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 วันท่ี 8 เมษายน 2559 
 
เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชมุสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 
22 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที ่1/2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2559 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
2559 โดยมีส าเนารายงานการประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2559 ได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวตามที่เสนอ 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2558 ปรากฏอยู่ในรายงานที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เพื่ อให้ ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด า เนินงานของบริษั ทในรอบปี  2558                 
ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผลการด าเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ 

งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปีหมวดงบการเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนี้  (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2) 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จประจ าปีดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและได้รับ 

วันท่ี
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  ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น
สมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2558  

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล ด้วยผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี  2558 มีผลก าไร โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2558  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558    
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันท่ี 11 กันยายน 2558 
ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ 
บริษัทขอเสนอการจ่ายเงินปันผลงวดส้ินปี  ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 
0.49 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่
จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ทั้งสิ้น
ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท ท้ังนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 
2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ   
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์        
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่  10 
พฤษภาคม 2559 ปัจจุบันบริษัทจัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวนแล้วทั้งส้ิน 201,438,944.40 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน จ านวน 2,014,389,444 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2558 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่ง
มาด้วยล าดับท่ี 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจ าปี 2558 ที่เสนอจ่ายใน
อัตราหุ้นละ 0.84 บาท หรือในอัตราร้อยละ 47.91 ของก าไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้
ค านึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยาย
การลงทุนต่าง ๆ จากธุรกิจที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจ านวนที่เหมาะสม และ
สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการ
จา่ยเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทข้อ  17 ซึ่งก าหนดว่า ในการประชุม
สามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวน
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หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่
จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น   
ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากต าแหน่งไปนั้นอาจจะ
เลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  จึงจ าเป็นต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2558 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
จ านวน 5 ท่าน คือ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี       
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายประเสริฐ เมฆวัฒนา และนายวีระวงค์             
จิตต์มิตรภาพ ข้อมูลของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและ 
ก าหนดค่าตอบแทนให้ เสนอผู้ถือหุ้นเพื่ อเลือกตั้ งกรรมการ 5 ท่ าน คื อ 
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา และนายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการที่ต้องออก
ตามวาระ กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง เนื่องจากเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท  

วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ระบุให้มีการพิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว ได้จัดส่ง
ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้  (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 5) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไม่เกิน 
25,000,000 บาทต่อปี ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทนแล้วว่าเป็นจ านวนที่เหมาะสม  ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการจ านวนดังกล่าวและมอบอ านาจให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ
ในการก าหนดรายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการ 
แต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจากบริษัท 

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ก าหนดให้มีการ
พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี  ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ

หนึ่งในสาม
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บัญชี จ ากัด รายละเอียดค่าสอบบัญชี ได้จัดส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 6) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง 1. นายชวาลา เทียนประเสริฐ
กิจ เลขทะเบียน 4301 หรือ 2. นายศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 
หรือ 3. นายเกียรตินิยม คุณติสุข เลขทะเบียน 4800 จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช  
โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใด 
คนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพ
ในการท างาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท ตลอดจน
ราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  เป็นที่
ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ ได้รับความเห็นชอบจาก  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2559 จ านวน 1,260,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จ านวน 
2,190,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,450,000 บาท เป็นจ านวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้น
สมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ในอัตราค่าสอบบัญชีจ านวน 
3,450,000 บาทต่อปี 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 
(โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5)  

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท ให้มีความตั้งใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท     
และผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงาน     
โดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว เพื่อการ
บรรลุ เป้ าหมายทางธุรกิ จ  ภายใต้ โค รงการ Employee Stock Option 
Program และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/
หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) บริษัทจะออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นจ านวนทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ใน
จ านวนปีละไม่ เกิน  16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีที่ จัดสรรไม่ถึ ง 
16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะน าไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่าปีละ
16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้วจะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย 
โดยในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละปี บริษัทจะด าเนินการขออนุมัติจากที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นและด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ
กรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 

