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 วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2550 
 

 

เร่ือง หนังสือบอกกลาวนัดประชุมวิสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 1/2550 
 

เรียน ทานผูถือหุน 

 บริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 72 ประชุมเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 

2550 ไดมีมติใหนัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 ในวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.00 น.                    

ณ หองประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขท่ี 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 15 ประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2550 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 15 ไดจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2550 โดยมี

สําเนารายงานการประชุม ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสอืเชิญประชุม

นี้  (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของ

ที่ประชุม ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 
 

วาระท่ี 2  รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 จายเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2550  

 ขอเท็จจริงและเหตุผล ดวยผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบหกเดือนแรกของป 2550 มีผลกําไร  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 71 ประชุมเม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2550 จึงได

มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท 

ใหแกผูถอืหุนท่ีมีสิทธิตามรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษทั ณ วันท่ี 

23 สิงหาคม 2550 วันปดทะเบียนผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผล   

ระหวางกาลป 2550 ใหแกผูถอืหุนแลวเม่ือวันท่ี 6 กนัยายน 2550 รายละเอียด

การจายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 ไดจัดสงใหกับผูถอืหุนพรอมกับหนังสอื

เชิญประชุมนี ้(สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลระหวางกาลป 2550 ที่ไดจาย

ใหแกผูถอืหุนในอตัรารอยละ 48.5 ของกําไรสุทธ ิ เปนจํานวนท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ผูถอืหุนสมควรรับทราบ  

การจายเงินปนผลระหวางกาล ตามขอบงัคับของบริษัท และพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จํากัด  
 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของบริษทั จากเดิม มูลคาหุนละ 10 บาท   

(สิบบาท) จํานวน 158,812,500 หุน (หน่ึงรอยหาสิบแปดลานแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันหารอยหุน) เปน 

มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) จาํนวน 1,588,125,000 หุน (หน่ึงพันหารอยแปดสบิแปดลานหน่ึงแสนสอง

หม่ืนหาพันหุน) 
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 ขอเท็จจริงและเหตุผล ดวยจํานวนหุน และปริมาณการซื้อขายหุนของบริษทั ในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย มีจํานวนนอย บริษัทเห็นสมควรใหทําการแตกหุนของบริษัทใน

อัตราสวน 1 ตอ 10 เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองของหุนของบริษัทในตลาด นักลงทุน

สามารถซื้อขายหุนบริษัทไดมากขึ้น และเปนการกระจายหุนของบริษัท ไปสู

มหาชนใหมากย่ิงขึ้น  

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนน้ี

เปนประโยชนตอผูถือหุน และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

ผูถือหุนสมควรอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของบริษัท 

ตามเสนอ 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสอืบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปน “ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 

1,588,125,000  บาท     (หน่ึงพันหารอยแปดสิบแปดลานหน่ึงแสนสองหม่ืนหาพันบาท)     แบงออกเปน 

1,588,125,000 หุน (หน่ึงพันหารอยแปดสิบแปดลานหน่ึงแสนสองหม่ืนหาพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท  

(หน่ึงบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 1,588,125,000 หุน (หน่ึงพันหารอยแปดสิบแปดลานหน่ึงแสนสอง

หม่ืนหาพันหุน)” 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของบริษัท ตาม

วาระท่ี 3 รายละเอียดหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ไดจดัสงใหกับ 

ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชมุน้ี (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถอืหุนสมควรอนุมัติใหบริษัท 

จดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับ 

การเปล่ียนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของบริษทั 
 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด จากบริษัท สรุเศรษฐ จํากัด  บริษทั 

สวนอุตสาหกรรม ท.ีซี.ซี. จํากัด บริษัท เจริญวรรณศิลป จํากัด และบริษัท ทรงวาดริเวอรไซด จํากัด  

จํานวน 50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว ราคาหุนละ 21.48 บาท รวมเปนเงินจํานวน  

1,074,000,000 บาท 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจากรายการการเขาซื้อหุนสามัญบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด 

จํานวน 50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว ราคาหุนละ 21.48 
บาท รวมเปนเงนิจํานวน 1,074,000,000 บาท จัดเปนประเภทรายการท่ี   

เกี่ยวโยงของบริษทัจดทะเบียน บริษัทตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถอืหุนกอน

เขาทํารายการ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่

เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 หนังสอืสารสนเทศการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันสําหรับ

การเขาลงทุนในบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด ไดจัดสงใหกับผูถอืหุน

พรอมกับหนังสอืเชิญประชุมนี ้(สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับที่ 4) 
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 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา   การเขาซื้อหุนสามัญบริษทั  ไทย

เบเวอรเรจ แคน จํากัด ในราคาและจํานวนดังกลาว ซึ่งไดผานกระบวนการ

พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท (กรรมการบริษัท 

ผูมีสวนไดเสียมิไดเขารวมพิจารณา) และท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ   

เปนประโยชนตอบริษัทและผูถอืหุน ผูถอืหุนสมควรอนุมัติการเขาลงทุนใน

บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด ตามเสนอ 
 

 หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและ 

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบยีนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 มติของท่ีประชุม     

ผูถือหุนในการอนุมัติการตกลงเขาทํารายการในรายการเกี่ยวโยงกัน ตองมีคะแนนเสียง       

ไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถอืหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสยีง

ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 
     

  รายช่ือและจํานวนหุนของบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถอืหุนท่ีมีสวนไดเสีย ที่ไมมีสทิธิออก

เสียงลงคะแนน ณ วันท่ี 6 พฤศจกิายน 2550 ซึ่งเปนวันปดทะเบยีนพักการโอนหุน เพ่ือสิทธิใน

การเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 วันท่ี 26 พฤศจกิายน 2550 ปรากฏดัง

รายช่ือและจํานวนหุน ตามเอกสารแนบเพ่ิมเติมท่ี 1 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 

 บริษัทขอแจงใหทราบวา บริษัทไดปดทะเบียนพักการโอนหุนต้ังแตวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 น. 

ถึงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2550 จนกวาการประชุมจะแลวเสร็จ ผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2550 จะตองเปนผูถอืหุนท่ีมีชือ่ปรากฏในทะเบียนผูถอืหุนของบริษัท ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2550 เวลา 12.00 น. 

 

 บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถอืหุนทุกทานเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกันตามวัน เวลา และ สถานท่ี

ดังกลาว ผูถอืหุนทานใดประสงคจะมอบฉนัทะใหบคุคลอื่นเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอความ

และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉนัทะท่ีแนบมานี ้และย่ืนตอเลขานุการบริษัทกอนเร่ิมการประชุม 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

   บริษัท เบอรลี ่ยคุเกอร จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

   สันติชัย ดามพประเสริฐกุล 

   เลขานุการบริษัท 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 15 

 2. รายละเอยีดการจายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 

 3. หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 

 4. หนังสือสารสนเทศการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันสําหรับการเขาลงทุนในบริษัท ไทย เบเวอรเรจ 

แคน จํากัด 

5. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกบัการประชุมผูถือหุน 

6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถอืหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม และการลงทะเบียน  

7. หลักเกณฑ วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน  

 8. หนังสือมอบฉันทะตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา (ฉบับที ่ 5) พ.ศ. 2550 และคําชี้แจง

เกี่ยวกับหนังสอืมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

 9. แผนที่บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 



 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่15 ของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 10.05 น.  

