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สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 4 

คําชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขาประชุม 
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

การมอบฉันทะ 
 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี  5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 
กุมภาพันธ 2550 ไดกําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจองหุน และการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชน
จํากัดไว 3 แบบ โดยใหใชแบบหน่ึงแบบใด คือ 
 แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
 แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะท่ีละเอียด ชัดเจนตายตัว 
 แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน  (Custodian)        
  ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 บริษัทไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง สามารถ
พิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายช่ือกรรมการอิสระท่ีบริษัท
กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพ่ือเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุนแทน และสงกลับมายังบริษทั
ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 1 วัน 
 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบท่ัวไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณี     
ที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถ
เลือกใชหนังสือมอบฉันแบบ ค. ซึ่งหนังสือมอบฉันทะท้ัง 3 แบบไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว 
 1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ  

 ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
ใหถูกตองครบถวน 

 ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปย่ืนตอเจาหนาท่ีของบริษัท ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะจะเขาประชุม 

 2. การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ 
 ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะตามรายละเอียด 
ดังน้ี 
1. นายประสิทธ์ิ       โฆวิไลกูล     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร    กรรมการอิสระ  
3. พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4. ศาสตราจารยนายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล  กรรมการอิสระ 
 

ทั้งนี้ สามารถดูชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระไดจากขอมูลกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือใหผูถือหุน     
มอบฉันทะ (เอกสารแนบหนาท่ี 55)  
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สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 4 

 ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป 
20 บาท พรอมเอกสารตามท่ีกําหนดในหนังสือมอบฉันทะ ใสซองปดผนึกสงทางไปรษณีย  โดยขอความ
รวมมือสงกลับมายังสํานักเลขานุการบริษัท บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) อาคาร 
เบอรลี่ ยุคเกอร 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวา 1 วัน 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนที่มีสิทธิ เขารวมประชุม และการลงคะแนนเสียง 

 เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึง 
ใครขอใหผูถือหุนถือปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยแสดงหลักฐานและปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุม 
 

ผูเขารวมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 
บุคคลธรรมดา  
1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย

ตนเอง 
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

 1.1 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
 ใหผูถือหุนแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ  เชน   

บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ หรือ ใบขับขี่ ตอเจาหนาท่ีบริษทั
กอนเขารวมประชุม และหากมีการเปล่ียนช่ือ นามสกุล ใหยื่นหลักฐาน
ประกอบดวย 

1.2 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว      
 ใหผูถือหุนแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือหนังสือเดินทาง หรือ

เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางท่ียังไมหมดอายุตอเจาหนาท่ีบริษัทกอน
เขารวมประชุม 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบ 
    ฉันทะเขารวมประชุม     

1.   หนังสือมอบฉันทะ 
2.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ใบขับข่ี  หรือหนังสือเดินทางของ   

ผูมอบฉันทะ 
3.   บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ 

2.1 กรณี ผู มอบ ฉันทะเป นบุ คคล
ธรรมดาสัญชาติไทย      

 

 ตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
(ไมหมดอายุ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองโดยเจาของ
บัตรแนบมาดวย 
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ผูเขารวมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

2.2  กรณี ผู มอบ ฉันทะเปน บุคคล
ธรรมดาสัญชาติตางดาว 

 ผูมอบฉันทะตองลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะดวยตัวเองตอหนา   
 ผูรับรองเอกสาร  (โนตารีพับลิค)  หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานฑูตไทย

หรือสถานกงสุลไทย  หรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทน
บุคคลดังกลาว หรือบุคคล ซึ่งสามารถใหการรับรองท่ีสมบูรณตามแบบ
ของกฎหมายแหงประเทศนั้น ทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)   
อีกชั้นหนึ่ง 

2.3 กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคล
สัญชาติไทย   

 ตองทําหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งแนบสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันเขาประชุม ซึ่งรับรองความ
ถูกตอง โดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว พรอม
ประทับตรา (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (ไมหมดอายุ) ของ
กรรมการผูลงลายมือช่ือ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย 

2.4 กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคล
สัญชาติตางดาว      

 

ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา 
(ถามี) ในหนังสือมอบฉันทะดวยตัวเองตอหนาผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) 
หรือเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของสถานฑูตไทย  หรือสถานกงสุลไทย หรือ
เจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่ง
สามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศน้ัน  
ทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง 

2.5 กรณี ผูมอบฉันทะเปนนักลงทุน
ตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับ
ฝากและดูแลหุน  

 จะตองทําหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. พรอมทั้งแนบหนังสือมอบอํานาจจาก
ผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน และหนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับ
อนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) มาพรอมกันดวย 

นิติบุคคล  
3.  กรณีผูแทนนิติบุคคลเขารวม

ประชุมดวยตนเอง 
1. บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลใหแสดงหนังสือมอบฉันทะ 

ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และ
ผูรับมอบฉันทะ 

3.   สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอน วันเขา
ประชุม ซึ่งรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมประทับตรา (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (ไมหมดอายุ) ข อง
กรรมการผูลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย              
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ผูเขารวมประชุม เอกสารหรือหลักฐาน 

3.1 กรณี ที่ ตั วแทน นิติ บุ คคล เป น
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  
 
 

ใหแสดงสําเนาเอกสารของผูแทนนิติบุคคลท่ีสวนราชการออกใหที่ยังไมหมด 
อายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ ใบขับขี่ หรือ ใบสําคัญ
ประจําตัวคนตางดาว และหากมีการเปล่ียนช่ือ  -  นามสกุลใหยื่นหลักฐาน
ประกอบดวย  

