
 

 วันที่ 2 เมษายน 2550 
 

 

เร่ือง หนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่15 
 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
 

 ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) คร้ังที่ 69 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 

2550 ไดมีมติใหนัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่ 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองประชมุ 1  

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

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 14 ประชุมเมือ่วันที่ 28 มีนาคม 2549 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล การประชุมสามญัผูถอืหุนครั้งที่ 14 ไดจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 โดยมี

สําเนารายงานการประชุม ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสอืเชิญประชุม

นี้  (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของ

ที่ประชุม ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 
 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2549 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบรษิัทในรอบป 2549  ปรากฏอยูในรายงาน

ประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสอืเชิญประชุมนี ้ (สิ่งที่สงมาดวย

ลําดับที่ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อใหผูถอืหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549  ซึ่ง

คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทนุประจําปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2549 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่ง

ไดผานการรับรองจากผูสอบบญัชีถกูตองแลว ปรากฏอยูในรายงานประจําป

หมวดงบการเงิน ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุนี้ (สิ่งที่

สงมาดวยลําดับที่ 2) 

 

 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน

ดังกลาวไดผานการรับรองจากผูสอบบญัชีถกูตอง ผูถอืหุนสมควรอนุมัติ 

งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล ดวยผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 มีผลกําไร โดยที่ประชุม 

.    
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คณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 66 ประชุมเมื่อวันที ่ 11 สิงหาคม 2549 ไดมี 

มติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ใน

อัตราหุนละ 1.50 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรใหรายงานการจายเงินปนผล

ระหวางกาลดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบในการประชุมคราวนี้ นอกจากนี้ บริษัท

ขอเสนอการจายเงินปนผลประจําป 2549 ใหแกผูถอืหุนอีกในอัตราหุนละ 1.50 

บาท โดยเมือ่รวมเงินปนผลทีจ่ายในคราวนี้กับเงินปนผลระหวางกาลที่จายไป

แลว จะเทากับวา บริษัทไดประกาศจายเงินปนผลประจําป 2549 ทั้งสิ้นในอัตรา

หุนละ 3.00 บาท ทั้งนี ้ บริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 

ใหแกผูถอืหุนที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผูถอืหุนของบริษัท ณ วันที่ 5 

เมษายน 2550 วันปดทะเบียนผูถอืหุน รายละเอียดการจายเงินปนผลประจําป 

2549 ไดจัดสงใหกับผูถอืหุนพรอมกับหนงัสอืเชญิประชุมนี้ (สิง่ที่สงมาดวย

ลําดับที่ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2549 ที่เสนอจาย 

ในอัตรารอยละ 54.2 ของกําไรสทุธิ เปนจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

นโยบายการจายเงินปนผลของบรษิัท ผูถือหุนสมควรรับทราบการจายเงิน 

ปนผลระหวางกาล และอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2549 ตามที่บริษัทนําเสนอ 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทขอ 17 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)  ซึ่ง

กําหนดวา ในการประชุมสามญัประจําปทุกครัง้ กรรมการจะตองออกจาก

ตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถาจํานวนกรรมการจะ

แบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกบัสวนหนึ่งใน

สาม (1/3) กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลัง 

จดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการ

ที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการผูออกจากตําแหนง

ไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได จึงจําเปนตองพิจารณาเลือกต้ัง

กรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ซึ่งในปนี้มีจํานวน 5 ทาน ขอมูล

ของกรรมการที่ตองออกตามวาระ และเสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง 4 

ทาน และกรรมการที่เสนอแตงต้ังใหม 1 ทาน ไดจดัสงใหกับผูถอืหุนพรอมกับ

หนังสือเชิญประชมุนี้  (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถอืหุนสมควรแตงต้ังกรรมการ 4 ทาน คือ 

นายณรงค ศรีสอาน นายสิทธชิัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และ

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแตงต้ังนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 

เปนกรรมการบรษิัทแทนนายสมโพธิ โกสุม กรรมการที่หมดวาระ เนื่องจากเปน

ผูมีความรู ความสามารถ เพื่อการบริหารงานของบริษัท  
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วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั ที่ไดระบุใหมีการพิจารณา

กําหนดคาตอบแทนกรรมการ รายละเอยีดคาตอบแทนกรรมการ ไดจัดสงใหกับ

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุนี้  (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการจํานวนเงินไมเกิน 

25,000,000 บาทตอป ที่นําเสนอเปนจํานวนที่เหมาะสม ผูถอืหุนสมควรอนุมัติ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาวและมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจ

ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการ ใน

การกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับกรรมการแตละ

ทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป 2550 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษทั ที่ไดกําหนดใหมีการ

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชแีละกําหนดคาสอบบัญชปีระจําป ผูสอบบัญชีที่

เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชจีากบริษัท เคพีเอ็มจ ี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด 

รายละเอยีดคาสอบบญัชีของบริษทัและบริษัทยอย ไดจัดสงมาใหพรอมกับ

หนังสือเชิญประชมุนี้ (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา สมควรแตงต้ัง 1. นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน 

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 2316  หรือ 2. นายวินิจ ศิลามงคล  

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 3. นายเทอดทอง เทพมังกร 

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 4. นางวิไล บูรณกติติโสภณ 

ผูสอบบัญชีรับอนญุาต เลขทะเบยีน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  

สอบบัญช ี จํากัด เปนผูสอบบญัชขีองบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการ

ตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบญัชีที่เสนอ 

ไดผานการพิจารณาคัดเลือกจาก คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก

หลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญช ี ประสิทธิภาพในการทํางานและ 

ไมมีความสัมพันธหรือเกีย่วของใดกับบริษัท ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบ

บัญชีที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ เปนทีย่อมรับในวงการธุรกิจ และ

เปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย คาสอบบญัชีประจําป 2550 จํานวน 780,000 บาท และ 

คาสอบทานงบการเงินไตรมาสจํานวน 1,320,000 บาท รวมเปนเงิน 2,100,000 

บาท เปนจํานวนที่เหมาะสม ผูถอืหุนสมควรอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี 

ที่เสนอในอัตราคาสอบบญัช ี 2,100,000 บาทตอป 

 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู 

 ขอเทจ็จริงและเหตุผล เพื่อใหบริษัทมีความพรอมและยืดหยุนในการลงทุนเพื่อขยายกิจการ ชําระคืน

หนี้เดิม และเปนเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่อออก

และเสนอขายหุนกู โดยมีรายละเอยีดเบื้องตนดังนี ้
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ประเภทหุนกู       หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุชือ่ผูถอืหรือไมระบุชือ่ผูถือ 

มีหรือไมมีหลักประกัน มีหรือไมมีผูแทนผูถอืหุนกู  

หุนกูไมดอยสิทธหิรือหุนกูดอยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออก และ

เสนอขายหุนกูในแตละครั้ง 

วงเงิน จํานวนหุนกูที่จะออกจะมีมูลคาไมเกิน 5,000  

ลานบาท (หาพันลานบาท) โดยจะออกเสนอขาย 

คร้ังเดียว หรือหลายคราวก็ได 

สกุลเงิน         เสนอขายในสกลุเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่

เทียบเทาภายในวงเงิน 

อัตราดอกเบี้ย     ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะที่ออก และเสนอขาย

หุนกูในแตละครั้ง 

อายุของหุนกู      ไมเกิน 10 ป นับจากวันที่ออกหุนกูในแตละครั้ง 

การไถถอนกอนกาํหนด ผูถือหุนกู และ/หรือบริษัทอาจมหีรือไมมีสิทธิไถถอน

หุนกูกอนครบกําหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับเงือ่นไขของหุนกู

ที่ออกในแตละครัง้ 

การเสนอขาย   เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตางประเทศ 

ใหแกผูลงทนุโดยทั่วไป และ/หรือเสนอขายแก 

นักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแก 

นักลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนสถาบันใน

ประเทศไทย และ/หรือผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ 

ตามประกาศ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

และ/หรือกฎระเบยีบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และมีผล 

ใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายตราสารหนี้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทออกและ

