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ในรูปแบบหนังสือ (สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 14)
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะนำส่งเอกสำรเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และหนังสือมอบฉันทะ ให้ท่ำน
เพี ย ง 1 ชุ ด ไปยั ง ที่ อ ยู่ ที่ มี ย อดหุ้ น และเป็ น ที่ อ ยู่ ที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ล่ ำ สุ ด (Principal Address) ผู้ ถื อ หุ้ น สำมำรถดู ร ำยละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
www.set.or.thหรือติดต่อศูนย์บริกำร โทรศัพท์ 0 2009 9999 ส่วนกำรแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้ำประชุมและลงคะแนนแทนท่ำนได้เพียง
1 รำย โดยไม่สำมำรถแยกจำนวนหุ้นไปแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะหลำยคนได้

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรประกอบกำรประชุ
เอกสารการประชุมสามัญ
มสำมั
ผู้ถือญหุผู้น้ถอื ครัหุ้นงทีครั่ 1/2560
้งที่ 1/2562 หน้ำ A

วันที่ 5 เมษำยน 2562
เรื่อง

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

ด้ว ยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริษั ท เบอร์ลี่ ยุ ค เกอร์ จ ำกั ด (มหำชน) (“บริษั ท ”) ครั้งที่ 1/2561 ประชุ ม เมื่ อ
วันพุธที่ 27 กุมภำพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา
15.00 น. ณ ห้องประชุม 1201 - 1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวง
พระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26
เมษายน 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 1/2561 เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
26 เมษำยน 2561 และได้จัดทำรำยงำนกำรประชุม โดยมีสำเนำรำยงำนกำร
ประชุม ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วย
ลำดับที่ 1)
ทั้ ง นี้ รำยงำนกำรประชุ ม ดั ง กล่ ำ ว บริ ษั ท ได้ ส่ ง ให้ ต ลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในเวลำที่กำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำรับรองรำยงำนกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ตำมมติของที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ซึ่งกำหนดให้บริษัทรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2561 โดยปรำกฏอยู่ในรำยงำนที่ได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ
QR Code)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรมี ค วำมเห็ น ว่ ำ ผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษั ท อยู่ ในเกณฑ์ ดี
จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทในรอบปี 2561

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรประกอบกำรประชุ
เอกสารการประชุ
มสำมัญ
มสามั
ผู้ถือหุญน้ ผูครั
้ถือ้งหุที้น่ 1/2562
ครั้งที่ หน้
1/2560
ำที่ 1 จำก 98

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สาหรับ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทีม่ ีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) มำตรำ 112 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งกำหนดว่ำ ในกำร
ประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง ให้บริษัทจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขำดทุน ณ
วันสิ้นสุดของปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติ โดย
บริษั ท ได้ จั ด ท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน และงบก ำไรขำดทุ น และก ำไรขำดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ ำต และได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ปรำกฏอยู่ในรำยงำนทำงกำรเงินประจำปี ที่ได้จัดส่ง
ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ งบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุ น เบ็ ด เสร็จ อื่ น ซึ่ ง ได้ ผ่ำ นกำรตรวจสอบโดยผู้ สอบบั ญ ชี รั บ
อนุ ญ ำต และได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติงบแสดง
ฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สำหรับสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561

วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรก าไรเป็ น ทุ น ส ารองตามกฎหมาย และจ่ า ยเงิ น ปั น ผล ส าหรั บ
ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำร
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) มำตรำ 115 และ 116 และข้ อ บั งคั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 45 และ
ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น พิจำรณำกำรจัดสรรกำไรและกำร
จ่ำยเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมกำรบริษัทอำจจ่ำยเงินปันผลระหว่ำง
กำลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งครำว เมื่อเห็นว่ำบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำ
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวแล้ว ให้รำยงำนผู้ถือหุ้นทรำบในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นครำวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็ น ทุ นสำรองไม่ น้ อยกว่ำร้อ ยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ป ระจ ำปี หัก ด้ วยยอดเงิน
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน
ด้ ว ยบริ ษั ท มี ผ ลกำรด ำเนิ น งำนในรอบปี 2561 มี ผ ลก ำไร โดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 4/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 ได้มี
มติอนุมัติให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยำยน
2561 ในอัตรำหุ้นละ 0.18 บำท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รำยงำนกำรจ่ำยเงิน
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ปันผลระหว่ำงกำลดังกล่ำวให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมครำวนี้ นอกจำกนี้
บริษัทขอเสนอกำรจ่ำยเงินปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตรำหุ้นละ 0.55
บำท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่จ่ำยในครำวนี้กับเงินปันผลระหว่ำงกำลที่จ่ำยไป
แล้ว จะเท่ำกับว่ำบริษัทได้ประกำศจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2561 ทั้งสิ้นในอัตรำ
หุ้นละ 0.73 บำท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ำยเงินปันผลในวัน อังคำรที่ 21 พฤษภำคม
2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตำมชื่อปรำกฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วัน
กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ำยเงินปันผลวัน พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภำคม 2562
เมื่อได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2562 แล้ว
ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกำไรไว้เป็น ทุนสำรองตำมกฎหมำยครบตำมจำนวนแล้ว
ทั้งสิ้น 411,462,670 บำท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวน
4,114,626,699 บำท
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2561 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 3)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นว่ำ เงินปันผลประจำปี 2561 ที่เสนอจ่ำยใน
อัตรำหุ้นละ 0.73 บำท ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงกระแสเงินสดของกิจกำร และ/หรือ
โครงกำรลงทุน หรือโครงกำรขยำยกำรลงทุนต่ำง ๆ จำกธุรกิ จที่ดำเนินอยู่ใน
ปัจจุบัน เป็นจำนวนที่เหมำะสม และสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล
สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2561
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำร
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) มำตรำ 70 และ 71 และข้ อบั งคั บ ของบริษั ท ข้ อ 14 และ 17
ซึ่งกำหนดว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำก
ตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรจะ
แบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง
ในสำม (1/3) กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภำยหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมกำร
ที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกตำแหน่งกรรมกำร ผู้ออกจำกตำแหน่ง
ไปนั้ น อำจจะเลื อ กเข้ ำรับ ต ำแหน่ งอี ก ก็ ได้ จึ งจ ำเป็ น ต้ อ งพิ จ ำรณำเลื อ กตั้ ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
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ในปี 2562 นี้ มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระจำนวน 6 ท่ำน อันได้แก่
1. นำยชัยยุทธ ปิลันธน์โอวำท
2. นำยสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นำยอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
4. นำยประเสริฐ เมฆวัฒนำ
5. นำยวีระวงศ์ จิตต์มิตรภำพ
6. นำยกำจร ตติยกวี

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรอิสระ

ข้อ มู ล ของกรรมกำรที่ ต้ อ งออกตำมวำระและประวั ติ โดยสั งเขปและนิ ย ำม
กรรมกำรอิสระของบริษัทได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้
(สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 4)
บริ ษั ท ได้ เปิ ด โอกำสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น มี สิ ท ธิ เสนอชื่ อ บุ ค คล เพื่ อ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง เป็ น
กรรมกำรเป็ น กำรล่ ว งหน้ ำ นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ำยน 2561 ถึ ง วั น ที่
31 ธันวำคม 2561 ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอ
ชื่อบุคคลมำเพื่อพิจำรณำ
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

วาระที่ 6

คณะกรรมกำร ซึ่งไม่รวมกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย พิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำร 6 ท่ำน คือ นำยชัยยุทธ
ปิ ลั น ธน์ โอวำท นำยสิ ท ธิ ชั ย ชั ย เกรี ย งไกร นำยอั ศ วิ น เตชะเจริ ญ วิ กุ ล
นำยประเสริฐ เมฆวัฒนำ นำยวีระวงศ์ จิตต์มิตรภำพ และนำยกำจร ตติยกวี ซึ่ง
เป็นกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอีกวำระ
หนึ่ง ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร ได้
พิจำรณำเห็นชอบแล้ว เนื่องจำกบุคคลดังกล่ ำวเป็ นผู้มี ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
มีประสบกำรณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในกำรบริหำรงำน
ของบริษัท

พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำร
แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) มำตรำ 90 และข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท ข้ อ 15 ซึ่ ง ก ำหนดให้
กรรมกำรมี สิ ท ธิ ได้ รั บ บ ำเหน็ จ กรรมกำรและค่ ำ ตอบแทน ตำมที่ ที่ ป ระชุ ม
ผู้ ถื อ หุ้ น จะพิ จ ำรณำ โดยบริษั ท ได้ พิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำ ตอบแทนกรรมกำร
ซึ่งได้รับควำมเห็น ชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทน และ
กำกับดูแลกิจกำร และคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว และได้ จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 5)
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรภำยในวงเงินไม่เกิน
50,000,000 บำทต่ อ ปี ซึ่ ง ได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกคณะกรรมกำรสรรหำ
ก ำหนดค่ ำ ตอบแทนและก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรแล้ ว เป็ น จ ำนวนค่ ำตอบแทนที่
เหมำะสม โดยพิจำรณำเปรียบเทียบจำกค่ำตอบแทนในกลุ่ม บริษัทที่มีรำยได้
และมูลค่ำหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น
เพื่ อ พิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำ ตอบแทน และมอบอ ำนำจให้ เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมกำรสรรหำ กำหนดค่ำตอบแทนและกำกับดูแลกิจกำร และประธำน
กรรมกำรบริษั ท ในกำรก ำหนดรำยละเอี ย ดและอั ต รำค่ ำ ตอบแทนสำหรั บ
กรรมกำรแต่ละท่ำน ตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) มำตรำ 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ข้อ 38 และ 39 ซึ่ง
กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและกำหนดค่ำสอบ
บัญชีตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ในประจำปี 2562 โดยบริษัทเสนอแต่งตั้ง
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2562
และกำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 1,210,000 บำท และค่ำสอบทำน
งบกำรเงินไตรมำสเป็นเงิน 1,740,000 บำท รวมเป็นเงิน จำนวน 2,950,000
บำท ที่ได้จัดส่งมำให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้
(สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 6)
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
กำรแต่งตั้ง (1) ดร.เกียรตินิยม คุณ ติสุข ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ ำตเลขที่ 4800
หรือ (2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ ำตเลขที่ 3356 หรือ
(3) นำยวั ลลภ วิ ไลวรวิ ท ย์ ผู้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ ำตเลขที่ 6797 จำกบริ ษั ท
ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำกำรตรวจสอบ และแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภำพ
ประสิ ท ธิภำพในกำรท ำงำนและเป็ นผู้ สอบบั ญ ชี ที่ ได้รับ ควำมเห็ น ชอบจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และเสนอให้
กำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,210,000 บำท และ
ค่ำสอบทำนงบกำรเงินไตรมำส เป็นเงิน 1,740,000 บำท รวมเป็นเงินจำนวน
2,950,000 บำท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมำะสม
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2)
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรและพนั กงำนของ
บริษั ท และหรือบริษัทย่อย ให้มีควำมตั้ งใจในกำรทำงำน เพื่อสร้ำงประโยชน์
สู งสุ ด ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท และผู้ ถื อ หุ้ น รวมถึ งสร้ ำงแรงจู งใจให้ ผู้ บ ริ ห ำรและ/หรื อ
พนักงำนที่มีผลงำนโดดเด่นและที่หำทดแทนได้ยำกให้ทำงำนกับบริษัทต่อไปใน
ระยะยำว เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสรรหำ และกำหนดค่ำตอบแทนและกำกับดูแล
กิจกำร ครั้งที่ 1/2562 มี มติ เห็ นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมกำรเพื่ อพิ จำรณำ
เสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติโครงกำร เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนกำร
ปฏิ บั ติ งำนของผู้ บริหำร และพนั กงำนเพื่ อให้ มี ควำมตั้ งใจท ำงำนและอยำก
ทำงำนให้บริษัท
ควำมเห็นคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรพิ จำรณำแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่ อพิ จำรณำอนุมั ติ
และกำรออก และเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซี้อหุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่
ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท และหรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 ( BJC – WA 2018
ครั้งที่ 2) ภำยใต้โครงกำร BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 16,000,000
หน่วย รำยละเอียดปรำกฎตำมเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ส่งมำพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 7)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ มทุ นของบริษั ท เพื่ อรองรับ การใช้สิท ธิ ต ามใบสาคั ญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามั ญของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2)
วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบ เนื่ อ งจำกวำระที่ 8 เรื่อ งกำรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ โครงกำร Employee Stock
Option Program และกำรออกและเสนอขำยใบส ำคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่
ผู้บ ริหำรและพนั กงำนของบริษัท และ/หรือบริษัท ย่อย ครั้งที่ 2 (“โครงการ
BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2”)
บริษัทจะดำเนินกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ดังนี้
1. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำย
ให้แก่ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภำยใต้โครงกำร
โครงกำร BJC – ESOP 2018 ครัง้ ที่ 2