3.2 กรณีที่ตัวแทนนิติบุคคลเปนบุคคล
ธรรมดาสัญชาติตางดาว 

ใหแสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทนหนังสือเดินทางท่ียังไม
หมดอายุ  ตอเจาหนาท่ีบริษัท กอนเขารวมประชุม  

4.   กรณีผูแทนนิติบุคคลมอบฉันทะ 1. หนังสือมอบฉันทะ 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูมอบ
ฉันทะ 
3. บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบ
ฉันทะ 
4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

4.1 ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง  ครบถวน
และ  ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

4.2 แสดงเอกสารของผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะเชนเดียวกับขอ   
2.1 - 2.5 กรณีบุคคลธรรมดา 

4.3 สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน  1  เดือน  
กอนวันเขาประชุมซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ผูกพัน
นิติบุคคลดังกลาวพรอมประทับตรา (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
(ไมหมดอายุ) ของกรรมการ ผูลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย 

 
การลงทะเบียนเขารวมประชุม  

 เจาหนาท่ีของบริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในคร้ังนี้ลวงหนากอนเร่ิมการประชุม  
 ไมนอยกวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา 13.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถย่ืนเอกสาร        
และหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบารโคด (Barcode) เพ่ือลงทะเบียนวามาเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือรับมอบ
ฉันทะมาเขารวมประชุม ณ สถานท่ีประชุม ไดตั้งแตเวลาท่ีระบุเปนตนไป ทั้งนี้ กรุณากรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะให
ชัดเจน โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ ชื่อผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป 20 บาท บนเอกสารใหครบถวน 
 
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) ขอสงวนสทิธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวน
เขารวมประชุมเทานัน้ 
 



 
 
 

53
 

สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 4 

หลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน  
 บริษัทจะจดัเตรยีมบัตรลงคะแนนเสียงไวใหผูถือหุน ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขาหองประชุมเพ่ือผูถือหุนหรือ 
ผูรับมอบฉันทะใชระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม 
 

หลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนน 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในท่ีประชุม วามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย  ไมเห็นดวย 
หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนระบุลงในบัตรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือข้ึนเพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บบัตรรวบรวมบัตร
ทั้งหมดและทําการตรวจนับ บริษัทไดจัดใหมีคนกลางรวมทําหนาท่ีตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทจะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับกรรมการแตละราย โดยในบัตรลงคะแนน
เสียงจะมีชองใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงสําหรับกรรมการแตละรายวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ 
งดออกเสียง มติของท่ีประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 
-  กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุม ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียง เปนเสียงชี้ขาด 
-  ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการให

เปนไปตามท่ีกําหนดนั้น โดยประธานท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนเสียง
ในแตละวาระ 

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ
มอบฉันทะเทาน้ัน 

3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานท่ีประชุมอาจ
เชิญผูน้ันออกนอกหองประชุมชั่วคราวได 

  
 หลักเกณฑการนับคะแนนเสียง 

ตามขอบังคับของบริษัทระบุวา ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหนึ่งหุน บริษัทจะนับคะแนนเสียง             
ที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงท่ีตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระจากคะแนนเสียงท้ังหมด  
ของผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานท่ีประชุมจะแจงผลการนับคะแนนเสียงให
ที่ประชุมทราบในแตละวาระของการประชุม  
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 ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 
2/2559 

1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแลว จะไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระ
การประชุม (ทั้งหมดรวม 7 วาระ) โดยมีรอยปรุใหฉีกออกเปนแผนยอยสําหรับแตละวาระได โดยในแตละ  
แผนยอยน้ัน จะระบุชื่อผูถือหุนและสิทธิออกเสียง โดยถือวาหน่ึงหุนมีหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จะตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนน้ีใหถูกตองตรงกับวาระ  

2. สําหรับการทําเคร่ืองหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน  ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนน 
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ โดยใหผูถือหุนทําเคร่ืองหมายถูกหรือกากบาท อยางใด
อยางหน่ึงลงในชองที่เปนความประสงคของทานเพียงชองเดียว  

3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานในท่ีประชุม หรือผูที่ดําเนินการประชุมแทนอยู  
ในระหวางน้ันจะขอใหผูถือหุนที่งดออกเสียง หรือไมเห็นดวยยกมือข้ึน และสงบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน   
ที่ทําเคร่ืองหมายแลว และถูกตองตรงกับวาระที่กําลังพิจารณาใหแกเจาหนาท่ีที่ทําการรวบรวมเพ่ือนําไปเขา
ระบบคอมพิวเตอรนับคะแนนเสียง 

4. เม่ือเจาหนาท่ีทําการรวบรวมบัตรจากผูถือหุนที่งดออกเสียงหรือไมเห็นดวยเสร็จแลว เจาหนาท่ีจะทําการ
รวบรวมบัตรจากผูถือหุนที่เห็นดวยเพ่ือนําไปเขาระบบคอมพิวเตอรนับคะแนนเสียงตอไป  

5. การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ และจะถือเปนบัตรเสีย  
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเคร่ืองหมายเกินกวาหน่ึงชอง 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนา
ขัดกัน หรือไมไดแสดงเจตนาใด ๆ 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ 4) บัตรลงคะแนน 
ที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงท่ีมีอยู ในกรณีที่ทานตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิม  และลงช่ือ
กํากับดวยทุกคร้ัง ผูถือหุนท่ีมาเขารวมประชุมทันในวาระใดจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเขา
รวมประชุมทันและวาระท่ีเหลืออยูเทาน้ัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


