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 วันท่ี 2 เมษำยน 2558 
 

 

เรื่อง หนังสือบอกกล่ำวนัดประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 
 บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 4/2558 ประชุมเมื่อ
วันที่ 12 มีนำคม 2558 ได้มีมติให้นัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 17 เมษำยน 2558 เวลำ 15.00 น.      
ณ  ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อำคำรเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง          
เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 

วำระท่ี 1 รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครั้งที ่1/2558 ประชุมเมื่อวันท่ี 8 มกรำคม 2558 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มกรำคม 
2558 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุม  ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 1) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2558 ได้จัดท ำขึ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
สมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับดังกล่ำวตำมที่เสนอ 

วำระท่ี 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำป ี2557 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล รำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 
2557 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 2) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร เพื่ อให้ ผู้ถือหุ้นรับทรำบผลกำรด ำ เนินงำนของบริษั ทในรอบปี  2557                 
ซึ่งคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำป ีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล งบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวำคม 2557 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ปรำกฏอยู่ใน
รำยงำนประจ ำปีหมวดงบกำรเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนี้  (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 2) 
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 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จประจ ำปีดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีแล้ว และ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท     
ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและ งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจ ำปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 

วำระท่ี 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปี 2557  

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ด้วยผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี  2557 มีผลก ำไร โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 7/2557  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหำคม 2557    
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเมื่อวันท่ี 12 กันยำยน 2557 
ในอัตรำหุ้นละ 0.35 บำท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รำยงำนกำรจ่ำยเงิน 
ปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ ผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมครำวนี้ 
นอกจำกนี้ บริษัทขอเสนอกำรจ่ำยเงินปันผลงวดส้ินปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรำ
หุ้นละ 0.25 บำท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ำยในครำวนี้กับเงินปันผล 
ระหว่ำงกำลที่จ่ำยไปแล้ว  จะเท่ำกับว่ำบริษัทได้ประกำศจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2557 ทั้งส้ินในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ำยเงินปันผล
ในวันท่ี 15 พฤษภำคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตำมชื่อปรำกฏในทะเบียน
ผู้ถือหุน้ของบริษัท ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ำยเงินปันผล โดยก ำหนด
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรรับเงินปันผลในวันที่  27 เมษำยน 2558 และให้
รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 
28 เมษำยน  2558 ปัจจุบันบริษัทจัดสรรก ำไรไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ครบตำมจ ำนวนแล้วทั้งส้ิน 201,438,944.40 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน จ ำนวน 2,014,389,444 บำท รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2557 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่ง
มำด้วยล ำดับท่ี 3) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เงินปันผลประจ ำปี 2557 ที่เสนอจ่ำยใน
อัตรำหุ้นละ 0.60 บำท หรือในอัตรำร้อยละ 57.6 ของก ำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้
ค ำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจกำร และ/หรือ โครงกำรลงทุน หรือโครงกำรขยำย
กำรลงทุนต่ำง ๆ จำกธุรกิจที่ด ำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจ ำนวนที่เหมำะสม และ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 
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วำระท่ี 5 พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ  17 ซึ่งก ำหนดว่ำ ในกำรประชุม
สำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวน
หนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำร 
ที่จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น   
ให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่ง
นำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะ
เลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทน
กรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ ในปี 2558 นี้ มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
จ ำนวน 5 ท่ำน คือ นำยเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี   
นำยปณต สิริวัฒนภักดี นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และนำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ 
ข้อมูลของกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 4) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทนให้ เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ อเลือกตั้ งกรรมกำร 5 ท่ ำน คื อ 
นำยเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี นำยปณต สิริวัฒนภักดี 
นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล และนำยสุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมกำร ที่ต้องออกตำม
วำระ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกเป็นผู้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนของบริษัท  