เสนอขายหุนกู โดยใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูจดัการใหญ 

และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการเขาเจรจา  

ตกลงลงนามในสญัญาและเอกสารตาง ๆ ที่เกีย่วของ รวมถึงดําเนนิการใด ๆ  

อันจําเปนและเกีย่วเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว เพ่ือใหเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการพิจารณากําหนดเงื่อนไข

และรายละเอยีดอื่น ๆ ของหุนกูที่จะออกในแตละครั้ง เชน มูลคาที่ตราไว  

ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบีย้ วิธีการจัดสรร รายละเอยีดการ 

เสนอขาย ตลาดรองของหุนกู การขออนุญาตจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

การแตงต้ังนายทะเบียนหุนกู การแตงต้ังตัวแทนผูถอืหุนกู และการขึน้ทะเบียน

หุนกูกับ ThaiBMA เปนตน 
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วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 

 บริษัทขอแจงใหทราบวา บริษัทจะปดทะเบียนพักการโอนหุนต้ังแตวนัที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ถึง

วันที่ 26 เมษายน 2550 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมสามัญผูถอืหุนครั้งที่ 15 และมีสิทธิในการรับเงินปนผลจะตองเปนผูถอืหุนที่มีชือ่ปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบรษิัท 

ณ วันที ่5 เมษายน 2550 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 14 

 2. รายงานประจําป 2549 

 3. รายละเอยีดการจายเงินปนผล 

 4. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกบัการประชุมผูถือหุน 

 5. ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระและเสนอแตงต้ังกลับเขาดํารงตําแหนง และขอมูลของ

กรรมการที่เสนอแตงต้ังใหม 

 6. รายละเอยีดคาตอบแทนกรรมการ 

 7. รายละเอยีดคาสอบบญัช ี

 8. เอกสารหรอืหลักฐานแสดงความเปนผูถอืหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุม และการลงทะเบยีน  

  9. หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติในการออกเสยีงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน

 10. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ฉบับที ่ 5) และคําชี้แจงเกีย่วกับหนังสอื

มอบฉันทะในการประชุมผูถอืหุน 

 11. แผนที่บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่14 ของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันอังคารที ่28 มีนาคม 2549 เวลา 11.00 น. ณ หองประชุม 1 ช้ัน 12 อาคารเบอรล่ี ยุคเกอร 

เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. พรอมทั้งกลาวตอนรับผูถือหุน 

ที่มาประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมในวันนี้ทั้งที่มาดวยตนเองและที่รับมอบฉันทะ 

มาประชุมรวม 120 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 138,356,812 หุน หรือเทากับรอยละ 87.12 ของหุนที่จําหนายแลว  

จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเขารวมประชุมจํานวน 12 ทาน ผูเขารวมประชุมไดแก 

นายสันติชัย ดามพประเสริฐกุล เลขานุการบริษัท นายศุภกิจ อัศวชัย Group Financial Controller นายนิรันดร  

ลีลาเมธวัฒน และนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีของบริษัท  คณะผูบริหารกลุมบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร  

และกรรมการผูจัดการของบริษัทยอย การประชุมไดดําเนินไปตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่13 ประชุมเมื่อวันที ่28 มีนาคม 2548 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม 

ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 
 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

2548 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ผูถือหุนสมควรรับรอง

รายงานการประชุมฉบับดังกลาว 
 

นายสันติชัย ดามพประเสริฐกุล เลขานุการบริษัทไดตอบชี้แจงเรื่อง วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ

คะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระของการประชุมวา การออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ ผูถือหุนที่มา

ประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนใหสิทธิออกเสียงแทน ใหใชวิธีการยกมือ กรณีที่ประสงคจะลง 

คะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และเจาหนาที่ของบริษัท 

จะนํามาตรวจนับคะแนนเสียงของแตละระเบียบวาระตอไป 
 

นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการบริษัทไดตอบชี้แจงขอทักทวง เรื่องรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 

บันทึกไมครบถวนวา รายงานการประชุมของบริษัทจะบันทึกเพียงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัทเทานั้น  

เรื่องที่ผูถือหุนไดกลาวถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัทวา กรรมการบริษัทบางทานขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ 

เนื่องจากไมมีความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกับบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

โดยที่เรื่องดังกลาวไมมีหลักฐานที่พิสูจนไดแนชัด บริษัทจึงมิอาจบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทได 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงาน 

การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 
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ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2548 

ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 138,356,411 หุน ไมเห็นดวยจํานวน 301 หุน และงดออกเสียง

จํานวน 100 หุน 

 
วาระที่ 2 

รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
ประจําป 2548 เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2548 

คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี 
 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมแลว และไดเชิญนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผูจัดการใหญ แถลงรายงานของคณะกรรมการ 

ถึงกิจการของบริษัทในรอบป 2548 ที่ผานมา 
 

กรรมการผูจัดการใหญไดแถลงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร และสรุปเหตุการณสําคัญปการเงิน 

2548 ตอที่ประชุมดังนี้ 
 

ในปที่ส่ิงแวดลอมเต็มไปดวยปจจัยเชิงลบตาง ๆ เชน การเพิ่มขึ้นของตนทุนดานพลังงาน อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบ

ที่แพงขึ้น ตลอดจนปญหาอุทกภัย และภัยแลง ซึ่งสงผลกระทบในทางลบตอปริมาณความตองการของตลาด  

และปริมาณการบริโภค สงผลใหเบอรล่ี ยุคเกอร ตองเผชิญกับภาวการณทางธุรกิจที่ออนตัวลง และทําให 

ผลการดําเนินงานโดยรวมของป 2548 ลดลงบาง  เมื่อเทียบกับปที่ผานมาดังเชนผูประกอบการอื่น ๆ ทั่วไป 
 

ผลประกอบการดานการเงิน อาจจะไมไดสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาและความกาวหนาในธุรกิจหลัก ๆ อยางแทจริง 

ดังจะเห็นไดจาก ผลการดําเนินงานในดานความนาเชื่อถือในธุรกิจบรรจุภัณฑยังคงสูงมาก ขณะที่ผลิตภัณฑ 

ทางเทคนิคและอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจวิศวกรรมและการกอสราง ยังคงเติบโตขึ้นอยางแข็งแกรง โดยเฉพาะ

ธุรกิจวิศวกรรมและการกอสราง ไดสรางชื่อเสียง ไดรับการยอมรับเปนอยางดีทั้งในและตางประเทศ ดานธุรกิจ 

โลจิสติกสผลกําไรที่ไดก็มากกวาที่ตั้งเปาหมายไว ส่ิงตาง ๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไดเพราะการทํางานหนัก ความทุมเทใน

โครงการพัฒนาปรับปรุงตาง ๆ ในดานคุณภาพ ความสามารถทางการผลิต ประสิทธิภาพของตนทุน รวมถึงการสราง

ความพึงพอใจใหแกลูกคา 
 

นอกจากนี้ เรายังไดรับการยอมรับเปนอยางสูง จากความมุงมั่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ และการทําตลาดที่ 

เนนลูกคาเปนหัวใจสําคัญ ส่ิงนี้เปนประโยชนตอการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน สําหรับแบรนดตาง ๆ ที่

เรามีอยูทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดสงออก  เราเชื่อม่ันวาปจจัยตาง ๆ ขางตน จะทําใหเรามีความแข็งแกรง

มากพอที่จะเติบโตขึ้นตอไปในระยะยาว และมีโอกาสดีอยางตอเนื่อง เนื่องจากเราไดลงทุนในดานตาง ๆ ตลอด 2 ป 

ที่ผานมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปจจัยการผลิตในทุกธุรกิจ และขอใหคํามั่นเชนเดิมวา เราจะทํางานให 

หนักมากขึ้น ดวยมาตรฐานการทํางานที่สูงขึ้นกวาเดิม 
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รายไดรวมของกลุมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อยูที่ 15,162 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 1 เมื่อเทียบกับป 2547 

กําไรสุทธิหลังหักภาษีเทากับ 956 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจํานวน 1,187 ลานบาท ในป 2547 
 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจหลัก 6 กลุม สรุปไดดังนี้ 
 