ณ หองประชุม 1 ช้ัน 12 อาคารเบอรล่ี ยุคเกอร 
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุมเม่ือเวลา 10.05 น. พรอมทั้งกลาวตอนรับผูถือหุน 

ที่มาประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมในวันนี้ทั้งที่มาดวยตนเองและที่รับมอบฉันทะ 

มาประชุมรวม 45 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งส้ิน 140,647,572 หุน หรือเทากับรอยละ 88.57 ของหุนที่จําหนายแลว  

จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเขารวมประชุมจํานวน 14 ทาน ไดแก นายเจริญ  

สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายณรงค ศรีสอาน นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท นายสมโพธิ โกสุม นาย

สิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นางอาทินันท พีชานนท นายธีรศักด์ิ นาทีกาญจนลาภ นายสุวรรณ 

วลัยเสถียร นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี นายสถาพร กวิตานนท นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ และนายเทียร  

เมฆานนทชัย กรรมการทานหน่ึงคือ นายปณต สิริวัฒนภักดี ติดภาระกิจตางประเทศ ไมสามารถเขารวมประชุมไดใน

วันนี้ ผูเขารวมประชุมไดแก นายสันติชัย ดามพประเสริฐกุล เลขานุการบริษัท นายศุภกิจ อัศวชัย Group Financial 

Controller นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน และนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีของบริษัท  คณะผูบริหารกลุมบริษัท 

เบอรล่ี ยุคเกอร และกรรมการผูจัดการของบริษัทยอย  
 

ประธานไดมอบใหนายณรงค ศรีสอาน รองประธานกรรมการ เปนผูดําเนินการประชุมในวันนี้ 
 

นายณรงค ศรีสอาน รองประธาน ไดแจงตอผูถือหุนวา เพื่อใหการประชุมคร้ังนี้เปนไปอยางเรียบรอย ขอใหที่ประชุม

ปฏิบัติตามขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน ตามเอกสารแนบลําดับที่ 9 ที่แนบทายหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ทั้งนี้

ขอใหผูถือหุนทําเคร่ืองหมายลงบนบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหแกผูถือหุนแลว ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง ในแตละวาระ และสงมอบบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อใหการ 

เก็บบัตรและการนับคะแนนเสียงเปนไปอยางถูกตอง และโปรงใส ไดขอใหที่ประชุมต้ังคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 

ประกอบดวยผูสอบบัญชี ที่ปรึกษากฏหมาย เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนน รวมทั้งไดเสนอใหมีผูถือหุน

เขารวมเปนคณะกรรมการนับคะแนน ทั้งนี้นางสาวอรณี แสงประยูรพร ผูถือหุน ไดเสนอตัวเขารวมนับคะแนน 

คณะกรรมการตรวจนับคะแนนมีรายนามดังนี้ นางสาวภาดี อมรตานนท และนางสาววิไล อัศวพิริยอนันต ตัวแทน

จากผูสอบบัญชี นางสาวสุธาพร ผดุงสุนทร ตัวแทนจากท่ีปรึกษากฏหมาย และนางสาวอรณี แสงประยูรพร ผูถือหุน  
 

รองประธานไดกลาวเพิ่มเติมวา ในการนับคะแนนเสียง คณะกรรมการจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวย และ 

งดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดที่เขารวมประชุม และประกาศผลคะแนนแตละวาระใหทุกทานทราบ 

การประชุมไดดําเนินไปตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
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วาระที่ 1 
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่14 ประชุมเม่ือวันที ่28 มีนาคม 2549 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม 
ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 

 

รองประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 14 ประชุมเม่ือวันที่ 28 

มีนาคม 2549 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ผูถือหุนสมควร

รับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 
 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดกลาวตอที่ประชุมวา รูสึกดีใจที่ไดเขารวม

ประชุมกับบริษัทในปนี้อีกคร้ัง และกลาวชมเชยวาจัดการประชุมไดครบถวนดีกวาปกอน ในวาระนี้ขอแกไขรายงาน

การประชุมคร้ังที่ 14 หนา 11 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดต้ังระบบ

รักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชั่น และแสงสวางในอาคารและที่อยูอาศัย โดยเสนอใหแกไข ตัดขอความบรรทัด

สุดทายท่ีบันทึกวา “ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 138,356,612 หุน และงดออกเสียงจํานวน 200 หุน” ออกจาก

รายงานการประชุมดังกลาว 
 

เม่ือไมมีผูถือหุนคนใดเสนอใหแกไขขอความอื่นในรายงานการประชุม รองประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติรับรอง

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 14 ประชุมเม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2549 ที่แกไขโดยตัดขอความ “ดวยคะแนน

เสียงขางมากจํานวน 138,356,612 หุน และงดออกเสียงจํานวน 200 หุน” ในรายงานการประชุมหนา 11 วาระท่ี 8 

ออกจากรายงานการประชุมดังกลาว 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 14 ประชุมเม่ือวันที่ 28 มีนาคม 2549 

ตามที่รองประธานเสนอดวยคะแนนเสียง 
 

เห็นดวยจํานวน   142,856,759 เสียง จากผูถือหุน    67 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน              1,338 เสียง จากผูถือหุน     7 ทาน  

งดออกเสียงจํานวน                410 เสียง  จากผูถือหุน     4 ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,858,507 เสียง จากผูถือหุน 78 ทาน 
 

รองประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ในระหวางที่ไดเร่ิมการประชุมมานี้ ไดมีผูถือหุนเขามาเพิ่ม รวมเปนมีผูถือหุนเขา

รวมประชุมจํานวน 78 ทาน ถือหุนรวมกันจํานวน 142,858,507 หุน 
 

วาระที่ 2 
รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท 

ประจําป 2549 เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2549 
คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑด ี
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รองประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมแลวในรูปแบบแผนซีดี และไดเชิญนายธีรศักด์ิ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผูจัดการใหญ แถลงรายงานของ

คณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทในรอบป 2549 ที่ผานมา 
 

กรรมการผูจัดการใหญไดตอบรับขอเสนอของผูถือหุนในที่ประชุมวา รายงานประจําปของบริษัทในปหนาจะจัดสง

ใหแกผูถือหุนเปนรูปเลมแบบเดิม ซึ่งงายตอการใชงานมากกวาเปนรูปแบบแผนซีดี ตามท่ีมีผูถือหุนทักทวงวา 

ไมสะดวกตอการใชงาน  
 

กรรมการผูจัดการใหญไดแถลงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร และสรุปเหตุการณสําคัญปการเงิน 

2549 ตอที่ประชุมดังนี้ 
 

ป 2549  นับเปนปที่เกิดเหตุการณตอเนื่องหลายอยางจากป 2548  ซึ่งมีลักษณะเปนปจจัยเชิงลบ  ไมวาจะเปน 

การเพ่ิมขึ้นของตนทุนวัตถุดิบ  ราคาน้ํามัน  อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น  ปญหาอุทกภัยคร้ังใหญ  เหตุการณความไมสงบใน 

สามจังหวัดภาคใต  ตลอดจนภาวะภัยแลง   
 

ธุรกิจผลิตภัณฑขวดแกว  ไดรับผลกระทบจากภาวะกําลังผลิตเกินความตองการ  และการแขงขันที่รุนแรง  ตนทุนการ

ผลิตท่ีสูงขึ้นมาก  และการจํากัดการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  ซึ่งสงผลตอผลประกอบการในชวงคร่ึงปแรกของป 

2549  แตสามารถฟนตัวไดดีในไตรมาสสุดทายของป 
 

ธุรกิจท่ีมีผลประกอบการดีกวาที่คาดหมาย  ก็มีธุรกิจบรรจุภัณฑพลาสติก  การคาทางดานเวชภัณฑและเครื่องมือ

แพทย  และบริษัทยังไดมีการพัฒนาและวางรากฐานท่ีดี  สําหรับการเจริญเติบโตในธุรกิจวัตถุปรุงแตงสารอาหารและ

