
 

คาํแนะนําในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 

วันพฤหัสบดีที ่29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

 
เนื่องดว้ยในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 เป็นการจดัประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

เพียงช่องทางเดียว บริษัทฯ ขอแจง้แนวทางปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้

คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์

ผูถ้ือหุน้สามารถศกึษาคู่มือการใชง้านระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสผ์่านลิงค ์

https://www.set.or.th/th/eservice/files/ListedCompany_Manual_Book_20210308.pdf 

หรือ แสกน QR Code นี ้

 
การลงทะเบียน 

 
ผูถ้ือหุน้สามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ไดต้ัง้แต่วนัที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.เป็นตน้ไป ตามวิธีลงทะเบียนซึ่งไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือการใช้

งานระบบประชมุอิเล็กทรอนิกสข์า้งตน้ 

 

ในการลงทะเบียนสามารถใชค้อมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค แท็ปเล็ต หรือโทรศพัทมื์อถือที่เป็น Smartphone ที่มีกลอ้งถ่ายรูป ลงทะเบียน

ผ่าน Web Browser ได้แก่ Google Chrome , Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android ทั้งนี้ เพื่อการ

ทาํงานทีมี่ประสิทธิภาพสูงสุดของระบบ ขอแนะนําให้ใช้งานผ่าน Google Chrome  

1. เอกสารการลงทะเบียน  

1.1 กรณีผูถ้ือหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

• บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

1) บตัรประจาํตวัประชาชน 

• บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้วใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว 

1) แบบแจง้การประชมุ ที่มีรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

2) ใบสาํคญัประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใชแ้ทนหนังสือเดินทางของผูถ้ือหุน้ กรณีที่มีการแกไ้ขช่ือ-ช่ือสกุล 

กรุณาแสดงหลกัฐานรบัรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ย   

1.2 กรณีผูถ้ือหุน้แต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะ  

• บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

1) แบบแจง้การประชมุ ที่มีรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

2) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข.  

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือ หนงัสือเดินทาง พรอ้มลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้งของผูถ้ือหุน้ 

https://www.set.or.th/th/eservice/files/ListedCompany_Manual_Book_20210308.pdf


 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ ใบขบัขี่ หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีคนต่างดา้ว) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

พรอ้มลายมือช่ือสาํเนาถกูตอ้ง  

• ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดารสญัชาติต่างดา้ว 

1) แบบแจง้การประชมุ ที่มีรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

2) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข.  

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัคนต่างดา้ว หรือ หนงัสอืเดินทาง หรือ เอกสารที่ใชแ้ทนหนงัสือเดินทางพรอ้มลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถูกตอ้งของ

ผูถ้ือหุน้ 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือใบขบัขี่ หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีคนต่างดา้ว) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

พรอ้มลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• ผูถ้ือหุน้เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 

1) แบบแจง้การประชมุ ที่มีรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

2) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. 

3) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือ บตัรประจาํตวัขา้ราชการของกรรมการ ผูมี้อาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลพรอ้มลายมือช่ือรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้งของกรรมการดงักล่าว 

4) สาํเนาหนงัสือรบัรองของกระทรวงพาณิชย ์หรือ หน่วยงานที่มีอาํนาจรบัรองที่ไดอ้อกใหไ้ม่เกิน 1 ปี ซึ่งรบัรองความถกูตอ้งโดยบคุคลผู้

มีอาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบคุคลนัน้ๆ  

5) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือใบขบัขี่ หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีคนต่างดา้ว) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

พรอ้มลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 

1) แบบแจง้การประชมุ ที่มีรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

2) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ ข. 

3) สาํเนาหนงัสือรบัรองนิตบิคุคล และสาํเนาบตัรประชาชน หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจลง

นามแทนนิติบคุคลที่มีการรบัรองลายมือช่ือโดยโนตารีปับลิก (Notary Public) ไวไ้ม่เกิน 1 ปี 

4) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือใบขบัขี่ หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีคนต่างดา้ว) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

พรอ้มลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

• ผูถ้ือหุน้เป็นนิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศซึ่งไดแ้ต่งตัง้ผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ หรือ คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทย 

1) แบบแจง้การประชมุ ที่มีรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

2) หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

3) หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถ้ือหุน้ใหค้สัโตเดียนเป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

4) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

5) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือใบขบัขี่ หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือหนงัสอืเดินทาง (กรณีคนต่างดา้ว) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

พรอ้มลายมือช่ือรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

6) การมอบฉนัทะแบบ ค. โดยการบนัทึกขอ้มลูของคสัโตเดียน บนระบบ e-Proxy Voting ของ TSD 

1.3 กรณีผูถ้ือหุน้ถึงแก่กรรม 

ใหผู้จ้ัดการมรดกเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่งศาลแต่งตัง้ใหเ้ป็น

ผูจ้ดัการมรดก ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย  

1.4 กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูเ้ยาว ์ 



 

ใหบ้ิดา มารดา หรือผูป้กครองตามกฎหมายเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมแทน โดยจะตอ้งนาํสาํเนา

ทะเบียนบา้นของผูถ้ือหุน้ที่เป็นผูเ้ยาวแ์ละหลกัฐานการเป็นผูป้กครองมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย 

1.5 กรณีผูถ้ือหุน้เป็นผูไ้รค้วามสามารถหรือผูเ้สมือนไรค้วามสามารถ  

ใหผู้อ้นบุาล หรือผูพิ้ทกัษ์ เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้รว่มประชุมแทน โดยจะตอ้งมีเอกสารคาํสั่งศาลแต่งตั้งให้

เป็นผูอ้นบุาล หรือผูพิ้ทกัษ์ ซึ่งลงนามรบัรองโดยผูมี้อาํนาจ อายไุม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัประชมุมาแสดงเพ่ิมเติมดว้ย  