บรรจุภัณฑ 

ความตองการดานบรรจุภัณฑนอยลง เนื่องจากอัตราการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตาง ๆ ลดลง เปนผลมาจาก

มาตรการเขมงวดดานการขายชวงตนป บวกกับการขึ้นภาษีสุราสีในเดือนกันยายน 2548 นอกจากนี้ การที่น้ํามัน 

ขึ้นราคาตลอดทั้งป ก็สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และกําไรในธุรกิจบรรจุภัณฑลดนอยลง รายไดรวมของ

อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย ลดลงรอยละ 4 ขณะที่ เบอรล่ี ไดนาพลาส เตบิโตขึ้นรอยละ 22  ในปที่ผานมา แมวา

กําลังการผลิตที่มีจะมิไดใชไปอยางเต็มที่ เนื่องจากความตองการดานบรรจุภัณฑลดลง แตผลการปฏิบัติงานก็ 

อยูในขั้นนาพอใจ ซึ่งเห็นไดจากประสิทธิภาพ และมาตรฐานของโครงสรางดานการผลิตพื้นฐานที่ไดรับการปรับปรุง

จนดีขึ้นอยางมาก ตลอดรวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความนาเชื่อถือในการปฏิบัติงาน การใชพลังงานที่มี

ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับตนทุน การปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนและการควบคุมการผลิต 
 

สินคาอุปโภคบริโภค 

ยอดขายโดยรวมของเบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส เติบโตรอยละ 9 ขณะที่เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 และธุรกิจการผลิตของรูเบีย อุตสาหกรรม เติบโตขึ้นรอยละ 3  สวนบีเจซี มารเก็ตติ้ง รายไดรวมลดลง 

รอยละ 3   เนื่องจากภาวะถดถอยของสภาพเศรษฐกิจ และการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของตลาดภายในประเทศ  

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันภายในประเทศ ตลอดจนศักยภาพทางการเติบโตในตลาดตางประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอาเซียน ทางกลุมไดใหความสําคัญแกการสรางปจจัยที่เอื้อประโยชนตอการแขงขันหลายประการ 

เชน พัฒนาผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมใหม ๆ ทํากิจกรรมโปรโมชั่น และการตลาดที่มีประสิทธิภาพดานตนทุน เพิ่มกําลัง

การผลิต (การขยายเฟสสองของโรงงานเบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ ที่ปราจีนบุรีจะแลวเสร็จในป 2549 นี้) และ 

ใชโปรแกรมลดตนทุน ตลอดจนโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและผลผลิตอื่น ๆ เปนตน 
 

ผลิตภัณฑดานเทคนิคและอุตสาหกรรม 

ทุกฝายที่อยูภายใตบีเจซี เทรดดิ้ง ยังคงมีผลดําเนินงานที่ดี โดยฝายเวชภัณฑ ฝายกราฟฟคการพิมพ และ 

ฝายผลิตภัณฑดานเทคนิค เชน เครื่องมือแพทย เติบโตขึ้นอยางมากในป 2548  ขณะที่ฝายเครื่องเขียน และเบอรล่ี 

ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส ก็มีอัตราการเติบโตที่นาพอใจ แมวาจะตองเผชิญกับปญหาตนทุนสูงก็ตาม 
 

กอสรางและวิศวกรรม 

ธุรกิจกอสรางและวิศวกรรมเติบโตกาวหนาดวยดี เห็นไดจากการที่บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง และไทย-สแกนดิค สตีล 

สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น   ป 2548 ยอดขายระบบเครนและสวนประกอบของรอก ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาง ๆ 

ตลอดจนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นใหม เชน โครงการที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ มีผลอยางมากตออัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

ของบีเจซี เอ็นจิเนยีริ่ง ขณะที่ความสําเร็จของไทย-สแกนดิค สตีล เกิดขึ้นจากสวนแบงทางการสงออกของโครงสราง

เหล็กที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาทางดานการออกแบบและวิศวกรรม 
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โลจิสติกส 

ขณะที่รายไดรวมลดลงเล็กนอย แตเบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส กลับมีผลกําไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุง

ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพดานตนทุน  การเพิ่มขึ้นของการใหบริการพิธีการศุลกากร ก็มีผลอยางยิ่ง

ตอการเพิ่มขึ้นของอัตราสวนกําไรเชนกัน 
 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ปที่ผานมาเบอรล่ี ยุคเกอร ใหความสําคัญแกการปรับปรุงธุรกิจ ดวยความตั้งใจที่จะสรางความเติบโตอยางมั่นคง 

ในระยะยาวใหแกที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ผูนําในธุรกิจขอมูลเพื่อการพาณิชย  หลังจากปรับโครงสรางใหม พรอมติดตั้ง

อุปกรณเพื่อการกูขอมูลแลว คาดวาบริการดานปจจัยพื้นฐานในศูนยขอมูลหลักจะเติบโตขึ้นในป 2549 
 

ทรัพยากรบุคคลและบทบาทในสังคม 

เบอรล่ี ยุคเกอร มุงมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ตลอดจนสังคม ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ 

การกาวไปสูความเปนเลิศในการดําเนินงาน เราเชื่อม่ันในการพัฒนาความสามารถทางการแขงขัน ดวยการพัฒนา

คุณภาพแรงงาน ตลอดจนสรางสรรควัฒนธรรมการทํางานที่ดึงดูดใจบุคลากรผูมีความสามารถ บริษัทยังคงพัฒนา

ศักยภาพพนักงานดวยโครงการฝกอบรมตาง ๆ ในธุรกิจหลักชวงปที่ผานมา และนอกเหนือจากการจายเงินเดือนที่

เหมาะสม ตลอดจนใหสวัสดิการตาง ๆ  อยางเชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันภัยกลุม และการสรางแรงจูงใจ

อื่น ๆ สําหรับพนักงานทุกคนแลว  เรายังมีการมอบรางวัลใหแกผูที่มีผลงานดีเดนดวย  ในดานสังคม เรามี 

ความรับผิดชอบและภาพลักษณที่ดีดานความใสใจตอสังคม ซึ่งมีความสําคัญตออนาคตของบริษัท ในฐานะที่เปน 

ส่ิงสําคัญตอความสําเร็จทางธุรกิจ ตลอดปที่ผานมา เราบริจาคเงินชวยเหลือโรงเรียนตาง ๆ เปนจํานวนมากในชนบท 

มอบทุนการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแหง และดําเนินกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ อีกเปน

จํานวนมาก 
 

กรรมการผูจัดการใหญไดกลาวในนามของคณะกรรมการบริษัทวา ความสําเร็จในการทํางานทั้งหลายทั้งปวงที่ 

ไดกลาวมา คงมิอาจเกิดขึ้นได หากไมไดความรวมมือจากลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร ความขยันและ

ทุมเทของพนักงานจํานวน 4,430 คนของเรา และที่จะลืมไมไดเลยก็คือ ความมั่นใจและเชื่อใจที่ทานผูถือหุนทุกทาน 

มีตอเบอรล่ี ยุคเกอร แรงสนับสนุนที่ทานมอบใหถือเปนส่ิงมีคาอยางยิ่ง สําหรับการกาวไปสูความสําเร็จอันยิ่งใหญ 

ในอนาคต 
 

ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ในงบการเงินแสดงผลประกอบการบริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ยังมีผลขาดทุน แตที่กรรมการผูจัดการใหญ

แถลงวาผลประกอบการดีขึ้น เปนอยางไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ผลประกอบการป 2548 ของบริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 

กอนหนานี้โดยมีรายไดจากการไดรับงานเพิ่มมากขึ้น แตบริษัทนี้ยังมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 
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2. บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ไดมีการเพิ่มทุน แตบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไมไดลงทุนเพิ่ม 

ตามสิทธิ เพราะเหตุใด 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ไดรับการเสนอจากบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี 

จํากัด ใหเขาซื้อหุนเพิ่มทุนตามสิทธิเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 แตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา 

เนื่องจากบริษัทไมมีความถนัดในธุรกิจดานนี้ จึงไมไดลงทุนเพิ่ม ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทลดลงจากรอยละ 

