คําชี้แจงเกีย่ วกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขาประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน
การมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2
กุมภาพันธ 2550 ไดกําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจองหุน และการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชน
จํากัดไว 3 แบบ โดยใหใชแบบหนึ่งแบบใด คือ
แบบ ก.

เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน

แบบ ข.

เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
บริษัทไดจัดสงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง สามารถ
พิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัท
กําหนด) ใหเปนผูรับมอบฉันทะเพื่อเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุนแทน และสงกลับมายังบริษัท
ลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา 1 วัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนตองการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได หรือในกรณีที่
ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถ
เลือกใชหนังสือมอบฉันแบบ ค. ซึ่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบไดแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว
1. การมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเปนผูรับมอบฉันทะ
• ผูมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
ใหถูกตองครบถวน
• ผูรับมอบฉันทะตองนําหนังสือมอบฉันทะไปยื่นตอเจาหนาที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบ
ฉันทะจะเขาประชุม
2. การมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะ
• ผูมอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูรับมอบฉันทะตามรายละเอียด
ดังนี้
1. นายสุวิทย
เมษินทรีย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ
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ทั้งนี้ สามารถดูชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระไดจากขอมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบ
ฉันทะ (เอกสารแนบหนาที่ 49)
• ผูมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ ติดอากรแสตมป
20 บาท พรอมเอกสารตามที่กําหนดในหนังสือมอบฉันทะ ใสซองปดผนึกสงทางไปรษณีย โดยขอความ
รวมมือสงกลับมายังสํานักเลขานุการบริษัท บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) อาคาร
เบอรลี่ ยุคเกอร 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110 ลวงหนากอนประชุมไมนอยกวา 1 วัน
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนที่มีสิทธิ เขารวมประชุม และการลงคะแนนเสียง
เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงใคร
ขอใหผูถือหุนถือปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยแสดงหลักฐานและปฏิบัติ ดังตอไปนี้
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุม
ผูเขารวมประชุม
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย
ตนเอง

เอกสารหรือหลักฐาน
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

1.1 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ใหผูถือหุนแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ
เชน
บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการหรือ ใบขับขี่ ตอเจาหนาที่บริษัท
กอนเขารวมประชุม และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ใหยื่นหลักฐาน
ประกอบดวย
1.2 กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
ใหผูถือหุนแสดงใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวหรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารใชแทนหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุตอเจาหนาที่บริษัทกอน
เขารวมประชุม
2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบ 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของ
ฉันทะเขารวมประชุม
ผูมอบฉันทะ
3. บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ
2.1 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ตองทําหนังสือมอบฉันทะพรอมทั้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(ไมหมดอายุ) ของผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะซึ่งรับรองโดยเจาของ
บัตรแนบมาดวย
2.2 กรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
ผูมอบฉันทะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะดวยตัวเองตอหนา
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เอกสารหรือหลักฐาน
ผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจของสถานฑูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยหรือเจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคล
ดังกลา ว หรือ บุคคล ซึ่งสามารถใหการรั บรองที่สมบู รณ ตามแบบของ
กฎหมายแหงประเทศนั้น ทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)
อีกชั้นหนึ่ง
2.3 กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติไทย
ตองทําหนังสือมอบฉันทะ พรอมทั้งแนบสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันเขาประชุม ซึ่งรับรองความ
ถูกตอง โดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว พรอม
ประทับตรา (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ไมหมดอายุ) ของ
กรรมการผูลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย
2.4 กรณีผูรับมอบฉันทะเปนนิติบุคคลสัญชาติตางดาว
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลจะตองลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา
(ถามี) ในหนังสือมอบฉันทะดวยตัวเองตอหนาผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)
หรื อ เจ า หน า ที่ ผู มี อํ า นาจของสถานฑู ต ไทยหรื อ สถานกงสุ ล ไทยหรื อ
เจาหนาที่ผูไดรับมอบหมายใหทําการแทนบุคคลดังกลาว หรือบุคคลซึ่ง
สามารถใหการรับรองที่สมบูรณตามแบบของกฎหมายแหงประเทศนั้น
ทําการรับรองผูรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
2.5 กรณีผูมอบฉันทะเปนนักลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
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
3.2 กรณีที่ตัวแทนนิติบุคคลเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ใหแสดงสําเนาเอกสารของผูแทนนิติบุคคลที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมด
อายุ เช น บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน บั ต รข า ราชการ ใบขั บ ขี่ หรื อ
ใบสําคัญประจําตัวคนตางดาว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
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3.3

4. กรณีผูแทนนิติบุคคลมอบฉันทะ

1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3

ให ยื่ นหลั กฐานประกอบด ว ย หรื อ กรณี ที่ ตั วแทนนิ ติ บุ คคลเป น บุ คคล
ธรรมดาสัญชาติตางดาว ใหแสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใชแทน
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ ตอเจาหนาที่บริษัท กอนเขารวมประชุม
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยมีอายุไมเกิน 1 เดือนกอนวันเขา
ประชุม ซึ่งรับรองถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกลาว
พรอมประทับตรา (ถามี) และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ไมหมดอายุ) ของ
กรรมการผูลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจาของบัตรแนบมาดวย
หนังสือมอบฉันทะ
สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางของ
ผูมอบฉันทะ
บัตรประจําตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผูรับมอบฉันทะ
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ใหแสดงหนังสือมอบฉันทะซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง ครบถวนและลง
ลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารของผู ม อบฉั น ทะและผู รั บ มอบฉั น ทะ เช น เดี ย วกั บ ข อ
2.1 - 2.5 กรณีบุคคลธรรมดา
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย มีอายุไมเกิน 1 เดือน กอนวัน
เขาประชุมซึ่งรับรองความถูกตองโดยกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคล
ดั งกล าวพร อมประทั บตรา (ถ ามี ) และสํ าเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชน
(ไม ห มดอายุ ) ของกรรมการผู ล งลายมื อ ชื่ อ ซึ่ ง รั บ รองโดยเจ า ของ
บัตรแนบมาดวย

