วันที่ 12 เมษายน 2554
เรื่อง

หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554

เรียน

ทานผูถือหุน
บริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ
2554 ไดมมี ติใหนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 1201 - 1202
ชั้น 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล
โดยมีสําเนารายงานการประชุม ทีไ่ ดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาgรายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่
ประชุมผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําป 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 ปรากฏอยูในรายงานประจําป
ทีไ่ ดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
2553
ซึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหผูถือหุน รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบป
คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษทั อยูในเกณฑดี

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และผานการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ปรากฏอยูในรายงานประจําปหมวดงบการเงิน ทีไ่ ดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว
ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว
และผานการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผูถือหุนสมควรอนุมัติ งบการเงิน งบดุลและ
งบกําไรขาดทุนประจําปสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
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Tel: (66-2) 367-1111
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 และการจัดสรรกําไรตาม
กฎหมาย
ดวยผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบป 2553 มีผลกําไร โดยที่ประชุม
ขอเท็จจริงและเหตุผล
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 ไดมี
มติอนุมัตใิ หบริษทั จายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ใน
อัตราหุน ละ 0.25 บาท ดังนัน้ บริษทั จึงเห็นควรใหรายงานการจายเงินปนผล
ระหวางกาลดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษทั
ขอเสนอการจายเงินปนผลประจําป 2553 ใหแกผูถือหุน อีกในอัตราหุน ละ 0.35
บาท โดยเมื่อรวมเงินปนผลที่จายในคราวนี้กับเงินปนผลระหวางกาลที่จายไป
แลว จะเทากับวาบริษทั ไดประกาศจายเงินปนผลประจําป 2553 ทั้งสิ้นในอัตรา
หุน ละ 0.60 บาท ทั้งนี้ บริษทั จะจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554
ใหแกผูถือหุนทีม่ สี ิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุน ของบริษทั ณ กําหนด
รายชื่อผูถือหุนเพือ่ จายเงินปนผล โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน ทีม่ ีสิทธิในการรับ
เงินปนผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554ปจจุบันบริษทั มี
ทุนสํารองตามกฎหมายทั้งสิน้ 158,812,500 บาท หรือคิดเปนรอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,588,125,000 บาท รายละเอียดการจายเงินปนผล
ประจําป 2553 ไดจัดสงใหกับผูถือหุน พรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2553 ทีเ่ สนอจายใน
อัตราหุน ละ 0.60 บาทหรือในอัตรารอยละ 50.01 ของกําไรสุทธิ ซึ่งบริษทั ได
คํานึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยาย
การลงทุนตาง ๆ จากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบนั เปนจํานวนทีเ่ หมาะสม และ
สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษทั ผูถือหุนสมควรอนุมัติการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 17 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน้ ใหจับสลากวาผูใด
จะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนัน้ อาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ใน
ป 2554 นี้ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 5 คนคือ นายธีรศักดิ์

หนา 2

ความเห็นคณะกรรมการ

นาทีกาญจนลาภ นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
นายสถาพร กวิตานนท และนางสาวพจนีย ธนวรานิช และขอมูลของกรรมการที่
ตองออกตามวาระไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 4)
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงตั้งกรรมการ 5 คน ผูถือหุน
สมควรแตงตั้งกรรมการ 5 คน คือ นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายชัยยุทธ
ปลันธนโอวาท นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นายสถาพร กวิตานนท และ
นางสาวพจนีย ธนวรานิช กรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษทั อีกวาระหนึง่ เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถ เพือ่ ประโยชน
ในการบริหารงานของบริษทั

วาระที่ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั ทีไ่ ดระบุใหมกี ารพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการซึ่งไดผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว ไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการจํานวนเงินไมเกิน
25,000,000 บาทตอป ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนที่เสนอเปนจํานวนที่เหมาะสม
ผูถือหุนสมควรอนุมัติ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาวและมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการในการ
กําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับกรรมการแตละทาน
ตามหนาที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั
ทีไ่ ดกําหนดใหมีการ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป ผูสอบบัญชีที่
เสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด
รายละเอียดคาสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ยอย ไดจัดสงมาใหพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรแตงตั้ง 1. นายนิรนั ดร ลีลาเมธวัฒน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ 3. นางสาวอรวรรณ
ศิริรัตนวงศ เลขทะเบียน 3757 จากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษทั โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ และ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการพิจารณา
คัดเลือกจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ

หนา 3

คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน และไมมีความสัมพันธ
หรือเกี่ยวของใดกับบริษทั ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชีที่เสนอเปน
ผูที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูทไี่ ดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คาสอบบัญชีประจําป 2554 จํานวน 1,050,000 บาท และคาสอบทาน
งบการเงินไตรมาสจํานวน 2,100,000 บาท รวมเปนเงิน 3,150,000 บาท
เปนจํานวนที่เหมาะสม ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เสนอ
ในอัตราคาสอบบัญชี 3,150,000 บาทตอป
วาระที่ 8

พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหบริษทั มีความพรอมและยืดหยุนในการลงทุนเพื่อขยายกิจการ ชําระคืน
หนี้เดิม และเปนเงินทุนหมุนเวียน บริษทั จึงขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่อออก
และเสนอขายหุนกู โดยมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี้
ประเภทหุน กู
หุน กูท ุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือ
มีหรือไมมีหลักประกัน มีหรือไมมผี ูแทนผูถือหุนกู
หุน กูไมดอยสิทธิหรือหุน กูดอยสิทธิ ทัง้ นี้ ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและ
เสนอขายหุนกูในแตละครั้ง
วงเงิน
จํานวนหุน กูท ี่จะออกจะมีมูลคาไมเกิน 6,000 ลานบาท
(หกพันลานบาท) โดยจะออกเสนอขายครั้งเดียว หรือ
หลายคราวก็ได
สกุลเงิน
เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่
เทียบเทาภายในวงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุน กูในแตละครั้ง
อายุของหุนกู
ไมเกิน 7 ป นับจากวันที่ออกหุน กูในแตละครั้ง
การไถถอนกอนกําหนด ผูถือหุนกู และ/หรือบริษทั อาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอน
หุน กูกอนครบกําหนด ทั้งนี้ ขึน้ อยูกับเงื่อนไขของหุนกู
ที่ออกในแตละครัง้
การเสนอขาย
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ
ใหแกผูลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ เสนอขายแก
นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ เสนอขายแก
นักลงทุนรายใหญ และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันใน
ประเทศไทย และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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และ/หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและมีผล
ใชบงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้
ในกรณีทบี่ ริษทั ไดไถถอนหรือชําระคืนหุน กูท ี่ไดออก
ภายในวงเงินทีไ่ ดรับอนุมัติขางตน บริษทั สามารถ
ออกหุนกูทดแทนเพิม่ เติมอีกไดภายในเงื่อนไขและ
วงเงิน (Revolving) ตามที่กําหนดไวขางตนดังกลาว

เงื่อนไขพิเศษ

ความเห็นคณะกรรมการ

วาระที่ 9

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษทั ออกและ
เสนอขายหุนกู โดยใหคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ กรรมการผูจัดการใหญ และ/
หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจในการเจรจาตกลงในสัญญา
และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของรวมถึงการดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการพิจารณากําหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่น ๆ ของหุน กูที่จะออกในแตละครั้ง เชน มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย
ตอหนวย อัตราดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขายตลาดรองของ
หุน กู การขออนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ การแตงตั้งนายทะเบียน
หุน กู การแตงตั้งตัวแทนผูถือหุน กู และการขึ้นทะเบียนหุน กูกับ ThaiBMA
เปนตน ตลอดจนใหมีอํานาจดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
รวมถึงการเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกหุน
กูในครั้งนี้

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

บริษทั ขอแจงใหทราบวาวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ ีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 คือวันที่ 7เเมษายน 2554 โดยจะทําการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225เแหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน
ในวันที่ 8 เมษายน 2554 และวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนทีม่ ีสิทธิรบั เงินปนผลคือวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โดยจะทําการ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ดังนัน้ ผูถือหุนทีม่ สี ิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน และออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 และผูถือหุนทีม่ ีสิทธิในการรับเงินปนผลจะตองเปนผูถือหุน ทีม่ ีชื่อปรากฎ
ในทะเบียนผูถือหุนของบริษทั ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนดังกลาว
บริษทั จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุน ทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกลาวผู
ถือหุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอความและลงลายมือ
ชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นตอเลขานุการบริษทั กอนเริม่ การประชุม
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ขอแสดงความนับถือ
บริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ชินวัฒน ทองภักดี
เลขานุการบริษทั
สิ่งที่สงมาดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
รายงานประจําป 2553
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ขอบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ
รายละเอียดคาสอบบัญชี
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุน ทีม่ ีสิทธิเขารวมประชุม และการลงทะเบียน
หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนบั คะแนน ในการประชุมสามัญผูถือหุน
หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ฉบับที่ 5) และคําชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบ
ฉันทะในการประชุมผูถือหุน
11. แผนที่บริษทั เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ หากผูถือหุนทานใดมีความประสงคจะขอรับรายงานประจําป 2553 แบบรูปเลม กรุณาติดตอสํานักเลขานุการ
บริษทั ชั้น 3 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ ทางอีเมลที่ comsec@bjc.co.th
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