51 เหลอืรอยละ 34 และบริษัทไดมีหนังสือแจงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบแลว 
 

3. ขอทราบความคืบหนาโรงงานใหมของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด ที่ปราจีนบุรี 
 

กรรมการผูจัดการใหญรายงานวา การสรางโรงงานใหมที่จังหวัดปราจีนบุรีของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ 

จํากัด ใชเงินลงทุนประมาณ 900 ลานบาท เปนเงินกูจากธนาคาร การกอสรางไดเสร็จส้ินแลว และไดเริ่มการทดลอง

การผลิตตั้งแตไตรมาสสุดทายของป 2548  บริษัทสามารถผลิตกระดาษพิมพส่ีสี ที่นับเปนผูผลิตรายแรกในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต และจะมีพิธีเปดโรงงานอยางเปนทางการในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ 
 

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2548  ตามที่นายธีรศักดิ์  

นาทีกาญจนลาภ กรรมการผูจัดการใหญแถลง 

 
วาระที่ 3 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว 

ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตอง ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงิน 
งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  งบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท  อันประกอบดวย 

งบดุล งบกําไรขาดทุนและงบอื่น ๆ  ตามที่ไดสงไปใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งคณะกรรมการ 

มีความเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีถูกตองแลว 
 

ผูถือหุนไดตั้งขอสังเกตและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ใหขอสังเกตวา ตัวเลขจํานวนสินคาคงเหลือแสดงยอดสูงกวาปกอน และมียอดภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

สูงขึ้น เพราะเหตุใด 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา จํานวนสินคาคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการส่ังวัตถุดิบเพิ่มเพื่อการขยายการผลิต

ของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด  สําหรับยอดภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายปลายปที่ผูถือหุนสอบถาม 

ผูอํานวยการบัญชีของบริษัทไดชี้แจงใหทราบวา ตัวเลขที่อางถึงเปนตัวเลขในงบกระแสเงินสด ความเปนจริง ภาษี

เงินไดนิติบุคคลคางจายป 2548 ลดลงจากป 2547 ดังที่ไดแสดงในงบดุล และภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวนดังกลาว

จะถึงกําหนดชําระในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ 
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2. ผลประกอบการของบริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และบริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด แสดงผลขาดทุนตอเนื่อง 

บริษัทมีแนวทางอยางไร  นอกจากนี้ธุรกิจของบริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จํากัด  และบริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด  มี 

ความแตกตางทางธุรกิจอยางไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ธุรกิจดานวิศวกรรม ไดซบเซาตามสภาพเศรษฐกิจ  แตในระยะ 1 - 2 ปนี้ ธุรกิจ

วิศวกรรมเริ่มฟนตัว บริษัทไดรับงานโครงการเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียและกาซชีวภาพ ซึ่งจะทําใหบริษัทมี 

ผลประกอบการดีขึ้นในระยะยาว เชนเดียวกับบริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด เปนธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค

ที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งไดกําไรและขาดทนุ ผลประกอบการมีแนวโนมดีขึ้น บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จํากัด ประกอบธุรกิจ

การนําเขาและจัดจําหนายสินคาจากตางประเทศ เชน ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย อุปกรณถายภาพ และ

เครื่องพิมพภาพ  สวนบริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด ประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งผลิต 

ในประเทศเปนสวนใหญ เนื่องจากตวัสินคาและชองทางการจัดจําหนายตางกัน จึงตองแยกออกเปน 2 กิจการ 
 

3. เงินกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด มีเงื่อนไขหามจดจํานองสินทรัพย หมายความรวมถึงบริษัท

ทั้งหมดหรือไม และบริษัทไดสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือไม 
 

กรรมการผูจัดการใหญตอบชี้แจงวา เงื่อนไขของการกูเงินเปนแบบมาตรฐานสากล กรณีเงินกูของบริษัท เบอรล่ี  

ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด ธนาคารใหบริษัททํา Negative Pledge เปนเงื่อนไขเฉพาะสําหรับบริษัทนี้เทานั้น และ

บริษัทไดยื่นขอรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเปนเวลา 8 ป 
 

4. คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนระยะยาว และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการเงินกูราย บริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด มีความเปนมาอยางไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปนบริษัทรวมที่บริษัทไดลงทุนมานานแลวกับบริษัท 

เธมส วอเตอร และกลุมบริษัท ช.การชาง เนื่องจากผลการดําเนินงานขาดทุน บริษัทจึงไดตั้งคาเผื่อการดอยคา 

เงินลงทุนระยะยาว และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องนี้อยูในระหวางการเจรจา

ขายหุนทั้งหมดของบริษัทคืนใหแกผูถือหุนรายใหญของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ตลอดจนการเรียกคืนเงินกู ซึ่ง

เมื่อดําเนินการไดสําเร็จเรียบรอย จะมีการบันทึกกลับรายการบัญชีตอไป ในปจจุบันกิจการนี้เริ่มมีผลประกอบการที่มี

กําไรแลว 
 

5. เรื่องหุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย จํานวน 1,828,200 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท โดยมีราคาทุนเปนเงิน 40 

ลานบาท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหทําการขายหุนใหกับบุคคลภายนอกนั้น มีความเปนมาอยางไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา บริษัท รูเบีย อินเวสทเมนทส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดถือหุนดังกลาวไวหลายปแลว

บริษัทกําลังดําเนินการเพื่อขายหุนจํานวนดังกลาวใหกับบุคคลภายนอกผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

กําหนดใหมีการขายหุนออกทั้งหมดภายในระยะเวลา 5 ป 
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6. ยอดเงินทดรองจายในป 2548 จํานวน 32 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่มีเพียงจํานวน 14 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก

กรณีอะไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา เงินทดรองจายที่เพิ่มขึ้นเปนธุรกรรมปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนการจาย 

เงินทดรองใหแกพนักงานเพื่อการปฏิบัติงาน เชน เงินทดรองจายคาเดินทาง คาที่พัก เปนตน 
 

7. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คืออะไร 
 

นายศุภกิจ อัศวชัย Group Financial Controller ชี้แจงวา ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เปน 

การบันทึกสวนตางของภาษีเงินได ระหวางภาษีเงินไดที่ตองจายแกรัฐ กับภาษีเงินไดตามบัญชี เนื่องจากมีรายจาย

บางประเภทที่กรมสรรพากรยังไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีในงวดที่มีรายจายนั้น จึงมีการบันทึกภาษีที่มี

การจายใหรัฐไปกอนเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

8. การดอยคาของที่ดิน เกิดจากอะไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา บริษัทไดตั้งการดอยคาที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน จากที่ดินของบริษัทสําหรับ

โครงการผลิตภัณฑแกวในประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนสัญญาเชาระยะยาว เมื่อเวลาผานไป สัญญาเชามีอายุส้ันลง  

จึงไดตั้งสํารองการดอยคา 
 

เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2548 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจําป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน

138,311,759 หุน ไมเห็นดวยจํานวน 353 หุน และงดออกเสียงจํานวน 44,700 หุน 

 
วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมัติการจายเงนิปนผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําป 2548 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2548 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 58 ของกําไรสุทธิ

เปนจํานวนทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 

 

ประธานแถลงวา คณะกรรมการขอเสนอการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 ในอัตรา 

หุนละ 3.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา เงินปนผลประจําป 2548 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 58 ของ 

กําไรสุทธิเปนจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ประธานไดขอใหกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปนผูเสนอรายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ดังนี้ 
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 บาท 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรตนป 2548 2,009,267,284 

กําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 956,025,914 

รวมกําไรสะสมเพื่อการจัดสรร 2,965,293,198 

จายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท (235,452,526) 

เสนอจายเงินปนผลงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 2.00 บาท (313,968,600) 

กําไรสะสมคงเหลือยกไป 2,415,872,072 
 

กรรมการผูจัดการใหญไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท 

โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท คงเหลือจายเงินปนผล

งวดสิ้นปในอัตราหุนละ 2.00 บาท บริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 18 เมษายน 2549 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท  

โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท คงเหลือจายเงินปนผล

งวดสิ้นปในอัตราหุนละ 2.00 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18 เมษายน 2549 ดวยคะแนนเสียงขางมาก

จํานวน 138,356,612 หุน และงดออกเสียงจํานวน 200 หุน 

 
วาระที่ 5 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี  
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี  

และนายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการทีต่องออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท 

 

ประธานไดขอใหกรรมการผูจัดการใหญแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ ตามขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 17 กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด หรือ

เทากับ 5 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

3. นายสุวรรณ วลัยเสถียร 

4. นายปณต สิริวัฒนภักดี 

5. นายเทียร เมฆานนทชัย 
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คณะกรรมการไดพิจารณา เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน คือ นายเจริญ  

สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายเทียร  

เมฆานนทชัย กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขาดาํรงตําแหนงอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง

ขางมาก ดังนี้ 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 กรรมการ จํานวนหุน จํานวนหุน จํานวนหุน 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 136,889,060 300 1,467,452 

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 136,889,060 300 1,467,452 

3. นายสุวรรณ วลัยเสถียร 136,886,660 300 1,469,852 

4. นายปณต สิริวัฒนภักดี 136,889,160 200 1,467,452 

5. นายเทียร เมฆานนทชัย 136,889,260 100 1,467,452 

 

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังตอไปนี้ 

 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ 

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 

3. นายณรงค ศรีสอาน รองประธานกรรมการ 

4. นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท กรรมการ 

5. นายสมโพธิ โกสุม กรรมการ 

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 

7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

8. นางสาวอาทินันท สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

9. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ 

10. นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ 

11. นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

12. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

13. นายสถาพร กวิตานนท กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

14. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

15. นายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
 

 



 

 10/12 

วาระที่ 6 
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการ 
จํานวนเงินไมเกิน 25,000,000 บาทตอป ทีน่ําเสนอเปนจาํนวนที่เหมาะสม 

ผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาว 
และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด 

และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
 

ประธานไดเชิญกรรมการผูจัดการใหญแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา สมควรขอเสนอตอ 

ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจายคาตอบแทนแกกรรมการที่ไมไดรับเงินเดือนจากบริษัท เปนเงินจํานวน 

ไมเกิน 25,000,000 บาทตอป ประกอบดวยคาตอบแทนกรรมการประจําเดือน จํานวนไมเกิน 15,000,000 บาทตอป 

และโบนัสกรรมการประจําป จํานวนไมเกิน 10,000,000 บาทตอป  และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของ 

ประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่

และความรับผิดชอบ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมาก

จํานวน 138,317,212 หุน ไมเห็นดวยจํานวน 300 หุน และงดออกเสียงจํานวน 39,300 หุน 
 

วาระที่ 7 
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา สมควรแตงตั้ง 
1. นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ 
2. นายสุพจน สิงหเสนห  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ 
3. นายวินิจ ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 
4. นายเทอดทอง เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 
5. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั 

ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ 
คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนราคาคาสอบบัญช ี

ผูสอบบัญชีที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ 
และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คาสอบบัญชีประจําปจํานวน 700,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาสจํานวน 1,200,000 บาท 
รวมเปนเงิน 1,900,000 บาท เปนจํานวนทีเ่หมาะสม 

ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เสนอในอัตราคาสอบบัญชี 1,900,000 บาทตอป 
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ประธานไดเชิญกรรมการผูจัดการใหญแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ  

นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยให 

คนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผาน 

การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี 

ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ 

เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย คาสอบบัญชีประจําปจํานวน 700,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาสจํานวน 1,200,000 

บาท รวมเปนเงิน 1,900,000 บาท เปนจํานวนที่เหมาะสม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ไดกลาวนามมาขางตน เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตองบการเงินของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 700,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส

จํานวน 1,200,000 บาท รวมเปนเงิน 1,900,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 

138,316,312 หุน ไมเห็นดวยจํานวน 1,200 หุน และงดออกเสียงจํานวน 39,300 หุน 

 
วาระที่ 8 

พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย  
ระบบออโตเมชั่น และแสงสวางในอาคารและที่อยูอาศัย 

 

กรรมการผูจัดการใหญแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการขอเสนอตอที่ประชุมใหงดพิจารณาและงดออกเสียง เรื่อง

การเขาซื้อหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชั่น และแสงสวาง 

ในอาคารและที่อยูอาศัย ภายใตเงื่อนไขราคาซื้อขายหุนจะตองไมสูงกวาราคาสูงสุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ใหความเห็นไว ทั้งนี้ เพื่อศึกษาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนเพิ่มเติม 
 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงดพิจารณาและงดออกเสียงสําหรับวาระที่ 8 ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 

138,356,612 หุน และงดออกเสียงจํานวน 200 หุน 

 
วาระที่ 9 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

ประธานไดกลาวตอที่ประชุมวา ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัดมาตลอด โดยใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกทานอยางเสมอภาค 
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นับเปนนิมิตหมายที่ดีที่ในการประชุมปนี้ มีผูถือหุนรายยอยใหความสนใจและสอบถามการดําเนินธุรกิจของบริษัท

มากขึ้น ตลอด 5 ปที่ผานมาที่กลุมบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง เขามาเปนผูถือหุนใหญ ไดดําเนินธุรกิจโดยมุงสรางผลกําไร

ใหแกผูถือหุนทุกทานเปนหลัก 
 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดกลาวตอที่ประชุมวา รูสึกดีใจที่ไดเขารวม

ประชุมกับบริษัทเปนครั้งแรก รูสึกชื่นชอบบรรยากาศในการประชุม การจัดประชุมมีความโปรงใสดี ผูถือหุนรายยอย

ไดรวมแสดงความคิดเห็น และใหความสนใจในกิจการของบริษัท โดยการสอบถามขอมูลตาง ๆ  ตองขอขอบคุณ

บริษัทและคณะกรรมการทุกทาน ที่เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยไดสอบถามกันอยางทั่วถึง 
 

นายวอลเตอร ลิโอ ไมเยอร ผูถือหุนไดขึ้นกลาวตอที่ประชุมวา ปจจุบันทานเปนผูถือหุนรายยอยของบริษัท อดีต 

ทานเปนประธานกรรมการบริษัทนี้เปนเวลากวา 25 ป รูสึกดีใจมากที่ไดมารวมประชุมในวันนี้ เดิมการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ตองการสอบถาม ถามคําถามไดโดยใชเวลาคนละ 3 นาทีเทานั้น 

และใครขออางถึงเมื่อครั้งที่บริษัท เฟรส แปซิฟค ตองการขายหุนบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เนื่องจากขาดสภาพคลอง

ทางการเงิน คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ไดใหความสนใจเขามารับซ้ือหุนทั้งหมด หากไมมีใครรับซ้ือหุน บริษัทอาจตกไป

เปนของตางชาติ เชน สิงคโปร หรือฟลิปปนส จึงใครขอกลาวขอบคุณ คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

และขอชมเชยที่ทานสามารถดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีความมั่นคงอยางสม่ําเสมอตลอดมา 
 

เมื่อไมมีเรื่องอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามาประชุมและ

ไดรวมกันเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอบริษัท และขอบคุณผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยที่ 

ไดใหคําแนะนําเรื่องวิธีการดําเนินการประชุมผูถือหุน  ซึ่งบริษัทขอรับไวพิจารณาเพื่อปฏิบัติอยางครบถวนตอไป และ

กลาวปดประชุมเมื่อเวลา 13.10 น. 