วำระท่ี 6 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ระบุให้มีกำรพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรซึ่งได้ผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว ได้จัดส่ง
ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้  (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 5) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรภำยในวงเงินไม่เกิน 
25,000,000 บำทต่อปี ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนแล้วว่ำเป็นจ ำนวนที่เหมำะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรจ ำนวนดังกล่ำวและมอบอ ำนำจให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และประธำน
กรรมกำรในกำรก ำหนดรำยละเอียด  และอัตรำค่ำตอบแทนที่จะจ่ำยให้กับ
กรรมกำรแต่ละท่ำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก
บริษัท 
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วำระท่ี 7 พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2558 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท  ที่ ได้ก ำหนดให้มี 
กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  ทั้งนี้  
ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ งเป็นผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ  
ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด รำยละเอียดค่ำสอบบัญชี ได้จัดส่งมำให้พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 6) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณ ะก รรม กำ รพิ จ ำ รณ ำแ ล้ ว  เห็ น สมควรแต่ งตั้ ง  1. น ำยช วำลำ  
เทียนประเสริฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรือ 2. นำยศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล  
เลขทะเบียน 3356 หรือ 3. นำยชูพงษ์  สุรชุติกำล เลขทะเบียน 4325 จำก
บริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท ำกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน
ของบรษิัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภำพของผู้สอบบัญชี 
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และไม่มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใด ๆ  
กับบริษัท ตลอดจนรำคำค่ำสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ เป็นที่ยอมรับในวงกำรธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับควำมเห็นชอบ
จำก  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  
ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  2558 จ ำนวน 950,000 บำท และค่ ำสอบทำน 
งบกำรเงินไตรมำส จ ำนวน 1,650,000 บำท รวมเป็นเงิน 2,600,000 บำท เป็น
จ ำนวนที่เหมำะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตำมที่เสนอ 
ในอัตรำค่ำสอบบัญชีจ ำนวน 2,600,000 บำทต่อป ี

วำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมัติ โครงกำร Employee Stock Option Program และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 
(โครงกำร BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4)  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนักงำนของ
บริษัท ให้มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำนเพื่อสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท     
และผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้ำงแรงจูงใจให้ผู้บริหำรและ/หรือพนักงำนที่มีผลงำน     
โดดเด่นและที่หำทดแทนได้ยำกให้ท ำงำนกับบริษัทต่อไปในระยะยำว เพื่อกำร
บรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ  

ภำยใต้โครงกำร Employee Stock Option Program และกำรออกและเสนอ
ขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท (“ใบส ำคัญแสดงสิทธิ”) 
ให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงกำร BJC 
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ESOP 2012) บริษัทจะออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ  เป็นจ ำนวน
ทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลำ 5 ปี ในจ ำนวนปีละไม่เกิน 16,000,000 
หน่วย ยกเว้นในบำงปีที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอำจจะน ำไป
จัดสรรในปีถัดไปเกินกว่ำปีละ16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว     
จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัท
จะด ำเนินกำรขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมที่
ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง กำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน ลงวันที่ 15 ธันวำคม 
2551 

ดังนั้น ในปี 2558 นี้ กำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหำรและ
พนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะน ำเสนอที่ประชุมให้พิจำรณำ    
ในครั้งนี้ จึงเป็นกำรขอให้มีกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหำร
และพนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 4 ภำยใต้โครงกำร 
BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขำยในจ ำนวน ไม่เกิน 16,000,000 
หน่วย และก ำหนดอำยุของใบส ำคัญแสดงสิทธิไว้จ ำนวน 5 ปี นับจำกวันที่
ออกใบส ำคัญแสดงสิทธิ โดยรำยละเอียดสรุปสำระส ำคัญของกำรออกและ
เสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย ครั้งที่  4 (โครงกำร BJC ESOP 2012 ครั้งที่  4) ได้จัดส่งให้กับ 
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 7)) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงกำร Employee 
Stock Option Program และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ/หรือ บรษิัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงกำร BJC 
ESOP 2012 ครั้งที่ 4) รำยละเอียดตำมที่เสนอ โดยให้คณะจัดกำรของบริษัทมี
อ ำนำจในกำรพิจำรณำก ำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรำยละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ      
ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่ำที่
กฎหมำยก ำหนดให้กระท ำได้หรือในส่วนท่ีไม่ใช่สำระส ำคัญ เช่น วัน เวลำ และ
วิธีกำรในกำรเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ วิธีกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิ เป็นต้น หรือกำรก ำหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรำยละเอียด เพื่อให้
เป็นไปตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยหรือค ำสั่งของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้ง
มีอ ำนำจด ำเนินกำรใด ๆ ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติตำมโครงกำร 
BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4 และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ตำมที่เห็นสมควรเท่ำที่กฎหมำยก ำหนดให้กระท ำได้ ซึ่งรวมถึงกำรจัดเตรียม 
แก้ไข เจรจำ ลงนำม ส่งค ำขออนุญำต และ/หรือ เอกสำรอื่น ติดต่อ เสนอ
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ข้อมูล ยื่นค ำขออนุญำตดังกล่ำวและเอกสำรหลักฐำนอื่นให้แก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรออกและเสนอขำย
ใบส ำคัญแสดงสิทธิ  

