
 
 

คําช้ีแจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขาประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน 

การมอบฉันทะ 

 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 

กุมภาพันธ 2550 ไดกําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจองหุน และการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชน

จํากัดไว 3 แบบ โดยใหใชแบบหนึ่งแบบใด คือ 

 แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

 แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว 

 แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 บริษัทไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง สามารถ

พิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัท

กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน และสงกลับมายังบริษัท

ลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา 1 วัน 

 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณีที่ผู

ถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถ

เลือกใชหนังสือมอบฉันแบบ ค. ซึ่งหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

 1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ  

• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

ใหถูกตองครบถวน 

• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะจะเขาประชุม 

 2. การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ 

• ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะตามรายละเอียด 

ดังนี้ 

1. นายสถาพร  กวิตานนท  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

2. นายสุวิทย เมษินทรีย  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน 

3. นางสาวพจนีย   ธนวรานิช   กรรมการอิสระ 
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ทั้งนี้ สามารถดูชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระไดจากขอมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุนมอบ

ฉันทะ (เอกสารแนบหนาที่ 50)  

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป 

20 บาท พรอมเอกสารตามที่กําหนดในหนังสือมอบฉันทะ ใสซองปดผนึกสงทางไปรษณีย โดยขอความ
รวมมือสงกลับมายังสํานักเลขานุการบริษัท บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) อาคาร 
เบอรล่ี ยุคเกอร 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 ลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา 1 วัน 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนที่มีสิทธิ เขารวมประชุม และการลงคะแนนเสียง 

 เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงใคร

ขอใหผูถือหุนถือปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยแสดงหลักฐานและปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุม 

ผูเขารวมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

บุคคลธรรมดา  
1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย

ตนเอง 

บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

 1.1 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

 ใหผูถือหุนแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตร

ประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการหรือ ใบขับขี่ ตอเจาหนาที่บริษัทกอน

เขารวมประชุม และหากมีการเปล่ียนช่ือ นามสกุล ใหย่ืนหลักฐาน

ประกอบดวย 

1.2 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว      

 ใหผูถือหุนแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือหนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุตอเจาหนาที่บริษัทกอน

เขารวมประชุม 

   1.   หนังสือมอบฉันทะ 

2.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ใบขับขี่  หรือหนังสือเดินทางของผูมอบ

ฉันทะ 

3.   บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ 

 2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย      

 ตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

(ไมหมดอายุ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองโดยเจาของ

บัตรแนบมาดวย 

กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว          2.2 

 ผูมอบฉันทะตองลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะดวยตัวเองตอหนา   
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ผูเขารวมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

  ผูรับรองเอกสาร  (โนตารีพับลิค)  หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานฑูตไทย

หรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคล

ดังกลาว หรือบุคคล ซึ่งสามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของ

กฎหมายแหงประเทศน้ัน ทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีก

ชั้นหนึ่ง 

กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย   2.3 

 ตองทําหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งแนบสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันเขาประชุม ซึ่งรับรองความ

ถูกตอง โดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว พรอม

ประทับตรา (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (ไมหมดอายุ) ของ

กรรมการผูลงลายมือช่ือ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย 

กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว      2.4 

 ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือช่ือ พรอมประทับตรา 

(ถามี) ในหนังสือมอบฉันทะดวยตัวเองตอหนาผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) 

หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุลไทยหรือ

เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่ง

สามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศน้ัน  

ทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกช้ันหนึ่ง 

กรณีผูมอบฉันทะเปนนักลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

2.5 

 จะตองทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. พรอมทั้งแนบหนังสือมอบอํานาจจาก

ผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน และหนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) มาพรอมกันดวย 

นิติบุคคล  

3.  กรณีผูแทนนิติบุคคลเขารวม 

ประชุมดวยตนเอง

1. บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

2.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 3.1 ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลง

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

กรณีที่ตัวแทนนิติบุคคลเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  3.2 

 ใหแสดงสําเนาเอกสารของผูแทนนิติบุคคลที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมด 

อายุ  เชน  บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรขาราชการ   ใบขับขี่  หรือ   

ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว   และหากมีการเปล่ียนช่ือ   -  นามสกุล   
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ผูเขารวมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

  ใหย่ืนหลักฐานประกอบดวย หรือ กรณีที่ตัวแทนนิติบุคคลเปนบุคคล

ธรรมดาสัญชาติตางดาว ใหแสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทน

หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ  ตอเจาหนาท่ีบริษัท กอนเขารวมประชุม  

3.3 สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันเขา

 ประชุม ซึ่งรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว 

 พรอมประทับตรา (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (ไมหมดอายุ) ของ

 กรรมการผูลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย               

1. 4.   กรณีผูแทนนิติบุคคลมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ  

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูมอบ

ฉันทะ 

3. บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ 

        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 4.1 ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวนและลง

ลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารของผูมอบฉันทะและผู รับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ  

2.1 - 2.5 กรณีบุคคลธรรมดา 

4.2 

4.3 สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน  1  เดือน  กอนวัน

เข าประชุ มซ่ึ งรับรองความถูกต องโดยกรรมการผู มี อํ านาจลงนาม   

ผูกพันนิติบุคคลดังกลาวพรอมประทับตรา  (ถามี)   และสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน   (ไมหมดอายุ)  ของกรรมการผูลงลายมือช่ือ ซึ่งรับรองโดยเจาของ 

