
  

 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 1 จาก 96 

 

 วันท่ี 11 เมษายน 2561 

 

เร่ือง หนังสือบอกกลาวนดัประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2561 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 1/2561 ประชุมเมื่อ        

วันอังคารท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 

2561 เวลา 15.00 น . ณ  หองประชุม 1201 - 1202 ชั้น  12 อาคารเบอรลี่  ยุคเกอร เลขที่  99 ซอยรูเบีย                  

ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2560 ประชุมเม่ือวนัศุกรที่ 28 เมษายน 

2560 

 วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2560 เมื่อวันศุกรท่ี 28 เมษายน 

2560 และไดจัดทํารายงานการประชุม โดยมีสําเนารายงานการประชุม ท่ีได

จัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1) 

ท้ังน้ี  รายงานการประชุมดังกลาว  บริษัทไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหง    

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกําหนด รวมท้ังไดเผยแพรใน

เว็บไซตของบริษัทแลว  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2560 ซึ่งไดจัดทําขึ้นอยางถูกตอง ครบถวนแลว 

ตามมติของท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2560  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2560 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปขอบังคับของบริษัทขอ 37 ซึ่งกําหนดใหบริษัทรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทประจําป 2560 โดยปรากฏอยูในรายงานท่ีไดจัดสงใหกับ     

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 - ในรูปแบบ 

CD) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี        

จึงเห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2560 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับ

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัทขอ 37 ซึ่งกําหนดวา ในการ

ประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหบริษัทจัดทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ 

วันส้ินสุดของปบัญชีของบริษัท เพ่ือใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ โดย

บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี

รับอนุญาต และได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัทแลว ปรากฏอยูในรายงานทางการเงินประจําป ท่ีไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 - ใน

รูปแบบ CD) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซึ่งไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญ าต และได รับความเห็นชอบจากคณ ะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแลว  จึงเห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ืออนุมัติงบแสดง

ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน สําหรับส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผล สําหรับ                      

ผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 115 และ 116 และขอบังคับของบริษัทขอ 45 และ ขอ 

47 ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาการจัดสรรกําไรและการ

จายเงินปนผลประจําป และคณะกรรมการบริษัทอาจจายเงินปนผลระหวาง

กาลใหแกผูถือหุนไดเปนคร้ังคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีผลกําไรสมควรพอท่ีจะทํา

เชนน้ัน และเมื่อไดจายเงินปนผลดังกลาวแลว ใหรายงานผูถือหุนทราบในการ

ประชุมผูถือหุนคราวตอไป ท้ังน้ี บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไว

เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน  
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ดวยบริษัทมีผลการดําเนินงานในรอบป  2560 มีผลกําไร โดยท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 4/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารท่ี 15 สิงหาคม 

2560 ไดมีมติอนุมัติ ใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาล  เมื่อวันพุธ ท่ี                

13 กันยายน 2560 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท ดังน้ัน บริษัทจึงเห็นควรให

รายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบในการ

ประชุมคราวน้ี นอกจากน้ี บริษัทขอเสนอการจายเงินปนผลงวดส้ินป ใหแก            

ผูถือหุนอีกในอัตราหุนละ 0.42 บาท โดยเมื่อรวมเงินปนผลท่ีจายในคราวน้ีกับ

เงินปนผลระหวางกาลท่ีจายไปแลว จะเทากับวาบริษัทไดประกาศจายเงิน    

ปนผลประจําป 2560 ท้ังส้ินในอัตราหุนละ 0.57 บาท ท้ังน้ี บริษัทจะจายเงิน     

ปนผลในวันศุกรท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิตามชื่อปรากฏ

ในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพ่ือจายเงินปนผล

วันจันทรท่ี 7 พฤษภาคม 2561 เมื่อไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถอืหุน

คร้ังท่ี 1/2561 แลว   

ปจจุบันบริษัทจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแลว

ท้ังส้ิน 405,395,500 บาท หรือคิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 

4,053,955,000 บาท 

รายละเอียดการจายเงินปนผลประจําป 2560 ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวาเงินปนผลประจําป 2560 ท่ีเสนอจายใน

อัตราหุนละ 0.57 บาท ซึ่งบริษัทไดคํานึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ 

โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนตาง ๆ จากธุรกิจท่ีดําเนินอยูใน

