การเสนอระเบีย บวาระการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น และการเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ รั บ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ น
กรรมการสําหรับ การประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560
1. เจตนารมณ์
บริ ษัทมีความแน่วแน่ที่จะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าภายใต้ มาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ มี
การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) และตามหลัก การกํ ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี (Good Corporate Governance Principle) โดยบริ ษั ท
เชื่อว่าการดําเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้ บริ ษัทมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สดุ
เป็ นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้ องทัว่ ไปอยู่เสมอว่าเป็ นกิจการที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance)
้ น
การให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
กรรมการ แสดงให้ เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ เพื่อให้ มีขนตอนและ
ั้
วิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่ งใส บริ ษัทจึงได้ กําหนดหลักเกณฑ์การให้ ผ้ ูถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่ อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ าขึ ้น ซึ่งจะช่วยกลัน่ กรอง
ระเบี ยบวาระที่ จะเป็ น ประโยชน์ ต่อบริ ษั ทอย่างแท้ จริ ง และคัด สรรบุค คลที่ มี คุณ สมบัติเหมาะสมมาดํ ารงตํ าแหน่ง
กรรมการบริ ษัท และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้มีส่วนได้ เสียทุก
ฝ่ าย รวมทั ้งช่วยให้ บริ ษัทสามารถปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้ อย่างเป็ นรูปธรรม
2. นิย าม
“บริษัท” หมายความว่า บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุค
เกอร์ จํากัด (มหาชน)
“การประชุม ผู้ถื อหุ้น” หมายความว่า การประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํ าปี 2560 ของบริ ษั ท เบอร์ ลี่ ยุค เกอร์ จํ ากัด
(มหาชน)
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3. คุณสมบัต ขิ องผู้ถ ือ หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ต้ องเป็ นผู้
ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียง
ทังหมดของบริ
้
ษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อกรรมการ
4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1

4.2

เรื่ องที่บริ ษัทจะไม่นําเสนอเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1)

เรื่ อ งที่ ก รรมการสามารถปฏิ เสธการบรรจุเรื่ อ งเป็ น วาระการประชุ ม ได้ ตามมาตรา 89/28 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2)

เรื่ อ งที่ ขัด กับ กฎหมาย ประกาศ ข้ อ บัง คับ กฎและระเบี ย บต่ า ง ๆ ของหน่ ว ยงานราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กํากับดูแลบริ ษัท หรื อไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(3)

เรื่ องที่บริษัทได้ ดําเนินการแล้ ว

(4)

เรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน ไม่ถกู ต้ อง หรื อ ไม่ได้ ระบุวา่ ในการนําเสนอวาระนันเป็
้ นเรื่ องที่จะ
เสนอเพื่ อทราบ เพื่ ออนุมัติ หรื อเพื่อพิจารณา หรื อไม่ส ามารถติดต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอข้ อมูลสํ าคัญ
เพิ่มเติมได้

(5)

เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3

(6)

เรื่ องที่อยูน่ อกเหนืออํานาจที่บริ ษัทจะดําเนินการได้

ขันตอนดํ
้
าเนินการ

(1)
ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 3 ต้ อ งจัด ทํ า หนังสื อ เสนอระเบี ย บวาระการประชุม ต่ อ
คณะกรรมการ โดยใช้ แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (แบบ ก.) ในส่วนท้ ายของหลักเกณฑ์นี ้
หรื ออาจแจ้ งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 02-367-1441 หรื อ Email Address ของสํานักเลขานุการบริ ษัทที่
comsec@bjc.co.th ก่ อนส่งต้ น ฉบับ ของ แบบ ก. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้ ทัง้ นี ้ ผู้ถื อหุ้น ต้ องส่งต้ น ฉบับ ของ
แบบ ก. พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ให้ ผ้ ูถือหุ้นจัดส่งเอกสารหลักฐานยืนยันการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้ อ 3 เช่น หนังสือรับรองจาก
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ หรื อ หลัก ฐานอื่ น จากตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเอกสารประกอบเพิ่ ม เติ ม ที่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี) ให้ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ คณะกรรมการ
มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
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(2)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอระเบียบวาระการประชุม
ต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบ ก. ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้น
รายที่ 2 เป็ นต้ นไปกรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกราย
แล้ วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้ อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกัน
เสนอต่อคณะกรรมการ หรื ออาจส่งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้ นฉบับตาม 4.2 (1) ได้
(3)
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นรายเดี ยวหรื อหลายรายและมี คุณ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอระเบียบวาระ
การประชุ ม มากกว่ า 1 ระเบี ย บวาระ ผู้ ถื อ หุ้ นต้ องจัด ทํ า แบบ ก. หนึ่ งแบบต่ อ หนึ่ ง ระเบี ย บวาระพร้ อมลงชื่ อ ไว้
เป็ นหลักฐานให้ ครบถ้ วน หรื ออาจส่งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้ นฉบับตาม 4.2 (1) ได้
(4)
เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลั่นกรองแบบ ก. หลักฐานการถื อหุ้น และเอกสารต่าง ๆ ใน
เบื ้องต้ นให้ คณะกรรมการ โดย
(4.1)

