วันที่ 10 มีนาคม 2549
เรื่อง

หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14

เรียน

ทานผูถือหุน
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 63 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ
2549 ไดมีมติใหนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม 1
ชั้น 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 13 ประชุมเมือ่ วันที่ 28 มีนาคม 2548
การประชุมสามัญผูถอื หุนครั้งที่ 13 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 โดยมี
ขอเท็จจริงและเหตุผล
สําเนารายงานการประชุม ที่ไดจัดสงใหกับผูถ ือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของ
ที่ประชุม ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว

วาระที่ 2

รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2548
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 ปรากฏอยูในรายงาน
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถ ือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 2)
ซึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหผูถอื หุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548
คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548
งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่ง
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถกู ตองแลว ปรากฏอยูในรายงานประจําป
หมวดงบการเงิน ที่ไดจัดสงใหกับผูถอื หุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน
ดังกลาวไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถกู ตอง
ผูถือหุนสมควรอนุมัติ
งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548
เนื่องดวยผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 มีผลกําไร บริษัทจึงเสนอ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
จายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดจาย
เงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 หุนละ 1.50 บาท คงเหลือ
จายงวดสิ้นปหุนละ 2.00 บาท โดยจะจายใหแกผถู ือหุนที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏ
ในทะเบียนผูถ ือหุน ของบริษัท ณ วันปดทะเบียนผูถอื หุน รายละเอียด
การจายเงินปนผลไดจัดสงใหกับผูถ ือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 3)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2548 ที่เสนอจาย
ในอัตรารอยละ 58 ของกําไรสุทธิ เปนจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 17 ซึ่งกําหนดวา ในการประชุมสามัญ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
ประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม
(1/3) โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรกและปทสี่ องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใด
จะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจาก
ตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได
จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง
ไดจัดสงใหกับผูถอื หุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
ผูถือหุนสมควรแตงตั้งนายเจริญ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต
สิริวัฒนภักดี และนายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการที่ตองออกตามวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความรู
ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 6

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั
จึงจําเปนตองพิจารณา
ขอเท็จจริงและเหตุผล
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ไดจัดสงใหกับ
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5)
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คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการจํานวนเงินไมเกิน
25,000,000 บาทตอป ที่นําเสนอเปนจํานวนที่เหมาะสม ผูถือหุนสมควรอนุมัติ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาวและมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจ
ของประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนทีจ่ ะ
จายใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ

วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั
จึงจําเปนตองพิจารณา
ขอเท็จจริงและเหตุผล
แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้ง
เปนผูสอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รายละเอียด
บริษัทยอยของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี ไดจัดสงใหกับผูถอื หุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา สมควรแตงตั้ง 1. นายนิรัดร ลีลาเมธวัฒน
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ 2. นายสุพจน สิงหเสนห
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ 3. นายวินิจ ศิลามงคล
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 4. นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 5. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ
ผูสอบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบัญชีที่เสนอได
ผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน
ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูส อบบัญชีทเี่ สนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ
เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คาสอบบัญชีประจําป
จํานวน 700,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาสจํานวน 1,200,000
บาท รวมเปนเงิน 1,900,000 บาท เปนจํานวนที่เหมาะสม ผูถ ือหุนสมควร
อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีทเี่ สนอในอัตราคาสอบบัญชี 1,900,000 บาทตอป

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ
ออโตเมชั่น และแสงสวางในอาคารและทีอ่ ยูอ าศัย
เพื่อใหเปนไปตามกฏหมายและขอบังคับของบริษทั
ซึ่งกําหนดใหการเขาซื้อ
ขอเท็จจริงและเหตุผล
กิจการของบริษัทอื่นตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ดังนั้น แมการจะ
เขาซื้อหุนของบริษัทตาง ๆ ขางตนจะเปนการลงทุนขนาดเล็ก (คาดวาจะอยูใน
วงเงินไมเกิน 50 ลานบาท) แตเนื่องจากเปนการเขาซื้อหุนเกินกวารอยละ 50
สําหรับ
ของบริษัทอื่น
จึงจําเปนตองไดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมผูถ ือหุน
รายละเอียดการเขาซื้อหุน และความเห็นของทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ จะได
นําเสนอตอผูถอื หุน ในวันประชุมสามัญผูถือหุน
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วาระที่ 9

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ธุรกิจซือ้
ขาย ติดตั้งระบบรักษา
ความปลอดภัย ระบบออโตเมชัน่ และแสงสวางในอาคารและที่อยูอ าศัย เปน
ธุรกิจที่นาสนใจ และมีโอกาสเติบโตสูง อีกทัง้ จะใชเงินลงทุนในการซื้อหุนนี้
ไมมาก แตเชือ่ วาจะสรางผลประโยชนใหแกกิจการของบริษัทไดดี ผูถอื หุน
สมควรอนุมัติการเขาซื้อหุน โดยราคาซื้อขายหุนจะตองไมสูงกวาราคาสูงสุดที่
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหความเห็น

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

บริษัทขอแจงใหทราบวา บริษัทจะปดทะเบียนพักการโอนหุนตั้งแตวนั ที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. ถึง
วันที่ 28 มีนาคม 2549 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ผูถอื หุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
สามัญผูถอื หุนครั้งที่ 14 และมีสทิ ธิในการรับเงินปนผล จะตองเปนผูถือหุนที่มชี ื่อปรากฏในทะเบียนผูถ ือหุนของบริษัท ณ
วันที่ 15 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น.
บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถอื หุนทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามวัน เวลา และ สถานที่
ดังกลาว ผูถอื หุนทานใดประสงคจะมอบฉันทะใหบคุ คลอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ และยื่นตอเลขานุการบริษัทกอนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

สันติชัย ดามพประเสริฐกุล
เลขานุการบริษัท
สิ่งที่สงมาดวย

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

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 13
รายงานประจําป 2548
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระและเสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง
รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ
รายละเอียดบริษทั ยอยของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ที่บริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูส อบบัญชี
7. หนังสือมอบฉันทะ
8. หนังสือแจงเรือ่ งเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนหรือผูแ ทนที่มีสิทธิเขารวมประชุม
9. แผนที่สถานทีป่ ระชุม
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