
 

 วันท่ี 8 เมษายน 2553 

เร่ือง หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2553 ประชุมเม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 

2553 ไดมีมติใหนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 ในวันท่ี 29 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 12 อาคาร

เบอรลี่ ยุคเกอร เลขท่ี 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุมดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2552 ประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2552  

ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 1/2552 ไดจัดประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2552 

โดยมีสําเนารายงานการประชุมท่ีไดจัดสงใหกับผูถอืหุนพรอมกบัหนังสอืเชิญประชุมน้ี  

(สิ่งท่ีสงมาดวยลาํดับที่ 1) 

  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม 

ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 

  

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2552  

ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552  ปรากฏอยูในรายงานประจําป 

ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2) 

  

ความเห็นคณะกรรมการ เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 ซึ่งคณะกรรมการ

มีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี 

  

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552  

ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญช ีและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ของบริษัท ปรากฏอยูในรายงานประจําปหมวดงบการเงิน ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน

พรอมกับหนังสอืเชิญประชุมนี ้ (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2) 

  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว 

ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และผานการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทแลว ผูถือหุนสมควรอนุมัติ งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน

ประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 และการจัดสรรกําไรตามกฎหมาย  

ขอเท็จจริงและเหตุผล ดวยผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 มีผลกําไร โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัท คร้ังท่ี 5/2552 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 13 สงิหาคม 2552 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท

จายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือวันที่ 11 กันยายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท 

ดังน้ัน บริษัทจึงเห็นควรใหรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหผูถือหุน

รับทราบในการประชุมคราวน้ี นอกจากน้ี บริษัทขอเสนอการจายเงนิปนผลงวดสิ้นป 

2552 ใหแกผูถือหุนอีกในอัตราหุนละ 0.21 บาท โดยเม่ือรวมเงินปนผลท่ีจายใน 

คราวน้ีกับเงินปนผลระหวางกาลท่ีจายไปแลว จะเทากับวาบริษทัไดประกาศจาย 

เงินปนผลประจําป 2552 ทั้งสิน้ในอัตราหุนละ 0.33 บาท ทั้งน้ี บริษัทจะจายเงินปนผล

ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553 ใหแกผูถอืหุนท่ีมีสิทธติามช่ือปรากฏในทะเบียนผูถอืหุน

ของบริษัท ณ วันกําหนดรายช่ือผูถอืหุนเพ่ือจายเงินปนผล โดยกําหนดรายช่ือผูถอืหุน

ที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 และใหรวบรวมรายช่ือตาม

มาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ปจจุบัน

บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายท้ังสิ้น 158,812,500 บาท หรือคิดเปนรอยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีน จํานวน 1,588,125,000 บาท รายละเอยีดการจายเงินปนผล

ประจําป 2552 ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งท่ีสงมาดวย

ลําดับท่ี 3) 

  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2552 ที่เสนอจายในอัตรา 

หุนละ 0.33 บาทหรือในอัตรารอยละ 41.52 ของกําไรสุทธิ ซึ่งบริษัทไดคํานึงถึง

กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุน 

ตาง ๆ จากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบัน เปนจํานวนท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับ

นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานประจําป 2552 

  

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ   

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 17  ซึ่งกําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําป

ทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา 

ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุด

กับสวนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สอง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการ

ที่อยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ัน

อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทน

กรรมการที่ตองออกตามวาระ ในป 2553 นี้ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 5 คน 

คือ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ขอมูลของกรรมการที่ตองออก

ตามวาระ และเสนอผูถือหุนเลือกต้ังเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ไดจัดสงใหกับ

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี  (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 4) 

  

 หนา 2 



 
 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถอืหุนสมควรแตงต้ังกรรมการ 5 คน คือ  

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการที่ตอง 

ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเปนผูมีความรู

ความสามารถ เพ่ือประโยชนในการบริหารงานของบริษัท  

 ความเห็นคณะกรรมการ 

 
วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ที่ไดระบุใหมีการพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการไดจัดสงใหกับ 

ผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้  (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5) 

  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการจาํนวนเงินไมเกิน  

25,000,000 บาทตอป ที่นําเสนอเปนจํานวนท่ีเหมาะสม ผูถอืหุนสมควรอนุมัติ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาว และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการในการกําหนด

รายละเอยีด และอัตราคาตอบแทนท่ีจะจายใหกบักรรมการแตละทานตามหนาท่ี 

และความรับผิดชอบ 

  

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553  

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ที่ไดกําหนดใหมีการพิจารณา

แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปน

ผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รายละเอียดคาสอบบัญชี

ของบริษัทและบริษัทยอย ไดจัดสงมาใหพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี  (สิ่งท่ีสงมาดวย

ลําดับท่ี 6) 

                    

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงต้ัง    

1. นายนิรันดร  ลีลาเมธวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ  

2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ  

3.  นางสาวอรวรรณ  ศิริรัฒนวงศ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757  

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใด

คนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบัญชี 

ที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก

หลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน และไมมี

ความสัมพันธหรือเกี่ยวของใด ๆ กับบริษัท ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชี 

ที่เสนอเปนผูที่มีความรูและความสามารถเปนท่ียอมรับในวงการธุรกิจ และเปน 

ผูสอบบัญชีที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย คาสอบบัญชีประจําป 2553 จํานวน 1,000,000 บาท และ 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาสจํานวน 1,875,000 บาท รวมเปนเงิน 2,875,000 บาท 

เปนจํานวนท่ีเหมาะสม ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีที่เสนอในอัตรา

คาสอบบัญชี 2,875,000 บาทตอป 

 หนา 3 



 
 

 หนา 4

 
พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) วาระท่ี 8 

   บริษัทขอแจงใหทราบวาวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

สามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 คือวันท่ี 31 มีนาคม 2553 โดยจะทําการรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 1 เมษายน 

2553 และวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผลคือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 โดยจะทําการรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการ 

โอนหุนในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 ดังน้ัน ผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ 

ผูถือหุนคร้ังที่ 1/2553 และผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการรับเงินปนผลจะตองเปนผูถือหุนท่ีมีชื่อปรากฎในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท  

ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนดังกลาว 

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานท่ี ดังกลาว ผูถือหุน

ทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อใน

หนังสือมอบฉันทะท่ีแนบมานี้ และยื่นตอเลขานุการบริษัทกอนเร่ิมการประชุม 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

   ชินวัฒน  ทองภักดี 

   เลขานุการบริษัท 
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