ดังนั้น ในปี 2559 นี้ การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ที่จะน าเสนอที่ประชุมให้พิจารณา    
ในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ 
BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายในจ านวน ไม่เกิน 16,000,000 
หน่วย และก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิไว้จ านวน 5 ปี นับจากวันที่
ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระส าคัญของการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือ
หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 7)) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee 
Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC 
ESOP 2012 ครั้งที่ 5) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะจัดการของบริษัทมี
อ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ      
ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่
กฎหมายก าหนดให้กระท าได้หรือในส่วนท่ีไม่ใช่สาระส าคัญ เช่น วัน เวลา และ
วิธีการในการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดง
สิทธิ เป็นต้น หรือการก าหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้เป็นไป
ตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือค าส่ังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมี
อ านาจด าเนินการใด ๆ  ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC 
ESOP 2012 ครั้งที่ 5 และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่
เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียม แก้ไข 
เจรจา ลงนาม ส่งค าขออนุญาต และ/หรือ เอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล ยื่น
ค าขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/
หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ  

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทท่ีออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (“โครงการ BJC 
ESOP 2012 ครั้งที่ 5”) 

ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการ
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 ข้อเท็จจรงิและเหตุผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ 

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock 
Option Program และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5  (โครงการ BJC 
ESOP 2012 ครั้งที ่5)   

บริษัทจะด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญ ดังนี้ 

จั ด ส รรหุ้ น ส ามั ญ จ า น วน ไม่ เกิ น  16,000,000 หุ้ น  มู ล ค่ า ที่ ต รา ไว้ 
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอ
ขายให้ แก่ ผู้ บ ริห ารและพนัก งานของบริษั ท  และ/หรื อ  บริษั ทย่ อย  
ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012  

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว เช่น 1) 
การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย คร้ังที่ 5 ภายใต้โครงการ 
BJC ESOP 2012 และเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว  2) การเข้าเจรจาท าความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งด าเนินการต่าง ๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสาร
ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ  และหลักฐานที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การยื่นค าขออนุญาต หรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญ
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ
ของบริษัท ดังนี ้ 

จัดสรรหุ้นสามัญจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย  ครั้งที่  5 ภายใต้
โครงการ BJC ESOP 2012  

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนด
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว เช่น            
1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 



  
 

หน้า 7 

  ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย คร้ังที่ 5 ภายใต้โครงการ 
BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว  2) การเข้าเจรจาท าความตกลง และลง
นามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่าง 
ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว และ 3) ลงนามใน
เอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็น
และเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ 
และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน า
หุ้นสามัญของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็น และสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว   

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
(วัตถุประสงค์) 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เนื่องด้วยบริษัทได้มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มเติม จึงขอน าเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อรองรับธุรกิจในอนาคตของบริษัท โดย
แก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ 5 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อเป็นวัตถุประสงค์
ของบริษัทข้อ 20 (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
(วัตถุประสงค์) 

 หมายเหต ุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระท่ี 11 เรื่องอื่น ๆ   

 บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 คือวันที่ 8 มีนาคม 2559 โดยจะท าการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หุ้นในวันท่ี 9 มีนาคม 2559 และวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล คือวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยจะท าการ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2559 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
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และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลจะต้องเป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีชื่อปรากฎในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าว 

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกล่าว 
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นต่อเลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม 

 ขอแสดงความนับถือ 
   บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 

    
 
   สุจิตรา วชิยศกึษ ์
    เลขานุการบรษิัท 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2559 

2.  รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 และงบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 

3. รายละเอียดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ 
ด าเนินงานประจ าปี 2558 

4.  ข้อมูลของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และเสนอเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง 
 5.  รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 
 6.  รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

7.  สรุปสาระส าคัญของการออก และเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เบอร์
ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 5 
(“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5”)   

8.  รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัท 
9.  ค าชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเข้าประชุม และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 10.  ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 11.  ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 12.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 13.   หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ฉบับท่ี 5)  
 14.   แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 
หมายเหตุ   
หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2558 แบบรูปเล่ม กรุณาติดต่อส านักเลขานุการบริษัท ชั้น 10 อาคารเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ทางอีเมล์ที่ comsec@bjc.co.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