 

 

 

 

 

 เจรญิ สิริวัฒนภักดี 

 ประธานกรรมการ 

 

 

สันติชัย ดามพประเสริฐกุล 

เลขานุการบริษัท 

บันทึกรายงาน 
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รายละเอียดการจายเงนิปนผล สําหรบัผลการดาํเนินเงินประจาํป 2549 
 
 
 บาท 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรตนป 2549 2,415,873,872 

กําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 867,542,988

รวมกําไรสะสมเพื่อการจัดสรร 3,283,416,860 

จายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2549 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท (235,475,100)

คงเหลือกําไรสะสมเพื่อการจัดสรร 3,047,941,760 

เสนอจายเงินปนผลงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 1.50 บาท (238,218,750)

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป 2,809,723,010 

                 

 

 

ขอมูลการจายเงินปนผล 3 ปยอนหลัง              (หนวย : บาท) 
 

 2549 2548 2547 2546 

เงินปนผลระหวางกาล 1.50 1.50 1.50 1.20 

เงินปนผลประจําป 1.50 2.00 2.50 2.60 

เงินปนผลรวม 3.00 3.50 4.00 3.80 
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 

หมวด 3 
กรรมการและอํานาจกรรมการ 

 

ขอ 14 ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 
 

1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

2) ผูถือหุนแตละคนจะตองใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปน

กรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมา   

มีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปน 

ผูออกเสียงชี้ขาด 
 

ขอ 15 บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทน ใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด 
 

ขอ 16 ผูเปนกรรมการของบริษัทไมจําเปนจะตองเปนผูถือหุนของบริษัท 
 

ขอ 17 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)  

โดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ 

สวนหนึ่งในสาม (1/3) 
 

 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับสลากวาผูใด 

จะออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 
 

 กรรมการผูออกจากตําแหนงไปนั้นอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได 
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หมวด 4 

การประชุมผูถือหุน 
 

ขอ 31 การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทหรือจังหวัดใกลเคียง หรือ 

ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 
 

ขอ 32 ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยหนึ่งครั้ง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุม

สามัญดังกลาวใหกระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุม 

ผูถือหุนคราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 
 

 ภายใตบังคับขอ 33 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมี

หุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวายี่สิบหาคน  

ซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกัน

รองขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใด

ไวใหชัดเจน ซึ่งตองเปนการอันชอบดวยกฎหมาย คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแตวันที่

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอ 33 ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให

ชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม อนึ่ง คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้นใหโฆษณาใน

หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 

ขอ 34 การประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 

คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด 

เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่

กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการ

ประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือ 

นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมจําเปนตองครบ 

องคประชุม 
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ขอ 35 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได การมอบ

ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และเปนตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกําหนด

และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 
 

ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถืออยู 

ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ 36 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสีย 

เปนพิเศษในเรื่องอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิไดนอกจากการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการ 
 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้จะตอง 

ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

ค. การทําแกไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค

จะแบงกําไรขาดทุนกัน 
 

ขอ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมซึ่งกิจการที่ทางบริษัทไดดําเนินการไปในระยะ 

รอบปที่ผานมา 

2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 

3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

5) แตงตั้งผูสอบบัญชี 

6) กิจการอื่น ๆ 
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 ชื่อ–สกุล/  อายุ  คุณวุฒิทาง  สัดสวนการถือหุน  ความสัมพันธ
 ตําแหนง  (ป)  การศึกษา  ในบริษัท  ทางครอบครัว

 (รอยละ)  ระหวางผูบริหาร  ชวงเวลา  ตําแหนง  ชื่อหนวยงาน/บริษัท
 นายณรงค ศรีสอาน  79 ป  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ไมมี  ไมมี  ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  บริษัท ทรู คอรเปอรเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 รองประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  รองประธานกรรมการบริหาร
 ผูกพันบริษัท  กรรมการกําหนดคาตอบแทน

 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท แอดวานซ อะโกร จํากัด (มหาชน)
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท อาหารสยาม จํากัด (มหาชน)

 ประธานกรรมการบริหาร
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบริหาร
 ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

 รองประธานกรรมการบริหาร
 ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการบริหาร
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท สุราบางยี่ขัน จํากัด
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจแคน จํากัด
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด 
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน)
 ปจจุบัน  กรรมการบริหาร  บริษัท คอมลิงค จํากัด
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ํามันพืช จํากัด
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ปรีดาปราโมทย จํากัด
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท อีสเทิรนซีบอรดอินดัสเรียลเอสเตท(ระยอง)จํากัด
 ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน)

 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  53 ป  ปริญญาตรี บัญชี  ไมมี  ไมมี  ม.ค. 2549  – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระและเสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง ป 2550
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 สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

  
 ชื่อ–สกุล/  อายุ  คุณวุฒิทาง  สัดสวนการถือหุน  ความสัมพันธ
 ตําแหนง  (ป)  การศึกษา  ในบริษัท  ทางครอบครัว

 (รอยละ)  ระหวางผูบริหาร  ชวงเวลา  ตําแหนง  ชื่อหนวยงาน/บริษัท

 ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระและเสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง ป 2550

 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)  2540 – ก.พ. 2547  กรรมการและกรรมการรองผูจัดการ  บริษัท  เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
 ผูกพันบริษัท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ก.พ. 2547 – ปจจุบัน  กรรมการและ  บริษัท เบียรทิพย บริวเวอรี่ (1991) จํากัด

 วุฒิบัตรคอมพิวเตอรบริหาร  กรรมการรองกรรมการผูจัดการ
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ก.พ. 2547 – ปจจุบัน  กรรมการและ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
 Mini MBA  กรรมการผูชวยกรรมการ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผูอํานวยการใหญ
 Directors Certification Program  2544 – ปจจุบัน  กรรมการบริหาร  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
 ไทย (IOD)

 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  32 ป  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  ไมมี  บุตรของนายเจริญ  2549 - ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการรอง  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
 กรรมการผูมีอํานาจลงนาม  การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร  และคุณหญิงวรรณา  กรรมการผูอํานวยการใหญ
 ผูกพันบริษัท  มหาวิทยาลัยบอสตัน  สิริวัฒนภักดี  2547 - ปจจุบัน  รองประธานกรรมการ  บริษัท สุรากระทิงแดง (1988) จํากัด

 ประเทศสหรัฐอเมริกา  นองของ  2544 - ปจจุบัน  กรรมการบริหาร  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
 Director Accreditation Program  นางอาทินันท พีชานนท  ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เบียรชาง จํากัด
 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท  พี่ของ  ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ที.ซี.ซี. สากลการคา จํากัด
 ไทย (IOD)  นางสาวฐาปณี และ  ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จํากัด

 นายปณต สิริวัฒนภักดี  ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ถังไมโอคไทย จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ทศภาค จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มารเก็ตติ้ง จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไทยโมสาส จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน)
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ธนสินธิ จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท นทีชัย จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท บางนาโลจิสติค จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ปอมกิจ จํากัด

 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ปอมทิพย จํากัด
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 สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

  
 ชื่อ–สกุล/  อายุ  คุณวุฒิทาง  สัดสวนการถือหุน  ความสัมพันธ
 ตําแหนง  (ป)  การศึกษา  ในบริษัท  ทางครอบครัว

 (รอยละ)  ระหวางผูบริหาร  ชวงเวลา  ตําแหนง  ชื่อหนวยงาน/บริษัท

 ประสบการณทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง

ขอมูลของกรรมการที่ตองออกตามวาระและเสนอแตงตั้งกลับเขาดํารงตําแหนง ป 2550

 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ปุยไบโอนิค จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท  แพนอินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท มหาราษฎรการเกษตร จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท ยูไนเต็ด ไวนเนอรี่ แอนดดิสทิลเลอรี่ จํากัด 
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท สหทิพยการขนสง จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท สีมาธุรกิจ จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท เบียรไทย (1991) จํากัด (มหาชน)
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท หลักชัยคาสุรา จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท อาหารเสริม จํากัด
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท โออิชิ กรุป จํากัด (มหาชน)
 ปจจุบัน  กรรมการ  บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน)
 ปจจุบัน  กรรมการ  Blairmhor Limited
 ปจจุบัน  กรรมการ  Inver House Distillers Limited
 ปจจุบัน  กรรมการ  Pacific Spirits (UK) Limited

 นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  48 ป  ปริญญาตรี นิติศาสตร  ไมมี  ไมมี  2545 – ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท ไอทีวี จํากัด (มหาชน)
 กรรมการและ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2544 – ปจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
 กรรมการตรวจสอบ  LLM, University of Pennsylvania,  2539 – ปจจุบัน  กรรมการผูจัดการ  บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด

