
 

 วันที่ 10 มีนาคม 2549 
 

 

เร่ือง หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่14 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 63 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 

2549 ไดมีมติใหนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่ 14 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 น. ณ หองประชมุ 1  

ชั้น 12 อาคารเบอรลี ่ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบยี ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 13 ประชุมเมือ่วันที ่28 มีนาคม 2548 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถอืหุนครั้งที่ 13 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 โดยมี

สําเนารายงานการประชุม ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสอืเชิญประชุม

ในครั้งนี้  (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของ

ที่ประชุม ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2548 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบรษัิทในรอบป 2548  ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสอืเชิญประชุมในครั้งนี้  (สิ่งที ่

สงมาดวยลําดับที่ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เพ่ือใหผูถอืหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548  ซึ่ง

คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทนุประจําปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2548 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่ง

ไดผานการรับรองจากผูสอบบญัชีถกูตองแลว ปรากฏอยูในรายงานประจําป

หมวดงบการเงิน ที่ไดจัดสงใหกับผูถอืหุนพรอมกบัหนังสอืเชิญประชุมในครั้งนี้  

(สิ่งที่สงมาดวยลาํดับที่ 2) 

 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน

ดังกลาวไดผานการรับรองจากผูสอบบญัชีถกูตอง ผูถือหุนสมควรอนุมัติ 

งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล เนื่องดวยผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 มีผลกําไร บริษัทจึงเสนอ

จายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดจาย 

เงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที ่ 6 กันยายน 2548 หุนละ 1.50 บาท คงเหลือ

จายงวดสิ้นปหุนละ 2.00 บาท โดยจะจายใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏ

ในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันปดทะเบียนผูถอืหุน รายละเอยีด 

การจายเงินปนผลไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้  (สิ่งที่

สงมาดวยลําดับที่ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2548 ที่เสนอจาย 

ในอัตรารอยละ 58 ของกําไรสุทธิ เปนจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

นโยบายการจายเงินปนผลของบรษัิท ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบรษัิทขอ 17 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุมสามัญ

ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม 

(1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออก

โดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรกและปทีส่องภายหลังจดทะเบยีนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใด

จะออก สวนปหลงั ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก

ตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 

จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเสนอแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนง 

ไดจัดสงใหกับผูถอืหุนพรอมกบัหนงัสือเชิญประชุมนี ้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงต้ังนายเจริญ  

สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต 

สิริวัฒนภักดี และนายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการที่ตองออกตามวาระ  

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความรู

ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท 
 

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท จึงจําเปนตองพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ รายละเอยีดคาตอบแทนกรรมการ ไดจัดสงใหกับ

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุนี้  (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการจํานวนเงินไมเกิน 

25,000,000 บาทตอป ที่นําเสนอเปนจํานวนที่เหมาะสม ผูถือหุนสมควรอนุมัติ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาวและมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจ

ของประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนทีจ่ะ

จายใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2549 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท จึงจําเปนตองพิจารณา

แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบญัชีประจําป ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ัง

เปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญช ี จํากัด รายละเอียด

บริษัทยอยของบรษัิท เบอรลี ่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชย สอบบัญช ี จํากัด เปนผูสอบบัญช ี ไดจัดสงใหกับผูถอืหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชมุนี้  (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  สมควรแตงต้ัง 1. นายนิรัดร ลลีาเมธวัฒน 

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 2316  หรือ 2. นายสุพจน สิงหเสนห 

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 2826 หรือ 3. นายวินิจ ศิลามงคล  

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 4. นายเทอดทอง เทพมังกร 

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 5. นางวิไล บูรณกติติโสภณ   

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบัญช ี จํากัด เปนผูสอบบญัชขีองบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบญัชีที่เสนอได

ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก

หลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบญัช ี ประสิทธิภาพในการทํางาน 

ตลอดจนราคาคาสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีทีเ่สนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ 

เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คาสอบบญัชีประจําป

จํานวน 700,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาสจํานวน 1,200,000 

บาท รวมเปนเงนิ 1,900,000 บาท เปนจํานวนที่เหมาะสม ผูถือหุนสมควร

อนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีทีเ่สนอในอัตราคาสอบบัญชี 1,900,000 บาทตอป 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนในบรษัิทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดต้ังระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ 

ออโตเมชั่น และแสงสวางในอาคารและทีอ่ยูอาศัย 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล เพ่ือใหเปนไปตามกฏหมายและขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดใหการเขาซื้อ

กิจการของบริษัทอื่นตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชมุผูถือหุน ดังนั้น แมการจะ

เขาซื้อหุนของบรษัิทตาง ๆ ขางตนจะเปนการลงทนุขนาดเล็ก (คาดวาจะอยูใน

วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท) แตเนื่องจากเปนการเขาซื้อหุนเกินกวารอยละ 50 

ของบริษัทอื่น จึงจําเปนตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน สําหรับ

รายละเอยีดการเขาซื้อหุน และความเห็นของทีป่รึกษาทางการเงินอสิระ จะได

นําเสนอตอผูถอืหุนในวันประชุมสามัญผูถือหุน 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ธุรกิจซือ้ ขาย ติดต้ังระบบรักษา 

ความปลอดภัย ระบบออโตเมชัน่ และแสงสวางในอาคารและที่อยูอาศัย เปน

ธุรกิจที่นาสนใจ และมีโอกาสเติบโตสูง อีกทัง้จะใชเงินลงทนุในการซื้อหุนนี ้

ไมมาก แตเชือ่วาจะสรางผลประโยชนใหแกกิจการของบริษัทไดดี ผูถอืหุน

สมควรอนุมัติการเขาซื้อหุน โดยราคาซื้อขายหุนจะตองไมสูงกวาราคาสูงสุดที่ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหความเห็น 
 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

 บริษัทขอแจงใหทราบวา บริษัทจะปดทะเบียนพักการโอนหุนต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. ถึง

วันที่ 28 มีนาคม 2549 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ผูถอืหุนที่มีสิทธเิขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุ

สามัญผูถอืหุนครั้งที่ 14 และมีสทิธิในการรับเงินปนผล จะตองเปนผูถือหุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ 

วันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. 
 

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถอืหุนทกุทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามวัน เวลา และ สถานที่

ดังกลาว ผูถอืหุนทานใดประสงคจะมอบฉนัทะใหบคุคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอความ

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉนัทะที่แนบมานี ้และยื่นตอเลขานุการบริษัทกอนเริ่มการประชุม 
 

   ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

   สันติชัย ดามพประเสริฐกุล 

   เลขานุการบริษัท 

 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 

 2. รายงานประจําป 2548 

 3. รายละเอยีดการจายเงินปนผล 

4. ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระและเสนอแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนง 

 5. รายละเอยีดคาตอบแทนกรรมการ 

 6. รายละเอยีดบริษัทยอยของบริษัท เบอรลี ่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญช ี

 7. หนังสือมอบฉันทะ 

 8. หนังสือแจงเรือ่งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรอืผูแทนที่มีสิทธิเขารวมประชุม 

 9. แผนที่สถานทีป่ระชุม 