วำระท่ี 9 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ/หรือ  บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 
(“โครงกำร BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4”)   

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

 

สืบเนื่องจำกวำระที่ 8 เรื่องกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำร Employee Stock 
Option Program และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิให้แก่
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4  (โครงกำร BJC 
ESOP 2012 ครั้งที ่4)   

บริษัทจะด ำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ดังนี้ 

1.  จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 
หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขำยให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ/หรือ  บริษัทย่อย  
ครั้งที่ 4 ภำยใต้โครงกำร BJC ESOP 2012  

 ทั้งนี้  มอบหมำยให้คณะจัดกำรของบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนด
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว เช่น 
1) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้บริหำร
และพนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภำยใต้โครงกำร 
BJC ESOP 2012 และเงื่อน ไข  และรำยละเอียดอื่ น  ๆ  ที่ เกี่ ย วกั บ 
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว  2) กำรเข้ำเจรจำท ำควำมตกลง 
และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งด ำเนินกำร 
ต่ำง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว และ  
3) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผันต่ำง ๆ  และหลักฐำน 
ที่จ ำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่งรวมถึง
กำรติดต่อ และกำรยื่นค ำขออนุญำต หรือขอผ่อนผัน เอกสำรและหลักฐำน
ดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรน ำ 
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีอ ำนำจในกำรด ำเนินกำรอื่นใดอันจ ำเป็นและสมควร
เกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว  
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2. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้  
หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จ ำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขำยให้แก่ผู้บริหำร
และพนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะเสนอขำยภำยใต้
โครงกำร BJC ESOP 2012 ในปี  2559 (2016)   

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้  

1.  จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 
หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่ออกและ
เสนอขำยให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และ/หรือ  บริษัทย่อย  
ครั้งที่ 4 ภำยใต้โครงกำร BJC ESOP 2012  

 ทั้งนี้  มอบหมำยให้คณะจัดกำรของบริษัทมีอ ำนำจพิจำรณำก ำหนด
รำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำว เช่น 
1) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญ 
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้บริหำร
และพนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภำยใต้โครงกำร 
BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดสรร
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว  2) กำรเข้ำเจรจำท ำควำมตกลง และลงนำม 
ในเอกสำรและสัญญำต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งด ำเนินกำรต่ำง ๆ  
อันเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว  และ 3) ลงนำมใน
เอกสำรค ำขออนุญำต ค ำขอผ่อนผันต่ำง ๆ และหลักฐำนที่จ ำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่งรวมถึงกำรติดต่อ 
และกำรยื่นค ำขออนุญำตหรือขอผ่อนผัน เอกสำรและหลักฐำนดังกล่ำวต่อ
หน่วยงำนรำชกำร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและกำรน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุน
ของบริษัท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
อ ำนำจในกำรด ำเนินกำรอื่นใดอันจ ำเป็น และสมควรเกี่ยวกับกำรจัดสรร
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว   