เรื่ องที่ผ้ ูถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 13
มกราคม 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และจัดส่งข้ อมูลคืนให้ ถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31
มกราคม 2560 เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง

(4.2)

เรื่ องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 3 เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นทราบ
การปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

(4.3)

เรื่ องที่ไม่เข้ าข่ายตาม (4.1) หรื อ (4.2) เลขานุการบริ ษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2560

(5)
คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ ผ้ ูถือหุ้นเสนอ ซึ่ง
้ ้ คําวินิจฉัยของ
จะต้ องไม่มีลกั ษณะเข้ าข่ายตามข้ อ 4.1 (1) – (6) เว้ นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทังนี
คณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
(6)
เรื่ องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้น พร้ อมข้ อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสําหรับเรื่ องที่ไม่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและเรื่ องตาม
ข้ อ 4.2 (4) (4.1) – ถึง (4.2) บริ ษัทจะแจ้ งเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นพร้ อมระบุเหตุผลในการปฎิเสธด้ วย
5.

การเสนอชื่อ กรรมการ
5.1

คุณสมบัต แิ ละลัก ษณะต้ อ งห้ ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการต้ องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ าม
ดังนี ้
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(1)

มีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายบริ ษัทมหาชนจํากัด กฎหมายหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท

(2)

มี ค วามรู้ ประสบการณ์ ก ารทํ างาน ความสามารถ และความเป็ นอิสระเพี ย งพอที่ จะเชื่ อได้ ว่าจะ
ปฏิบตั ิหน้ าที่กรรมการด้ วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Fiduciary Duty)

(3)

สามารถทุ่ม เทอุทิ ศเวลาได้ อย่างเต็ ม ที่ มี อายุที่ เหมาะสม มี สุขภาพร่ างกายที่ แข็งแรง และจิ ตใจ
ที่สมบูรณ์ สามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการได้ อย่างสมํ่าเสมอ มีบคุ ลิกตรงไปตรงมา มีความกล้ า
ในการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้ างสรรค์ ในที่ประชุม และ/หรื อ เป็ นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติ
การทํางาน และจริ ยธรรมที่ดีงามและได้ รับการยอมรับจากสังคม

(4)

มีความรู้ ความสามารถต่อธุรกิจที่สําคัญ ของบริ ษัท ได้ แก่ ธุรกิจที่เกี่ ยวข้ องกับการผลิต และ/หรื อ
การจัดจําหน่ายสินค้ า การให้ บริ การด้ านการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้ า (โลจิสติกส์) และในด้ าน
ต่าง ๆ อาทิ วิท ยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปั ต ยกรรม การบัญ ชี การตลาด การเงิน การคลัง หรื อ
กฎหมาย

(5)

ต้ องเป็ น บุค คลที่ มี รายชื่ อ ปรากฏอยู่ในระบบข้ อมูล รายชื่ อ กรรมการและผู้บ ริ หารของสํ านักงาน
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรื อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง และต้ องไม่เป็ นบุคคล
ที่ มี ชื่ อ ปรากฏอยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ บุ ค คลที่ สํ า นั ก งานกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แห่ งประเทศไทย และ/หรื อหน่ วยงานราชการที่ เกี่ ย วข้ อ งเห็ น ว่าไม่ส มควรหรื อ
ต้ องห้ ามที่จะเป็ นกรรมการ

5.2

ขัน้ ตอนในการพิจ ารณา

(1)
ผู้ถื อหุ้น ที่ มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามข้ อ 3 ต้ อ งจัด ทํ าหนังสื อ เสนอชื่อ บุค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณา
เลื อ กตัง้ เป็ น กรรมการต่ อ คณะกรรมการ โดยใช้ แบบเสนอชื่ อ บุค คลเพื่ อ เป็ น กรรมการ (แบบ ข.) ในส่ วนท้ า ยของ
หลัก เกณฑ์ นี ้ หรื อ อาจแจ้ ง เรื่ อ งอย่ า งไม่ เป็ น ทางการทางโทรสารที่ 02-367-1441 หรื อ Email Address ของสํ า นัก
เลขานุการบริ ษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้
ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นต้ องส่งต้ นฉบับของแบบ ข. พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ ถึงบริ ษัทภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี ้
(1.1)

หลัก ฐานยื น ยัน การถื อหุ้น ตามหลัก เกณฑ์ ข้อ (3) เช่น หนังสือรั บรองจากบริ ษั ทหลักทรัพ ย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.2)

หลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อในแบบ ข.