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรประกอบกำรประชุ
เอกสารการประชุ
มสำมัญ
มสามั
ผู้ถือหุญน้ ผูครั
้ถือ้งหุที้น่ 1/2562
ครั้งที่ หน้
1/2560
ำที่ 6 จำก 98

ทั้ ง นี้ มอบหมำยให้ ค ณะจั ด กำรของบริ ษั ท มี อ ำนำจพิ จ ำรณำก ำหนด
รำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว เช่น
1) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิท ธิที่จ ะซื้อหุ้ น สำมั ญ ของบริษั ท ที่อ อกและเสนอขำยให้แ ก่ผู้บ ริหำร
และพนั ก งำนของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ภำยใต้ โ ครงกำร
BJC – ESOP 2018 ครั้ ง ที่ 2 และเงื่ อ นไขและรำยละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
2) กำรเข้ำเจรจำทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินกำรต่ำงๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนดังกล่ำว และ
3) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุ ญ ำต ค ำขอผ่ อ นผั น ต่ ำ งๆ และหลั ก ฐำนที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมั ญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่งรวมถึง
กำรติดต่อ และกำรยื่นคำขออนุญำตหรือขอผ่อนผัน เอกสำรและหลักฐำน
ดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรนำหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลำดหลักทรัพย์) และมีอำนำจในกำรดำเนินกำรอื่นใดอันจำเป็น
และสมควรเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
2. ทั้ งนี้ บริษั ท ยั งคงมี หุ้ น สำมั ญ คงเหลื อ 48,000,000 หุ้ น สำหรับ โครงกำร
BJC – ESOP 2018 ในปี 2563- 2565 (2020 – 2022)
จึงเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพิ่อเห็นขอบ และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติกำร
จัด สรรหุ้ น สำมั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริษั ท จำนวนไม่ เกิ น 16,000,000 หุ้ น เพื่ อ
รองรับตำมโครงกำร ขำยให้แก่ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยที่จะเสนอขำยภำยใต้โครงกำร BJC – ESOP 2018 ครั้งที่ 2
ควำมเห็นคณะกรรมกำร

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับมติในวำระก่อนหน้ำนี้
และเพื่อรองรับกำรใช้สิท ธิตำมโครงกำร BJC ESOP 2018 จึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
1. จัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
1 บำท เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคั ญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขำย
ให้แก่ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภำยใต้โครงกำร
BJC – ESOP 2018 ครั้งที่ 2

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรประกอบกำรประชุ
เอกสารการประชุ
มสำมัญ
มสามั
ผู้ถือหุญน้ ผูครั
้ถือ้งหุที้น่ 1/2562
ครั้งที่ หน้
1/2560
ำที่ 7 จำก 98

