การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
1. เจตนารมณ์
บริษัทมีความแน่วแน่ท่ีจะปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอระเบียบวาระการประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ภายใต้มาตรา 89/28 แห่ งพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Principle)
โดยบริษั ท เชื่ อว่า การด าเนิ น การดังกล่า วจะส่งผลให้บ ริ ษั ท มี ก ารจัด การที่ เหมาะสม มี ป ระสิท ธิ ภาพ และเกิ ด
ประสิทธิ ผลที่ดีท่ี สุด เป็ น ที่ยอมรับ จากผู้ลงทุนและผู้ท่ีเกี่ ยวข้องทั่วไปอยู่เสมอว่าเป็ นกิจการที่มีการกากับดูแล
กิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
การให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการ แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี ้ เพื่อให้มีขนั้ ตอน
และวิธีการในการพิจารณาที่ชดั เจนและโปร่งใส บริษัทจึงได้กาหนดหลักเกณฑ์การให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยเสนอระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการล่วงหน้าขึน้ ซึ่งจะช่วย
กลั่นกรองระเบียบวาระที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดารง
ตาแหน่งกรรมการบริษัท และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ทุกฝ่ าย รวมทัง้ ช่วยให้บริษัทสามารถปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างเป็ นรูปธรรม
2. นิยาม
“บริษัท” หมายความว่า บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
“ระเบียบวาระการประชุม” หมายความว่า ระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท เบอร์ลี่
ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
“การประชุมผูถ้ ือหุน้ ” หมายความว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
(มหาชน)

3. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ ต้อง
เป็ นผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของจานวนสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ
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4. การเสนอระเบียบวาระการประชุม
4.1

4.2

เรื่องที่บริษัทจะไม่นาเสนอเป็ นระเบียบวาระการประชุม
(1)

เรื่องที่กรรมการสามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องเป็ นวาระการประชุมได้ตามมาตรา 89/28 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(2)

เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ หรือมติท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุน้

(3)

เรื่องที่บริษัทได้ดาเนินการแล้ว

(4)

เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน ไม่ถกู ต้อง หรือ ไม่ได้ระบุว่าในการนาเสนอวาระนัน้ เป็ นเรื่อง
ที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา หรือไม่สามารถติด ต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อขอข้อมูล
สาคัญเพิ่มเติมได้

(5)

เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3

(6)

เรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการได้

ขัน้ ตอนดาเนินการ

(1)
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทาหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อ
คณะกรรมการ โดยใช้แ บบเสนอระเบี ย บวาระการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ าปี (แบบ ก.) ในส่ วนท้า ยของ
หลั ก เกณฑ์ นี ้ ห รื อ อาจแจ้ ง เรื่ อ งอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการทาง Email Address ของส านั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่
comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ก. ต่อคณะกรรมการผ่านสานักงานเลขานุการกลุ่มบริษัท ภายหลัง
ได้ ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษัทภายในวันที่
31 ธันวาคม 2563
ให้ผูถ้ ือหุน้ จัดส่งเอกสารหลักฐานยืนยันการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 เช่น หนังสือรับรอง
จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล จะต้อง
แนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่
จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทผ่านสานักงานเลขานุการกลุ่มบริษัทภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมได้
(2)
ในกรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมต่อคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผู้
ถือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ก. ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ น
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ชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการผ่านสานักงานเลขานุการกลุ่ม บริษัท หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการก่ อน
ส่งต้นฉบับตาม 4.2 (1) ได้
(3)
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอระเบียบวาระ
การประชุมมากกว่า 1 ระเบี ยบวาระ ผู้ถือหุ้น ต้องจัด ทาแบบ ก. หนึ่งแบบต่ อหนึ่ง ระเบี ยบวาระพร้อมลงชื่อไว้
เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 4.2 (1) ได้
(4)
เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรองแบบ ก. หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารต่าง ๆ ใน
เบือ้ งต้นให้คณะกรรมการ โดย
(4.1)

เรื่องที่ผถู้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งผูถ้ ือหุ้นภายในวันที่
15 มกราคม 2564 โดยหากผูถ้ ือหุน้ ไม่ดาเนินการแก้ไข และจัดส่งข้อมูลคืนให้ถึงบริษัทภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2564 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่อง

(4.2)

เรื่องที่เสนอโดยผูถ้ ื อหุ้นที่มีคุณ สมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้น
ทราบการปิ ดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

(4.3)

เรื่องที่ไม่เข้าข่ายตาม (4.1) หรือ (4.2) เลขานุการบริษัทจะรวมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
ในการประชุมคณะกรรมการเดือนกุมภาพันธ์ 2564

(5)
คณะกรรมการจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผูถ้ ือหุน้ เสนอ
ซึ่งจะต้องไม่มีลกั ษณะเข้าข่ายตามข้อ 4.1 (1) – (6) เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ คาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการถือเป็ นที่สดุ
(6)
เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุเป็ นระเบียบการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และสาหรับเรื่องที่ไม่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และเรื่องตามข้อ 4.2 (4) (4.1) – ถึง (4.2) บริษัทจะแจ้งเพื่อทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผลในการปฎิ
เสธด้วย

5.