2.  จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ 
หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิ
จ ำนวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขำยให้แก่ผู้บริหำร
และพนักงำนของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะเสนอขำยภำยใต้
โครงกำร BJC ESOP 2012 ในปี 2559 (2016)   
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วำระท่ี 10 พิจำรณำว่ำจะอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้ำซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนำม ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ตำมเงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งท ำขึ้นระหว่ำงบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ ำกัด กับเมโทร 
แคช แอนด์ แครี่ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บี.วี. ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2558 หรือไม่ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจำกที่ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 
มกรำคม 2558 ได้มีมติไม่อนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้ำท ำรำยกำร
ซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนำม ภำยใต้เงื่อนไขใหม่ โดยบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง 
จ ำกัด (“TCCH”) ได้แจ้งแก่บริษัทว่ำ แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติ 
ไม่เห็นด้วยกับกำรเข้ำท ำรำยกำรนี้แล้ว TCCH ก็จะด ำเนินกำรเจรจำกำรเข้ำ
ท ำรำยกำรซื้อเงินลงทุนใน เมโทรเวียดนำมกับเมโทร แคช แอนด์  แครี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บี.วี. (“ผู้ขำย”) ต่อไปในนำมของตนเอง โดยมี
เงื่อนไขกับผู้ขำยว่ำหำก TCCH สำมำรถบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับผู้ขำยได้ 
TCCH จะน ำเงื่อนไขที่ตกลงกันได้มำเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทและ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอีกครั้งว่ำจะอนุมัติให้บริษัทเข้ำท ำรำยกำรซื้อเงิน
ลงทุนใน เมโทร เวียดนำม ภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำวหรือไม่   

ในเวลำต่อมำ เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2558 TCCH ได้มีหนังสือแจ้งมำยัง
บริษัทว่ำ TCCH สำมำรถตกลงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับกำรเข้ำซื้อเงินลงทุน  
และเข้ำท ำสัญญำซื้อขำยเงินลงทุนในเมโทร เวียดนำม และสัญญำอื่น ๆ          
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขำยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งเงื่อนไขกำรเข้ำซื้อเงินลงทุน
ในเมโทร เวียดนำม ตำมสัญญำที่ TCCH ได้เข้ำท ำกับผู้ขำยเพื่อให้บริษัทได้
น ำเสนอให้คณะกรรมกำรและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำว่ำจะอนุมัติให้บริษัท
และ/หรือ บริษัทย่อย เข้ำท ำรำยกำรซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนำม ภำยใต้
เงื่อนไขดังกล่ำวหรือไม่ต่อไป  

ทั้งนี้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เข้ำซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนำม 
รำยกำรดังกล่ำวเข้ำข่ำยเป็นกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่  ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำร 
ท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน และประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง กำรเปิดเผยข้อมูลและกำรปฏิบัติกำรของบริษัทจดทะเบียน
ในรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกำศรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน”) และ
เข้ำข่ำยเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุน ที่  ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในกำรท ำรำยกำรที่มี
นัยส ำคัญที่เข้ำข่ำยเป็นกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน และประกำศ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล และกำรปฏิบัติกำร
ของบริษัทจดทะเบียนในกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
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(“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป”) รวมถึงยังเป็นกำรเข้ำซื้อ หรือกำร
ได้มำซึ่งกิจกำรของบริษัทอื่น ตำมมำตรำ 107 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) โดยมีสำรสนเทศ
รำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ในกำรเข้ำซื้อเงินลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ในเมโทร แคช แอนด์   แครี่ เวียดนำม ลิมิเต็ด (METRO 
Cash & Carry Vietnam Limited) ตำมที่ ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 8) 

ทั้งนี้ เมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมเกณฑ์ของประกำศรำยกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไปแล้ว รำยกำรซื้อเงินลงทุนเข้ำข่ำยเป็นรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์
ประเภทที่ 1 ตำมประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป ดังนั้น บริษัทจึงมี
หน้ำที่ดังต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยสำรสนเทศกำรเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ  