กล่ินอาหาร  สารปรุงแตงขนมปงและอาหารสัตว  ซึ่งจะเห็นผลไดชัดเจนในอนาคตอันใกล  โดยจะเนนทั้งตลาด 

ในประเทศและประเทศบานใกลเรือนเคียง 
 

สรุปผลการดําเนินงาน 
 

รายไดรวมของกลุมส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  อยูที่ 15,563 ลานบาท  เพิ่มขึ้นรอยละ 3 เม่ือเทียบกับป 2548 

กําไรสุทธิรวมเทากับ  868  ลานบาท ในป 2549  ซึ่งลดลงรอยละ 9  เม่ือเทียบกับป 2548 
 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจหลัก 6 กลุม สรุปไดดังนี ้
 

บรรจุภัณฑ 
 

ยอดขายรวมของผลิตภัณฑขวดแกวเพิ่มขึ้นเล็กนอย  เม่ือเทียบกับปที่ผานมา  ซึ่งเปนผลของความตองการท่ีเพิ่มขึ้น

ของขวดเบียร “ชาง” และขวดที่ใชในอุตสาหกรรมอาหาร แตผลกําไรกลับลดลง เน่ืองจากตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นจาก

ทั้งวัตถุดิบและราคาพลังงาน 
 

สําหรับผลิตภัณฑบรรจุภัณฑพลาสติกของบริษัทรวมทุน  คือ เบอรล่ี ไดนาพลาส  มียอดขายรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 17  

และผลกําไรเปนที่นาพอใจ 
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ทางดานอุตสาหกรรมทําเคร่ืองแกวไทย ไดมีความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดตนทุน โดยไดริเร่ิมนํา

กาซธรรมชาติมาใชแทนน้ํามันเตาท่ีโรงงานบางพลี  รวมถึงการติดต้ังเคร่ืองกําเนิดไฟฟา 115 kV ของตนเองและ

พัฒนาขวดน้ําหนักเบา  เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา 
 

สินคาอุปโภคบริโภค 
 

ยอดขายรวมของ รูเบียอุตสาหกรรม  เติบโตขึ้นประมาณรอยละ 5  ในขณะที่ยอดขายกระดาษชําระของเซลล็อกซ 

ก็เพิ่มขึ้นตามกําลังผลิตที่เพิ่มขึ้นจากโรงงานแหงใหมที่จังหวัดปราจีนบุรี  สําหรับ เบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส  แมจะประสบ

กับภาวะเศรษฐกิจและการแขงขันที่รุนแรง  แตก็มีผลประกอบการท่ีนาพอใจ  และ บีเจซี มารเก็ตต้ิง  ผลงานโดยรวม

ดีขึ้นกวาป 2548 ที่ผานมา 
 

ในป 2549  บีเจซี ฟูดส ไดรับการอนุมัติขยายกําลังผลิตขนมขึ้นรูป  และผลิตภัณฑใหม ๆ ซึ่งคาดวาการติดต้ัง

เคร่ืองจักรจะเสร็จสมบูรณในคร่ึงปแรกของป 2550  สําหรับสถานการณของเซลล็อกซ  ซึ่งกําไรลดลงอยางมาก  

เน่ืองจากราคาเย่ือกระดาษและตนทุนพลังงานที่สูงขึ้นมาก  ก็นาจะมีผลประกอบการท่ีฟนตัวดีขึ้นในป 2550 นี้ 
 

ผลิตภัณฑดานเทคนิคและอุตสาหกรรม 
 

จากผลสําเร็จของการพัฒนาสินคาใหม ๆ  และชองทางการตลาดเพ่ือจัดจําหนายมากขึ้นกวาเดิม  ทําใหป 2549  

เปนปที่ บีเจซี เทรดด้ิง  สามารถเพิ่มยอดขายและกําไรไดเปนท่ีพอใจอยางย่ิง  ไมวาจะเปนทางดานเวชภัณฑ  

เคร่ืองมือแพทย  และฝายกราฟฟคการพิมพ  รวมถึงสินคาเคร่ืองเขียน  และวัตถุแตงสารอาหารและกล่ินอาหาร 

ตาง ๆ ซึ่งการเติบโตโดยรวมของผลิตภัณฑดานเทคนิคและอุตสาหกรรมนี้ยังคงมีแนวโนมที่ดีในป 2550 
 

กอสรางและวิศวกรรม 
 

ดวยสภาวะตลาดท่ีไมเอื้ออํานวยและการแขงขันที่รุนแรง  ทําใหธุรกิจของบริษัทที่ดําเนินอยูในหมวดน้ี  ประสบ

ปญหาพอสมควร  ทั้งยอดขายรวมและกําไร  โดยเฉพาะ บีเจซี เอ็นจิเนียร่ิง  ซึ่งคงจะตองมาทบทวนและเนนเฉพาะ

ธุรกิจที่มีอนาคตและแขงขันได  สําหรับ ไทย-สแกนดิค สตีล  โอกาสของการขยายตัวในประเทศและการสงออก 

ในปใหมนี้จะดีกวาป 2549 ที่ผานมา 
 

โลจิสติกส 
 

รายไดรวมและกําไรของ เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส  ไดเพิ่มขึ้นเทียบกับป 2548 ที่ผานมา  เน่ืองจากบริษัทสามารถ

เพ่ิมลูกคาใหม ๆ ภายนอกท่ีมาใชบริการท้ังทางดานบริการคลังสินคา  และพิธีการศุลกากร  และฝายบริหารมีความ

ม่ันใจวา  ผลประกอบการของธุรกิจน้ีจะดีย่ิงขึ้นไปเร่ือย ๆ 
 

ความรับผิดชอบตอสังคม 
 

บริษัทใหความสําคัญอยางย่ิงแกการพัฒนาศักยภาพของมนุษยดวยการศึกษา ดังนั้นเราจึงเนนโครงการดาน

การศึกษาเพื่อประโยชนของชุมชนโดยรวม 
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ในป 2549 บริษัทไดมอบทุนการศึกษาจํานวน 100 ทุน ใหแก นิสิตและนักศึกษาใน 22 สถาบันทั่วประเทศ คิดเปน

จํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 1,800,000 บาท การใหทุนนี้ไดกระทําอยางตอเนื่องมาเปนปที่ 19 แลวนับแตป 2530  การให

ทุนการศึกษาน้ี ดําเนินการโดยคณะกรรมการมูลนิธิบริษัทเบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด ซึ่งกอต้ังขึ้นในป 2525 จนถึง

ปจจุบัน ไดมอบทุนการศึกษาไปแลวรวม 1,755 ทุน คิดเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 19,973,000 บาท 
 

นอกจากบุคคลภายนอกแลว บริษัทยังไดมอบทุนการศึกษาใหแกบุตรของพนักงานในบริษัทดวย โดยจะมอบใหทุกป 

ในระดับชั้นตาง ๆ รวม 6 ชั้นคือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และ

ปริญญาตรี 
 

ดานโครงการการกุศลอื่น ๆ บริษัทไดจัดใหพนักงานบริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทย เปนประจําทุก ๆ 3 เดือน 

ตอเนื่องมาเปนเวลาหลายป  
 

ดานการกุศลเพื่อสุขภาพอนามัยและการกินดีอยูดีของสังคม ไดครอบคลุมถึงการบริจาคอุปกรณทางการแพทย 

อาหารและเคร่ืองใชสวนตัวตาง ๆ เปนประจําทุกปดวย เพื่อใหการชวยเหลือชุมชนและผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
 

กรรมการผูจัดการใหญไดกลาวในนามของคณะกรรมการบริษัทวา  
 

ผลงานตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน  และความสําเร็จท่ีจะเกิดขึ้นในภายภาคหนา  ทางคณะผูบริหารตองขอขอบคุณ 

ความรวมมือรวมใจ และการสนับสนุนจากลูกคา  จากพันธมิตรทางธุรกิจ  และจากพนักงานทั้งหมดกวา 4,000 คน