การเสนอชื่อกรรมการ
5.1

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้าม ดังนี ้
(1)

มีคุณ สมบัติ ถูกต้องและไม่ มีลัก ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษั ท มหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

(2)

มีความรู ป้ ระสบการณ์การทางาน ความสามารถ และความเป็ นอิสระเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่าจะ
ปฏิบัติ หน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อ สัตย์ (Fiduciary
Duty)
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(3)

สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีอายุท่ีเหมาะสม มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจ
ที่สมบูรณ์ สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่าเสมอ มีบุคลิกตรงไปตรงมา มีความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์ในที่ประชุม และ/หรือ เป็ นนักธุรกิจที่มีช่ือเสียง
ประวัติการทางาน และจริยธรรมที่ดีงามและได้รบั การยอมรับจากสังคม

(4)

มีความรูค้ วามสามารถต่อธุรกิจที่สาคัญของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ
การจัดจาหน่ายสินค้า การให้บริการด้านการจัดเก็บและการจัดส่งสินค้า (โลจิสติกส์) และใน
ด้านต่าง ๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม สถาปั ตยกรรม การบัญชี การตลาด การเงิน การคลัง
หรือกฎหมาย

(5)

ต้องเป็ นบุคคลที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้อง
และต้องไม่เป็ นบุคคลที่มีช่ือปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องเห็นว่าไม่สมควรหรือต้องห้ามที่จะเป็ นกรรมการ

5.2

ขั้นตอนในการพิจารณา

(1)
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 ต้องจัดทาหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ โดยใช้แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ (แบบ ข.) ในส่วนท้ายของ
หลั ก เกณฑ์ นี ้ หรื อ อาจแจ้ ง เรื่ อ งอย่ า งไม่ เ ป็ นทางการทาง Email Address ของส านั ก เลขานุ ก ารบริ ษั ท ที่
comsec@bjc.co.th ก่อนส่งต้นฉบับของแบบ ข. ต่อคณะกรรมการภายหลังได้
ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ข . พร้อมลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึงบริษั ท
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
(1.1)

หลักฐานยืนยันการถือหุน้ ตามหลักเกณฑ์ขอ้ 3 เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรื อ
หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(1.2)

หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อในแบบ ข.

(1.3)

เอกสารประกอบการพิ จ ารณาด้า นคุ ณ สมบั ติ ได้แ ก่ การศึ ก ษาและ ประวัติ ก ารท างาน
(Curriculum Vitae) ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(1.4) ในกรณี ผู้ถื อ หุ้น เป็ น นิ ติ บุ ค คล จะต้อ งแนบสาเนาหนังสื อ รับ รองนิ ติ บุ ค คล และสาเนาบัต ร
ประจาตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลง
ชื่อในแบบ ข. ฉบับนี ้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง และเอกสารประกอบเพิ่ มเติม ที่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)
(2)
ในกรณีท่ีผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. ให้ครบถ้วนพร้อมลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน และผูถ้ ือหุน้ รายที่ 2 เป็ นต้นไปกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบ ข. ให้ครบถ้วน
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และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมแบบ ข . และหลักฐานการถือหุน้ พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น
(ถ้ามี) ของผูถ้ ื อหุ้นทุกรายเป็ นชุดเดียวกันเสนอต่อคณะกรรมการ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่ง
ต้นฉบับตาม 5.2 (1) ได้
(3)
ในกรณีท่ผี ถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 3 เสนอบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการมากกว่า 1 คน ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ข .1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อ
ไว้เป็ นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานตามข้อ 5.2 (1) (1.2) ถึง (1.4) ของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการ
ทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็ นทางการก่อนส่งต้นฉบับได้ตามข้อ 5.2 (1)
(4)
เลขานุการบริษัทจะเป็ นผูพ้ ิจารณากลั่นกรอง แบบ ข. หลักฐานการถือหุน้ หลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
และเอกสารต่างๆ ในเบือ้ งต้นให้คณะกรรมการ โดย
(4.1)

หากผูถ้ ือหุน้ ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้อง เลขานุการบริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบภายใน
วันที่ 15 มกราคม 2564 โดยหากผู้ถือหุ้นไม่ดาเนินการแก้ไข และส่งต้นฉบับคืนให้ถึงบริษั ท
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผูถ้ ือหุน้ เพื่อทราบการปิ ดเรื่อง

(4.2)

หากบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามข้อ 5.1 หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ที่เสนอชื่อกรรมการมีคุณสมบัติไม่ค รบถ้วนตามข้อ 3 เลขานุการบริษัทจะแจ้งผูถ้ ือหุ้น
เพื่อทราบการปิ ดเรื่องภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

(4.3)