ทั้ ง นี้ มอบหมำยให้ ค ณะจั ด กำรของบริ ษั ท มี อ ำนำจพิ จ ำรณำก ำหนด
รำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว เช่น
1) กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับกำรใช้สิทธิตำมใบสำคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทที่ออกและเสนอขำยให้แก่ผู้บริหำร และ
พนัก งำนของบริษั ท และ/หรื อบริษั ทย่อย ภำยใต้โครงกำร BJC ESOP
2018 และเงื่อนไขและรำยละเอี ยดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิม่ ทุนดังกล่ำว
2) กำรเข้ำเจรจำ ทำควำมตกลง และลงนำมในเอกสำรและสัญญำต่ำ ง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินกำรต่ำง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนดังกล่ำว และ
3) ลงนำมในเอกสำรค ำขออนุ ญ ำต ค ำขอผ่อ นผั น ต่ ำง ๆ และหลั กฐำนที่
จำเป็นและเกี่ยวข้องกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว ซึ่งรวมถึง
กำรติดต่อ และกำรยื่นคำขออนุญำตหรือขอผ่อนผัน เอกสำรและหลักฐำน
ดังกล่ำวต่อหน่วยงำนรำชกำรหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และกำรนำหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (ตลำดหลักทรัพย์) และมีอำนำจในกำรดำเนินกำรอื่นใดอันจำเป็น
และสมควรเกี่ยวกับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนดังกล่ำว
2. ทั้งนี้ บริษัท ยังคงมีหุ้นสำมั ญ คงเหลือ 48,000,000 หุ้น สำหรับโครงกำร
BJC – ESOP 2018 ในปี 2563- 2565 (2020 – 2022)
จึงเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเพิ่อเห็นขอบ และเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุ มัติกำร
จัดสรรหุ้นสำมั ญ เพิ่ มทุ นของบริษัท จำนวนไม่ เกิ น 16,000,000 หุ้น เพื่ อ
รองรับตำมโครงกำร ขำยให้แก่ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อยที่จะเสนอขำยภำยใต้โครงกำร BJC – ESOP 2018 ครั้งที่ 2
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เป็นวันจันทร์ที่ 25 มีนำคม 2562 และวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในกำรรับเงินจ่ำยเงิน
ปันผลวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภำคม 2562 เมื่อได้รบั กำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 แล้ว

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรประกอบกำรประชุ
เอกสารการประชุ
มสำมัญ
มสามั
ผู้ถือหุญน้ ผูครั
้ถือ้งหุที้น่ 1/2562
ครั้งที่ หน้
1/2560
ำที่ 8 จำก 98

บริษัทจึงขอเรียนเชิญ ท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตำมวัน เวลำ และสถำนที่
ดังกล่ ำว ผู้ถื อหุ้ น ท่ำนใดประสงค์ จะมอบฉั น ทะให้ บุค คลอื่ นเข้ำ ร่วมประชุม และออกเสีย งลงคะแนนแทน โปรดกรอก
ข้อควำมและลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมำนี้ และยื่นต่อจุดลงทะเบียนเอกสำรก่อนเริ่มกำรประชุม

ขอแสดงควำมนับถือ
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

(กมลวรรณ ศิวรักษ์)
เลขำนุกำรบริษัท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรประกอบกำรประชุ
เอกสารการประชุ
มสำมัญ
มสามั
ผู้ถือหุญน้ ผูครั
้ถือ้งหุที้น่ 1/2562
ครั้งที่ หน้
1/2560
ำที่ 9 จำก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมือ่ วันที่ 26 เมษำยน 2561
2. รำยงำนประจำปี 2561 และงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
3. รำยละเอียดกำรจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลสำหรับผลกำร
ดำเนินงำนประจำปี 2561
4. ข้อมู ลประกอบกำรพิ จำรณำเลือกตั้ง กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้ องออกตำมวำระ และประวัติ
โดยสังเขปของกรรมกำรที่เสนอพิจำรณำเลือกตั้ง
5. รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2562
6. รำยละเอียดผู้สอบบัญชีและค่ำสอบบัญชี ประจำปี 2562
7. สรุปสำระสำคัญของกำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำร Employee Stock Option Program 2018 และ
กำรออกและเสนอขำยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำน
ของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย (โครงกำร BJC - WA 2018 ครั้งที่ 2)
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงเกี่ยวกับ กำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน กำรแสดงเอกสำรกำรเข้ำประชุม และกำรออก
เสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ (ฉบับที่ 5)
12. ข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
13. แผนที่สถำนที่จัดประชุมบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)
14. แบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจำปี งบกำรเงิน และรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2561
ในรูปแบบหนังสือ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)

เอกสำรประกอบกำรประชุ
เอกสารการประชุ
มสำมัญ
มสามั
ผู้ถือหุญน้ ผูครั
้ถือ้งหุที้น่ 1/2562
ครั้งที่ หน้
1/2560
ำที่ 10 จำก 98

