
 วันท่ี 11 มีนาคม 2548 

 

 

เร่ือง หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 13 

 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 58 ประชุมเม่ือวันท่ี  

22 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติใหนัดประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 13 ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 11.00 น.  

ณ หองประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอรลี ่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย  

กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 12 ประชุมเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2547 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 12 ไดจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2547  

โดยมีสําเนารายงานการประชุม ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในคร้ังน้ี  (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติ 

ของทีป่ระชุม ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 

2547 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2547  ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสอืเชิญประชุมในคร้ังนี้   

(สิ่งท่ีสงมาดวยลาํดับที่ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เพ่ือใหผูถอืหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2547  ซึ่ง 

คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547  

ซึ่งไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตองแลว ปรากฏอยูในรายงาน 

ประจําปหมวดงบการเงิน ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ 

ประชุมในคร้ังน้ี  (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2) 
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน 

ดังกลาวไดผานการรับรองจากผูสอบบญัชีถกูตอง ผูถือหุนสมควรอนุมัติ 

งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 

  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2547 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2547 มีผลกําไร บริษัทจึงเสนอ

จายเงินปนผลประจําป 2547 ในอัตราหุนละ 4.00 บาท ทั้งน้ี บริษัท 

ไดจายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2547 หุนละ 1.50 บาท 

คงเหลือจายงวดสิ้นปหุนละ 2.50 บาท โดยจะจายใหแกผูถอืหุนท่ีมีสิทธิ 

ตามช่ือปรากฏในทะเบียนผูถอืหุนของบริษัท ณ วันปดทะเบยีนผูถอืหุน 

รายละเอยีดการจายเงินปนผล ไดจัดสงใหกับผูถอืหุนพรอมกับหนังสอืเชญิ

ประชุมน้ี  (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2547 ที่เสนอจาย 

เปนจํานวนท่ีเหมาะสม ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ 

ผลการดําเนินงานประจําป 2547 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 17 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุม 

สามัญประจําปทกุคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน 

หน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวน

ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ 

ที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน 

ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนง 

นานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปน้ันอาจจะ

เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทน

กรรมการที่ตองออกตามวาระ ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระและ

เสนอแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนง ไดจัดสงใหกับผูถอืหุนพรอมกับหนังสอื 

เชิญประชุมนี ้ (สิง่ท่ีสงมาดวยลําดับที่ 4) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงต้ังนายชัยยุทธ  

ปลันธนโอวาท นางสาวอาทินันท สิริวัฒนภักดี นายธีรศักด์ิ นาทีกาญจนลาภ 

นางสาวฐาปณ ี สิริวัฒนภักดี และนายสถาพร กวิตานนท กรรมการที่ตอง 

ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง เน่ืองจาก 

เปนผูมีความรูความสามารถเพ่ือการบริหารงานของบริษัท 
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วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั จึงจําเปนตองพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ รายละเอยีด 

คาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ไดจัดสงใหกับผูถือหุน 

พรอมกับหนังสอืเชิญประชุมนี ้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการและกรรมการ 

ตรวจสอบจํานวนเงินไมเกิน 15,000,000 บาทตอป ที่นําเสนอเปนจํานวน 

ที่เหมาะสม ผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการและ 

กรรมการตรวจสอบจํานวนดังกลาว และมอบอาํนาจใหอยูในดุลยพินิจของ

ประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนท่ีจะจาย

ใหกับกรรมการแตละทานตามหนาท่ีและความรับผดิชอบ 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2548 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั จึงจําเปนตองพิจารณา

แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบญัชีประจําป ผูสอบบญัชีที่เสนอ 

แตงต้ังเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจ ี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด  

รายละเอยีดบริษทัยอยของบริษัท เบอรลี ่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ที่บริษัท  

เคพีเอ็มจ ี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญช ี ไดจัดสงใหกับผูถอืหุน

พรอมกับหนังสอืเชิญประชุมนี ้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  สมควรแตงต้ัง 1. นายสุพจน สิงหเสนห 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 2826 หรือ 2. นายวินิจ ศิลามงคล  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 3. นายเทอดทอง เทพมังกร 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 4. นางวิไล บูรณกติติโสภณ   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบยีน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบัญช ี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหน่ึงเปน 

ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบัญช ี

ที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดย 

พิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพ 

ในการทํางาน ตลอดจนราคาคาสอบบัญช ี ผูสอบบัญชทีี่เสนอเปนผูที่มี 

ความรูความสามารถ เปนท่ียอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

คาสอบบัญชีประจําปจํานวน 660,000 บาท และคาสอบทานงบการเงิน 

ไตรมาสจํานวน 1,080,000 บาท รวมเปนเงิน 1,740,000 บาท เปนจํานวน 

ที่เหมาะสม ผูถอืหุนสมควรอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีที่เสนอในอัตรา 

คาสอบบัญชี 1,740,000 บาทตอป 
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วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 

 บริษัทขอแจงใหทราบวา บริษัทจะปดทะเบียนพักการโอนหุนต้ังแตวันท่ี 15 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.  

ถึงวันท่ี 28 มีนาคม 2548 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 13 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล จะตองเปนผูถอืหุนท่ีมีชือ่ปรากฏในทะเบียน 

ผูถือหุนของบริษทั ณ วันท่ี 15 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. 

 

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถอืหุนทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามวัน เวลา และ สถานท่ี 

ดังกลาว ผูถอืหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอก 

ขอความและลงลายมือชือ่ในหนังสอืมอบฉันทะท่ีแนบมาน้ี และย่ืนตอเลขานุการบริษัทกอนเร่ิมการประชมุ 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

   สันติชัย ดามพประเสริฐกุล 

   เลขานุการบริษัท 

 

 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 12 

 2. รายงานประจําป 2547 

 3. รายละเอยีดการจายเงินปนผล 

4. ขอมูลของกรรมการท่ีตองออกตามวาระและเสนอแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนง 

 5. รายละเอยีดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 6. รายละเอยีดบริษทัยอยของบริษัท เบอรลี ่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญช ี

 7. หนังสือมอบฉันทะ 

 8. หนังสือแจงเร่ืองเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแทนท่ีมีสิทธิเขารวม 

ประชุม 

 9. แผนที่สถานท่ีประชุม 
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	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  สมควรแต่งตั้ง 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 3. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 4. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชีประจำปีจำนวน 660,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสจำนวน 1,080,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,740,000 บาท เป็นจำนวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 1,740,000 บาทต่อปี
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