 U.S.A.
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รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการป 2550  
 

คาตอบแทนกรรมการจํานวนไมเกิน 25,000,000 บาทตอปที่เสนอประกอบดวย 
 

คาตอบแทนกรรมการประจําเดือน จํานวนไมเกิน 

โบนัสกรรมการประจําป จํานวนไมเกิน 

                     15,000,000 บาทตอป 

10,000,000 บาทตอป 

 

คาตอบแทนกรรมการที่เสนอ เปนคาตอบแทนสําหรับกรรมการจํานวน 13 คน ดังนี้ 
 

 

 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

  

 

 1  คน 

 2  คน 

 7  คน 

 1  คน 

 2  คน 

 คาตอบแทนประจําเดือน 

 บาท/คน/ป 

      1,800,000 

 1,260,000 

 900,000 

 1,440,000 

 1,080,000 
 

หมายเหต ุ 1.  คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 15 คน กรรมการบริหาร 2 คน ที่ไดรับเงินเดือนประจําจากบริษัท               

 ไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทนกรรมการ 

 2. อัตราเดิมเทากับป 2549 ที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 
 

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนดังนี ้
           บาท/คน/ป

1. บริษัทจดทะเบียนที่มีรายไดตั้งแต 10,000 ลานบาทขึ้นไป 

 คาเฉลี่ย 

 คาต่ําสุด 

 คาสูงสุด 
 

 

                                    1,422,430 

                                          27,083 

                                     7,699,167 

2. บริษัทจดทะเบียนกลุมพาณิชย 

  คาเฉลี่ย 

  คาต่ําสุด 

  คาสูงสุด 

 

                                         462,143 

                                          23,308 

                                     1,053,846 

3. บริษัทจดทะเบียนรวม

  คาเฉลี่ย 

  คาต่ําสุด  

  คาสูงสุด 

 

                                      503,739 

                                                    0 

9,433,333 
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับท 6

คาตอบแทนกรรมการป 2549 และ 2548

ลําดับที่ กรรมการ ตําแหนง
 ป 2549  ป 2548

 คาตอบแทน โบนัส รวม  คาตอบแทน โบนัส รวม

1  นายเจริญ สรวัฒนภกดี  ประธานกรรมการ 1,800,000.00      -     1,800,000.00 1,800,000.00 -      1,800,000.00

2  ณหญิงวรรณา สรวัฒนภกดี  รองประธานกรรมการ 1,260,000.00 396,900.00 1,656,900.00 1,260,000.00 529,200.00 1,789,200.00

3  นายณรงค ศรสอาน  รองประธานกรรมการ 1,260,000.00 2,979,900.00 4,239,900.00 1,260,000.00 3,973,200.00 5,233,200.00

4  นายชัยยุทธ ปลนธนโอวาท  กรรมการ 900,000.00 283,500.00 1,183,500.00 900,000.00 413,000.00 1,313,000.00

5  นายสทธิชัย ชัยเกรยงไกร  กรรมการ 900,000.00 926,100.00 1,826,100.00 900,000.00 1,234,800.00 2,134,800.00

6  นายฐาปน สรวัฒนภกดี  กรรมการ 900,000.00 326,970.00 1,226,970.00 900,000.00 470,960.00 1,370,960.00

7  นางอาทินนท พชานนท  กรรมการ 900,000.00 -      900,000.00 900,000.00 -      900,000.00

8  นายสวรรณ วลยเสถียร  กรรมการ 900,000.00 -      900,000.00 900,000.00 -      900,000.00

9  นางสาวฐาปณี สรวัฒนภกดี  กรรมการ 900,000.00 926,100.00 1,826,100.00 900,000.00 858,200.00 1,758,200.00

10  นายปณต สรวัฒนภกดี  กรรมการ 900,000.00 -      900,000.00 425,000.00 35,000.00 460,000.00

11  นายสถาพร กวิตานนท  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 1,440,000.00 907,200.00 2,347,200.00 1,440,000.00 1,321,600.00 2,761,600.00

12  นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 1,080,000.00 -      1,080,000.00 1,080,000.00 -      1,080,000.00

13  นายเทียร เมฆานนทชัย  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 1,080,000.00 -      1,080,000.00 1,080,000.00 -      1,080,000.00

           รวม 14,220,000.00 6,746,670.00 20,966,670.00 13,745,000.00 8,835,960.00 22,580,960.00

* คาตอบแทนสําหรบชวงเวลา 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน และชวงเวลา 11 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2548
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รายละเอียดคาสอบบัญช ี
 

คาสอบบัญชีบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) บาท

 คาสอบบัญชีประจําป 780,000 

 คาสอบทานสามไตรมาส 1,320,000

 รวมบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 2,100,000

คาสอบบัญชีบริษัทยอย 16 บริษัท  

1. บริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํากัด (มหาชน) 520,000 

2. บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด 270,000 

3. บริษัท มัณฑนา จํากัด 45,000 

4. บริษัท คอสมา เมดิคอล จํากัด 110,000 

5. บริษัท หินออนและศิลา จํากัด 75,000 

6. บริษัท ไทยฟลัวสปารแอนดมิเนอรัลส จํากัด 45,000 

7. บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส จํากัด 240,000 

8. บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จํากัด 320,000 

9. บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส จํากัด 310,000 

10. บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด 460,000 

11. บริษัท ไทยแซ็นเซลลา จํากัด 30,000 

12. บริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด 210,000 

13. บริษัท รูเบีย อินเวสทเมนทส จํากัด 75,000 

14. บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส จํากัด 170,000 

15. บริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 140,000 

16. บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จํากัด 220,000 

 รวมบริษัทยอย 3,240,000

 รวม 5,340,000 
 

ขอมูลคาสอบบัญชีของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 3 ปยอนหลัง                       (หนวย : บาท) 

             2550                2549              2548                2547 

คาสอบบัญชีประจําป  780,000  1,200,000  1,080,000  990,000 

คาสอบทานสามไตรมาส  1,320,000  700,000  660,000  640,000 

รวมคาสอบบัญชี  2,100,000  1,900,000  1,740,000  1,630,000 
 

หมายเหตุ 1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ เปนผูสอบบัญชีของบริษัทตั้งแตป 2546 ถึงป 2549 รวม 4 ป 

 2. สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย กําหนดใหบริษัทแตงตั้งบุคคลที่เปนผูสอบบัญชีคนเดิมให

ทําหนาท่ีไมเกิน 5 รอบปบัญชีติดตอกัน และบริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมไดเม่ือพนระยะเวลาอยางนอย 2 รอบ 

ปบัญชีติดตอกัน ท้ังน้ีเริ่มต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2549 เปนตนไป 
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุม และการลงทะเบียน 
 
เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงใคร

ขอใหผูถือหุนถือปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยแสดงหลักฐานและปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุม 
 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ ใบขับขี่ 

หรือหนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ใหยื่นหลักฐาน

ประกอบดวย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

 2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความ

ถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

 2.2 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 2.3 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 
 

นิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

 1.1 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 

 1.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 30 วัน  

2. กรณีมอบฉันทะ 

 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งไดกรอกขอความ

ถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

 2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 30 วัน 

 2.3 สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ และลงชื่อรับรอง 

 2.4 แสดงเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 

3. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกับคัสโตเดียน (Custodian) 

 3.1 แสดงเอกสาร เชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 1 หรือ 2 

 3.2 หนังสือมอบอํานาจจากผูลงทุนตางประเทศใหคัสโตเดียน เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

แทน 

 3.3 หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบอํานาจแทน ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
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ในกรณีเปนสําเนาเอกสารตองมีการรับรองสําเนาถูกตอง หากเปนเอกสารที่จัดทําขึ้นในตางประเทศจะตองจัดทํา 

คําแปล และใหผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

 

การลงทะเบียน  
 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม  

ไดตั้งแตเวลา 8.30 น. จนถึงเวลาเริ่มการประชุม โดยลงลายมือการเขารวมประชุมวามาดวยตนเอง หรือกรณีรับมอบ

