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การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการสาํหรับการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้น ประจาํปี 2560  
 
1. เจตนารมณ์ 
 
บริษัทมีความแน่วแน่ท่ีจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าภายใต้มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมี 
การแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance Principle) โดยบริษัท 
เช่ือว่าการดําเนินการดงักล่าวจะส่งผลให้บริษัทมีการจดัการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลท่ีดีท่ีสดุ 
เป็นท่ียอมรับจากผู้ลงทนุและผู้ ท่ีเก่ียวข้องทัว่ไปอยู่เสมอว่าเป็นกิจการท่ีมีการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate 
Governance)  
 
การให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั นอกจากนี ้เพ่ือให้มีขัน้ตอนและ
วิธีการในการพิจารณาที่ชดัเจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าขึน้ ซึ่งจะช่วยกลัน่กรอง
ระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดํารงตําแหน่ง
กรรมการบริษัท และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย รวมทัง้ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบตัิตามการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อยา่งเป็นรูปธรรม 
 
2. นิยาม 
 
“บริษัท” หมายความวา่ บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

“คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน)  

“กรรมการ” หมายความวา่ กรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) 

“ระเบียบวาระการประชมุ” หมายความวา่ ระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยคุ
เกอร์ จํากดั (มหาชน) 
“การประชุมผู้ ถือหุ้ น” หมายความว่า การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด 
(มหาชน) 
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3. คุณสมบัตขิองผู้ถ ือห ุ้น 

ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอระเบียบวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือกรรมการ    
 
4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม 
 
4.1  เร่ืองท่ีบริษัทจะไม่นําเสนอเป็นระเบียบวาระการประชมุ 

(1) เร่ืองท่ีกรรมการสามารถปฏิเสธการบรรจุเร่ืองเป็นวาระการประชุมได้ตามมาตรา 89/28 ของ
พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  

(2) เร่ืองท่ีขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานท่ีกํากบัดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

(3) เร่ืองท่ีบริษัทได้ดําเนินการแล้ว 

(4) เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน ไม่ถกูต้อง หรือ ไม่ได้ระบวุา่ในการนําเสนอวาระนัน้เป็นเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา หรือไม่สามารถติดต่อผู้ ถือหุ้ นเพ่ือขอข้อมูลสําคัญ
เพิ่มเติมได้  

(5) เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 

(6) เร่ืองท่ีอยูน่อกเหนืออํานาจท่ีบริษัทจะดําเนินการได้ 
 
4.2 ขัน้ตอนดําเนินการ  

(1)  ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทําหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ในสว่นท้ายของหลกัเกณฑ์นี ้
หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-367-1441 หรือ Email Address ของสํานกัเลขานุการบริษัทท่ี 
comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก.  ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ นต้องส่งต้นฉบับของ 
แบบ ก. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และเอกสารตา่ง ๆ  ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

  ให้ผู้ ถือหุ้นจดัส่งเอกสารหลกัฐานยืนยนัการถือหุ้นตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 3 เช่น หนังสือรับรองจาก 
บริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอ่ืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเอกสารประกอบเพ่ิมเติมท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชมุได้ 
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  (2)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัและมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชมุ
ต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้ นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้เป็นหลักฐาน และผู้ ถือหุ้น 
รายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทุกราย
แล้วรวบรวมแบบ ก. และหลกัฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ ถือหุ้นทกุรายเป็นชดุเดียวกนั
เสนอตอ่คณะกรรมการ หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม 4.2 (1) ได้  

 (3)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระ 
การประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้ นต้องจัดทําแบบ ก. หนึ่งแบบต่อหนึ่งระเบียบวาระพร้อมลงช่ือไว้ 
เป็นหลกัฐานให้ครบถ้วน หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม 4.2 (1) ได้  

 (4)  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองแบบ ก. หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารต่าง ๆ ใน
เบือ้งต้นให้คณะกรรมการ โดย  

(4.1)  เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 13 
มกราคม 2560 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และจดัส่งข้อมลูคืนให้ถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 
มกราคม 2560 เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง  

(4.2)  เร่ืองท่ีเสนอโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบตัิไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นทราบ
การปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 

(4.3)  เร่ืองท่ีไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานกุารบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชมุ
คณะกรรมการเดือนกมุภาพนัธ์ 2560  

 (5)  คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอ ซึ่ง
จะต้องไม่มีลกัษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) – (6) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  

(6)  เร่ืองท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจเุป็นระเบียบการประชมุในหนงัสือเชิญประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเร่ืองท่ีไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเร่ืองตาม
ข้อ 4.2 (4) (4.1) – ถงึ (4.2) บริษัทจะแจ้งเพ่ือทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นพร้อมระบเุหตผุลในการปฎิเสธด้วย 
 