ของเรา  และท่ีตองกลาวถึงเปนอยางมากก็คือ  แรงสนับสนุนและกําลังใจจากทานผูถือหุน  ซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญ 

จูงใจใหคณะผูบริหารมีความมุงม่ันในการนําพาธุรกิจของบริษัท ไปสูความสําเร็จย่ิง ๆ ขึ้นไป  ซึ่งคณะผูบริหาร 

ขอนอมแสดงความขอบคุณอยางสูง 
 

ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 
 

นายสุวิทย เลาหะพลวัฒนา ผูถือหุน สอบถามในรายงานประจําป หนา 8 เทคโนโลยี่และสารสนเทศ มีรายไดป 2548 

จํานวน 42.1 ลานบาท แตป 2549 ไมไดแสดงรายได กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาเนื่องจากป 2549 สัดสวนการ

ถือหุน ในบริษัทมีตํ่ากวารอยละ 50 จึงไมไดนํารายไดมารวมคํานวนแสดงในงบการเงินรวมตามหลักการบัญชี  
 

กรรมการผูจัดการใหญ ตอบขอซักถามของนายสุวรรณ เดชะรินทร ผูถือหุนวา บริษัทไมมีโรงงานผลิตแกวน้ํา และ 

เคร่ืองจักรที่ใชอยูในปจจุบันเหมาะสําหรับการผลิตบรรจุภัณฑประเภทขวดแกว และเทาที่ทราบโรงงานที่ผลิต 

ขวดแกวมักจะไมมีสายผลิตแกวน้ําในขณะเดียวกัน 
 

นายนพดล สายะเสวิน ผูถือหุน ถามเร่ืองการขยายตลาดตางประเทศของบริษัท อุตสาหกรรมทําเคร่ืองแกวไทย  

การเติบโต และนโยบายการดําเนินงานของบริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส กรรมการผูจัดการใหญ ไดตอบชี้แจงวา ธุรกิจ

ขวดแกวคร่ึงปแรกไมดี แตคร่ึงปหลังดี และไดมีโครงการขยายเตาเพิ่มกําลังการผลิตในปหนา ในเร่ืองการรวมทุนใน

บริษัท เบอรล่ี ไดนาพลาส หากมีโอกาสบริษัทก็จะเพิ่มสัดสวนการถือหุน แตทางผูรวมทุนยังแสดงความประสงค 

จะรักษาสัดสวนในปจจุบัน และรวมดําเนินธุรกิจดวยกันตอไป 
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นายสุวิทย เลาหะพลวัฒนา ผูถือหุน สอบถามถึงเหตุใดบริษัทจึงไมลงทุนเพิ่มในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี่ ในคร้ังนั้น 

ซึ่งในปนี้มีกําไรดี กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา ที่บริษัทไมลงทุนเพิ่มเนื่องจากในขณะนั้น บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี่ 

มีผลการดําเนินงานขาดทุน หากมีโอกาสบริษัทจะนํามาพิจารณาใหม นอกจากน้ีกรรมการผูจัดการไดตอบชี้แจงเรื่อง

ธุรกิจของบริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียร่ิง ที่มีผลการดําเนินงานขาดทุนวาเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีไมเอื้ออํานวย และ

กําลังพิจารณาทบทวนธุรกิจดานน้ีอยู 
 

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2549 ตามที่นายธีรศักด์ิ  

นาทีกาญจนลาภ กรรมการผูจัดการใหญแถลง 
 

วาระที่ 3 
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว 
ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตอง ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงิน 

งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 

รองประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท อันประกอบดวย

งบดุล งบกําไรขาดทุนและงบอื่น ๆ  ตามที่ไดสงไปใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็น

วา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชีถูกตองแลว 
 

ผูถือหุนไดต้ังขอสังเกตและสอบถามเพ่ิมเติม ดังนี้ 
 

-  ในงบการเงินหมวดคาใชจายคางจาย หนา 67 ป 2548 มีจํานวนเพียง 510,882,896 บาท ในป 2549 เพิ่มขึ้น

เปน 749,889,156 บาท เปนคาใชจายมาจากบริษัทใด กรรมการผูจัดการใหญ ตอบวาเปนคาใชจายคางจายใน

บริษัทยอย เปนคาโฆษณาและสงเสริมการขาย คานายหนา เปนตน ของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอรฟูดส บริษัท 

เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ และบริษัท บีเจซี มารเก็ตต้ิง นายศุภกิจ อัศวชัย Group Financial Controller ชี้แจง

เพิ่มเติมวา คาใชจายคางจายท่ีเพิ่มขึ้นมาจาก คาโฆษณาและสงเสริมการขาย 90 ลานบาท คานายหนา 58 

ลานบาท  คาขนสง 16 ลานบาท และอ่ืน ๆ 
 

-  ในรายงานประจําปหนา 59 มีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนและโอนสิทธิเรียกรองเงินกูยืมจํานวน 189  

ลานบาท กรรมการผูจัดการใหญ ตอบอธิบายวาที่จริงไมใชกําไร เน่ืองจากบัญชีไดต้ังสํารองไวเต็มจํานวน เม่ือ

ไดรับเงินคืนมาจึงตองแสดงเปนกําไรตามหลักการบัญชี 
  

-  ในรายงานประจําปหนา 67 หนี้สินหมุนเวียน เงินกูยืมเพิ่มขึ้น เน่ืองจากอะไร กรรมการผูจัดการใหญ ตอบวา 

เปนเงินกูระยะยาวของบริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย จํานวน 1,200 ลานบาท และบริษัท เบอรล่ี  

ยุคเกอร เซลล็อกซ จํานวน 900 ลานบาท ซึ่งตามหลักบัญชีหากมีจํานวนท่ีครบกําหนดผอนชําระในหนึ่งป ก็ให

โอนมาเขาบัญชีหนี้สินหมุนเวียน โดยจะเห็นไดวาเงินกูระยะยาวจะลดลงตามจํานวนที่โอนมาเปนหนี้สิน
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หมุนเวียน และหนา 68 หมวดสํารอง สวนเกินทุนจากการบริจาค นายศุภกิจ ตอบวาเปนเร่ืองเกาเม่ือคร้ังบริษัท

มีการเพ่ิมทุน ซึ่งคณะกรรมการในคร้ังนั้น มีมติใหกรรมการชวยซ้ือหุนที่เหลือจากการจอง และไดขายหุนสวน

นั้นในตลาดหลักทรัพยในเวลาตอมา กําไรจากการขายหุนดังกลาวไดนําสงคืนบริษัท บันทึกเปนสวนเกินทุนจาก

การบริจาค กรรมการผูจัดการใหญ ไดตอบชี้แจงเร่ืองหุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย จํานวน 1,828,200 หุน 

และคณะกรรมการไดมติใหขายผานตลาดหลักทรัพยใหบุคคลภายนอกไปแลว ในราคาตลาด 
 

-  คุณโสภณ ราชรักษา ผูรับมอบอํานาจถาม เน่ืองจากราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมา และบริษัทมีคาใชจายดานตนทุน

พลังงานเพิ่มขึ้น บริษัทมีแผนอยางไร กรรมการผูจัดการใหญ ตอบวา ราคาพลังงานเพิ่มขึ้นมาก บริษัทได

พยายามหาวิธีเปล่ียนไปใชแกสในการผลิตขวดแกวและในโรงงานอื่น ๆ ดวย และไดติดต้ังเครื่องผลิตไฟฟา 150 

kV ใชในบริษัท อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย  
 

เม่ือไมมีคําถามอื่นใด รองประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2549 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจําป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวดวยคะแนนเสียง 
 

