
 

 

 

  
 
 
 
 

หนังสือบอกกลา่วนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
 

ครั้งที่ 1/2560 
 

บริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 15.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์  

เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 

 
 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม 

ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหนา้ที่ลงทะเบียนในวันประชมุด้วย 



 

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน)                  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560        เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หน้ำ A 

 

สารบัญ 
 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หน้า 

 หนังสือบอกกล่ำวนัดประชมุสำมญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 1 

 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 (ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดับที่ 1) 7 

 รำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัทประจ ำป ี2559 และงบแสดงฐำนะกำรเงิน - 

และงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559  

(ส่ืออิเล็กทรอนิกส์) (ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดับท่ี 2)  

 รำยละเอียดกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำน 26 

ประจ ำปี 2559 (ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดับที่ 3)  

 ข้อมูลประกอบกำรพจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ  27 

 และประวัติโดยสังเขปของกรรมกำรท่ีเสนอพิจำรณำเลือกตั้ง (ส่ิงทีส่่งมำดว้ยล ำดับที่ 4)  

 รำยละเอียดคำ่ตอบแทนกรรมกำร (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 5) 39 

 รำยละเอียดผู้สอบบัญชีและคำ่สอบบัญชี ประจ ำปี 2560 (ส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดับที่ 6) 41 

เอกสารประกอบการเข้าประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 

 ข้อบังคับของบริษัทเฉพำะที่เกีย่วกับกำรประชมุผู้ถือหุ้น (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที ่7) 45 

 ค ำชี้แจงเกี่ยวกับกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบยีน กำรแสดงเอกสำรกำรเขำ้ประชุมและกำรออกเสียง 49 

ลงคะแนนในกำรประชมุผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดับที่ 8)  

 ขั้นตอนกำรเข้ำรว่มประชมุผู้ถือหุน้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 9) 55 

 หนังสือมอบฉันทะตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกจิกำรค้ำ (ฉบับที่ 5) (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 10)  

    หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 56 

    หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 58 

    หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 62 

 ข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 11) 66 

 แผนท่ีสถำนท่ีจัดประชมุบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 12) 72 

 แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี และเอกสำรที่เกีย่วข้องปี 2559  

ในรูปแบบหนังสือ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 13) 73

  

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด จะน ำส่งเอกสำรเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 และหนังสือมอบฉันทะ ให้ท่ำน
เพียง 1 ชุด ไปยังที่อยู่ที่ มียอดหุ้น  และเป็นที่อยู่ที่ ได้แจ้งไว้ล่ำสุด (Principal Address) ผู้ถือหุ้นสำมำรถดู รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
www.set.or.th หรือติดต่อศูนย์บริกำร โทรศัพท์ 0 2009 9999 ส่วนกำรแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้ำประชุมและลงคะแนนแทนท่ำนได้เพียง 1 
รำย โดยไม่สำมำรถแยกจ ำนวนหุ้นไปแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหลำยคนได้  



  

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน)                  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560        เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หน้ำที่ 1 จำก 73 

 

 วันท่ี 20 มีนำคม 2560 
 

 

เรื่อง หนังสือบอกกล่ำวนัดประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 

เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น 
 บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อ
วันที่  15 กุมภำพันธ์  2560 ได้มีมติ ให้นัดประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2560 ในวันที่  28 เมษายน  2560                     
เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 
42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้ 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที ่2/2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 29 มิถุนำยน 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนำยน 
2559 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 1) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
2/2559 ได้จัดท ำขึ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
สมควรรับรองรำยงำนกำรประชุมฉบับดังกล่ำวตำมที่เสนอ 
 

วำระท่ี 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ประจ ำป ี2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล รำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 
2559 ปรำกฏอยู่ในรำยงำนที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 2) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร เพื่ อให้ ผู้ถือหุ้นรับทรำบผลกำรด ำ เนินงำนของบริษั ทในรอบปี  2559                 
ซึ่งคณะกรรมกำรมีควำมเห็นว่ำ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ดี 

วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรับส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวำคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ส ำหรับส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
แล้ว และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
บริษัท ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปีหมวดงบกำรเงิน ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้  (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 2) 



  

 

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน)                  เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2560        เอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 หน้ำที่ 2 จำก 73 

 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส ำหรับส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึ่ง
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว และได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบ
แสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี
ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 

วำระท่ี 4 พิจำรณำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผล
กำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ด้วยผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี  2559 มีผลก ำไร โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 10/2559  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหำคม 2559    
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลเมื่อ 13 กันยำยน 2559 ใน
อัตรำหุ้นละ 0.12 บำท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รำยงำนกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมครำวนี้ นอกจำกนี้ 
บริษัทขอเสนอกำรจ่ำยเงินปันผลงวดส้ินปี  ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรำหุ้นละ 
0.38 บำท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ำยในครำวนี้กับเงินปันผลระหว่ำงกำลที่
จ่ำยไปแล้ว จะเท่ำกับว่ำบริษัทได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 ทัง้ส้ิน
ในอัตรำหุ้นละ 0.50 บำท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลในวันท่ี 26 พฤษภำคม 
2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตำมชื่อปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ   
วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ำยเงินปันผล โดยก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิในกำรรับเงินปันผลในวันที่  11 พฤษภำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อ
ตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์        
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่  12 
พฤษภำคม 2560 ปัจจุบันบริษัทจัดสรรก ำไรไว้เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ครบตำมจ ำนวนแล้วทั้งส้ิน 405,395,500 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน จ ำนวน 4,053,955,000 บำท รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2559 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่ง
มำด้วยล ำดับท่ี 3) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เงินปันผลประจ ำปี 2559 ที่เสนอจ่ำยใน
อัตรำหุ้นละ 0.50 บำท หรือในอัตรำร้อยละ 49.9 ของก ำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้
ค ำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจกำร และ/หรือ โครงกำรลงทุน หรือโครงกำรขยำย
กำรลงทุนต่ำง ๆ จำกธุรกิจที่ด ำเนินอยู่ในปัจจุบัน เป็นจ ำนวนที่เหมำะสม และ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำร
จ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 
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วำระท่ี 5 พิจำรณำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ  

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ซึ่งก ำหนดว่ำ ในกำรประชุม
สำมัญประจ ำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวน
หนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรที่
จะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น   
ให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำน
ที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร ผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือก
เข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ จึงจ ำเป็นต้องพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำร
ที่ต้องออกตำมวำระ ในปี 2560 นี้ มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจ ำนวน       
5 ท่ำน อันได้แก่  
1. นำยชัยยุทธ ปิลันธน์โอวำท                                    กรรมกำร  
2. นำยธีรศักดิ์ นำทีกำญจนลำภ                                กรรมกำร  
3. นำงฐำปณี เตชะเจริญวิกุล                                    กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร                
4. พลต ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์                            กรรมกำรอิสระ  
5. ศำสตรำจำรย์กิติคุณนำยแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล  กรรมกำรอิสระ 
ข้อมูลของกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 4) 

บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้แตง่ตัง้เป็นกรรมกำร
เป็นกำรล่วงหน้ำนับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลำคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวำคม 2559 
ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอชื่อบุคคลมำเพื่อ
พิจำรณำ 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียพิจำรณำแล้วเห็นสมควรตำมที่
คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำรให้เสนอผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้งกรรมกำร 5 ท่ำน คือ นำยชัยยุทธ ปิลันธน์โอวำท นำยธีรศักดิ์     
นำทีกำญจนลำภ นำงฐำปณี เตชะเจริญวิกุล พลต ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ 
และศำสตรำจำรย์กิตติคุณนำยแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมกำรที่ต้องออก
ตำมวำระ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระหน่ึง เนื่องจำกเป็นผู้มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรงำนของบริษัท และมี
คุณสมบัติครบถ้วน 
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วำระท่ี 6 พิจำรณำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท ที่ได้ระบุให้มีกำรพิจำรณำ
ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรซึ่งได้ผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดค่ำตอบแทนและก ำกับดูแล
กิจกำร ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้  (ส่ิงที่ส่งมำด้วย
ล ำดับที ่5) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรภำยในวงเงินไม่เกิน 
25,000,000 บำทต่อปี คงวงเงินค่ำตอบแทนเท่ำกับปี 2559 ที่ผ่ำนมำโดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ ก ำหนดค่ำตอบแทนและก ำกับดูแล
กิจกำรแล้วว่ำเป็นจ ำนวนที่ เหมำะสม  ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรจ ำนวนดังกล่ำวและมอบอ ำนำจให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมกำรสรรหำก ำหนดค่ำตอบแทนและก ำกับดูแลกิจกำร และประธำน
กรรมกำรในกำรก ำหนดรำยละเอียด  และอัตรำค่ำตอบแทนที่จะจ่ำยให้กับ
กรรมกำรแต่ละท่ำนตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำก
บริษัท 

วำระท่ี 7 พิจำรณำเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท  ที่ได้ก ำหนดให้มีกำร
พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี  ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีจำกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ำกัด รำยละเอียดค่ำสอบบัญชี ได้จัดส่งมำให้พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 6) 

 ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้ง 1. ดร.เกียรตินิยม  คุณติสุข 
เลขทะเบียน 4800  หรือ 2. นำยเพิ่มศักดิ์  วงศ์พัชรปกรณ์ เลขทะเบียน 3427 
หรือ 3. ดร.ศุภมิตร  เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือ 4. นำยวัลลภ  
วิไลวรวิทย์  เลขทะเบียน 6797จำกบริษัท ดีลอยท์  ทู้ช  โธมัทสุ ไชยยศ        
สอบบัญชี จ ำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท ำกำร
ตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้
ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยพิจำรณำจำก
หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภำพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน และ
ไม่มีควำมสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท ตลอดจนรำคำค่ำสอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นที่ยอมรับในวงกำรธุรกิจ 
และเป็นผู้ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
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และตลำดหลักทรัพย์ ค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560 จ ำนวน 1,060,000 บำท 
และค่ำสอบทำนงบกำรเงินไตรมำส จ ำนวน 1,890,000 บำท รวมเป็นเงิน 
2,950,000 บำท เป็นจ ำนวนที่เหมำะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำรแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีตำมที่เสนอ ในอัตรำค่ำสอบบัญชีจ ำนวน 2,950,000 บำทต่อป ี

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทได้ก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 คือวันท่ี 2 มีนำคม 2560 และให้รวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้นในวันท่ี 3 มีนำคม 2560  

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตำมวัน  เวลำ และสถำนที่ 
ดังกล่ำว ผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก
ข้อควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมำนี้ และยื่นต่อเลขำนุกำรบริษัทก่อนเริ่มกำรประชุม 

 

 ขอแสดงควำมนับถือ 

   บริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร ์จ ำกดั (มหำชน) 
 
    
 
   สุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข 
    เลขำนุกำรบรษิัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

291303
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สิง่ที่ส่งมาด้วย 1.  ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันท่ี 29 มิถุนำยน 2559 
2.  รำยงำนของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 และงบแสดงฐำนะกำรเงิน

และงบก ำไรขำดทุนและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จประจ ำปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2559 
3. รำยละเอียดกำรจัดสรรก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำร 

ด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 
4.  ข้อมูลของกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ และเสนอเลือกตั้งกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่ง 

 5.  รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 6.  รำยละเอียดผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2560 

7.  ข้อบังคับของบริษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
8. ค ำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรกำรเข้ำประชุม  และกำร

ออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 9.  ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 10.   หนังสือมอบฉันทะตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (ฉบับท่ี 5) 
 11.  ข้อมูลของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ  
 12.   แผนท่ีสถำนท่ีจัดประชุมบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
 13.  แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงิน และรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม  
   ประจ ำปี 2559 
  
 




