้าํเนินการ ตัง้แต่วนัท่ี 30 มิถนุายน เวลา 8.30 น. ถึงวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2565 จนกว่าจะปิดการประชมุ  

o วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอนิ) และ การนําเข้าเอกสารสู่ระบบ 

1. สแกนคิวอารโ์คด้ (QR Code) หรือ พิมพท่ี์อยู่เว็บไซตต์ามท่ีระบใุนจดหมายเชิญประชมุ เพ่ือเขา้สู่ระบบ 

2. เมื่อเข้าสู่ระบบแลว้ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคาํรอ้งเข้าร่วมประชุม โดยเลือกประเภทแบบคาํรอ้ง         

มาดว้ยตนเอง หรือ รบัมอบฉนัทะ 

3. กรอกข้อมูลตามท่ีระบบแสดง (โดยขอ้มูลท่ีกรอกในระบบตอ้งตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท         

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั) ดงันี ้

- อีเมลท่ีใชส้าํหรบัการรบั URL ในการเขา้สู่การประชุม E-EGM ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหัสผ่าน (Password) 

สาํหรบัการเขา้รว่มประชมุ E-EGM 

- เลขประจาํตวัประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุคล  

- เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ 

- จาํนวนหุน้ 
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- ชื่อ - นามสกลุของผูถื้อหุน้  

- หมายเลขโทรศพัท ์

- เอกสารแนบ: แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้ 

(ระบบรองรบัไฟลเ์อกสาร ดงันี ้1. JPG 2.PNG 3.HEIC และ 4. PDF) 

- เงื่อนไขและนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคล: อ่านขอ้กาํหนดการเขา้ร่วมประชุมและนโยบายขอ้มลูส่วนบุคคล และ

คลิกท่ีกล่องส่ีเหล่ียมใหข้ึน้เคร่ืองหมายถกูเพ่ือยอมรบั จากนัน้กด “ส่งแบบคาํรอ้ง” 

4. เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 2 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสาร 

เพ่ือยืนยันสิทธิเขา้ร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะไดร้ับอีเมลแจ้ง

รายละเอียด ดงันี ้

- Link สาํหรบัการเขา้ประชมุ E-EGM 

- ชื่อผูใ้ช ้(Username) และ รหสัผ่าน (Password) 

- คู่มือการใชง้านระบบ 

ในกรณีท่ีเอกสารไม่สมบูรณ ์ท่านจะไดร้บัอีเมลแจง้สาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพ่ิมเติมหรือนาํส่งเอกสารท่ีไดร้บั

การแกไ้ขเพ่ิมเติมได ้

5. ทั้งนี ้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช ้(Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ      

ไม่เปิดเผยแก่ผูอ่ื้น และในกรณีท่ีชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ไดร้ับ

ภายในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2565 กรุณาติดต่อบรษิัทฯ โดยทนัที 

6. ขอใหท่้านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชุม E-EGM ท่ีบริษัทฯ ไดส่้งใหท่้านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 

ทั้งนี ้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่ วโมง  ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม                  

การถ่ายทอดสดการประชมุจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านัน้ 

7. กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-EGM ก่อนการประชมุ หรือระหว่างการประชมุ 

กรุณาติดต่อ Inventech ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุ E-EGM ของบรษิัทฯ โดยบรษิัทฯ จะระบชุ่องทางการตดิตอ่ 

Inventech ไวใ้นอีเมลท่ีไดส่้งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผูใ้ช ้(Password) ใหท่้าน 
  

กรณีเข้าร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอืน่ / นิติบคุคล ทีไ่ม่ใช่

กรรมการอิสระของบริษทัฯ 

เอกสารประจาํตวัท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งยงัไม่หมดอายุ 

และปรากฎภาพถ่ายของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจําตัว

ประชาชน หรือบัตรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบอนุญาต

ขับรถ ห รือหนัง สือเดินทางตามเอกสาร และแบบ

ลงทะเบียนตามเอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 

ทัง้นี ้ใหส่้งเอกสารฉบบัจรงิมายงับรษิัทฯ ทางไปรษณียด์ว้ย 

(รายละเอียดปรากฏตาม การมอบฉนัทะ) 

ตามเอกสารการมอบฉันทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 พรอ้ม

เอกสารประกอบและแบบลงทะเบียนตามเอกสาร         

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 

ทัง้นี ้ใหส่้งเอกสารฉบบัจรงิมายงับรษิัทฯ ทางไปรษณียด์ว้ย 

(รายละเอียดปรากฏตาม การมอบฉนัทะ) 
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o การเข้าร่วมประชุม 

บรษิัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเขา้รว่มประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ก่อนเริ่มการประชมุ ตัง้แต่เวลา 08.00 น. 