(2) จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำว่ำจะอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย เข้ำซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนำม ในสัดส่วนร้อยละ 100 
ตำมเงื่อนไขของสัญญำซื้อขำยเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งท ำขึ้นระหว่ำง 
TCCH กับผู้ขำย ลงวันท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2558 (“สัญญำซื้อขำยเงินลงทุน
ฉบับใหม่”) หรือไม่  ทั้งนี้  กำรเข้ำซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนำม 
ดังกล่ำวต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และ 

(3) จัดให้มีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ (IFA) เพื่อแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับ
รำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งจัดส่งควำมเห็นดังกล่ำวต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ในกำรนี้บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เจดี พำร์ทเนอร์ 
จ ำกัด และบริษัท แอดไวซอรี่ พลัส จ ำกัด เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
(IFA) เพื่อร่วมกันแสดงควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรดังกล่ำว โดยรำยงำน
ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระต่อรำยกำรเข้ำซื้อเงินลงทุนได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้  (ส่ิงที่ส่งมำด้วย      
ล ำดับที ่9)  

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร เนื่องจำกในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 8 มกรำคม 2558   คณะกรรมกำรได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบว่ำ  
แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติไม่เห็นด้วยกับกำรเข้ำท ำรำยกำรซื้อ 
เงินลงทุนใน เมโทร เวียดนำม แต่ TCCH จะด ำเนินกำรเจรจำกำรเข้ำท ำ
รำยกำรซื้อเงินลงทุนกับผู้ขำยต่อไปและหำกสำมำรถบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับ
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ผู้ขำยได้   TCCH จะน ำเงื่อนไขที่ตกลงกันได้มำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอีกครั้งว่ำจะอนุมัติให้บริษัทเข้ำท ำรำยกำรซื้อเงินลงทุนใน เมโทร 
เวียดนำมภำยใต้เงื่อนไขดังกล่ำวหรือไม่ โดย TCCH จะไม่ออกเสียงลงคะแนน
ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้น เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นรำยย่อยเป็นผู้ตัดสินใจ 
อย่ำงแท้จริง ดังนั้น คณะกรรมกำรของบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำว่ำจะอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
เข้ำซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนำมในสัดส่วนร้อยละ 100 ตำมเงื่อนไขของ
สัญญำซื้อขำยเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งท ำขึ้นระหว่ำง TCCH กับ ผู้ขำยหรือไม่ 

อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรของบริษัทมีข้อสังเกตว่ำ แม้กำรเข้ำซื้อเงินลงทุน
ในเมโทร เวียดนำมจะถือเป็นขั้นตอนส ำคัญเชิงกลยุทธ์ของบริษัทซึ่งจะช่วย
สนับสนุนและเสริมสร้ำงกำรขยำยธุรกิจซื้อมำขำยไปและกำรกระจำยสินค้ำ
ของบริษัท รวมถึงยังเป็นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบริษัทในกำรแข่งขันกับ
ผู้ประกอบธุรกิจรำยอื่นในประเทศเวียดนำมอีกด้วย  แต่กำรที่บริษัทจะเข้ำซื้อ
เงินลงทุนตำมสัญญำซื้อขำยเงินลงทุนฉบับใหม่ซึ่งท ำขึ้นระหว่ำง TCCH กับ 
ผู้ขำยนั้นก็ยังคงมีเงื่อนไขที่ถือเป็นควำมเส่ียงในเรื่องกำรช ำระเงินซื้อขำย ซึ่ง
หำกเกิดขึ้นอำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อสถำนะทำงกำรเงินและ 
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทได้ และถือเป็นเงื่อนไขที่แตกต่ำงในทำงลบอย่ำง 
มีนัยส ำคัญจำกควำมเห็นของที่ปรึกษำกำรเงินอิสระ (IFA) ที่ได้เคยสนับสนุน
ให้เข้ำท ำรำยกำรในกำรประชุมผู้ถือหุ้นวิสำมัญครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 
ตุลำคม 2557 และถือเป็นควำมเส่ียงส ำคัญประกำรหนึ่งที่ที่ปรึกษำกำรเงิน
อิสระได้ใช้เป็นหลักในกำรให้ควำมเห็นไม่สนับสนุนให้เข้ำท ำรำยกำรในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นวิสำมัญครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันท่ี 8 มกรำคม 2558 