บัตรแนบมาดวย 

 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 เจาหนาที่ของบริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในคร้ังนี้ลวงหนากอนเร่ิมการประชุม ไมนอย

กวา 2 ชั่วโมง หรือ ต้ังแตเวลา 13.00 น. จนถึงเวลาเร่ิมการประชุม ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสาร และ

หลักฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบารโคด (Barcode) เพื่อลงทะเบียนวามาเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือรับมอบ

ฉันทะมาเขารวมประชุม   ณ   สถานที่ประชุม ไดต้ังแตเวลาท่ีระบเุปนตนไป ทั้งนี้ กรุณากรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะ

ใหชัดเจน โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ ชื่อผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป 20 บาท บนเอกสารใหครบถวน 

 
บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวน
เขารวมประชุมเทานั้น 
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หลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน  
 บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไวใหผูถือหุน ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขาหองประชุมเพื่อผูถือหุนหรือ 

ผูรับมอบฉันทะใชระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

 

หลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย  ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนระบุลงในบัตรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรรวบรวมบัตร

ทั้งหมดและทําการตรวจนับ บริษัทไดจัดใหมีคนกลางรวมทําหนาท่ีตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ

การประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกต้ังกรรมการ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง

กรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทจะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับกรรมการแตละราย โดยในบัตรลงคะแนน

เสียงจะมีชองใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงสําหรับกรรมการแตละรายวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ 

งดออกเสียง มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุ นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เปนเสียงช้ีขาด 

-  

-  ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการให

เปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนเสียง

ในแตละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะเทานั้น 

3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานที่ประชุมอาจ

เชิญผูนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวได 

  

หลักเกณฑการนับคะแนนเสียง  

ตามขอบังคับของบริษัทระบุวา ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็น

ดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระจากคะแนนเสียงท้ังหมดของ 

ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจงผลการนับคะแนนเสียงใหที่

ประชุมทราบในแตละวาระของการประชุม  
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 ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแลว จะไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนเปนแผนพิมพสีขาว

สําหรับแตละวาระการประชุม (ทั้งหมดรวม 8 วาระ) โดยในแตละแผนน้ันจะระบุชื่อผูถือหุนและสิทธิออกเสียง 

โดยถือวาหนึ่งหุนมีหน่ึงเสียง ซึ่งผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจะตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนน้ี 

ใหถูกตองตรงกับวาระ  

2. สําหรับวาระท่ี 2  นั้นจะไมมีการออกเสียงลงคะแนน เพราะเปนวาระเพื่อทราบ 

3. สวนวาระท่ี 5 นั้น จะใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนเปนแผนพิมพสีขาวแยกตางหากโดยเฉพาะ   

ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการไวทั้ง 5 ทานแยกตางหากจากกันเพ่ือใหพิจารณาเลือกกรรมการ

เปนรายบุคคล สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูมอบฉันทะไดออกเสียงลงคะแนน

ลวงหนามาแลวนั้น  ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรับและไมตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจาก

เจาหนาที่จะทําการรวมเสียงของผูมอบฉันทะไวในแตละวาระใหลวงหนาตามท่ีผูมอบฉันทะไดกรอกไวใน

หนังสือมอบฉันทะ  

4. สําหรับการทําเคร่ืองหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน  ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ โดยใหผูถือหุนทําเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาท อยางใด

อยางหนึ่งลงในชองท่ีเปนความประสงคของทานเพียงชองเดียว สําหรับในวาระท่ี 5 น้ันก็จะใชวิธเีดียวกัน แตออก

เสียงลงคะแนนเปนรายบุคคลใหตรงกับชื่อบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแตละทาน ซึ่งประธานใน 

ที่ประชุมหรือผูที่ดําเนินการประชุมแทนอยูในระหวางนั้นไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง 

5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผูที่ดําเนินการประชุมแทนอยูใน

ระหวางนั้นจะขอใหผูถือหุนที่งดออกเสียง หรือไมเห็นดวยยกมือขึ้น และสงบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่

ทําเครื่องหมายแลว และถูกตองตรงกับวาระที่กําลังพิจารณาใหแกเจาหนาที่ที่ทําการรวบรวมเพื่อนําไปเขาระบบ

คอมพิวเตอรนับคะแนนเสียง 

6. เม่ือเจาหนาที่ทําการรวบรวมบัตรจากผูถือหุนที่งดออกเสียงหรือไมเห็นดวยเสร็จแลว  เจาหนาท่ีจะทําการ

รวบรวมบัตรจากผูถือหุนที่เห็นดวยเพ่ือนําไปเขาระบบคอมพิวเตอรนับคะแนนเสียงตอไป  

7. ผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเขารวมประชุมทันเทานั้น 

สําหรับทานผูถือหุนท่ีกลับไปกอนการประชุมส้ินสุดนั้น จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียังมิได

พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือ

กากบาทเพียงหน่ึงเคร่ืองหมาย หรือ มีการกาเคร่ืองหมายในชองมากกวาหนึ่งชอง หรือเปนการออกเสียง

ลงคะแนนไมตรงกับวาระท่ีกําลังจะพิจารณา จะถือเปนบัตรเสีย  

 

 


