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คาชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
การมอบฉันทะ
ตามประกาศกรมพั ฒ นาธุ รกิจ การค้ า เรื่อง ก าหนดแบบหนั งสื อ มอบฉัน ทะ (ฉบั บ ที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวั น ที่ 2
กุมภาพันธ์ 2550 ได้กาหนดแบบของหนั งสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหาชน
จากัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใด คือ
แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ น แบบที่ ใช้ เฉพาะกรณี ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ ลงทุ น ต่ า งประเทศ และแต่ งตั้ งให้ คั สโตเดี ย น (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
บริษัทได้จัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถ
พิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัท
กาหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน และส่งกลับมายังบริษทั
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้ หรือในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถ
เลือกใช้หนังสือมอบฉันแบบ ค. ซึ่งหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
ให้ถูกต้องครบถ้วน
 ผู้รับมอบฉันทะต้องนาหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะจะเข้าประชุม
2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียด
ดังนี้
1. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการอิสระ
ทั้งนี้ สามารถดู ชื่อและรายละเอียดกรรมการอิสระได้จากข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้ น
มอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 11)

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารการประชุ
เอกสารการประชุ
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 ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ ติดอากรแสตมป์
20 บาท พร้อมเอกสารตามที่กาหนดในหนังสือมอบฉันทะ ใส่ซองปิดผนึกส่งทางไปรษณีย์ โดยขอความ
ร่วมมื อส่ งกลั บ มายัง ส านั ก เลขานุ ก ารบริษั ท บริษั ท เบอร์ลี่ ยุ ค เกอร์ จ ากั ด (มหาชน) อาคาร
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียง
เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึง
ใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงหลักฐานและปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นต้องนามาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารหรือหลักฐาน

บุคคลธรรมดา
1. กรณี ผู้ถื อ หุ้ น เข้ าร่ว มประชุ ม ด้ ว ย บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
ตนเอง
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น แสดงเอกสารที่ ส่ ว นราชการออกให้ ที่ ยั งไม่ ห มดอายุ เช่ น
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ ต่อเจ้าหน้าที่บริษทั
ก่อนเข้าร่วมประชุม และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุต่อเจ้าหน้าที่บริษัทก่อน
เข้าร่วมประชุม
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบ 1. หนังสือมอบฉันทะ
ฉันทะเข้าร่วมประชุม
2. ส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชน ใบขั บ ขี่ หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางของ
ผู้มอบฉันทะ
3. บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ
3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ต้องทาหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(ไม่หมดอายุ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองโดยเจ้าของ
บัตรแนบมาด้วย
3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ผู้มอบฉันทะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะด้วยตัวเองต่อหน้า
ผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจของสถานฑูตไทย
หรือ สถานกงสุ ล ไทย หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ได้ รับ มอบหมายให้ ท าการแทน
บุคคลดังกล่าว หรือบุคคล ซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารการประชุ
เอกสารการประชุ
มสามัมสามั
ญผู้ถญือหุผู้นถือครัหุ้ง้นที่ ครั
1/2560
้งที่ 1/2560
หน้าที่ 50 จาก 73
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ผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารหรือหลักฐาน
ของกฎหมายแห่งประเทศนั้น ทาการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)
อีกชั้นหนึ่ง
3.3 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย
ต้องทาหนั งสือ มอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ มี อายุ ไม่ เกิ น 6 เดื อน ซึ่ ง รั บ รองความถู ก ต้ อ ง โดย
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมประทับตรา (ถ้า
มี) และสาเนาบัตรประจาตั วประชาชน (ไม่ หมดอายุ) ของกรรมการผู้ลง
ลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจ้าของบัตรแนบมาด้วย
3.4 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) ในหนังสือมอบฉันทะด้วยตัวเองต่อหน้าผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค)
หรือ เจ้าหน้ า ที่ผู้มี อ านาจของสถานฑู ต ไทย หรือ สถานกงสุลไทย หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทาการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่ง
สามารถให้ การรับรองที่ สมบู รณ์ ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้ น
ทาการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิค) อีกชั้นหนึ่ง
3.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนักลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
จะต้องทาหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบอานาจจาก
ผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะแทน และหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) มาพร้อมกันด้วย

นิติบุคคล
3. กรณีผู้แทนนิติบุคคลเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง

1. บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3 ให้ แ สดงหนั งสื อ มอบฉั น ทะ ซึ่ งได้ ก รอกข้ อความถู กต้ อ งครบถ้ วนและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
3.1 กรณีที่ตัวแทนนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ให้แสดงสาเนาเอกสารของผู้แทนนิติบุคคลที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมด
อายุ เช่ น บั ต รประจ าตั วประชาชน บั ตรข้ าราชการ ใบขั บ ขี่ หรื อ ใบสาคั ญ
ประจาตัวคนต่างด้าว และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลให้ยื่นหลักฐาน
ประกอบด้วย หรือ กรณีที่ตัวแทนนิติบุคคลเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
ให้แสดงหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารการประชุ
เอกสารการประชุ
มสามัมสามั
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1/2560
้งที่ 1/2560
หน้าที่ 51 จาก 73