ฉันทะ กรุณากรอกขอความในเอกสารมอบฉันทะใหชัดเจน โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ ชื่อผูรับมอบฉันทะ และติดอากร

แสตมป 20 บาท บนเอกสารใหครบถวน 

 
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธใินการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสาร
ถูกตองและครบถวนเขารวมประชมุเทานั้น 
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หลักเกณฑวธิีปฏิบัติในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง และวิธนีบัคะแนน 
 

บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไวใหผูถือหุน ณ โตะลงทะเบียนทางเขาเพื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ 

ใชระบุลงคะแนนในบัตรตามวาระการประชุม 
 

หลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย  

ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหระบุลงในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตร  

รวบรวมบัตรทั้งหมดและทําการตรวจนับ บริษัทไดจัดใหมีคนกลางรวมทําหนาที่ตรวจรับบัตรและ 

นับคะแนนในทุกวาระการประชุม มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปน้ี 
 -  กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามี

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด 
 -  ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการ

ใหเปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอน 

การลงคะแนนในแตละวาระ 
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวใน

หนังสือมอบฉันทะเทานั้น 
3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญผูนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวได 
  

หลักเกณฑการนับคะแนนเสียง 
 

ตามขอบังคับของบริษัทระบุวา ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน บริษัทจะนําคะแนนเสียง 

ที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนแตละวาระ โดยวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ออกจากจํานวน

หุนทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจงผลการนับ

คะแนนใหที่ประชุมทราบในแตละวาระของการประชุม 
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คําชี้แจงเกีย่วกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาเรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 

2550 ไดกําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจองหุน และการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัด  

ไวสามแบบ  โดยใหใชแบบหนึ่งแบบใด คือ 
 

แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว 

แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

 ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 

กรณีทานผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได บริษัทใครขอความกรุณาโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใด 

บุคคลหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 

1. นายสถาพร กวิตานนท กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ 
 

เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน เพื่อใหจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนครบองคประชุมตาม

ขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะทั้งสามแบบมายังทาน เพื่อลงนามในฐานะ 

ผูมอบฉันทะ กรุณาระบุชื่อผูรับมอบฉันทะอยางชัดเจน กรอกขอความอยางครบถวน โดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบใดแบบหนึ่งที่แนบมา พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และสงกลับมายังบริษัท กอนการประชุมผูถือหุนดังกลาว 

จักเปนพระคุณยิ่ง 
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แผนที่ตั้ง  บริษัทเบอรลี่  ยุคเกอร จํากัด  (มหาชน) 

เลขที่ 99 ซอยรูเบีย  ถ.สุขุมวิท 42  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 

โทร.0-2367-1111   แฟกช 0-2367-1000 

รร.ปทุมคงคา 
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โปรดติด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 

 
                             

                               

                                  เขียนที่  

                                                                                                             วันที่           เดือน                               พ.ศ.                     

 (1) ขาพเจา                                                                                          สัญชาติ                      

 อยูบานเลขที่          ถนน ตําบล/แขวง                               

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                                              
 

   (2) เปนผูถือหุนของบริษัท                          เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                                                     

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 หุนบุริมสิทธ ิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉันทะให 
 

  (1)                                     อายุ                                                        ป 

 อยูบานเลขที่          ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                                                                       

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย                                                               หรือ 

  (2)                                     อายุ                                                        ป 

 อยูบานเลขที่          ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                                                                       

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย                                                               หรือ 

  (3)                                     อายุ                                                        ป 

 อยูบานเลขที่          ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                                                                       

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย                                     
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่  15

ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 1 ช้ัน 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
  

   กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้นใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 

 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  
 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูรับมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  
 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูรับมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  
 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูรับมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  
 

หมายเหตุ  

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุน

ใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 



 

โปรดติด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

                                                            

                                   เขียนที่  

                                                                                                              วันที่           เดือน                             พ.ศ.                     

 (1) ขาพเจา                                                                                          สัญชาติ                      

 อยูบานเลขที่          ถนน ตําบล/แขวง                               

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                                              

 

   (2) เปนผูถือหุนของบริษัท                          เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                                                     

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 หุนบุริมสิทธ ิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 

 (3) ขอมอบฉันทะให 
 

  (1)                                     อายุ                                                        ป 

 อยูบานเลขที่          ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                                                                       

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย                                                               หรือ 

  (2)                                     อายุ                                                        ป 

 อยูบานเลขที่          ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                                                                       

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย                                                               หรือ 

  (3)                                     อายุ                                                        ป 

 อยูบานเลขที่          ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                                                                       

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย                                     

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15

ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 1 ช้ัน 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
  

 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้   

            วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2549  

(วาระเพื่อทราบ)  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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             วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

                   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                            การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

                                                 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

        ช่ือกรรมการ นายณรงค  ศรีสอาน            

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร      
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                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง  

     ช่ือกรรมการ นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี                                                                          

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ นายวีระวงค  จิตตมิตรภาพ       

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล       

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น  

ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ       

มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  

 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูรับมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  

 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูรับมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  

 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูรับมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  

 

 

 
หมายเหต ุ

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ

แยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท                                                 เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)   

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่  

ในวันที่                       เวลา  น.  ณ                                                                                                 .  

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

---------------------------------------------------- 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 



 

 

   วาระที่ เร่ือง          เลือกต้ังกรรมการ (ตอ)                  

 

        ช่ือกรรมการ         

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    ช่ือกรรมการ  
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                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง  

 

     ช่ือกรรมการ                                                                      

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    ช่ือกรรมการ   

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    ช่ือกรรมการ   

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

โปรดติด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
(สําหรับผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเทานั้น) 

                                                            

                                   เขียนที่  

                                                                                                              วันที่           เดือน                             พ.ศ.                     

 (1) ขาพเจา                                                                                          สัญชาติ                      

 อยูบานเลขที่          ถนน ตําบล/แขวง                               

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                    รหัสไปรษณีย                                              

 ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ                                               

 ซ่ึงเปนผูถือหุนของบริษัท                          เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                                                     

 โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ  เสียง ดังนี้ 

 หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 หุนบุริมสิทธ ิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 

 (2) ขอมอบฉันทะให 
 

  (1)                                     อายุ                                                        ป 

 อยูบานเลขที่          ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                                                                       

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย                                                               หรือ 

  (2)                                     อายุ                                                        ป 

 อยูบานเลขที่          ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                                                                       

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย                                                               หรือ 

  (3)                                     อายุ                                                        ป 

 อยูบานเลขที่          ถนน                                                  ตําบล/แขวง                                                                                       

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                                               รหัสไปรษณีย                                     

 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15

ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 1 ช้ัน 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง 

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 
  

 
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  

         มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได     

         มอบฉันทะบางสวน คือ 

   หุนสามัญ                                 หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                                 เสียง 

             หุนบุริมสิทธิ                              หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได                                 เสียง 

         รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด                               เสียง 

 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้   

            วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2549 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2549  

(วาระเพื่อทราบ)  

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

             วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

                   วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                            การแตงต้ังกรรมการทั้งชุด 

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

                                                 การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

        ช่ือกรรมการ นายณรงค  ศรีสอาน            

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร      
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                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง  

     ช่ือกรรมการ นายฐาปน  สิริวัฒนภักดี                                                                          

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ นายวีระวงค  จิตตมิตรภาพ       

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล       

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 



 

    วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้น  

ไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 

 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ

พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ

ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือ       

มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  

 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูรับมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  

 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูรับมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  

 

  ลงช่ือ                                                                                       ผูรับมอบฉันทะ 
 

 (                                                                                      )  

 

 

 
หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ีใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปน

ผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คือ 

(1)  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2)  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบ

ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท                                                 เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)   

 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15 ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 1 ช้ัน 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 

ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

 

---------------------------------------------------- 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

   

            วาระที่ เร่ือง   

   (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

              (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

                           เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 



 

   วาระที่ เร่ือง          เลือกต้ังกรรมการ (ตอ)                  

 

        ช่ือกรรมการ         

                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

    ช่ือกรรมการ  
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                            เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง  
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