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สิง่ที่สงมาดวยลําดับท่ี 8 

โปรดติด 
อากรแสตมป 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 เขียนที่   
 วันที่   เดือน   พ.ศ.   

 (1) ขาพเจา   สัญชาติ       
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง   
อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท  เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)  
โดยถือหุนจํานวนท้ังสิ้นรวม   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง ดังนี้ 
 หุนสามัญ   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
 หุนบุริมสิทธิ   หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให 
 (1)    อายุ     ป  
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย  หรือ  
 (2)     อายุ     ป  
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย  หรือ  
 (3)     อายุ     ป  
อยูบานเลขท่ี   ถนน   ตําบล/แขวง  
อําเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย   

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผู
ถือหุนครั้งที่ 2/2559 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15 .00 น. ณ หองประชุม 1201 – 1202  ชั้น 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขท่ี 99 
ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย  
 (4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 □ วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2559 
 □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 □ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 
 □ วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 360,434,444 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

2,014,389,444 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 1,653,955,000 บาทโดยการตัดหุนสามัญท่ียังไมได
จําหนายของบริษัท จํานวน 360,434,444 หุน ซึ่งมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และพิจารณาแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 (ทุนจดทะเบียน) ใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท  

    □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 
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              □ วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 2 ,400,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 1,653,955,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 4,053,955,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ
เพ่ิมทุน จํานวน 2,400,000,000 หุน ซ่ึงมีมูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท และพิจารณาแกไขหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 4 (ทุนจดทะเบียน) ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

   □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 
 □ วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 2,400,000,000 หุน ใหกับบุคคลในวงจํากัด  
                     (Private Placement) และผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) 

     □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 □ (ข)  ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 
 □ วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทในวงเงินไมเกิน 130,000 ลานบาท หรือสกุลเงิน 
  อ่ืนในจํานวนเทียบเทา 
  □ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  □ (ข)    ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 

□ วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติขอแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัทและแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3  
 (วัตถุประสงค) 

  □ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  □ (ข)    ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 

□ วาระท่ี 7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (หากมี) 
  □ (ก)   ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  □ (ข)    ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
  □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู รับมอบฉันทะในวาระใด  ที่ ไม เปนไปตามที่ ระบุ ไวในหนั งสือมอบฉันทะน้ี  ใหถือวา  
การลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม
มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอเท็จจริงประการใด 
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ี ขาพเจาระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 ลงช่ือ   ผูมอบฉันทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
 (   ) 
 ลงช่ือ   ผูรับมอบฉันทะ 
 (   ) 
หมายเหตุ 

(1)  ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถแบงแยก
จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

(2)  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท  เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)  
 
 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 2/2559 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15 .00 น. ณ หองประชุม 1201 - 1202 ชั้น 
12  อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขท่ี 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
 □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 □ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
 □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 □ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 
 □ วาระท่ี   เร่ือง   
 □ (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 □ (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 
 □ เห็นดวย □ ไมเห็นดวย □ งดออกเสียง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