2. ข้ันตอนในการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ  

 2.1 ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะเขา้ประชมุดว้ยตนเองกรุณาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุผ่านลิงค ์ 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=PPS9p%2fVhnZqNJ0XnMKV0ZP42pfrYkuKzA5O6uXxknHnNro9VMt4x6A%3d%3d 

หรือ แสกน QR Code นี ้

 
สามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ไดต้ัง้แต่วนัที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.เป็นตน้ไป และเม่ือไดร้บัการยืนยนัตวัตนถูกตอ้งแลว้ ผูถ้ือหุน้จะ

ไดร้บัอีเมล ์(Email) แจง้ช่ือผูใ้ชง้าน (Username) และ รหสัผา่น (Password) เพ่ือใชล้็อกอิน (Login) เขา้สู่ระบบการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

2.2 ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะ  

2.2.1 ผูถ้ือหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงค ์เขา้ประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ทนได ้

2.2.2 แนะนาํใหผู้ถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ โดยระบช่ืุอกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามรายช่ือ ดงันี ้

• นางสีนวล ทศันพ์นัธุ ์กรรมการบริษัท  (กรรมการอิสระ),  กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน  

• นางพรทิพย ์สขุทพัภ ์กรรมการบริษัท  (กรรมการอิสระ) และกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี ้โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดบัที่ 10.1, 10.2 และ 10.3 ในหนงัสือเชิญ

ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 และปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉนัทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

เพ่ือใหถู้กตอ้งและมีผลผูกพนัทางกฎหมาย และส่งหนังสือมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉนัทะใหบ้ริษัท ภายในวนัที่ 22 เมษายน 

2564 ผ่านช่องทางดงันี ้ 

ช่องทาง E-mail: companysecretary@brr.co.th หรือ  

ช่องทางไปรษณีย:์  เลขานกุารบริษัท ฝ่ายสาํนกักรรมการ 

                                             บริษัท นํา้ตาลบรีุรมัย ์จาํกดั (มหาชน) 

            เลขที่ 128/77-78 ชัน้ 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

 

หมายเหตุ กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเก่ียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์กรุณาติดต่อ เลขานุการบริษัท (ฝ่าย

สาํนักกรรมการ) โทร.   02-216-5820-2 ต่อ 301-303 ในวันจันทร-์ศุกร ์เวลา 9.00-17.00 น. ระหว่างวันที ่7-29 เมษายน 2564 
 
 
 
 

 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=PPS9p%2fVhnZqNJ0XnMKV0ZP42pfrYkuKzA5O6uXxknHnNro9VMt4x6A%3d%3d


 

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะจดัขึน้ในวนัพฤหสับดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. การ Login เข้าสู่ระบบ  

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถล็อกอิน (Login) เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ด้วยช่ือเข้าใช้งาน 

(Username) และรหสัผ่าน (Password) พรอ้มรหสั OTP ที่ไดร้บั  ไดท้ี ่https://portal.eservice.set.or.th/  หรือแสกน QR Code นี ้

  
• เม่ือเขา้สู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถกดปุ่ ม เขา้ร่วมประชุม เพ่ือเขา้สู่ระบบการประชุมผ่าน Webex 

ในการรบัชมการถ่ายทอดการประชมุ 

การเขา้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ผูเ้ขา้ประชุมสามารถใชค้อมพิวเตอรต์ั้งโต๊ะ คอมพิวเตอรโ์นต้บุ๊ค แท็ปเล็ต หรือโทรศัพทมื์อถือที่เป็น 

Smartphone ที่มีกลอ้งถ่ายรูป ผ่าน Web Browser ไดแ้ก่ Google Chrome , Internet Explorer หรือ Safari โดยรองรบัทั้งระบบปฏิบัติการ IOS 

และ Android ทัง้นี ้เพ่ือการทาํงานที่มีประสิทธิภาพสงูสดุของระบบ ขอแนะนาํใหใ้ชง้านผ่าน Google Chrome 

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ  

• เม่ือถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ระบบ DAP e-

Shareholder Meeting จะเปิดใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” ผูเ้ขา้ร่วมประชุมจะตอ้ง

กลบัมาที่หนา้ DAP e-Shareholder Meeting ที่ได ้Login ไวก้่อนหนา้นี ้โดยการลงคะแนนเสียงจะตอ้งทาํ ในเวลาที่กาํหนดหากผูเ้ขา้รว่ม

ประชุมไม่ไดล้งคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กาํหนดจะถือว่าผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงักล่าว มีมติอนุมตัิตามที่เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ทัง้นี ้หากกาํหนดเวลาลงคะแนนในวาระนัน้ๆ ยงัมีอยู่ ผูเ้ขา้รว่มประชมุสามารถกลบัไปแกค้ะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกาํหนดได ้

• หากผูถ้อืหุน้ไดอ้อกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนนตามที่ผูถ้ือหุน้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบ

ฉนัทะเท่านัน้  

3. การนับผลการลงคะแนน 

• ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนาํคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย มาหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้

ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ประธานที่ประชมุจะแจง้ผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชมุ เม่ือการนบัคะแนนเสียงของวาระนัน้ๆ เสรจ็สิน้ 

4. การส่งคาํถามในระหว่างประชุม 

• หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการถามคาํถามระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคาํถามได้โดยกลับมาที่หน้า DAP e-

Shareholder Meeting ที่ได ้Login ไวก้่อนหนา้นี ้พิมพค์าํถามในแต่ละวาระ โดยเม่ือถึงคิวของผูถ้ือหุน้ บริษัทฯ จะอ่านคาํถามและตอบ

คาํถามของผูถ้ือหุน้แต่ละท่านเรียงตามลาํดบัวาระ 
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