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 8

ผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารหรือหลักฐาน
ต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

4. กรณีผู้แทนนิติบุคคลมอบฉันทะ

3.2 สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองถูกต้องโดยกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามผู กพั นนิ ติ บุ คคลดั งกล่ าว พร้ อมประทั บตรา (ถ้ ามี ) และส าเนาบั ตร
ประจาตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ) ข องกรรมการผู้ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจ้าของ
บัตรแนบมาด้วย
1. หนังสือมอบฉันทะ
2. สาเนาบั ตรประจาตั วประชาชน ใบขับ ขี่ หรือหนั ง สือเดิ นทางของผู้ มอบ
ฉันทะ
3. บัตรประจาตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
4.1 ให้แ สดงหนังสือ มอบฉัน ทะซึ่ง ได้ก รอกข้อ ความถูก ต้อ ง ครบถ้วนและ
ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
4.2 แสดงเอกสารของผู้ ม อบฉั น ทะ และผู้ รั บ มอบฉั น ทะเช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ
3.1 - 3.5 กรณีบุคคลธรรมดา
4.3 สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
เข้าประชุมซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ผูกพั นนิ ติบุ คคล
ดังกล่าวพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ไม่หมดอายุ)
ของกรรมการ ผู้ลงลายมือชื่อ ซึ่งรับรองโดยเจ้าของบัตรแนบมาด้วย

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
เจ้ า หน้ า ที่ ข องบริษั ท จะเริ่ ม รั บ ลงทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น ที่ จ ะเข้ า ร่ว มประชุ ม ในครั้ ง นี้ ล่ ว งหน้ า ก่ อ นเริ่ ม การประชุ ม
ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นเอกสาร
และหลักฐานเพื่อการตรวจสอบและแสดงบาร์โค้ด (Barcode) เพื่อลงทะเบียนว่ามาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือรับมอบ
ฉันทะมาเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่เวลาที่ระบุเป็นต้นไป ทั้งนี้ กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้
ชัดเจน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท บนเอกสารให้ครบถ้วน
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
เข้าร่วมประชุมเท่านัน้
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หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนเสียง และวิธีนับคะแนน
บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม
หลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสี ย งลงคะแนน จะกระท าโดยเปิ ด เผย โดยประธานที่ ป ระชุ ม จะเป็ น ผู้ เสนอให้ ผู้ถื อ หุ้ น พิ จ ารณา
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุลงในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรรวบรวมบัตร
ทั้งหมดและทาการตรวจนับ บริษัทได้จัดให้มีคนกลางร่วมทาหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระ
การประชุม นอกจากนี้ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษั ทจะแยกบัตรลงคะแนนเสียงสาหรับกรรมการแต่ละราย โดยในบัตรลงคะแนน
เสี ยงจะมี ช่ องให้ ผู้ถื อหุ้ นสามารถลงคะแนนเสี ยงส าหรั บ กรรมการแต่ ละรายว่ า เห็ น ด้ ว ย ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ
งดออกเสียง มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- กรณีป กติ ให้ถือ คะแนนเสีย งข้ า งมากของผู้ถือ หุ้น ที่ม าประชุม และมีสิท ธิอ อกเสีย งลงคะแนน ถ้า มี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
- ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดาเนินการให้
เป็นไปตามที่กาหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจ
เชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้
หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง
ตามข้อ บั งคั บ ของบริษั ท ระบุ ว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก คนมี ค ะแนนเสี ย งหนึ่ งเสี ย งต่ อ หนึ่ งหุ้ น บริษั ท จะนั บ คะแนนเสี ย ง
ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้
ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุม
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ขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระ
การประชุม (ทั้ งหมดรวม 8 วาระ) โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสาหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละ
แผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ
2. สาหรับการทาเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทาเครื่องหมายถูกหรือกากบาท อย่างใด
อย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียว
3. การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิด เผย โดยประธานในที่ป ระชุม หรือผู้ที่ด าเนินการประชุมแทนอยู่
ในระหว่างนั้นจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง หรือไม่เห็นด้วยยกมือขึ้น และส่งบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน
ที่ทาเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กาลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทาการรวบรวมเพื่อนาไปเข้า
ระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียง
4. เมื่ อเจ้า หน้าที่ท าการรวบรวมบั ตรจากผู้ ถือหุ้น ที่งดออกเสีย งหรือไม่เห็ นด้วยเสร็จ แล้ ว เจ้าหน้าที่จะท าการ
รวบรวมบัตรจากผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยเพื่อนาไปเข้าระบบคอมพิวเตอร์นับคะแนนเสียงต่อไป
5. การลงคะแนนในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ จ ะถื อ ว่ า การลงคะแนนดั ง กล่ า วเป็ น โมฆะ และจะถื อ เป็ น บั ต รเสี ย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง 2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนา
ขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ 3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ 4) บัตรลงคะแนน
ที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิม และลงชื่อ
กากับด้วยทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทันในวาระใดจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้า
ร่วมประชุมทันและวาระที่เหลืออยู่เท่านั้น
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