ปจจุบัน เปนจํานวนท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผล

ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล 

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 70 และ 71 และขอบังคับของบริษัทขอ 14 และ 17 ซึ่ง

กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจาก

ตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะ

แบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหน่ึง

ในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลัง 
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จดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการ

ท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนงกรรมการ ผูออกจากตําแหนง

ไปน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  

ในป 2561 น้ี มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 5 ทาน อันไดแก  

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี            ประธานกรรมการบริษัท  

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี   รองประธานกรรมการบริษัท  

3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล            กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ           

4. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน            กรรมการอิสระ  

5. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร          กรรมการอิสระ 

ขอมูลของกรรมการท่ีตองออกตามวาระและประวัติโดยสังเขปไดจัดสงใหกับ   

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4) 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพ่ือใหแตงตั้งเปน

กรรมการเปนการลวงหนานับตั้งแตวันท่ี  14 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี                

31 ธันวาคม 2560 ผานเว็บไซตของบริษัท ปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอ

ชื่อบุคคลมาเพ่ือพิจารณา 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย พิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอ

ต อ ผู ถื อ หุ น  เ พ่ื อ พิ จ า รณ า อนุ มั ติ การเลื อก ตั้ งกรรม ก าร 5 ท าน  คื อ                      

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 

พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน  และนายรังสรรค ศรีวรศาสตร ซึ่งเปนกรรมการท่ีตองออก

ตามวาระ กลับเข าดํ ารงตํ าแหน งกรรมการบริษั ทอีกวาระหน่ึง ตามท่ี

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ไดพิจารณา

เห็ นชอบแล ว  เน่ื องจากบุ คคลดั งกล าวเป นผู มี ความรู  ความสามารถ                         

มีประสบการณ และมีคุณสมบัติครบถวน อันจะเปนประโยชนในการบริหารงาน

ของบริษัท  

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขาใหม 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือรองรับการขยายตัวของการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงไดเสนอใหมีการเพ่ิม

จํานวนกรรมการบริษัท จากเดิม 15 ทาน เปน 16 ทาน โดยเสนอเพ่ือพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการใหมจํานวน 1 ทาน ไดแก นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เปน

กรรมการใหมของบริษัท ท้ังน้ี ประวัติและคุณสมบัติโดยสังเขปของกรรมการท่ี

ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงใหม ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย พิจารณาแลว เห็นสมควร

เสนอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมจํานวนกรรมการบริษัท จากเดิม 15 

ทานเปน 16 ทาน และเลือกตั้งนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการใหม

ของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ โดยมีมติเห็นชอบแลว เน่ืองจากกรรมการท่ีเสนอชื่อดังกลาว เปนผูซึ่งมี

คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย และเปนผูมีความรูความสามารถ ซึ่งจะสามารถชวยสนับสนุนงาน

ของบริษัทในฐานะกรรมการของบริษัท  

วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 และขอบังคับของบริษัทขอ 15 ซึ่งกําหนดให

กรรมการมีสิทธิไดรับบําเหน็จกรรมการและคาตอบแทน ตามท่ีท่ีประชุม         

ผูถือหุนจะพิจารณา โดยบริษัทไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ      

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ    

กํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแลว และไดจัดสงใหกับผูถือหุน

พรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการภายในวงเงินไมเกิน 

50,000,000 บาทตอป ซึ่งได รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา 

กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการแลว เปนจํานวนคาตอบแทนท่ี

เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากคาตอบแทนในกลุมบริษัทท่ีมีรายได

และมูลคาหลักทรัพยใกลเคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน

เพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทน และมอบอํานาจใหเปนดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และประธาน

กรรมการบริษัทในการกําหนดรายละเอียดและอัตราคาตอบแทนสําหรับ

กรรมการแตละทาน ตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2561 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการ

แกไขเพ่ิมเติม) มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัทขอ 37 ขอ 38 และ 39 ซึ่ง

กําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ

บัญชีตามท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด ในประจําป 2561 โดยบริษัทเสนอแตงตั้ง

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

ประจําป 2561  
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และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนเงิน 1,210,000 บาท และคาสอบทาน

งบการเงินไตรมาสเปนเงิน 1,740,000 บาท รวมเปนเงิน จํานวน 2,950,000 

บาท ท่ีไดจัดสงมาใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับ

ท่ี 7) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

การแตงตั้ง (1) ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4800 

หรือ (2) นายเพ่ิมศักดิ์ วงศพัชรปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3427 หรือ 

