วันที่ 11 มีนาคม 2548

เรื่อง

หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13

เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 58 ประชุมเมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ 2548 ไดมีมติใหนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2548 เวลา 11.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 12 ประชุมเมือ่ วันที่ 24 มีนาคม 2547
ขอเท็จจริงและเหตุผล
การประชุมสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 12 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547
โดยมีสําเนารายงานการประชุม ที่ไดจัดสงใหกับผูถ ือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติ
ของทีป่ ระชุม ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําป
และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป
2547
ขอเท็จจริงและเหตุผล
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2547 ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําป
ที่ไดจัดสงใหกับผูถ ือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหผูถอื หุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2547
ซึ่ง
คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ขอเท็จจริงและเหตุผล
งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547
ซึ่งไดผานการรับรองจากผูส อบบัญชีถูกตองแลว
ปรากฏอยูในรายงาน
ประจําปหมวดงบการเงิน
ที่ไดจัดสงใหกับผูถ ือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน
ดังกลาวไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถกู ตอง
ผูถือหุนสมควรอนุมัติ
งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2547
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2547 มีผลกําไร บริษัทจึงเสนอ
จายเงินปนผลประจําป 2547 ในอัตราหุนละ 4.00 บาท ทั้งนี้ บริษัท
ไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2547 หุนละ 1.50 บาท
คงเหลือจายงวดสิ้นปหุนละ 2.50 บาท โดยจะจายใหแกผูถอื หุนที่มีสิทธิ
ตามชื่อปรากฏในทะเบียนผูถอื หุนของบริษัท ณ วันปดทะเบียนผูถอื หุน
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ไดจัดสงใหกับผูถอื หุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2547 ที่เสนอจาย
เปนจํานวนที่เหมาะสม
ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับ
ผลการดําเนินงานประจําป 2547

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 17 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุม
สามัญประจําปทกุ ครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวน
หนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวน
ไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการ
ที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น
ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะ
เลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระและ
เสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง
ไดจัดสงใหกับผูถอื หุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมนี้ (สิง่ ที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
ผูถือหุน สมควรแตงตั้งนายชัยยุทธ
ปลันธนโอวาท นางสาวอาทินันท สิริวัฒนภักดี นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี และนายสถาพร กวิตานนท กรรมการที่ตอง
ออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
เปนผูมีความรูความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท
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วาระที่ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั
จึงจําเปนตองพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียด
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ไดจัดสงใหกับผูถ ือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
คาตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบจํานวนเงินไมเกิน 15,000,000 บาทตอป ที่นําเสนอเปนจํานวน
ที่เหมาะสม
ผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการและ
กรรมการตรวจสอบจํานวนดังกลาว
และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจาย
ใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2548
ขอเท็จจริงและเหตุผล
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั
จึงจําเปนตองพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป
ผูสอบบัญชีที่เสนอ
แตงตั้งเปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
รายละเอียดบริษทั ยอยของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ที่บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี ไดจัดสงใหกับผูถอื หุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา สมควรแตงตั้ง 1. นายสุพจน สิงหเสนห
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ 2. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 3. นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 4. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปน
ผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูส อบบัญชี
ที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดย
พิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชีที่เสนอเปนผูที่มี
ความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คาสอบบัญชีประจําปจํานวน 660,000 บาท และคาสอบทานงบการเงิน
ไตรมาสจํานวน 1,080,000 บาท รวมเปนเงิน 1,740,000 บาท เปนจํานวน
ที่เหมาะสม
ผูถอื หุนสมควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เสนอในอัตรา
คาสอบบัญชี 1,740,000 บาทตอป
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

บริษัทขอแจงใหทราบวา บริษัทจะปดทะเบียนพักการโอนหุนตั้งแตวนั ที่ 15 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.
ถึงวันที่ 28 มีนาคม 2548 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ผูถือหุนที่มสี ิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 และมีสิทธิในการรับเงินปนผล จะตองเปนผูถอื หุนที่มีชอื่ ปรากฏในทะเบียน
ผูถือหุนของบริษทั ณ วันที่ 15 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น.
บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถอื หุนทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามวัน เวลา และ สถานที่
ดังกลาว
ผูถอื หุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
โปรดกรอก
ขอความและลงลายมือชือ่ ในหนังสือมอบฉันทะทีแ่ นบมานี้ และยื่นตอเลขานุการบริษัทกอนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

สันติชัย ดามพประเสริฐกุล
เลขานุการบริษัท

สิ่งที่สงมาดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 12
รายงานประจําป 2547
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระและเสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
รายละเอียดบริษทั ยอยของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูส อบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. หนังสือแจงเรือ่ งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแ ทนที่มีสิทธิเขารวม
ประชุม
9. แผนที่สถานทีป่ ระชุม
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