5.  การเสนอชื่อกรรมการ  
 
       5.1  คุณสมบัตแิละลักษณะต้องห้ามของกรรมการ   

      บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม 
ดงันี ้
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(1)  มีคณุสมบติัถกูต้องและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจํากดั กฎหมายหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท  

(2)  มีความรู้ประสบการณ์การทํางาน ความสามารถ และความเป็นอิสระเพียงพอท่ีจะเช่ือได้ว่าจะ
ปฏิบตัิหน้าท่ีกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัและความซ่ือสตัย์ (Fiduciary Duty)  

(3) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มท่ี มีอายุท่ีเหมาะสม มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง และจิตใจ 
ท่ีสมบูรณ์ สามารถเข้าประชมุคณะกรรมการได้อย่างสม่ําเสมอ มีบคุลิกตรงไปตรงมา มีความกล้า 
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในท่ีประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง ประวตัิ 
การทํางาน และจริยธรรมท่ีดีงามและได้รับการยอมรับจากสงัคม   

(4)  มีความรู้ความสามารถต่อธุรกิจท่ีสําคัญของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต และ/หรือ  
การจดัจําหน่ายสินค้า การให้บริการด้านการจดัเก็บและการจดัส่งสินค้า (โลจิสติกส์) และในด้าน
ต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง หรือ
กฎหมาย  

 (5) ต้องเป็นบุคคลท่ีมีรายช่ือปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายช่ือกรรมการและผู้ บริหารของสํานักงาน 
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ/หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง และต้องไม่เป็นบคุคล
ท่ีมี ช่ือปรากฏอยู่ในบัญ ชีรายช่ือบุคคลท่ีสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องเห็นว่าไม่สมควรหรือ
ต้องห้ามท่ีจะเป็นกรรมการ 

 
  5.2  ขัน้ตอนในการพจิารณา  

 (1)  ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทําหนังสือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของ
หลักเกณฑ์นี  ้หรืออาจแจ้งเร่ืองอย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-367-1441 หรือ Email Address ของสํานัก
เลขานกุารบริษัทท่ี comsec@bjc.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลงัได้  

 ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นต้องสง่ต้นฉบบัของแบบ ข. พร้อมลงช่ือไว้เป็นหลกัฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทภายใน
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงันี ้ 

(1.1)  หลักฐานยืนยันการถือหุ้ นตามหลักเกณฑ์ข้อ (3) เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ 
หลกัฐานอื่นจากตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 (1.2)  หลกัฐานการให้ความยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในแบบ ข. 

(1.3)  เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษาและ ประวตัิการทํางาน (Curriculum 
Vitae) ของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ  
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 (1.4)  เอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)  

           (2)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมลูในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลงช่ือไว้
เป็นหลกัฐาน และผู้ ถือหุ้นรายท่ี 2 เป็นต้นไปกรอกข้อมลูเฉพาะในส่วนท่ี (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงช่ือ
ไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข. และหลักฐานการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเสนอต่อ
คณะกรรมการ หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัตาม 5.2 (1) ได้ 

           (3)  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบคุคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทําแบบ ข .1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานให้ครบถ้วน และแนบหลกัฐานตามข้อ 5.2 (1) (1.2) ถึง (1.4) ของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทุก
คนด้วย หรืออาจสง่เร่ืองอยา่งไม่เป็นทางการก่อนสง่ต้นฉบบัได้ตามข้อ 5.2 (1) 

 (4)  เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลัน่กรอง แบบ ข. หลกัฐานการถือหุ้น หลกัฐานการให้ความ
ยินยอมของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ และ
เอกสารตา่งๆ ในเบือ้งต้นให้คณะกรรมการ โดย 

               (4.1)  หากผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบภายใน 
วนัท่ี 13 มกราคม 2560 โดยหากผู้ ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบบัคืนให้ถึงบริษัทภายใน
วนัท่ี 31 มกราคม 2560 เลขานกุารบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ือทราบการปิดเร่ือง  

(4.2)  หากบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือ 
ผู้ ถือหุ้ นท่ีเสนอช่ือกรรมการมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ ถือหุ้ น 
เพื่อทราบการปิดเร่ืองภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2560 

(4.3)  กรณีท่ีไม่เข้าข่ายตามข้อ 5.2 (4) (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการประชมุเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

           (5)  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลท่ีได้รับ
การเสนอช่ือเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ือเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนหรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน ทัง้นี ้คําวินิจฉยัของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสดุ  

 (6)  บุคคลท่ีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายช่ือในระเบียบวาระการประชุมผู้ ถือหุ้น 
พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนหรือคณะกรรมการและเร่ืองตามข้อ 5.2 (4) (4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจ้งเพ่ือทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้น
พร้อมระบเุหตผุลในการปฎิเสธด้วย 

โดยมติของท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 12/2559 วนัท่ี 27 ตลุาคม 2559 
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แบบ ก. 