การลงทะเบียนเขารวมประชุม
เจาหนาที่ของบริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผูถือหุนที่จะเขารวมประชุมในครั้งนี้ลวงหนากอนเริ่มการประชุม ไมนอย
กวา 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแตเวลา 13.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสาร และ
หลักฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบารโคด (Barcode) เพื่อลงทะเบียนวามาเขารวมประชุมดวยตนเอง หรือรับมอบ
ฉันทะมาเขารวมประชุม ณ สถานที่ประชุม ไดตั้งแตเวลาที่ระบุเปนตนไป ทั้งนี้ กรุณากรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะ
ใหชัดเจน โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ ชื่อผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป 20 บาท บนเอกสารใหครบถวน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตองและครบถวน
เขารวมประชุมเทานั้น
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หลักเกณฑวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน
บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไวใหผูถือหุน ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเขาหองประชุมเพื่อผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะใชระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ย งลงคะแนน จะกระทํ า โดยเป ด เผย โดยประธานที่ ป ระชุ ม จะเป น ผู เ สนอให ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณา
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนระบุลงในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตรรวบรวมบัตร
ทั้งหมดและทําการตรวจนับ บริษัทไดจัดใหมีคนกลางรวมทําหนาที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทจะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับกรรมการแตละราย โดยในบัตรลงคะแนน
เสี ยงจะมี ช องให ผู ถื อหุ นสามารถลงคะแนนเสี ยงสํ า หรั บ กรรมการแต ล ะรายว า เห็ น ด ว ย ไม เ ห็ น ด ว ย หรื อ
งดออกเสียง มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
- กรณีป กติ ใหถือ คะแนนเสีย งขา งมากของผูถ ือ หุน ที่ม าประชุม และมีสิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนน ถา มี
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการให
เปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนเสียง
ในแตละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ
มอบฉันทะเทานั้น
3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจ
เชิญผูนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวได
หลักเกณฑการนับคะแนนเสียง
ตามขอบังคับของบริษัทระบุวา ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่
เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแตละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจงผลการนับคะแนนเสียงใหที่
ประชุมทราบในแตละวาระของการประชุม
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ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554
1. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแลว จะไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระ
การประชุม (ทั้งหมดรวม 9 วาระ) โดยมีรอยปรุใหฉีกออกเปนแผนยอยสําหรับแตละวาระได โดยในแตละแผน
ยอยนั้น จะระบุชื่อผูถือหุนและสิทธิออกเสียง โดยถือวาหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จะตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ใหถูกตองตรงกับวาระ
2. สําหรับวาระที่ 2 นั้นจะไมมีการออกเสียงลงคะแนน เพราะเปนวาระเพื่อทราบ
3. สวนวาระที่ 5 นั้น จะใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการไว
ทั้ง 5 ทานแยกตางหากจากกันเพื่อใหพิจารณาเลือกกรรมการเปนรายบุคคล สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูมอบฉันทะไดออกเสียงลงคะแนนลวงหนามาแลวนั้น ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรับและไม
ตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจาหนาที่จะทําการรวมเสียงของผูมอบฉันทะไวในแตละ
วาระใหลวงหนาตามที่ผูมอบฉันทะไดกรอกไวในหนังสือมอบฉันทะ
4. สําหรับการทําเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ โดยใหผูถือหุนทําเครื่องหมายถูกหรือกากบาท อยางใด
อยางหนึ่งลงในชองที่เปนความประสงคของทานเพียงชองเดียว สําหรับในวาระที่ 5 นั้นก็จะใชวิธเี ดียวกัน แตออก
ซึ่งประธานใน
เสียงลงคะแนนเปนรายบุคคลใหตรงกับชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแตละทาน
ที่ประชุมหรือผูที่ดําเนินการประชุมแทนอยูในระหวางนั้นไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง
5. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานในที่ประชุม หรือผูที่ดําเนินการประชุมแทนอยูใน
ระหวางนั้นจะขอใหผูถือหุนที่งดออกเสียง หรือไมเห็นดวยยกมือขึ้น และสงบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่
ทําเครื่องหมายแลว และถูกตองตรงกับวาระที่กําลังพิจารณาใหแกเจาหนาที่ที่ทําการรวบรวมเพื่อนําไปเขาระบบ
คอมพิวเตอรนับคะแนนเสียง
6. เมื่อเจาหนาที่ทําการรวบรวมบัตรจากผูถือหุนที่งดออกเสียงหรือไมเห็นดวยเสร็จแลว เจาหนาที่จะทําการ
รวบรวมบัตรจากผูถือหุนที่เห็นดวยเพื่อนําไปเขาระบบคอมพิวเตอรนับคะแนนเสียงตอไป
7. ผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเขารวมประชุมทันเทานั้น
สํา หรั บ ท า นผูถื อ หุ น ที่ ก ลั บ ไปก อ นการประชุม สิ้ น สุ ด นั้ น จะไม มีสิ ท ธิ อ อกเสีย งลงคะแนนในวาระที่ยั ง มิ ไ ด
พิจารณา โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือ
กากบาทเพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในชองมากกวาหนึ่งชอง หรือ เปนการออกเสียง
ลงคะแนนไมตรงกับวาระที่กําลังจะพิจารณา จะถือเปนบัตรเสีย
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