(1.3)

เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษาและ ประวัติการทํางาน (Curriculum
Vitae) ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
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(1.4)

เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ ามี)

(2)
ในกรณี ที่ ผ้ ูถื อหุ้น หลายรายรวมกัน และมี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอบุค คลเพื่ อ รั บ การ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้ องกรอกข้ อมูลในแบบ ข. ให้ ครบถ้ วนพร้ อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็ นต้ นไปกรอกข้ อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ ครบถ้ วนและลงชื่อ
ไว้ เป็ น หลัก ฐานทุก รายแล้ วรวบรวมแบบ ข. และหลัก ฐานการถื อหุ้ น ของผู้ถื อ หุ้น ทุกรายเป็ น ชุด เดี ย วกัน เสนอต่ อ
คณะกรรมการ หรื ออาจส่งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้ นฉบับตาม 5.2 (1) ได้
(3)
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อ 3 เสนอบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทําแบบ ข .1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้ อมลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานให้ ครบถ้ วน และแนบหลักฐานตามข้ อ 5.2 (1) (1.2) ถึง (1.4) ของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทุก
คนด้ วย หรื ออาจส่งเรื่ องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้ นฉบับได้ ตามข้ อ 5.2 (1)
(4)
เลขานุการบริ ษัทจะเป็ นผู้พิจารณากลัน่ กรอง แบบ ข. หลักฐานการถื อหุ้น หลักฐานการให้ ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และ
เอกสารต่างๆ ในเบื ้องต้ นให้ คณะกรรมการ โดย
(4.1)

หากผู้ถือหุ้นให้ ข้อมูลไม่ค รบถ้ วนหรื อไม่ถูกต้ อง เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบภายใน
วันที่ 13 มกราคม 2560 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดําเนินการแก้ ไข และส่งต้ นฉบับคืนให้ ถึงบริ ษัทภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2560 เลขานุการบริ ษัทจะแจ้ งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบการปิ ดเรื่ อง

(4.2)

หากบุค คลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อมี คุณ สมบัติ ไม่ค รบถ้ วนหรื อมี ลัก ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 5.1 หรื อ
ผู้ถื อหุ้น ที่ เสนอชื่ อ กรรมการมี คุณ สมบัติ ไม่ ค รบถ้ วนตามข้ อ 3 เลขานุก ารบริ ษั ท จะแจ้ งผู้ถื อหุ้น
เพื่อทราบการปิ ดเรื่ องภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

(4.3)

กรณี ที่ไม่เข้ าข่ายตามข้ อ 5.2 (4) (4.1) หรื อ (4.2) เลขานุการบริ ษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2560

(5)
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้ นแต่คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนหรื อคณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทังนี
้ ้ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
(6)
บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมข้ อ คิ ด เห็ น ของคณะกรรมการ และบุ ค คลที่ ไ ม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่าตอบแทนหรื อคณะกรรมการและเรื่ องตามข้ อ 5.2 (4) (4.1) และ (4.2) บริ ษัทจะแจ้ งเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น
พร้ อมระบุเหตุผลในการปฎิเสธด้ วย
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 12/2559 วันที่ 27 ตุลาคม 2559
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แบบ ก.
แบบเสนอระเบีย บวาระการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี
(1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว ____________________
___________________ เป็ นผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน _________
________หุ้น อยู่บ้านเลขที่ _____________
ถนน _____________ _________ตําบล/แขวง________
_____ _____อําเภอ/เขต ______
_ ______
จังหวัด __________ ___________หมายเลขโทรศัพท์มือถือ________
________หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/
ที่ทํางาน _________________________ E-mail (ถ้ ามี)______________________
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
เรื่ อง ___________________________________________________________________