เป็นตน้ไป ในวนัพฤหสับดีท่ี  7 กรกฎาคม 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-EGM) เท่านัน้ โดยถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุ 

สาํนกังานใหญ่ของบรษิัทฯ โดยมีขัน้ตอนการลงทะเบียนเพ่ือเขา้รว่มประชมุ (e-Register) ดงันี ้

1. คลิก Link สาํหรบัเขา้หอ้งประชมุท่ีไดร้บัจากอีเมล 

2. นาํ Username และ Password มากรอก หรือขอรหสั OTP ในการเขา้สู่ระบบ 

3. กดปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” 

4. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ” โดยคะแนนเสียงจะถกูนบัเขา้องคป์ระชมุ 

ในกรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-EGM ก่อนการประชมุ หรือระหว่างการ

ประชมุ กรุณาติดต่อ Inventech ซึ่งเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบการประชมุ E-EGM ของบรษิัทฯ ไดท้างโทรศพัทห์มายเลข 02-

931-9138  

o การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง 

ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย จะแจง้สรุปวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัผลการลงคะแนน

เสียงใหท่ี้ประชมุรบัทราบก่อนเขา้สู่วาระการประชมุ 

วิธีการออกเสียงลงคะแนน 

 ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจะขอใหผู้ถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ใหผู้ถื้อหุน้ทาํการ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. กดเมน ู“การลงคะแนน”  

2. เลือกวาระท่ีตอ้งการลงคะแนนเสียง 

3. กดปุ่ มลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค ์

4. ระบบจะแสดงสถานะของการลงคะแนนเสียงล่าสดุท่ีไดท้าํการเลือกลงคะแนน 

  ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได ้โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 

“งดออกเสียง” กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสาํหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็น

ดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ

องคป์ระชุม 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) 

คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด ซึ่งถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนหุน้

ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

การออกเสียงลงคะแนน 

1.  การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย  โดยใหน้บัหุน้หน่ึงหุน้มีเสียงหน่ึงเสียง และมติของท่ีประชมุ          

ผูถื้อหุน้นัน้ ใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน             

ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด 
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- ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอ้บงัคบับรษิัทฯ กาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ใหด้าํเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกาํหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 

2.  การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ

ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด หา้มมิใหอ้อกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ และประธานในท่ีประชุม 

อาจจะเชิญใหผู้ถื้อหุน้นัน้ออกนอกหอ้งประชมุชั่วคราวก็ได ้

4.  การลงคะแนนลับ อาจจะทาํไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คน รอ้งขอและท่ีประชุมลงมติให้มีการ

ลงคะแนนลบัดงักล่าว โดยประธานในท่ีประชมุจะเป็นผูก้าํหนดวิธีการลงคะแนนลบันัน้ และแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบก่อนการ

ออกเสียงลงคะแนนลบัดงักล่าว 

5.  การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมเฉพาะท่ี  

ออกเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและผูถื้อหุน้ท่ี

มอบฉนัทะท่ีไดบ้นัทึกไวล่้วงหนา้ 

6.  การแจง้ผลการลงคะแนนเสียงจะระบคุะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้

จาํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชมุ 

o การส่งคาํถาม 

ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามเก่ียวกบัวาระการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2565 ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 22 มิถนุายน 

2565 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2565 โดยใชแ้บบฟอรม์การส่งคาํถามล่วงหนา้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9)   
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• การมอบฉันทะ  

1.  กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: 

- แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) ซึ่งผูถื้อหุน้ลงลายมือชื่อแลว้ 