(3) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชี รับอนุญ าตเลขท่ี  3356 หรือ                     

(4) นายวัลลภ วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6797 จากบริษัท          

ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยให

คนหน่ึงคนใดเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของ

บริษัท ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายชื่อดังกลาวไดผานการพิจารณาคัดเลือกจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพ 

ประสิทธิภาพในการทํางานและเปนผูสอบบัญชีท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และเสนอให

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2561 เปนเงิน 1,210,000 บาท และ

คาสอบทานงบการเงินไตรมาส เปนเงิน 1,740,000 บาท รวมเปนเงินจํานวน 

2,950,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนท่ีเหมาะสม          

วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ 

บริษัทยอย (โครงการ BJC ESOP 2018) 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของ

บริษัท ใหมีความตั้งใจในการทํางาน เพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัท     

และผูถือหุน รวมถึงสรางแรงจูงใจใหผูบริหารและ/หรือพนักงานท่ีมีผลงาน     

โดดเดนและท่ีหาทดแทนไดยากใหทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว เพ่ือการ

บรรลุเปาหมายทางธุรกจิ  

ภายใตโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดง

สิทธิ”) ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (“โครงการ 

BJC ESOP 2018”) บริษทัจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมจํานวน 

80,000,000 หนวย โดยจะจัดสรรใหทุกๆ ป เปนระยะเวลาตอเน่ืองกัน 5 ป ปละ

ไมเกิน 16,000,000 หนวย โดยในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ

ใหแกผูบริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทยอยในแตละป บริษัทจะเสนอ

ตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ป และดําเนินการตาง ๆ ตามท่ีกําหนด
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ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขาย

หลักทรัพยท่ีออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 

ดังน้ัน ในป 2561 น้ี  การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ท่ีจะนําเสนอท่ีประชุมใหพิจารณาใน

คร้ังน้ี จึงเปนการขอใหมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย เปนคร้ังแรกภายใตโครงการ BJC 

ESOP 2018 ซึ่งจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิในจํานวนไมเกิน 

16,000,000 หนวย และกําหนดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิไวจํานวน 5 ป นับ

จากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดของโครงการ BJC ESOP 

2018 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานและ

ผูบริหาร ปรากฏตามสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง

สิทธิใหแกผูบริหารและพนักงาน บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) และ/

หรือบริษัทยอย ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสง

มาดวยลําดับท่ี 8) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

โครงการ BJC ESOP 2018 รายละเอียดตามท่ีเสนอ เน่ืองจากเปนแรงจูงใจและ

ตอบแทนการปฎิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของบริษัทท่ีมีผลงานโดดเดน 

เพ่ือสิทธิประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุน โดยใหคณะจัดการของบริษัท มี

อํานาจในการพิจารณากําหนด แกไข เพ่ิมเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ท่ี

จําเปนและเกี่ยวของกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท เทาท่ี

กฎหมายกําหนดใหกระทําไดหรือในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เชน วัน เวลา และ

วิธีการในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ วิธีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิ เปนตน หรือการกําหนด แกไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียด เพ่ือใหเปนตาม

ขอกําหนดของกฎหมายหรือคําส่ังของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังมีอํานาจ

ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 

2018 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามท่ีเห็นสมควร เทาท่ี

กฎหมายกําหนดใหกระทําไดซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แกไข เจรจา ลงนาม สงคํา

ขออนุญาต และ/หรือเอกสารอ่ืน ติดตอ เสนอขอมูล ยื่นคําขออนุญาตดังกลาว

และเอกสารหลักฐานอ่ืนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานอ่ืนท่ี

เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
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วาระที ่10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท* 

 วัตถุประสงคและเหตุผล สืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock 

Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก

ผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (“โครงการ BJC ESOP 

2018”) บริษัทมีความจําเปนตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุน

สามัญท่ียังไมไดออกจําหนาย กอนการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท เพ่ือรองรับ

โค รงการ BJC ESOP 2018 ต าม ม าต รา  136  และม าต รา  139  แห ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีแกไขเพ่ิมเติม) จํานวน 

19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 4,053,955,000 บาท เปน

ทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 4,034,626,699  บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียัง

มิไดออกจําหนายออกจํานวน 19,328,301 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิ ม จํ าน วน  4,05 3 ,955 ,000  บ าท  เป น ทุ น จด ท ะเบี ย น ให ม จํ าน วน 

4,034,626,699 บาท โดยการตัดหุนสามัญท่ียังมิไดออกจําหนายออกจํานวน 

19,328,301 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 

หมายเหตุ*  เน่ืองจากวาระท่ี 10 - 14 เปนวาระสืบเน่ืองมาจากวาระท่ี 9 ดังน้ัน หากเรื่องตามวาระท่ี 9 ไมไดรับการอนุมัติ จะไมมี

การพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ 10 - 14 

วาระที ่11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน     

จดทะเบียน* 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัท บริษัทจะดําเนินการแกไข

หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 โดยใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 4,034,626,699 บาท  

(ส่ีพันสามสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาบาท) 

แบงออกเปน 4,034,626,699 หุน   

(ส่ีพันสามสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาหุน) 

มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเปน: 

หุนสามัญ          4,034,626,699 หุน     

(ส่ีพันสามสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาหุน) 

หุนบุริมสิทธิ        ไมม ี หุน      (-)” 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ในหนังสือรับรองบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับ

การลดทุนจดทะเบียนบริษัท โดยใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 4,034,626,699 บาท  

(ส่ีพันสามสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาบาท 

แบงออกเปน       4,034,626,699 หุน  

(ส่ีพันสามสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาหุน) 

มูลคาหุนละ         1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเปน: 

หุนสามัญ            4,034,626,699 หุน   

(ส่ีพันสามสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาหุน) 

หุนบุริมสิทธิ          ไมมี  หุน      (-)” 

วาระที ่12 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท* 

 วัตถุประสงคและเหตุผล สืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock 

Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก

ผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (“โครงการ BJC ESOP 

2018”) บริษัทจะดําเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 80,000,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 4,034,626,699 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม

จํ าน วน  4,114,626,699 บ าท  โด ย การออ กหุ น สามั ญ เพ่ิ ม ทุ น จํ าน วน 

80,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับโครงการ BJC 

ESOP 2018 รายละเอียดของโครงการปรากฏตามเอกสารท่ีไดจัดสงมาให            

ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ี  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  จํานวน 80,000,000 บาท จากทุนจด

ทะเบียนเดิมจํานวน 4,034,626,699 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 

4,114,626,699 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน  80,000,000 หุน 

มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามโครงการ BJC 

ESOP 2018 

 

 

 



  

 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 10 จาก 96 

 

วาระที ่13 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน* 

 วัตถุประสงคและเหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะดําเนินการ

แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 โดยใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 4,114,626,699 บาท  

(ส่ีพันหน่ึงรอยสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาบาท) 

แบงออกเปน      4,114,626,699 หุน  

(ส่ีพันหน่ึงรอยสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาหุน) 

มูลคาหุนละ         1 บาท  (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเปน: 

หุนสามัญ            4,114,626,699 หุน   

(ส่ีพันหน่ึงรอยสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาหุน) 

หุนบุริมสิทธิ          ไมมี  หุน  (-)” 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ในหนังสือรับรองบริษัท เพ่ือใหสอดคลอง

กับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท โดยใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 4,114,626,699 บาท  

(ส่ีพันหน่ึงรอยสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาบาท) 

แบงออกเปน          4,114,626,699 หุน   

(ส่ีพันหน่ึงรอยสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาหุน) 

มูลคาหุนละ           1 บาท  (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเปน: 

หุนสามัญ             4,114,626,699 หุน   

(ส่ีพันหน่ึงรอยสิบส่ีลานหกแสนสองหมื่นหกพันหกรอยเกาสิบเกาหุน) 

หุนบุริมสิทธิ           ไมมี  หุน   (-)” 
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วาระที ่14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ BJC 

ESOP 2018* 

 วัตถุประสงคและเหตุผล สืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock 

Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแก

ผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (“โครงการ BJC ESOP 

2018”)   

บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ดังน้ี 

1.  จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน

ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอ

ขายใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ภายใต

โครงการ BJC ESOP 2018 

ท้ังน้ี มอบหมายใหคณะจัดการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนด

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เชน 

1)  การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกและเสนอขายใหแกผูบริหาร 

และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ภายใตโครงการ BJC 

ESOP 2018 และเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรร

หุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว  
 

  2)  การเขาเจรจาทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญ

เพ่ิมทุนดังกลาว และ 

3)  ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ี

จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึง

การติดตอ และการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐาน

ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการนําหุน

สามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย (ตลาดหลักทรัพย) และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปน

และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว   
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2. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 64,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

1 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 64,000,000 หนวย ท่ีจะออกและเสนอขาย

ใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยท่ีจะเสนอขาย

ภายใต โครงการ Employee Stock Option Program ในป  2562  – 2565 

(2019 – 2022)  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหสอดคลองกับมติในวาระกอนหนาน้ี 

และเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 จึงเห็นสมควรเสนอ

ตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ดังน้ี  

1. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขาย

ใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ภายใตโครงการ 

BJC ESOP 2018  

ท้ังน้ี  มอบหมายใหคณ ะจัดการของบริษัทมี อํานาจพิจารณากําหนด

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เชน 

1)  การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกและเสนอขายใหแกผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ภายใตโครงการ BJC ESOP 

2018 และเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญ

เพ่ิมทุนดังกลาว 

2)  การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของ รวมท้ังดําเนินการตาง ๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญ

เพ่ิมทุนดังกลาว และ 

 3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตาง ๆ และหลักฐานท่ี

จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึง

การติดตอ และการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐาน

ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการนําหุน

สามั ญ เพ่ิ ม ทุ น ขอ งบ ริษั ท  เข าจด ท ะเบี ย น ใน ต ลาด ห ลัก ท รัพ ย                     

แหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย) และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใด

อันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว   
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2. จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวนไมเกิน 64,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 

1 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวนไมเกิน 64,000,000 หนวย ท่ีจะออกและเสนอขาย

ใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ท่ีจะเสนอขาย

ภายใต โครงการ Employee Stock Option Program ในป  2562  - 2565 

(2019 – 2022) 

วาระที่ 15 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือนําเงิน ท่ีไดจากการออกและเสนอขายหุนกู ไปชําระคืนหุนกู เดิม 

(Refinancing) และ/หรือ ใชในการดําเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/

หรือ เปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดเบ้ืองตนของหุนกูมีดังน้ี 

 วัตถุประสงค: เพ่ือนําเงินท่ีไดจากการออกและเสนอขายหุนกูไปชําระ

คื น หุ น กู เดิ ม  (Refinancing) แ ล ะ /ห รือ  ใช ใน ก า ร

ดําเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เปนเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ชนิด: หุนกูทุกประเภทและรูปแบบ ไมวาจะเปนชนิดระบุชื่อ    

ผูถือหรือไมระบุชื่อ มีหรือไมมีหลักประกันหรือผูค้ํา

ประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถือหุนกู ดอยสิทธิหรือไมดอย

สิทธิ ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของภาวะตลาด

ในขณะออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว และปจจัย

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

สกุลเงนิ: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลตางประเทศในจํานวน

เทียบเทา 

มูลคารวมของ

หุนกู: 

 

เพ่ิมเติมวงเงินในการออกหุนกูอีกจํานวนไมเกิน 20,000 

ลานบาท และเมื่อนับรวมกับมูลคาหุนกูของบริษัทท่ียัง

ไมไดไถถอนท้ังหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหน่ึง 

จะตองมีจํานวนไมเกิน 150,000 ลานบาท หรือสกุลเงิน

อ่ืนในจํานวนเทียบเทา 
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ท้ังน้ี บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุนกูเพ่ิมเติม             

เพ่ือทดแทนหุนกูเดิมท่ีมีการไถถอนไปแลวหรือซื้อคืนได

ภายในวงเงินดังกลาว โดยหุนกูท่ีบริษัทออกจําหนาย

แลวแตยังไม ได รับการไถถอนไมวา ณ  ในขณ ะใด

ขณะหน่ึงจะตองมีจํานวนไมเกินวงเงินดังกลาวขางตน 

(revolving basis) 

การเสนอขาย:  เสนอขายหุนกู ท้ังหมดในคราวเดียว โดยแบงหุนกู

ออกเปนหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอยออกหุนกูเปน

หลายคราวก็ได โดยอาจเสนอขายใหแกผูลงทุนท่ัวไป 

(Public Offering) และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบัน 

และ/ห รือ  ผูลงทุนรายใหญ  และ/ห รือ  ผูลงทุน ท่ีมี

ลักษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไวในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย        