กรณี ที่ ไ ม่ เ ข้ า ข่ า ยตาม ข้ อ 5.2 (4) (4.1) หรื อ (4.2) เลขานุ ก ารบริ ษั ทจะรวมเสนอต่ อ
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน ในการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ 2564

(5)
คณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน จะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเพื่อเสนอคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการ
สรรหา และกาหนดค่าตอบแทน หรือคณะกรรมการจะพิจารณาเป็ นอย่างอื่น ทัง้ นี ้ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือ
เป็ นที่สดุ
(6)
บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมผูถ้ ือ
หุ้น พร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุค คลที่ ไม่ ผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสรรหา กาหนด
ค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการหรือคณะกรรมการและเรื่องตามข้อ 5.2 (4) (4.1) และ (4.2) บริษัทจะแจ้งเพื่อ
ทราบในการประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมระบุเหตุผลในการปฎิเสธด้วย
โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 6/2563 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
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แบบ ก.
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
(1) ข้าพเจ้า

เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
จานวน
หุ้น บัต รประชาชน/ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่
__________
บ้า นเลขที่
_____
ถนน _______________ตาบล/แขวง____________________________________อาเภอ/เขต _______________________________
จั ง หวั ด ______________________________หมายเลขโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ______________________________________หมายเลข
โทรศัพท์บา้ น/ ที่ทางาน ____________________ E-mail (ถ้ามี)________________________________________________________

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
เรื่อง________________________________________________________________________________________________________
(3) โดยมีขอ้ เสนอเพื่อ
พิจารณา____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
และมีขอ้ มูลประกอบที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็ นต้น)
___________________________________________________________________________________________________________
ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน ____________แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. นี ้ หลักฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบเพิ่ มเติม ถูกต้องทุกประการ และเพื่อ
เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้
______________________________________ผูถ้ ือหุน้
(______________________________________)
วันที่ __________________________________
หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งแบบ ก. อย่างไม่เป็ นทางการทาง Email Address ของสานักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th
ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ก.
3. ต้นฉบับของแบบ ก. จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
4. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และลงชื่อไว้เป็ นหลักฐานทุกราย
แล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.2 (2)
5. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ก. 1 แบบ
ต่อ 1 ระเบียบวาระและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ขอ้ 4.2 (3)
6. กรณีผถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผถู้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถกู ต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วน
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แบบ ข.
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
(1) ข้า พเจ้า ________________________________________________เป็ น ผู้ถือ หุ้น ของบริษั ท เบอร์ลี่ ยุค เกอร์ จากั ด
(มหาชน) จ านวน _________________หุ้ น บั ต รประชาชน/ทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลเลขที่
_______________
____
บ้ า น เลขที่ __________________ถนน ________________________ต าบ ล /แขวง______________________________________
อ าเภอ/เขต _______________________________________________จั ง หวั ด __________________________________________
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____________________________หมายเลขโทรศัพท์บา้ น/ ที่ทางาน _____________________________
E-mail (ถ้ามี) _________________________________________________________
(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ
อายุ
ปี เ พื่ อ รั บ ก า ร
พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการในบริษัท ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมาย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติ การทางาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่
ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จานวน
แผ่น
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. นี ้ หลักฐานการถือหุน้ หลักฐานการให้ความยินยอมและเอกสารประกอบทัง้ หมด
ถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้

_____________________________________ผูถ้ ือหุน้
(____________________________________)
วันที่ _________________________________

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ________________________________บุค คลที่ได้รบั การเสนอชื่ อเพื่อรับ การพิจารณาเลือกตั้ง เป็ น
กรรมการตาม (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม (2) ข้างต้น รวมทัง้ ยอมรับการปฏิบตั ิตาม
การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็ นสาคัญ ดังนี ้

____________________________________บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ
(____________________________________)
วันที่ ________________________________
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หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานการถือหุน้ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และในกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบคุ คล จะต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/หนังสือ
เดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ข .ฉบับนี ้ พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
2. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่งแบบ ข. อย่างไม่เป็ นทางการทาง Email Address ของสานักเลขานุการบริษัทที่ comsec@bjc.co.th
ก่อนส่งต้นฉบับของ แบบ ข.
3. ต้นฉบับของแบบ ข .จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ตามหลักเกณฑ์
ของบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
4. ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบ ข . และลงชื่อไว้เป็ น
หลักฐานทุกรายแล้วรวบรวมเป็ นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5 (2)
5. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการมากกว่า 1 ราย ผูถ้ ือหุน้ ต้องจัดทาแบบ ข. 1 แบบ
ต่อกรรมการ 1 คนและดาเนินการตามหลักเกณฑ์ขอ้ 5 (3)
6. กรณีผถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
7. บริษัทจะตัดสิทธิผูถ้ ือหุน้ ที่ให้ขอ้ มูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือ ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณ สมบัติไม่ครบถ้วน
หรือบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อมีคณ
ุ สมบัติไม่ครบถ้วนหรือมีลกั ษณะต้องห้าม
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