___

(3) โดยมีข้อเสนอเพื่อพิจารณา______________
______________________________________
__________________________
__________________________________________________________
และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณา (เช่น ข้ อเท็จจริ ง หรื อเหตุผล เป็ นต้ น)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________
____________________________________________
ซึง่ มีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อรับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน ______________แผ่น
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความในแบบ ก. นี ้ หลัก ฐานการถื อ หุ้ น และเอกสารประกอบเพิ่ ม เติ ม ถูก ต้ อ ง
ทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้
________________
______________ ผู้ถือหุ้น
(______
_______________________)
วันที่ _______
___________________
หมายเหตุ
1. ผู้ถื อ หุ้ น ต้ อ งแนบหลัก ฐานการถื อ หุ้น ได้ แ ก่ หนังสื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ หลัก ฐานอื่ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณี ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ ก.
ฉบับนี ้ พร้ อมทั ้งรับรองสําเนาถูกต้ อง
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2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 02-367-1441 หรื อ Email Address ของ
สํานักเลขานุการบริ ษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของ แบบ ก.
3. ต้ นฉบับของแบบ ก. จะต้ องส่งถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
4. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานทุกรายแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (2)
5. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา
แบบ ก. 1 แบบต่อ 1 ระเบียบวาระและดําเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 4.2 (3)
6. กรณี ผ้ ูถือหุ้นมี การแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
7. บริ ษัทจะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถูกต้ อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้ วน
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แบบ ข.
แบบเสนอชื่อ บุค คลเพื่อ รับ การพิจ ารณาเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการ
(1) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว _________________
______________________ เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํ ากัด (มหาชน) จํานวน _______
__________หุ้น อยู่บ้ านเลขที่ _____ ________
ถนน ________________ ____ตําบล/แขวง__________ ____________อําเภอ/เขต _______ ___________
จังหวัด____________
_______หมายเลขโทรศัพท์มือถือ___________
________หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/
ที่ทํางาน _____ _________________ E-mail (ถ้ ามี) ____________ __________
(2) ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อนาย/นาง/นางสาว
_
อายุ
ปี เพื่ อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในบริ ษั ท ซึ่งมี คุณ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลักษณะ
ต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัทและมีหลักฐานการให้ ความยินยอมของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ พร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้ านคุณสมบัติ ได้ แก่ การศึกษา และประวัติการทํางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ ลงชื่อ
รับรองความถูกต้ องไว้ แล้ วทุกหน้ า จํานวน
แผ่น
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบ ข. นี ้ หลักฐานการถื อหุ้น หลักฐานการให้ ความยินยอมและเอกสาร
ประกอบทังหมดถู
้
กต้ องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้ เป็ นสําคัญ ดังนี ้
_________
_____________________ ผู้ถือหุ้น
(_______________
______________)
วันที่ ______________
____________
(3) ข้ าพเจ้ านาย/นาง/นางสาว ________________ _______________________บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม (2)
ข้ างต้ น รวมทั ้งยอมรับการปฏิบตั ิตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้ าพเจ้ าจึงได้ ลงชื่อไว้
เป็ นสําคัญ ดังนี ้
_____________
_________________ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
(____________
_________________)
วันที่ _____________
_____________
หมายเหตุ
1. ผู้ถื อหุ้ น ต้ อ งแนบหลัก ฐานการถื อ หุ้น ได้ แ ก่ หนังสื อ รั บ รองจากบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ห รื อ หลัก ฐานอื่ น จาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณี ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบุคคล จะต้ องแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอํานาจที่ได้ ลงชื่อในแบบ ข .
ฉบับนี ้ พร้ อมทั ้งรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็ นทางการทางโทรสารที่ 02-367-1441 หรื อ Email Address ของ
สํานักเลขานุการบริ ษัทที่ comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้ นฉบับของ แบบ ข.
3. ต้ นฉบับของแบบ ข .จะต้ องส่งถึงบริ ษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่ อให้ คณะกรรมการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
4. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้ องกรอกแบบ ข . และ
ลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานทุกรายแล้ วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 (2) 2.
5. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นรายเดียวหรื อหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผู้ถือหุ้นต้ องจัดทํา
แบบ ข. 1 แบบต่อกรรมการ 1 คนและดําเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 5 (3) 2.
6. กรณี ผ้ ูถือหุ้นมี การแก้ ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้ องแนบสําเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
ุ สมบัติ
7. บริ ษัทจะตัดสิทธิผ้ ถู ือหุ้นที่ให้ ข้อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ถกู ต้ อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้ หรื อมีคณ
ไม่ครบถ้ วน หรื อบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้ วนหรื อมีลกั ษณะต้ องห้ าม
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