อนึ่ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อ
กำรตัดสินใจ บริษัทจึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเป็นจ ำนวน 2 รำย 
เพื่อร่วมกันให้ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรพิจำรณำว่ำบริษัทสมควรเข้ำท ำรำยกำร
ซื้อเงินลงทุนในครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นสอดคล้องกับ
ควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระซึ่งมีควำมน่ำเชื่อถือเป็นที่ยอมรับได้ 
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรให้ควำมส ำคัญกับควำมเห็นของที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ 
รวมทั้งพิจำรณำข้อมูลอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและน่ำเชื่อถือประกอบกำรตัดสินใจ 

 หมำยเหต ุ 1. มติในวำระน้ีจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของ
จ ำนวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
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2. TCCH เข้ำข่ำยเป็นผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่ำว จึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในวำระน้ี 

3. ปัจจุบัน TCCH ถือหุ้นในบริษัทเป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 1,173,284,220 หุ้นคิด
เป็นสัดส่วนทั้งส้ินร้อยละ 73.69 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว
ทัง้หมดของบริษัท 

4. ในกำรพิจำรณำอนุมัติกิจกำรต่ำงๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 
เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกำรท ำรำยกำรครั้งนี้  ไม่มี
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมกำรที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ง
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อยู่ในท่ีประชุม 

วำระท่ี 11 เรื่องอื่น ๆ   

 บริษัทขอแจ้งให้ทรำบว่ำวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนใน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2558 คือวันที่ 26 มีนำคม 2558 โดยจะท ำกำรรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225       
แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
กำรโอนหุ้นในวันที่ 27 มีนำคม 2558 และวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 27 เมษำยน 2558   
โดยจะท ำกำรรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันที่ 28 เมษำยน 2558 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 และผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรรับเงิน    
ปันผลจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีชื่อปรำกฎในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่ำว 

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตำมวัน เวลำ และสถำนที่ 
ดังกล่ำว ผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก
ข้อควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมำนี้ และยื่นต่อเลขำนุกำรบริษัทก่อนเริ่มกำรประชุม 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
    
 
   สุจิตรำ วชิยศกึษ ์
    เลขำนุกำรบรษิัท 
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ส่ิงที่ส่งมำด้วย 1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันท่ี 8 มกรำคม 2558 
2.  รำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 และงบแสดงฐำนะกำรเงิน

และงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2557 
3.   รำยละเอียดกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร 

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2557 
4.  ข้อมูลของกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ และเสนอแต่งตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

 5.  รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 6.  รำยละเอียดผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2558  

7.  สรุปสำระส ำคัญของกำรออก และเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท  
เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน และ/หรือ บริษัทย่อย  
ครั้งที่ 4 (“โครงกำร BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4”)   

8.  สำรสนเทศรำยกำรท่ีเกี่ยวโยงกันและรำยกำรได้มำซึ่งสินทรัพย์ในกำรเข้ำซื้อเงินลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ เวียดนำม ลิมิเต็ด (METRO Cash & Carry Vietnam 
Limited) (ตำมบัญชี 2) 

9.  รำยงำนควำมเห็นที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและรำยกำรได้มำซึ่ง
สินทรัพย์กรณีกำรรับโอนและกำรเข้ำซื้อเงินลงทุนทั้งหมดใน เมโทร แคช แอนด์ แครี่ เวียดนำม  
ลิมิเต็ด 

10.  ค ำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรกำรเข้ำประชุม  และกำร
ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 

 11.  ข้อมูลของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 12.  ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 13.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 14.   หนังสือมอบฉันทะตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (ฉบับท่ี 5)  
 15.   แผนท่ีสถำนท่ีจัดประชุมบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 
หมำยเหตุ   
หำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดมีควำมประสงค์จะขอรับรำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 
2557 แบบรูปเล่ม กรุณำติดต่อส ำนักเลขำนุกำรบริษัท ชั้น 7 อำคำรเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร 10110 หรือ ทำงอีเมล์ที่ comsec@bjc.co.th  