เห็นดวยจํานวน   142,853,359 เสียง จากผูถือหุน    67 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน              238 เสียง จากผูถือหุน     6 ทาน  

งดออกเสียงจํานวน                1,110 เสียง  จากผูถือหุน     2 ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,854,707 เสียง จากผูถือหุน 75 ทาน 
 

วาระที่ 4 
พิจารณาอนุมัติการจายเงนิปนผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําป 2549 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2549 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 54.2  
ของกําไรสุทธิ เปนจํานวนทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 

ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549 
 

รองประธานแถลงวา คณะกรรมการขอเสนอการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2549  

ในอัตราหุนละ 3.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา เงินปนผลประจําป 2549 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 54.2 

ของกําไรสุทธิเปนจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท รองประธานไดขอให

กรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเสนอรายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ดังนี้ 
 

 บาท 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรยกมา 2,415,873,872 

กําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 867,542,988 

รวมกําไรสะสมเพื่อการจัดสรร 3,283,416,860 
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จายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือวันที่ 8 กันยายน 2549 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท (235,475,100) 

คงเหลือกําไรสะสมเพื่อการจัดสรร 3,047,941,760 

เสนอจายเงินปนผลงวดส้ินปในอัตราหุนละ 1.50 บาท (238,218,750) 

กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป 2,809,723,010 
 

กรรมการผูจัดการใหญไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 3.00 บาท 

โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือวันที่ 8 กันยายน 2549 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท คงเหลือจายเงินปนผล

งวดส้ินปในอัตราหุนละ 1.50 บาท บริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2549 ในอัตราหุนละ 3.00 บาท  

โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเม่ือวันที่ 8 กันยายน 2549 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท คงเหลือจายเงินปนผล

งวดส้ินปในอัตราหุนละ 1.50 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ดวยคะแนนเสียง 
 

เห็นดวยจํานวน   142,854,479 เสียง จากผูถือหุน    70 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน              4,143 เสียง จากผูถือหุน     2 ทาน  

งดออกเสียงจํานวน                85 เสียง  จากผูถือหุน     4 ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,858,707 เสียง จากผูถือหุน 76 ทาน 
 

วาระที่ 5 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงตั้งกรรมการทีต่องออกตามวาระ 4 ทาน คือ  
นายณรงค ศรีสอาน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

กรรมกาที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแตงตั้ง 
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการบรษิัทแทนนายสมโพธิ โกสุม กรรมการทีห่มดวาระ 

เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถเพ่ือการบริหารงานของบริษัท 
 

รองประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 กรรมการ

ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด หรือเทากับ 5 ทาน ดังมีรายนาม

ตอไปนี้ 
 

1. นายณรงค ศรีสอาน 

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

4. นายสมโพธิ โกสุม 

5. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 
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และเน่ืองจากนายสมโพธิ โกสุม แสดงความจํานงไมขอรับตําแหนงกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควร

เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้ง 4 ทาน คือ นายณรงค ศรีสอาน นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐาปน 

สิริวัฒนภักดี และนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และเสนอแตงต้ังนายอัศวิน  

เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการบริษัทแทนนายสมโพธิ โกสุม กรรมการที่หมดวาระ ซึ่งขอมูลกรรมการทั้ง 5 ทานไดสง

ใหผูถือหุนตามเอกสารแนบลําดับที่ 5 ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว 
 

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ ไดตอบขอสอบถามของผูถือหุนวา บทบาทของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ จะทํางานรวมกับฝายตรวจสอบภายใน เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทเปนไปอยางถูกตองตาม

กฏหมาย และตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย และตอบคําถามเพิ่มเติมวา ไมไดรับตําแหนงเปนกรรมการในบริษัท

อื่นใดในกลุม เปนเพียงกรรมการบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) เทานั้น 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการ 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และแตงต้ังนายอัศวิน 

เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

นายณรงค ศรีสอาน 

เห็นดวยจํานวน   140,687,019 เสียง จากผูถือหุน    71 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน              2,171,688 เสียง จากผูถือหุน     5 ทาน  

งดออกเสียงจํานวน                - เสียง  จากผูถือหุน     - ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,858,707 เสียง จากผูถือหุน 76 ทาน 
 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

เห็นดวยจํานวน   140,687,019 เสียง จากผูถือหุน    71 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน              2,171,688 เสียง จากผูถือหุน     5 ทาน  

งดออกเสียงจํานวน                - เสียง  จากผูถือหุน     - ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,858,707 เสียง จากผูถือหุน 76 ทาน 
 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

เห็นดวยจํานวน   140,687,019 เสียง จากผูถือหุน    71 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน              2,171,688 เสียง จากผูถือหุน     5 ทาน  

งดออกเสียงจํานวน                - เสียง  จากผูถือหุน     - ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,858,707 เสียง จากผูถือหุน 76 ทาน 
 

นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

เห็นดวยจํานวน   140,688,119 เสียง จากผูถือหุน    72 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน              2,170,588 เสียง จากผูถือหุน     4 ทาน  

งดออกเสียงจํานวน                - เสียง  จากผูถือหุน     - ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,858,707 เสียง จากผูถือหุน 76 ทาน 
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นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 

เห็นดวยจํานวน   140,687,019 เสียง จากผูถือหุน    71 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน              2,171,688 เสียง จากผูถือหุน     5 ทาน  

งดออกเสียงจํานวน                - เสียง  จากผูถือหุน     - ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,858,707 เสียง จากผูถือหุน 76 ทาน 
 

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังตอไปนี้ 
 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ 

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 

3. นายณรงค ศรีสอาน รองประธานกรรมการ 

4. นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท กรรมการ 

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 

6. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

7. นางอาทินันท พีชานนท กรรมการ 

8. นายธีรศักด์ิ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ 

9. นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ 

10. นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

11. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

12. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ 

13. นายสถาพร กวิตานนท กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

14. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

15. นายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 
วาระที่ 6 

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการ 

จํานวนเงินไมเกิน 25,000,000 บาทตอป ทีน่ําเสนอเปนจาํนวนที่เหมาะสม 
ผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาว 

และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ 
ประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับ 

กรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
 

รองประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา สมควรขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา

อนุมัติใหจายคาตอบแทนแกกรรมการที่ไมไดรับเงินเดือนจากบริษัท เปนเงินจํานวนไมเกิน 25,000,000 บาทตอป 
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ประกอบดวยคาตอบแทนกรรมการประจําเดือน จํานวนไมเกิน 15,000,000 บาทตอป และโบนัสกรรมการประจําป

จํานวนไมเกิน 10,000,000 บาทตอป และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับกรรมการแตละ

ทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง 
 

เห็นดวยจํานวน  142,853,754 เสียง จากผูถือหุน     72 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน  10 เสียง จากผูถือหุน     1 ทาน 

งดออกเสียงจํานวน            1,043 เสียง  จากผูถือหุน     2 ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,854,807 เสียง จากผูถือหุน 75 ทาน 

 
วาระที่ 7 

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา สมควรแตงตั้ง 

1. นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ 
2. นายวินิจ ศิลามงคล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ 
3. นายเทอดทอง เทพมังกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ 
4. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ 
5. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 จาก 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั 

ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ 
คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน และไมมีความสัมพันธหรือ 

เกี่ยวของใดกับบริษัท ตลอดจนราคาคาสอบบัญชีผูสอบบัญชีที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ  
เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
สํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

คาสอบบัญชีประจําป 2550 จํานวน 780,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส 
จํานวน 1,320,000 บาท รวมเปนเงิน 2,100,000 บาท เปนจํานวนทีเ่หมาะสม 

ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เสนอในอัตราคาสอบบัญชี 2,100,000 บาทตอป 
 

รองประธานไดเชิญประธานกรรมการตรวจสอบแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณาแตงต้ัง นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 

หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดย
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ใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการ

พิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี 

ประสิทธิภาพในการทํางาน และไมมีความสัมพันธหรือเก่ียวของใดกับบริษัท ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คาสอบบัญชีประจําปจํานวน 780,000 บาท และคา

สอบทานงบการเงินไตรมาสจํานวน 1,320,000 บาท รวมเปนเงิน 2,100,000 บาท เปนจํานวนท่ีเหมาะสม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ไดกลาวนามมาขางตน เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตองบการเงินของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 780,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส

จํานวน 1,320,000 บาท รวมเปนเงิน 2,100,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง 
 

เห็นดวยจํานวน  142,853,544 เสียง จากผูถือหุน     71 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน  1,253 เสียง จากผูถือหุน     3 ทาน 

งดออกเสียงจํานวน                10 เสียง  จากผูถือหุน     1 ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,854,807 เสียง จากผูถือหุน 75 ทาน 

 
วาระที่ 8 

พิจารณาอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู 
เพ่ือใหบริษัทมีความพรอมและยืดหยุนในการลงทุนเพ่ือขยายกิจการ ชําระคืนหนี้เดิม  

และเปนเงินทนุหมุนเวียน บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือออกและเสนอขายหุนกู  
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู 

 

กรรมการผูจัดการใหญแถลงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหบริษัทมีความพรอมและยืดหยุนในการลงทุนเพื่อขยายกิจการ 

ชําระคืนหนี้เดิม และเปนเงินทุนหมุนเวียน บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่อออกและเสนอขายหุนกู โดยมี

รายละเอียดเบื้องตนดังนี้ 
   

ประเภทหุนกู  หุนกูทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผูถือหรือไมระบุชื่อผูถือ มีหรือไมมีหลักประกัน มีหรือไมมีผูแทน

ผูถือหุนกู หุนกูไมดอยสิทธิหรือหุนกูดอยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาด

ในขณะออก และเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง 
 

วงเงิน จํานวนหุนกูที่จะออกจะมีมูลคาไมเกิน 5,000 ลานบาท (หาพันลานบาท) โดยจะออกเสนอ

ขายคร้ังเดียว หรือหลายคราวก็ได 
 

สกุลเงิน         เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเทาภายในวงเงิน 
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อัตราดอกเบ้ีย     ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออก และเสนอขายหุนกูในแตละคร้ัง 
 

อายุของหุนกู      ไมเกิน 10 ป นับจากวันที่ออกหุนกูในแตละคร้ัง 
 

การไถถอนกอนกําหนด ผูถือหุนกู และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ

เง่ือนไขของหุนกูที่ออกในแตละคร้ัง 
 

การเสนอขาย   เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ใหแกผูลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือเสนอขาย

แกนักลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือเสนอขายแกนักลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุน

สถาบันในประเทศไทย และ/หรือผูลงทุนสถาบันในตางประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวของ และมีผลใชบังคับ 

ในขณะท่ีออกและเสนอขายตราสารหน้ี 
 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู โดยใหคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือกรรมการผูจัดการใหญ และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจในการเขาเจรจา 

ตกลงลงนามในสัญญาและเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงดําเนินการใด ๆ อันจําเปนและเก่ียวเน่ืองกับการออก

และเสนอขายหุนกูดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการพิจารณากําหนด

เง่ือนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุนกูที่จะออกในแตละคร้ัง เชน มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตรา 

ดอกเบ้ีย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย ตลาดรองของหุนกู การขออนุญาตจากหนวยงานราชการ 

ที่เก่ียวของ การแตงต้ังนายทะเบียนหุนกู การแตงต้ังตัวแทนผูถือหุนกู และการขึ้นทะเบียนหุนกูกับ ThaiBMA เปนตน 
 

กรรมการผูจัดการใหญ ไดตอบขอสอบถามวา ระยะเวลาท่ีตองการใชเงินจะใชใน 2 - 3 ปขางหนาเพื่อจายคืนเงินกู 

และเพื่อการขยายกิจการ ขยายกําลังการผลิตในโรงงาน และเพื่อขยายธุรกิจใหมที่เหมาะสม เพ่ือสรางรากฐานใหกับ

ธุรกิจตอไป 
 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติวงเงินการออกและเสนอขายหุนกู ตามรายละเอียดที่กรรมการผูจัดการใหญแถลง 

ดวยคะแนนเสียง 
 

เห็นดวยจํานวน  142,832,544 เสียง จากผูถือหุน     67 ทาน  

ไมเห็นดวยจํานวน  21,363 เสียง จากผูถือหุน     7 ทาน 

งดออกเสียงจํานวน                900 เสียง  จากผูถือหุน     1 ทาน 

จํานวนหุนรวม 142,854,807 เสียง จากผูถือหุน 75 ทาน 
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วาระที่ 9 
พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

กรรมการผูจัดการใหญ ไดตอบคําถามที่เขียนสงมาจากผูถือหุนวา การขยายกําลังการผลิตที่โรงงานแกวจะเพิ่มกําลัง

การผลิตไดอีก 430 ตันตอวัน ใชเงินลงทุน 1,800 ลานบาท จะเริ่มผลิตไดประมาณกลางป 2551 เพื่อรองรับความ

ตองการของตลาด และโรงงานรูเบีย ไดเพิ่มกําลังการผลิตสินคาลูกอม เน่ืองจากมีการขยายตลาดในตางประเทศ 
 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดกลาวตอที่ประชุมวา รูสึกดีใจที่ไดเขารวม

ประชุมกับบริษัทเปนคร้ังที่สองแลว การจัดประชุมในปนี้มีความพรอมและครบถวนเปนอยางดี ภาพการจัดประชุมมี

ความโปรงใส รูสึกชื่นชอบบรรยากาศในการประชุม ผูถือหุนรายยอยไดรวมแสดงความคิดเห็น และใหความสนใจใน

กิจการของบริษัท โดยการสอบถามขอมูลตาง ๆ  ตองขอขอบคุณบริษัทและคณะกรรมการทุกทาน ที่เปดโอกาสใหผู

ถือหุนรายยอยไดสอบถามกันอยางทั่วถึง 
 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ไดกลาวขอบคุณนายฮ้ังใช และกลาวช่ืนชมทางสมาคมสงเสริมผูลงทุน

ไทยวา มีผูรวมงานที่มีความรู ความสามารถ ทํางานดวยความรอบครอบ สามารถใหคําแนะนําที่ถูกตองตามหลัก

บรรษัทภิบาลตอบริษัทได การมารวมการประชุมและใหคําชี้แนะที่เปนประโยชน จะชวยสงเสริมบริษัทจดทะเบียนมี

กําลังใจในการบริหารงานดวยความโปรงใสตอไป 
 

เม่ือไมมีเรื่องอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามาประชุมและ

ไดรวมกันเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอบริษัท และขอบคุณผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

ที่มาเขารวมประชุมในปนี้อีกคร้ัง และกลาวปดประชุมเม่ือเวลา 11.59 น. 
 