- ผูถื้อหุน้เป็นบุคคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกใหซ้ึ่งยงัไม่หมดอายุ และปรากฎ

ภาพถ่ายของผู้ถือหุน้ เช่น บัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือ

หนงัสือเดินทาง บรเิวณสถานท่ีลงทะเบียน 

- ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติต่างดา้ว โปรดแสดงใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือ 

เอกสาร ท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง บรเิวณสถานท่ีลงทะเบียน 

- กรณีมีการแกไ้ขชื่อ-ชื่อสกลุ ตอ้งแสดงหลกัฐานรบัรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

2.  กรณีมอบฉันทะ:  

- ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ สามารถมอบฉันทะ ใหผู้ห้น่ึงผูใ้ดเป็นผูร้บัมอบฉันทะก็ได ้แต่ผูร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียว

เท่านัน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพรอ้มนี ้

- ผูม้อบฉนัทะอาจแสดงความประสงคท่ี์จะออกเสียงลงคะแนนแยกไดใ้นแต่ละวาระของการประชมุว่าเห็นดว้ย ไม่

เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  โดยกาํหนดไวใ้นหนังสือมอบฉันทะเพ่ือใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

- ใหผู้ร้บัมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไวต้่อประธานท่ีประชุม และ/หรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากประธานก่อน

เวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความท่ีสําคัญ   

ผู้มอบฉันทะตอ้งลงนามกาํกับไวทุ้กแห่ง หนังสือมอบฉันทะตอ้งติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ รับภาระ       

ติดอากรแสตมป์ให)้ 

เอกสารทีต่้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :  

1)  แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแลว้ 

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

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

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

3)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการของผูม้อบฉนัทะพรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้อบฉนัทะ  

4)  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวขา้ราชการของผูร้บัมอบฉันทะพรอ้มลงนาม

รบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูร้บัมอบฉนัทะ 

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย :  

1)  แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแลว้ 

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

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

ครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

3)  สาํเนาใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง 

ซึ่งผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรองความถกูตอ้งของสาํเนา 

4)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว 

หรือหนงัสือเดินทาง หรือเอกสารท่ีใชแ้ทนหนงัสือเดินทาง ของผูร้บัมอบฉันทะ  ซึ่งบุคคลดงักล่าวไดล้งลายมือชื่อรบัรอง

ความถกูตอ้งของสาํเนา 

• กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล: 

- นิติบุคคลสัญชาติไทย  

1)  แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแลว้ 

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

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

ถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

3)  สาํเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานท่ีมีอาํนาจรบัรอง ท่ีไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี 

ซึ่งรบัรองความถูกตอ้งโดยบุคคลผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนัน้ๆ และหนงัสือมอบอาํนาจ (ถา้มี) ทัง้นี ้เอกสาร

ดังกล่าวต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลท่ีลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอาํนาจ              

กระทาํการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

4)  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล  

ซึ่งบคุคลดงักล่าวไดล้งลายมือชื่อรบัรองความถกูตอ้งของสาํเนา 

5)  สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคล

ดงักล่าวไดล้งลายมือชื่อรบัรองความถกูตอ้งของสาํเนา 

-    นิติบุคคลซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)   

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

1) แบบการลงทะเบียน (เอกสารส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) ซึ่งผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือชื่อแลว้ 

2) ห นัง สือ ม อ บ ฉัน ท ะ  แ บ บ  ค .  ท่ี ส่ ง ม า พ ร้อ ม ห นัง สือ นัด ป ร ะชุม  ห รื อ  Download จ าก

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

รวมทัง้ลงลายมือชื่อผูม้ีอาํนาจลงลายมือชื่อของนิติบคุคลซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 

3) สาํเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ท่ีออกโดยกระทรวง

พาณิชย ์ซึ่งออกมาใหไ้ม่เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ และลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงลายมือ

ชื่อของนิติบคุคล หรือผูร้บัมอบอาํนาจของคสัโตเดียน (Custodian) (กรณีมีหนงัสือมอบอาํนาจกาํหนดใหผู้ร้บัมอบอาํนาจ

ลงนามรบัรองเอกสารดงักล่าวได)้  

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ ของผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคล

ของคสัโตเดียน (Custodian) ซึ่งบคุคลดงักล่าวไดล้งลายมือชื่อรบัรองความถกูตอ้งของสาํเนา 
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5) สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งบุคคล

ดงักล่าวไดล้งลายมือชื่อรบัรองความถกูตอ้งของสาํเนา 

6) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร้ับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจของ        

คสัโตเดียน (Custodian)   

7) สาํเนาหนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศใหข้องคสัโตเดียน (Custodian)  

เป็นผูล้งลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให ้

ผูถื้อหุน้หรือผูม้ีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลนัน้ รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

• กรณีใชก้ารพิมพล์ายนิว้มือแทนการลงลายมือชื่อ ใหพิ้มพล์ายนิว้หวัแม่มือซา้ยและเขียนขอ้ความกาํกบั

ไวว้่า “ลายพิมพห์วัแม่มือซา้ยของ …….” และตอ้งมีพยาน 2 คน รบัรองว่าเป็นลายพิมพนิ์ว้มืออนัแทจ้รงิของผูน้ัน้ และตอ้ง

พิมพล์ายนิว้มือต่อหนา้พยาน ซึ่งพยานตอ้งลงลายมือชื่อรบัรอง และตอ้งแนบสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือบัตร

ประจาํตวัขา้ราชการของพยานพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแนบไปพรอ้มกนัดว้ย 

• ในการประชมุวสิามญัผูถื้อหุน้ บมจ. เบรลิ 8 พลสั ครัง้ท่ี 1/2565 หากผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ

ไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุน้อาจเลือกมอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้เป็นผูร้บัมอบฉันทะ หรือ

เลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ คนใดคนหน่ึงเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนนแทนได ้ตามรายชื่อดงัต่อไปนี ้ 

1. นายตรีขวญั บนุนาค หรือ 

2. นายฉตัรพี  ตนัติเฉลิม หรือ  

3. นายอดุมศกัดิ์  อภิชาตธินพฒัน ์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (เอกสารมอบฉนัทะ) 

• ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนหรือใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผูร้บัมอบฉันทะ 

โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะท่ีไดจ้ัดทาํขึน้ และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวข้างตน้ ไปยังเลขานุการบริษัทฯ  

พรอ้มเอกสารต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ท่ีอีเมล : be8_corpsec@beryl8.com และส่งเอกสารฉบบัจรงิ

ทางไปรษณีย ์ล่วงหนา้ก่อนการประชมุอย่างนอ้ย 1 วนั มาท่ี 

ฝ่ายเลขานกุารบรษิัท  บรษิทั เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) 

เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์พระรามเกา้ (อาคารบี)  

ชัน้ท่ี 19 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี ้ผู้ถือหุ้น          

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้

จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน นอ้ยกว่าจาํนวนท่ีตนถืออยู่ได ้

เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉันทะ

แบบ ค. 

• ทัง้นี ้ผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุม จะตอ้งแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน/บตัรประจาํตัว

ขา้ราชการ/หนงัสือเดินทาง (สาํหรบัชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะเพ่ือลงทะเบียน 
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3.  กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม : ใหผู้จ้ดัการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม

แทน  โดยจะตอ้งมเีอกสารคาํสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้ีอาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนั

ประชมุมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

4.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ :  ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือ           

มอบฉนัทะใหผู้อ่ื้น เขา้รว่มประชมุแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนาทะเบียนบา้นของผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูเ้ยาวม์าแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

5.  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ: ใหผู้อ้นบุาลหรือผูพิ้ทกัษ์เขา้รว่มประชุม

ดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูอ้นุบาลหรือผูพิ้ทกัษ์ 

ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูม้ีอาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน กอ่นวนัประชมุมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

 

 

 

  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเ้ฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่าน้ัน  
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คาํบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) 

 

บรษิัท เบรลิ 8 พลสั จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนกัถึงความสาํคญัของขอ้มลูส่วนบคุคลของผูถื้อหุน้ และ/

หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพ่ือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูล        

ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคาํบอกกล่าวการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลนี ้จะครอบคลมุถึงวิธีเก็บรวบรวม ใชง้าน เปิดเผย

และ ประมวลผลขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุยืนยนัตวัตนของผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะไดท้ัง้ทางตรงและ/หรือ

ทางออ้ม โปรดสละเวลา เพ่ือศกึษาขอ้มลูและสิทธิต่างๆ เพ่ือใหเ้ขา้ใจอย่างชดัเจน  

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลที ่บริษัทฯ เก็บรวบรวม  

บรษิัทฯ จะรบัและเก็บรวบรวมขอ้มลูส่วนบคุคลโดยตรงจากผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉนัทะ และจากบรษิทั 

ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั (TSD) ซึ่งไดร้บัมอบหมายจากบรษิัทฯ ใหท้าํหนา้ท่ีนายทะเบียนหุน้

ของบรษิัทฯโดยขอ้มลูส่วนบคุคลประกอบดว้ย  

1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ                 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคล่ือนไหวจากการบันทึกวีดีโอ ข้อมูลเก่ียวกับการ         

ใชง้านระบบอิเล็กทรอนิกส ์เช่น อีเมล (Email) หมายเลขไอพี (IP Address) เป็นตน้  

1.2  ขอ้มลูเพ่ือการติดตอ่ เช่น ท่ีอยู่ เบอรโ์ทรศพัท ์อีเมล เป็นตน้  

2. วัตถุประสงคข์องการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ  

บรษิัทฯ เก็บรวบรวม ใชง้าน และเปิดเผยขอ้มลูส่วนบคุคลเพ่ือวตัถปุระสงคด์งัต่อไปนี ้ 

2.1  เรียกจดัใหม้ี และดาํเนินการประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ รวมถึง 

กฎหมาย ประกาศ และหลกัเกณฑท่ี์ราชการกาํหนดเก่ียวกับการจดัประชุมรวมถึงการจดัทาํรายงาน

การประชมุ และการจดัส่งเล่มรายงานประจาํปี 

2.2  อาจเ ปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องกับกรณีข้อ 2.1 รวมถึง 

แต่ไม่จาํกัดเพียง ท่ีปรึกษาในการจัดประชุม หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง หรือตามคาํสั่งของ

เจา้หนา้ท่ีผูม้ีอาํนาจ 

3.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

 เจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามท่ีกาํหนดไวใ้นพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562        

ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเขา้ถึงและรบัสาํเนาขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีเก่ียวกับตนหรือ

ขอใหเ้ปิดเผยถึงการไดม้าซึ่งขอ้มลูส่วนบุคคลท่ีตนไม่ไดใ้หค้วามยินยอม สิทธิในการขอใหโ้อนขอ้มลูส่วนบุคคล

ไปยังบุคคลอ่ืนตามท่ีกฎหมายกาํหนด สิทธิในการคัดคา้นการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ี        

เก่ียวกับตน สิทธิในการขอใหล้บหรือทาํลายขอ้มลูส่วนบุคคลหรือทาํใหเ้ป็นขอ้มลูท่ีไม่สามารถระบุตวับุคคลท่ี

เป็นเจา้ของขอ้มลูได ้สิทธิในการขอระงบัการใชข้อ้มลูส่วนบคุคล สิทธิในการขอใหด้าํเนินการใหข้อ้มลูส่วนบคุคล

นั้นถูกตอ้งเป็นปัจจุบัน สมบูรณ ์และไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด และสิทธิรอ้งเรียนในกรณีท่ีผูค้วบคุมข้อมูล  
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ส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลขอ้มูลส่วนบุคคลไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี ้เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

4.  ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  

บรษิัทฯ จะเก็บรกัษาขอ้มลูส่วนบคุคลตามขอ้ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และ/หรือ 

ตามความจาํเป็น เพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามขอ้ 2  

5.  การติดต่อบริษัทฯ เพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล  

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เบริล 8 พลสั จาํกัด (มหาชน) เลขท่ี 33/4 อาคาร เดอะไนน ์ทาวเวอร ์แกรนด ์

พระรามเก้า (อาคารบี) ชั้นท่ี 19 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์  

02-116-5081  
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