
 
 

 
 วันที ่12 เมษายน 2554 
 

เรื่อง หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพนัธ 

2554 ไดมมีติใหนัดประชมุสามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ในวนัที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองประชมุ 1201 - 1202 

ชั้น 12    อาคารเบอรล่ี ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบยี ถนนสุขุมวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  

โดยมีระเบียบวาระการประชมุดังตอไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนครั้งที ่1/2553 ประชุมเมื่อวนัที ่29 เมษายน 2553 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชมุสามญัผูถือหุนครั้งที ่1/2553 ไดจัดประชุมเมื่อวันที ่29 เมษายน 2553 

โดยมีสําเนารายงานการประชมุ ทีไ่ดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชมุนี ้(ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที ่1) 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วาgรายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่

ประชมุผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชมุฉบับดังกลาว 
 

วาระที ่2 รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานของบริษทัประจําป 2553 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบป 2553  ปรากฏอยูในรายงานประจําป 

ทีไ่ดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุนี ้(ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 

 ความเหน็คณะกรรมการ เพื่อใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2553 ซึ่ง

คณะกรรมการมีความเหน็วา ผลการดําเนนิงานของบริษัทอยูในเกณฑดี 
 

วาระที ่3 พิจารณาอนมุัติงบการเงนิ งบดุลและงบกําไรขาดทนุประจําปส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2553 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได

ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และผานการสอบทานจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัท ปรากฏอยูในรายงานประจําปหมวดงบการเงนิ ทีไ่ดจัดสง

ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนงัสือเชิญประชมุนี ้ (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2) 

 

 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา งบการเงนิ งบดุลและงบกําไรขาดทนุดังกลาว

ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และผานการสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผูถือหุนสมควรอนมุัติ งบการเงนิ งบดุลและ 

งบกําไรขาดทนุประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
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วาระที ่4 พิจารณาอนมุัติการจายเงนิปนผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําป 2553 และการจัดสรรกําไรตาม

กฎหมาย 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล ดวยผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 มีผลกําไร โดยที่ประชมุ

คณะกรรมการบรษัิทครั้งที่ 7/2553 ซึ่งประชมุเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ไดมี

มติอนมุัติใหบริษัทจายเงนิปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ใน

อัตราหุนละ 0.25 บาท ดังนัน้ บริษัทจึงเหน็ควรใหรายงานการจายเงินปนผล

ระหวางกาลดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัท

ขอเสนอการจายเงินปนผลประจําป 2553 ใหแกผูถือหุนอีกในอัตราหุนละ 0.35 

บาท โดยเมื่อรวมเงนิปนผลที่จายในคราวนี้กับเงนิปนผลระหวางกาลที่จายไป

แลว จะเทากับวาบริษัทไดประกาศจายเงินปนผลประจําป 2553 ทั้งส้ินในอัตรา

หุนละ 0.60 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 

ใหแกผูถือหุนทีม่สิีทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ กําหนด

รายชื่อผูถือหุนเพือ่จายเงินปนผล โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสิทธใินการรับ

เงนิปนผล ในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 

แหงพระราชบัญญัตหิลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554ปจจบัุนบริษทัมี

ทนุสํารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 158,812,500 บาท หรือคิดเปนรอยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบียน จํานวน 1,588,125,000 บาท รายละเอียดการจายเงินปนผล

ประจําป 2553 ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ (ส่ิงที่สงมา

ดวยลําดับที่ 3) 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา เงินปนผลประจาํป 2553 ทีเ่สนอจายใน

อัตราหุนละ 0.60 บาทหรือในอัตรารอยละ 50.01 ของกําไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได

คํานึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทนุ หรือโครงการขยาย

การลงทนุตาง ๆ จากธุรกิจที่ดําเนนิอยูในปจจุบนั เปนจํานวนทีเ่หมาะสม และ

สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ผูถือหุนสมควรอนมุัติการ

จายเงินปนผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําป 2553 
 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบรษัิทขอ 17 ซ่ึงกําหนดวา ในการประชุมสามญั

ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม 

(1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออก

โดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจับสลากวาผูใด

จะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก

ตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนัน้อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

จึงจําเปนตองพจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ใน

ป 2554 นี้ มกีรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 5 คนคือ นายธีรศักด์ิ  
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นาทีกาญจนลาภ นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท นางฐาปณี เตชะเจรญิวิกุล  

นายสถาพร กวิตานนท และนางสาวพจนีย ธนวรานิช และขอมูลของกรรมการที่

ตองออกตามวาระไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุนี ้ (ส่ิงที่สง

มาดวยลําดับที ่4) 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพจิารณาแลวเหน็วา ผูถือหุนสมควรแตงต้ังกรรมการ 5 คน ผูถือหุน

สมควรแตงตั้งกรรมการ 5 คน คือ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายชัยยุทธ 

ปลันธนโอวาท นางฐาปณี เตชะเจรญิวิกุล นายสถาพร กวิตานนท และ 

นางสาวพจนีย ธนวรานิช กรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถ เพือ่ประโยชน

ในการบรหิารงานของบริษัท  
 

วาระที ่6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ทีไ่ดระบุใหมกีารพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการซึ่งไดผาน

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว ไดจัดสง

ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนงัสือเชิญประชมุนี ้ (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา คาตอบแทนกรรมการจํานวนเงินไมเกนิ 

25,000,000 บาทตอป ซึ่งไดผานความเหน็ชอบของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทนที่เสนอเปนจํานวนที่เหมาะสม ผูถือหุนสมควรอนมุัติ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาวและมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการในการ

กําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับกรรมการแตละทาน

ตามหนาที่และความรบัผิดชอบ 
 

วาระที ่7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554 

                    ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ทีไ่ดกําหนดใหมีการ

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป ผูสอบบัญชทีี่

เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบบัญช ี จํากัด 

รายละเอียดคาสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ไดจัดสงมาใหพรอมกับ

หนังสือเชิญประชมุนี้ (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที ่6) 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็สมควรแตงต้ัง 1. นายนรินัดร ลีลาเมธวฒัน 

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2316  หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส 

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 4439 หรอื 3. นางสาวอรวรรณ  

ศิริรัตนวงศ เลขทะเบียน 3757 จากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบัญช ี จํากัด 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ และ

แสดงความเหน็ตองบการเงนิของบริษัท ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการพจิารณา

คัดเลือกจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ 
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คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน และไมมีความสัมพนัธ

หรือเกี่ยวของใดกับบริษัท ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชทีี่เสนอเปน 

ผูที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรบัในวงการธรุกิจ และเปนผูทีไ่ดรับความ

เหน็ชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย  

คาสอบบัญชีประจําป 2554 จํานวน 1,050,000 บาท และคาสอบทาน 

งบการเงินไตรมาสจํานวน 2,100,000 บาท รวมเปนเงนิ 3,150,000 บาท   

เปนจํานวนที่เหมาะสม ผูถือหุนสมควรอนมุัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เสนอ   

ในอัตราคาสอบบัญชี 3,150,000 บาทตอป 
 

 

วาระที ่8 พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู 

                    ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหบริษทัมีความพรอมและยืดหยุนในการลงทนุเพื่อขยายกิจการ ชําระคืน