ท่ีเกี่ยวของ ไมวาจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ                 

ในตางประเทศ ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และ/หรือ คณ ะกรรมการกํากับตลาดทุน หรือตาม

ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ             

ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและเสนอขาย

หุนกูน้ัน 

อัตราดอกเบี้ย:  ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู 

และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ท้ังน้ี ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักท รัพยและตลาดหลักท รัพย  และ/ห รือ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย  และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ                    

ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู

ในแตละคราว 

อายุของหุนกู:  ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู 

และปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

การไถถอน

กอนกําหนด:  

ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอน

กําหนด และบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืน

กอนกําหนด ท้ังน้ี เปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการ

ออกหุนกูในแตละคราว 



  

 

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 15 จาก 96 

 

อํานาจกําหนด

รายละเอียด

อื่นๆ: 

ใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ

บริษัทมอบหมาย มีอํานาจดังน้ี 

1) กําหนดรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหุนกู รวมถึง

ประเภท ชื่อ อัตราดอกเบ้ีย อายุการไถถอน การ

แตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู ตลอดจนกําหนดรายละเอียด

ท่ีเกี่ยวของกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแตไมจํากัด

เพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและ

จัดสรร 

2) แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผูจัดจําหนาย

หลักทรัพย และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือของผูออกหลักทรัพยและ/หรือหลักทรัพย 

และ/หรือบุคคลอ่ืนใดในกรณีท่ีจะตองมีการแตงตั้ง

ตามกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเห็น

ควร 

3) ติดตอ เจรจา เขาทํา ลงนาม แกไข สัญญาและ/หรือ

เอกสารตางๆ รวมถึงติดตอ ใหขอมูล ยื่นเอกสาร

ห ลัก ฐ าน กั บ สํา นั ก งาน ค ณ ะก รรม ก ารกํ ากั บ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ หนวยงาน

อ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับการออกและเสนอขายหุนกู

ดังกลาว ตลอดจนดําเนินการใดๆ ท่ีเกี่ยวของหรือ 

จําเปนไดทุกประการตามท่ีเห็นควร 
 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอผูถือหุน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ

การเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัทในวงเงินไมเกิน 

20,000 ลานบาท หรือสกุลเงินอ่ืนในจํานวนท่ีเทียบเทา เพ่ือวัตถุประสงค

ดังกลาวขางตน 
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วาระที่ 16 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

 ท้ังน้ี บริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

สามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2561 เปนวันพุธท่ี 14 มีนาคม 2561และวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน เพ่ือสิทธิในการรับเงินจายเงินปน

ผลวันจันทรท่ี 7 พฤษภาคม 2561 เมื่อไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2561 แลว   

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานท่ี 

ดังกลาว ผูถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก

ขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี และยื่นตอจุดลงทะเบียนเอกสารกอนเร่ิมการประชุม 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

   

 

 

   (พัตราพร ภูวะเสถียร) 

   เลขานุการบริษัท 
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สิ่งที่สงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2560 ประชมุเมือ่วันท่ี 28 เมษายน 2560 

2.  รายงานประจําป 2560 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

สําหรับ ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 (ในรูปแบบ CD) 

3. รายละเอียดการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําป 2560 

4.  ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และประวัติ

โดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอพิจารณาเลือกตั้ง  

5. ขอมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขาใหม และประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีเสนอ

เลือกตั้ง 

 6.  รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2561 

 7.  รายละเอียดผูสอบบัญชีและคาสอบบัญชี ประจําป 2561 

 8.  สรุปสาระสําคัญของการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และ

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงาน

ของบริษัทและ/หรือ บริษัทยอย (โครงการ BJC ESOP 2018)    

9.  ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

10. คําชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารการเขาประชุม และการออก

เสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 11.  ขั้นตอนการเขารวมประชุมผูถือหุน 

 12.   หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ฉบับท่ี 5) 

 13.  ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอชื่อใหผูถือหุนมอบฉันทะ  

 14.  แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

 15.  แบบฟอรมขอรับรายงานประจําป งบการเงิน และรายงานความรับผิดชอบตอสังคมประจําป 2560

ในรูปแบบหนังสือ 

 


	เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
	เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
	ขอแสดงความนับถือ

	คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,034,626,699 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 4,114,626,699 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน  80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018