 

 

 

 เจริญ สิริวัฒนภักดี 

 ประธานกรรมการ 

 

 

สันติชัย ดามพประเสริฐกุล 

เลขานุการบริษัท 

บันทึกรายงาน 



 

 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2  
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รายละเอียดการจายเงนิปนผลระหวางกาลป 2550 
 
 
 (หนวย : บาท) 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรตนป 2550 841,562,160 

กําไรสุทธิหลังหักภาษีสําหรับ 6 เดือนแรกป 2550 373,590,161 

รวมกําไรสะสมเพื่อการจัดสรร 1,215,152,321 

จายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 เม่ือวันที่ 6 กันยายน 2550 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท (238,202,438) 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป 976,949,883 

                 

 

 

ขอมูลการจายเงินปนผล 3 ปยอนหลัง              (หนวย : บาท) 
 

 2550 2549 2548 2547 

เงินปนผลระหวางกาล 1.50 1.50 1.50 1.50 

เงินปนผลประจําป  1.50 2.00 2.50 

เงินปนผลรวม  3.00 3.50 4.00 
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หนังสือบริคณหสนธขิองบริษัท ขอ 4  
 
ขอความใหม  
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสอง

หม่ืนหาพันบาท) แบงออกเปน 1,588,125,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหมื่นหา

พันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 1,588,125,000 หุน (หนึ่งพันหารอย

แปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันหุน) 

 
ขอความเดิม 
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนของบริษัทจาํนวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสอง

หม่ืนหาพันบาท) แบงออกเปน 158,812,500 หุน (หนึ่งรอยหาสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหา

รอยหุน) มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 158,812,500 หุน (หนึ่งรอยหาสิบ

แปดลานแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันหารอยหุน) 
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ขอบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 
 
 

หมวด 4 
การประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 31 การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือ 

ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกําหนด 
 

ขอ 32 ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยหนึ่งคร้ัง การประชุมเชนวานี้ใหเรียกวา “ประชุมสามัญ” การประชุม

สามัญดังกลาวใหกระทําภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถือหุน

คราวอื่น ๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 
 

 ภายใตบังคับขอ 33 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเม่ือผูถือหุนซึ่งมี

หุนนับรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน  

ซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกัน

รองขอใหคณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้นจะตองระบุวาใหเรียกประชุมเพื่อการใด

ไวใหชัดเจน ซึ่งตองเปนการอันชอบดวยกฎหมาย คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแตวันที่

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

ขอ 33 ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้น ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให

ชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม อนึ่ง คําบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนนั้นใหโฆษณาใน

หนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน 
 

ขอ 34 การประชุมผูถือหุนตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา 25 

คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของ

จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะครบองคประชุม ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด 

เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่งชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่

กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอการประชุมเปนอันระงับไป           

ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือ         

นัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไมจําเปนตองครบ       

องคประชุม 



 

 

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 

2/3 

 
 

 

ขอ 35 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได การมอบ

ฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และเปนตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกําหนด

และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปนี้ 
 

ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

ข. ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

ค. คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 
 

ขอ 36 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสีย 

เปนพิเศษในเร่ืองอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ันมิไดนอกจากการออกเสียงลงคะแนน

เลือกต้ังกรรมการ 
 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในท่ีประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตในกรณีดังตอไปนี้จะตอง 

ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 

ข. การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

ค. การทําแกไขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงค

จะแบงกําไรขาดทุนกัน 
 

ขอ 37 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
 

1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมซ่ึงกิจการที่ทางบริษัทไดดําเนินการไป ในระยะ

รอบปที่ผานมา 

2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน 

3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

5) แตงต้ังผูสอบบัญชี 

6) กิจการอื่น ๆ 
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หมวด 10 
บทเพ่ิมเติม 

 
ขอ 57 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน หรือรายการเก่ียวกับการไดมาหรือจําหนาย

ไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยที่ใชบังคับกับการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาหรือจําหนายไป

ซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศ

ดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองน้ัน ๆ ดวย  
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เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนที่มีสทิธิเขารวมประชุม และการลงทะเบียน 
 
เพื่อใหการประชุมผูถือหุนของบริษัทเปนไปดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผูถือหุน บริษัทจึงใคร

ขอใหผูถือหุนถือปฏิบัติในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยแสดงหลักฐานและปฏิบัติ ดังตอไปนี้ 
 

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผูถือหุนตองนํามาแสดงกอนเขารวมประชุม 
 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรขาราชการ ใบขับขี่ 

หรือหนังสือเดินทาง (หากเปนชาวตางประเทศ) และหากมีการเปล่ียนช่ือ - นามสกุล ใหย่ืนหลักฐาน

ประกอบดวย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

 2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดกรอกขอความ

ถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

 2.2 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน 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 (แบบใดแบบหน่ึง) ซึ่งไดกรอกขอความ

ถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

 2.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ออกใหไมเกิน 30 วัน 

 2.3 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล 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 หากเปนเอกสารท่ีจัดทําขึ้นในตางประเทศจะตองจัดทํา 

คําแปล และใหผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคําแปล 

 

การลงทะเบียน  
 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม  

ไดต้ังแตเวลา 13.00 น. จนถึงเวลาเร่ิมการประชุม โดยลงลายมือการเขารวมประชุมวามาดวยตนเอง หรือกรณีรับมอบ

ฉันทะ กรุณากรอกขอความในเอกสารมอบฉันทะใหชัดเจน โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ ชื่อผูรับมอบฉันทะ และติดอากร

แสตมป 20 บาท บนเอกสารใหครบถวน 

 
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธใินการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสาร
ถูกตองและครบถวนเขารวมประชมุเทานั้น 
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หลักเกณฑวธิีปฏิบัติในการออกเสยีงลงคะแนนเสยีง และวธิีนบัคะแนน 
 

บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไวใหผูถือหุน ณ โตะลงทะเบียนทางเขาเพื่อผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ 

ใชระบุลงคะแนนในบัตรตามวาระการประชุม 
 

หลักเกณฑในการออกเสียงลงคะแนน 
 

1. การออกเสียงลงคะแนน จะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณา

ลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุม วามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย  

ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนระบุลงในบัตรลงคะแนนท่ีแจก และชูมือขึ้นเพื่อใหเจาหนาที่เก็บบัตร

รวบรวมบัตรทั้งหมดและทําการตรวจนับ บริษัทไดจัดใหมีคนกลางรวมทําหนาที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนน     

ในทุกวาระการประชุม มติของที่ประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

 -  กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถามี              

คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียง เปนเสียงชี้ขาด 

 -  ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ ใหดําเนินการ      

ใหเปนไปตามที่กําหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนน

ในแตละวาระ 

 - อนึ่ง ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและ       

การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 มติของที่ประชุมผูถือหุนในการ

อนุมัติการตกลงเขาทํารายการที่เก่ียวโยงกัน ตองมีคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย  

2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะตองออกเสียงตามที่ผูมอบฉันทะระบุไวในหนังสือ

มอบฉันทะเทานั้น 

3. ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด หามมิใหออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุม    

อาจเชิญผูนั้นออกนอกหองประชุมชั่วคราวได 

  

หลักเกณฑการนับคะแนนเสียง 
 

ตามขอบังคับของบริษัทระบุวา ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน ทั้งนี้ บริษัทจะนําคะแนนเสียง 

ที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนแตละวาระ โดยวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ออกจากจํานวนหุน

ทั้งหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ประธานที่ประชุมจะแจงผลการนับคะแนนให

ที่ประชุมทราบในแตละวาระของการประชุม  
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คําชี้แจงเกีย่วกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 
 
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 

2550 ไดกําหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผูจองหุน และการประชุมผูถือหุนของบริษัทมหาชนจํากัด   

ไวสามแบบ โดยใหใชแบบหนึ่งแบบใด คือ 
 

แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไป ซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียด ชัดเจนตายตัว 

แบบ ค.  เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 

กรณีทานผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได บริษัทใครขอความกรุณาโปรดมอบฉันทะใหบุคคลอื่น หรือบุคคลใด 

บุคคลหน่ึง ดังตอไปนี้ 
 

1. นายสถาพร กวิตานนท กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายธีรศักด์ิ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ / กรรมการผูจัดการใหญ 
 

เปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนทาน เพื่อใหจํานวนผูถือหุนและจํานวนหุนครบองคประชุมตาม

ขอบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะท้ังสามแบบมายังทาน เพื่อลงนามในฐานะ 

ผูมอบฉันทะ กรุณาระบุชื่อผูรับมอบฉันทะอยางชัดเจน กรอกขอความอยางครบถวน โดยเลือกใชหนังสือมอบฉันทะ

แบบใดแบบหน่ึงที่แนบมา พรอมติดอากรแสตมป 20 บาท และสงกลับมายังบริษัท กอนการประชุมผูถือหุนดังกลาว 

จักเปนพระคุณย่ิง 

 
 

 



หมายเหตุ 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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โปรดติด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 

 เขียนท่ี    

                         วันที่          เดือน                       พ.ศ.   