 

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถ ือห ุ้นประจาํปี 

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ____________________                    ___________________ เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) จํานวน _________                        ________หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี _____________ 
ถนน _____________    _________ตําบล/แขวง________          _____  _____อําเภอ/เขต ______               _   ______    
จงัหวดั __________       ___________หมายเลขโทรศพัท์มือถือ________                 ________หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/  
ท่ีทํางาน _________________________ E-mail (ถ้ามี)______________________ 

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี   
เร่ือง ___________________________________________________________________                ___ 

(3) โดยมีข้อเสนอเพ่ือพิจารณา______________                    ______________________________________ 
__________________________                     __________________________________________________________ 
และมีข้อมลูประกอบท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตผุล เป็นต้น) 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________                                                                 ____________________________________________ 
ซึง่มีเอกสารประกอบเพิ่มเตมิท่ีได้ลงช่ือรับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน ______________แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี  ้หลักฐานการถือหุ้ น และเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ถูกต้อง 
ทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจงึได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

________________            ______________ ผู้ ถือหุ้น 
(______             _______________________) 
วนัท่ี _______            ___________________ 

หมายเหตุ  

1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้ นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และ
สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ก. 
ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 
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2. ผู้ ถือหุ้ นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-367-1441 หรือ Email Address ของ
สํานกัเลขานกุารบริษัทท่ี comsec@bjc.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของ แบบ ก. 

3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา 
ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงช่ือไว้เป็น
หลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (2) 

5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา 
แบบ ก. 1 แบบตอ่ 1 ระเบียบวาระและดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 4.2 (3) 

6. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

7. บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบตัิ 
ไม่ครบถ้วน 
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แบบ ข . 

แบบเสนอชื่อบุคคลเพ ื่อรับการพจิารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว _________________          ______________________ เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน _______                           __________หุ้น อยู่บ้านเลขท่ี _____ ________
ถนน ________________      ____ตําบล/แขวง__________        ____________อําเภอ/เขต _______        ___________    
จงัหวดั____________            _______หมายเลขโทรศพัท์มือถือ___________            ________หมายเลขโทรศพัท์บ้าน/ 
ท่ีทํางาน _____       _________________ E-mail (ถ้ามี) ____________      __________ 

 (2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือนาย/นาง/นางสาว                                         _ 
อาย ุ  ปี เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของบริษัทและมีหลกัฐานการให้ความยินยอมของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ พร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้านคณุสมบตัิ ได้แก่ การศึกษา และประวตัิการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมท่ีได้ลงช่ือ
รับรองความถกูต้องไว้แล้วทกุหน้า จํานวน         แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข.  นี ้หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอมและเอกสาร
ประกอบทัง้หมดถกูต้องทกุประการ และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้เป็นสําคญั ดงันี ้

_________            _____________________ ผู้ ถือหุ้น
(_______________            ______________) 
วนัท่ี ______________           ____________ 

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ________________ _______________________บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณุสมบตัิครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม (2) 
ข้างต้น รวมทัง้ยอมรับการปฏิบติัตามการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท และเพ่ือเป็นหลกัฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงช่ือไว้
เป็นสําคญั ดงันี ้ 

_____________         _________________ บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
(____________          _________________)  
วนัท่ี _____________         _____________  

หมายเหตุ 

1. ผู้ ถือหุ้ นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้ นได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจาก 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และ
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สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้ มีอํานาจท่ีได้ลงช่ือในแบบ ข .
 ฉบบันี ้พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

 2 . ผู้ ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการทางโทรสารท่ี 02-367-1441 หรือ Email Address ของ
สํานกัเลขานกุารบริษัทท่ี comsec@bjc.co.th ก่อนสง่ต้นฉบบัของ แบบ ข. 

3. ต้นฉบบัของแบบ ข .จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณา  
ตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

4. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข . และ 
ลงช่ือไว้เป็นหลกัฐานทกุรายแล้วรวบรวมเป็นชดุเดียวกนัตามหลกัเกณฑ์ข้อ 5 (2) 2. 

5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ ถือหุ้นต้องจดัทํา 
แบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ  1 คนและดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ข้อ 5 (3) 2. 

6. กรณีผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล จะต้องแนบสําเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว 
พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

7. บริษัทจะตดัสิทธิผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกูต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคณุสมบตัิ 
ไม่ครบถ้วน หรือบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือมีคณุสมบตัิไม่ครบถ้วนหรือมีลกัษณะต้องห้าม 

 


