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คําชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขาประชุม 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
 

การมอบฉนัทะ 

 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี                       

2 กุมภาพันธ 2550 ไดกําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจองหุน และการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชน

จํากัดไว 3 แบบ โดยใหใชแบบหน่ึงแบบใด คือ 

 แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

 แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

 แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)        

  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

 บริษัทไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง สามารถ

พิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนหรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระท่ีบริษัท

กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะ เพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทน และสงกลับมายัง

บริษัทลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 1 วัน 

 ท้ังน้ี ในกรณีท่ีผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบท่ัวไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณี     

ท่ีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถ

เลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว 

 1. การมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเปนผูรับมอบฉันทะ  

• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ

ใหถูกตองครบถวน 

• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะจะเขาประชุม 

 2. การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ 

• ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท เปนผูรับมอบฉันทะตามรายละเอียด 

ดังน้ี 

1. ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล    กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ  และ  

ประธานกรรมการกิจการเพ่ือสังคม 

2. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ

กํากับดูแลกิจการ 
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ท้ังน้ี สามารถดูชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระไดจากขอมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุน     

มอบฉันทะ (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 14)  

• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป 

20 บาท พรอมเอกสารตามท่ีกําหนดในหนังสือมอบฉันทะ ใสซองปดผนึกสงทางไปรษณีย โดยขอความ

รวมมือสงกลับมายัง สํานักเลขานุการบริษัท บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) อาคาร 

เบอรลี่ ยุคเกอร 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

10110 ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 1 วัน 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม และการลงคะแนนเสียง 

 เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึง 

ใครขอใหผูถือหุนถือปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยแสดงหลักฐานและปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

บุคคลธรรมดา  

1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย

ตนเอง 

บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.1 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

 ใหผูถือหุนแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกให ท่ียังไมหมดอายุ เชน     

บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือ ใบขับขี่ ตอเจาหนาท่ีบริษทั

กอนเขารวมประชุม และหากมีการเปล่ียนชื่อ นามสกุล ใหยื่นหลักฐาน

ประกอบดวย 

1.2  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว      

 ใหผูถือหุนแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือหนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุตอเจาหนาท่ีบริษัทกอน

เขารวมประชุม 

 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบ 

    ฉันทะเขารวมประชุม     

1.   หนังสือมอบฉันทะ 

2.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ใบขับขี่   หรือหนังสือเดินทางของ           

ผูมอบฉันทะ 

3.   บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ 

 3.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย      

 ตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมท้ังแนบเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียัง

ไมหมดอายุ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(ไมหมดอายุ) หรือ 

ใบขับขี่ ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบ

มาดวย 
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 3.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว          

 ผูมอบฉันทะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดวยตัวเองตอหนา   

  ผูรับรองเอกสาร  (โนตารีพับลิค)  หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานฑูตไทย

หรือสถานกงสุลไทย หรือเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการแทน

บุคคลดังกลาว หรือบุคคล ซึ่งสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบ

ของกฎหมายแหงประเทศน้ัน ทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)    

อีกชั้นหน่ึง 

3.3 กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย   

 ตองทําหนังสือมอบฉันทะ พรอมท้ังแนบสําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดย

กระทรวงพาณิชยมีอายุไมเกิน 6 เดือน  ซึ่งรับรองความถูกตอง โดย

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว พรอมประทับตรา (ถา

มี ) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (ไมหมดอายุ) ของกรรมการ           

ผูลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย 

3.4 กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว      

 ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา 

(ถามี) ในหนังสือมอบฉันทะดวยตัวเองตอหนาผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) 

หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานฑูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือ

เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่ง

สามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศน้ัน  

ทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหน่ึง 

3.5 กรณีผูมอบฉันทะเปนนักลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian) 

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน  

 จะตองทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. พรอมท้ังแนบหนังสือมอบอํานาจจาก

ผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน และหนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับ

อนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) มาพรอมกันดวย 

นิติบุคคล  

3.  กรณีผูแทนนิติบุคคลเขารวม

ประชุมดวยตนเอง 

1. บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง 

2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 3 ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและ     

ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

3.1 กรณีท่ีตัวแทนนิติบุคคลเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

 ใหแสดงสําเนาเอกสารของผูแทนนิติบุคคลท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมด 
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อายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ ใบขับขี่ หรือ ใบสําคัญ

ประจําตัวคนตางดาว   และหากมีการเปล่ียนชื่อ   -  นามสกุลใหยื่น

หลักฐานประกอบดวย หรือ กรณีท่ีตัวแทนนิติบุคคลเปนบุคคลธรรมดา

สัญชาติตางดาว ใหแสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทนหนังสือ

เดินทางท่ียังไมหมดอายุ  ตอเจาหนาท่ีบริษัท กอนเขารวมประชุม  

3.2 สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน  6  เดือน  ซึ่งรับรอง

ถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว พรอมประทับตรา 

(ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (ไมหมดอายุ) ของกรรมการผูลงลายมือ

ชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย               

4.   กรณีผูแทนนิติบุคคลมอบฉันทะ 1. หนังสือมอบฉันทะ 

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่  ห รือหนังสือเดินทางของ                

ผูมอบฉันทะ 

3. บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ 

4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 4.1 ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวนและ  

ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

4.2 แสดงเอกสารของผูมอบฉันทะ และผู รับมอบฉันทะเชนเดียวกับขอ        

3.1 - 3.5 กรณีบุคคลธรรมดา 

4.3 สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน  6  เดือน  กอนวัน

เขาประชุมซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล

ดั งกลาวพรอมประทับตรา (ถ ามี ) และสําเนาบั ตรประจําตั วประชาชน                    

(ไมหมดอายุ) ของกรรมการ ผูลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย 

  

 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 เจาหนาท่ีของบริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถือหุนท่ีจะเขารวมประชุมในคร้ังน้ีลวงหนากอนเร่ิมการประชุม 

 ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา 13.00 น. จนถึงเวลาเร่ิมการประชุม ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสาร        

และหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบและแสดงบารโคด (Barcode) เพ่ือลงทะเบียนวา มาเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือรับมอบ

ฉันทะมาเขารวมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ไดตั้งแตเวลาท่ีระบุเปนตนไป ท้ังน้ี กรุณากรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะให

ชัดเจน โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ ชื่อผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป 20 บาท บนเอกสารใหครบถวน 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) ขอสงวนสทิธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวน

เขารวมประชุมเทานัน้ 
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หลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน  

 บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไวใหผูถือหุน ณ จุดลงทะเบียน เพ่ือใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใชระบุ

ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 

หลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุม วามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย  ไมเห็นดวย 

หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนระบุลงในบัตรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บบัตรรวบรวมบัตร

ท้ังหมดและทําการตรวจนับ บริษัทไดจัดใหมีคนกลางรวมทําหนาท่ีตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ

การประชุม นอกจากน้ี ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทจะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับกรรมการแตละราย โดยในบัตรลงคะแนน

เสียงจะมีชองใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงสําหรับกรรมการแตละรายวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ 

งดออกเสียง มติของท่ีประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 

-  กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เปนเสียงชี้ขาด 

-  ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการให

เปนไปตามท่ีกําหนดน้ัน โดยประธานท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนเสียง

ในแตละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงตามท่ีผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะเทาน้ัน 

3. ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน และประธานท่ีประชุมอาจ

เชิญผูน้ันออกนอกหองประชุมชั่วคราวได 

  

 หลักเกณฑการนับคะแนนเสียง 

ตามขอบังคับของบริษัทระบุวา ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน บริษัทจะนับคะแนนเสียง             

ท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระจากคะแนนเสียงท้ังหมด 

ของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานท่ีประชุมจะแจงผลการนับคะแนนเสียงให

ท่ีประชุมทราบในแตละวาระของการประชุม  
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 ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2561 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีลงทะเบียนแลว จะไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระ

การประชุม (ท้ังหมดรวม 16 วาระ) โดยมีรอยปรุใหฉีกออกเปนแผนยอยสําหรับแตละวาระได โดยในแตละ 

แผนยอยน้ัน จะระบุชื่อผูถือหุนและสิทธิออกเสียง โดยถือวาหน่ึงหุนมีหน่ึงเสียง ซึ่งผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ

จะตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถูกตองตรงกับวาระ  

2. สําหรับการทําเคร่ืองหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน  ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ โดยใหผูถือหุนทําเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาท อยางใด

อยางหน่ึงลงในชองท่ีเปนความประสงคของทานเพียงชองเดียว  

3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผูท่ีดําเนินการประชุมแทนอยู 

ในระหวางน้ันจะขอใหผูถือหุนท่ีงดออกเสียง หรือไมเห็นดวยยกมือขึ้น และสงบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน   

ท่ีทําเคร่ืองหมายแลว และถูกตองตรงกับวาระท่ีกําลังพิจารณาใหแกเจาหนาท่ีท่ีทําการรวบรวมเพ่ือนําไปเขา

ระบบคอมพิวเตอรนับคะแนนเสียง 

4. เมื่อเจาหนาท่ีทําการรวบรวมบัตรจากผูถือหุนท่ีงดออกเสียงหรือไมเห็นดวยเสร็จแลว เจาหนาท่ีจะทําการ

รวบรวมบัตรจากผูถือหุนท่ีเห็นดวย เพ่ือนําไปเขาระบบคอมพิวเตอรนับคะแนนเสียงตอไป  

5. การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปน้ี จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ และจะถือเปนบัตรเสีย  

1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหน่ึงชอง  

2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไมไดแสดงเจตนาใด ๆ  

3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ  

4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงท่ีมีอยู ในกรณีท่ีทานตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆา

ของเดิม และลงชื่อกํากับดวยทุกคร้ัง  

6.   ผูถือหุนท่ีมาเขารวมประชุมทันในวาระใดจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเขารวมประชุมทัน

และวาระท่ีเหลืออยูเทาน้ัน 

 