 (1) ขาพเจา                                                                             สัญชาติ                              

 อยูบานเลขท่ี          ถนน ตําบล/แขวง                 

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                รหัสไปรษณีย                      

   (2) เปนผูถือหุนของบริษัท                    เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                                

 โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ          เสียง. ดังนี้ 

 หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให 

  (1)                      อายุ                         ป  

 อยูบานเลขท่ี          ถนน               ตําบล/แขวง                

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                               รหัสไปรษณีย           หรือ 

       (2)                   อายุ                         ป  

 อยูบานเลขท่ี          ถนน               ตําบล/แขวง                

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                              รหัสไปรษณีย           หรือ 

   (3)                   อายุ                         ป  

 อยูบานเลขท่ี          ถนน               ตําบล/แขวง                

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                              รหัสไปรษณีย            
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม

วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่  1/2550  ในวันที่  26   พฤศจิกายน  2550 เวลา 15.00  น. ณ หองประชุม 1  ชั้น 12 อาคาร

เบอรล่ี ยุคเกอร เลขท่ี 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110              

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

   กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 

                      ลงช่ือ              ผูมอบฉันทะ 

                     (                                        ) 

               ลงชื่อ                                                     ผูรับมอบฉันทะ 

                     (                                                     ) 

                      ลงชื่อ                         ผูรับมอบฉันทะ 

                     (                                                     ) 

                      ลงช่ือ           ผูรับมอบฉันทะ 

                     (              ) 
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โปรดติด 

อากรแสตมป 

20 บาท 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

 

 

 

 

 

 

 เขียนท่ี    

                          วันที่          เดือน                       พ.ศ.   

 (1) ขาพเจา                                                                                    สัญชาติ                              

 อยูบานเลขท่ี          ถนน ตําบล/แขวง                 

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                รหัสไปรษณีย                      

 (2) เปนผูถือหุนของบริษัท                         เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)      

 โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม  หุน และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ          เสียง. ดังนี้ 

 หุนสามัญ  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 

 หุนบุริมสิทธิ์  หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ   เสียง 
 

 (3) ขอมอบฉันทะให 

  (1)                      อายุ                          ป  

 อยูบานเลขท่ี          ถนน               ตําบล/แขวง                

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                               รหัสไปรษณีย                         หรือ 

       (2)                   อายุ                          ป  

 อยูบานเลขท่ี          ถนน               ตําบล/แขวง                

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                              รหัสไปรษณีย            หรือ 

   (3)                    อายุ                         ป  

 อยูบานเลขท่ี          ถนน               ตําบล/แขวง                      

 อําเภอ/เขต                     จังหวัด                              รหัสไปรษณีย            หรือ 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุม               

วิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 ในวันที่   26   พฤศจิกายน  2550 เวลา 15.00  น. ณ หองประชุม 1  ชั้น 12             

อาคารเบอรล่ี ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110                 

หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 
 

 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้   
         วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่ 15 ประชุมเม่ือวันที ่        

26 เมษายน 2550 
                       (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร  

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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วาระที่  2  รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 จายเม่ือวันที่ 6 กันยายน 2550 

    (วาระเพ่ือทราบ) 
    

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของบริษัท จากเดิม มูลคา
หุนละ 10 บาท (สิบบาท) จํานวน 158,812,500 หุน (หนึ่งรอยหาสิบแปดลานแปดแสนหนึ่ง
หม่ืนสองพันหารอยหุน) เปน มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จํานวน 1,588,125,000 หุน     
(หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันหุน) 
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

                         เห็นดวย              ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เปน “ทุนจดทะเบียน
ของบริษัท จํานวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหม่ืน
หาพันบาท) แบงออกเปน 1,588,125,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสอง
หม่ืนหาพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ 1,588,125,000 
หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหม่ืนหาพันหุน)”    
(ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

                          เห็นดวย               ไมเห็นดวย        งดออกเสียง 

 
              วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด จากบริษัท 

สุรเศรษฐ จํากัด บริษัท สวนอุตสาหกรรม ที.ซี.ซี. จํากัด บริษัท เจริญวรรณศิลป จํากัด และ
บริษัท ทรงวาดริเวอรไซด จํากัด จํานวน 50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว 
ราคาหุนละ 21.48 บาท รวมเปนเงินจํานวน 1,074,000,000 บาท  
 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

            (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

                           เห็นดวย ไมเห็นดวย             งดออกเสียง 

  
     วาระที่  6  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 
    (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  

             (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจาดังนี้ 

                          เห็นดวย               ไมเห็นดวย        งดออกเสียง 
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี            

ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของผูถือหุน 
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 (6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือ

ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาได            

ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผู รับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ี  

ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ  

  

 

                                                                                 ลงชื่อ                                 ผูมอบฉันทะ 

  (             )               

                                                                                 ลงชื่อ                      ผูรับมอบฉันทะ                    

  (          ) 

 ลงชื่อ         ผูรับมอบฉันทะ 

  (          ) 

 ลงชื่อ                        ผูรับมอบฉันทะ 

  (             ) 

 
 หมายเหตุ 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

3. ในกรณีที่มีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 

 การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท                                  เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)    

 

 ในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่   

 ในวันที่                       เวลา  น.  ณ                                                  

 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นดวย 

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

 

  

  วาระท่ี                  เร่ือง                                                                                                                               

          (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                                 ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

  วาระท่ี                  เร่ือง                                                                                                                               

                        (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                                 ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

  วาระท่ี                  เร่ือง                                                                                                                               

                        (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                                 ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

  วาระท่ี                  เร่ือง                                                                                                                              

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                                 ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 

 

  วาระท่ี                   เร่ือง                                                                                                                              

                        (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

                        (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

           เห็นดวย                                 ไมเห็นดวย       งดออกเสียง 
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เอกสารแนบเพิ่มเติมที่ 1 

1/1 

 
 
รายชื่อและจาํนวนหุนของบุคคลที่เกีย่วโยงกันและ/หรือผูถือหุนที่มีสวนไดเสยี ที่ไมมีสิทธิ  
ออกเสียงลงคะแนน ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 ซ่ึงเปนวันปดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อ
สิทธใินการเขารวมประชมุวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 วันที่ 26 พฤศจกิายน 2550 
 
     รายชื่อ   จํานวนหุน   คิดเปนรอยละ  

1.   บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด 66,285,732 41.74 

2.   บริษัท นครช่ืน จํากัด 55,266,750 34.80 

3.   นายโสมพัฒน ไตรโสรัส 142,900 0.09 

4.   บริษัท อาคเนยประกันชีวิต จํากัด 93,500 0.06 

5.   นางกสิณา ศรีสอาน 16,000 0.01 

6.   นายพงศศักด์ิ ศรีสอาน 16,000 0.01 

7.   นางนพพร บวรรัตนารักษ 16,000 0.01 

8.   นางอารยา เมฆวัฒนา 14,000 0.01 

9.   นายสุเมธ วลัยเสถียร 600 0.00 

10. นายศุภกิจ อัศวชัย 50 0.00 

11. นายสุวัฒน สืบสันติกุล 10 0.00 

     รวม         121,851,542 76.73 
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