หนี้เดมิ และเปนเงินทนุหมนุเวียน บริษัทจึงขอมติจากที่ประชมุผูถือหุนเพื่อออก

และเสนอขายหุนกู โดยมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี ้

ประเภทหุนกู หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือ 

มหีรือไมมีหลักประกัน มหีรือไมมผูีแทนผูถือหุนกู   

หุนกูไมดอยสิทธิหรือหุนกูดอยสิทธิ ทัง้นี้ ข้ึนอยูกับ

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ

เสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 

วงเงนิ จํานวนหุนกูที่จะออกจะมีมูลคาไมเกิน 6,000 ลานบาท

(หกพันลานบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือ

หลายคราวก็ได 

สกุลเงิน         เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอ่ืนที่

เทียบเทาภายในวงเงนิ 

อัตราดอกเบี้ย     ข้ึนอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

หุนกูในแตละครั้ง 

อายุของหุนกู      ไมเกิน 7 ป นบัจากวันที่ออกหุนกูในแตละครั้ง 

การไถถอนกอนกําหนด ผูถือหุนกู และ/หรือบริษัทอาจมหีรือไมมีสิทธิไถถอน

หุนกูกอนครบกําหนด ทั้งนี้ ข้ึนอยูกับเงื่อนไขของหุนกู

ที่ออกในแตละครัง้ 

การเสนอขาย   เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 

ใหแกผูลงทนุโดยทั่วไป และ/หรอื เสนอขายแก   

นักลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก

นักลงทนุรายใหญ และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันใน

ประเทศไทย และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรพัย และ/หรือ ประกาศสํานกังาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย 
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และ/หรือ กฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของและมีผล   

ใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี ้

เงื่อนไขพิเศษ ในกรณทีีบ่รษัิทไดไถถอนหรือชําระคืนหุนกูที่ไดออก

ภายในวงเงนิทีไ่ดรับอนมุัติขางตน บริษัทสามารถ

ออกหุนกูทดแทนเพิม่เติมอีกไดภายในเงื่อนไขและ

วงเงนิ (Revolving) ตามที่กําหนดไวขางตนดังกลาว 

 ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วา ผูถือหุนสมควรอนมุัติใหบริษัทออกและ

เสนอขายหุนกู โดยใหคณะกรรมการบรษัิทและ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ และ/

หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจในการเจรจาตกลงในสัญญา

และเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของรวมถึงการดําเนนิการใด ๆ อันจําเปนและ

เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามทีก่ฎหมาย

กําหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการพจิารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียด

อ่ืน ๆ ของหุนกูที่จะออกในแตละครั้ง เชน มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย   

ตอหนวย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขายตลาดรองของ

หุนกู การขออนุญาตจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของ การแตงตั้งนายทะเบียน

หุนกู การแตงตั้งตัวแทนผูถือหุนกู และการขึ้นทะเบียนหุนกูกับ ThaiBMA   

เปนตน ตลอดจนใหมีอํานาจดาํเนนิการขออนุญาตตอหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 

รวมถึงการเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาตาง ๆ ที่เก่ียวของ 

และมีอํานาจในการดําเนนิการใด ๆ ตามที่จําเปนและเก่ียวเนื่องกับการออกหุน

กูในครั้งนี ้ 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 บริษัทขอแจงใหทราบวาวนักําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชมุสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 คือวันที ่ 7เเมษายน 2554 โดยจะทาํการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225เแหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน

ในวนัที่ 8 เมษายน 2554 และวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ีสิทธิรบัเงินปนผลคือวันที ่ 12 พฤษภาคม 2554 โดยจะทาํการ

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) 

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2554 ดังนัน้ ผูถือหุนทีม่สิีทธิเขารวมประชมุผูถือหุน และออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุสามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 และผูถือหุนทีม่ีสิทธิในการรบัเงนิปนผลจะตองเปนผูถือหุนทีม่ีชื่อปรากฎ

ในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนดังกลาว 

 บริษัทจงึขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทกุทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรยีงกันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวผู

ถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมือ

ชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นตอเลขานุการบริษัทกอนเริม่การประชมุ 
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 ขอแสดงความนบัถือ 

   บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

 

 

   ชินวฒัน  ทองภักดี 

   เลขานุการบริษัท 

 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 

 2. รายงานประจําป 2553 

 3. รายละเอียดการจายเงินปนผล 

 4. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ก่ียวกับการประชมุผูถือหุน 

 5. ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง  

 6. รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ 

 7. รายละเอียดคาสอบบัญช ี

 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนทีม่ีสิทธิเขารวมประชุม และการลงทะเบยีน  

 9. หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนบัคะแนน ในการประชมุสามญัผูถือหุน 

 10. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพฒันาธรุกิจการคา (ฉบับที่ 5) และคําชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบ

ฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

 11. แผนที่บริษทั เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ  หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2553 แบบรูปเลม กรุณาติดตอสํานักเลขานุการ

บริษัท ชั้น  3   อาคารเบอรล่ี  ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวทิ 42แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ทางอีเมลที ่comsec@bjc.co.th  


