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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. พรอมทั้งกลาวตอนรับผูถือหุน
ที่มาประชุม นายชินวัฒน ทองภักดี เลขานุการบริษัท ซึ่งทําหนาที่เลฃานุการที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
มีผูถือหุนเขารวมประชุมในวันนี้ ทั้งที่มาดวยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 128 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น
1,392,079,883 หุน หรือเทากับรอยละ 87.66 ของหุนที่จําหนายแลว ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
กรรมการบริษัทเขารวมประชุมจํานวน 14 ทาน ไดแก นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นายปณต สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน
เตชะเจริญวิกุล นายสถาพร กวิตานนท นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ และนายสุวิทย เมษินทรีย กรรมการ 1 ทาน คือ
นางอาทินันท พีชานนท ติดภาระกิจ ไมสามารถเขารวมประชุมไดในวันนี้ ผูเขารวมประชุมไดแก นายปเตอร เอมิล รอมฮิลด
รองผูจัดการใหญอาวุโส กลุมสินคาและบริการทางเทคนิค นายนคร พระประเสริฐ รองผูจัดการใหญ กลุมสินคาและบริการ
ทางอุตสาหกรรม นายปฐพงษ เอี่ยมสุโร รองผูจัดการใหญ กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค นายธีระพล
เกียรติสุรนนท รองผูจัดการใหญ กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑ นายสันติชัย ดามพประเสริฐกุล ผูชวยผูจัดการใหญ
นายชินวัฒน ทองภักดี เลขานุการบริษัท นางกมลวรรณ ศิวรักษ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นางสุจิตรา วิชยศึกษ
ผูอํานวยการฝายบัญชี บีเจซีและกลุมสินคาและบริการทางเทคนิค นายศุภกิจ อัศวชัย ผูอํานวยการฝายบัญชี กลุมธุรกิจ
ตางประเทศ นายมนัส มนูญชัย ผูอํานวยการฝายบัญชี กลุมสินคาและบริการทางอุตสาหกรรม นางสาวสุรีรัตน ศิลปสกุลสุข
ผูอํานวยการฝายบัญชี กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผูสอบบัญชีของบริษัท คณะผูบริหารกลุมบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร และกรรมการผูจัดการของบริษัทยอย
ประธานไดมอบใหนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เปนผูดําเนินการประชุมในวันนี้
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ รองประธานกรรมการบริหาร ไดแจงตอผูถือหุนวา เพื่อใหการประชุมครั้งนี้เปนไปอยาง
เรีย บรอ ย ขอใหเ ลขานุก ารที ่ป ระชุม ชี้แ จงทํ า ความเขา ใจกับ ที ่ป ระชุม เกี ่ย วกับ ระเบีย บการประชุม การออกเสีย ง
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง โดยสรุปจากรายละเอียดซึ่งปรากฎใน เอกสารแนบลําดับที่ 9 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว โดยเลขานุการที่ประชุมไดแจงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและ
การนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุม สามัญผูถือหุนครั้ง ที่ 1/2552 วา ผูถือ หุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแลว
จะไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระเปนแผนพิมพสีขาว โดยในแตละแผนยอยนั้นจะระบุชื่อผูถือหุน
และสิทธิออกเสียง โดยถือวาหนึ่ง หุนมีหนึ่งเสียง ซึ่ง ผูถือ หุนและผูรับมอบฉันทะจะตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนนนี้ใหถูกตองตรงกับวาระ สําหรับวาระที่ 2 นั้นจะไมมีการออกเสียงลงคะแนน เพราะเปนวาระเพื่อทราบสวน
วาระที่ 5 นั้นจะใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนเปนแผนพิมพสีขาวแยกตางหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่
หนา 5

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 5 ทานแยกเปนแตละบุคคล เพื่อใหพิจารณาเลือกเปนรายบุคคล สําหรับผูรับมอบฉันทะ
ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผูมอบฉันทะไดออกเสียงลงคะแนนลวงหนามาแลวนั้น ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรับและ
ไมตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจาหนาที่จะทําการรวมเสียงของผูมอบฉันทะไวลวงหนาในแตละ
วาระ ตามที่ผูมอบฉันทะไดกรอกไวในหนังสือมอบฉันทะ สําหรับการทําเครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนน ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดวยไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ โดยใหผูถือหุนทํา
เครื่องหมายถูกหรือกากบาท อยางใดอยางหนึ่งลงในชองที่เปนความประสงคของทานเพียงชองเดียว สําหรับในวาระที่ 5
นั้นก็จะใชวิธีเดียวกัน แตออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคลใหตรงกับชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแตละทาน
ซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผูที่ดําเนินการประชุมแทนอยูในระหวางนั้นไดขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง
การออกเสียง
ลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานในที่ประชุมหรือผูที่ดําเนินการประชุมแทนอยูในระหวางนั้นจะขอใหผูถือหุนที่
งดออกเสียง หรือไมเห็นดวยยกมือขึ้น และสงบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่ทําเครื่องหมายแลว และถูกตองตรง
กับวาระที่กําลังพิจารณาใหแกเจาหนาที่ที่ทําการรวบรวม เพื่อนําไปเขาระบบคอมพิวเตอรนับคะแนนเสียง เมื่อเจาหนาที่
ทําการรวบรวมบัตรจากผูถือหุนที่งดออกเสียงหรือไมเห็นดวยเสร็จแลว เจาหนาทีจ่ ะทําการรวบรวมบัตรจากผูถือหุนที่เห็นดวย
เพื่อนําไปเขาระบบคอมพิวเตอรนับคะแนนเสียงตอไป ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เฉพาะในวาระที่มาเขารวมประชุมทันเทานั้น สําหรับทานผูถือหุนที่เขารวมประชุมแตไมสงบัตรลงคะแนนนั้น จะถือวา
งดออกเสียง โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาท
เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในชองมากกวาหนึ่งชอง หรือเปนการออกเสียงลงคะแนนไมตรงกับวาระที่
กําลังจะพิจารณาจะถือเปนบัตรเสีย
เพื่อใหการเก็บบัตรและการนับคะแนนเสียงเปนไปอยางถูกตอง และโปรงใส รองประธานกรรมการบริหาร ไดขอใหที่ประชุม
ตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ประกอบดวยตัวแทนจากผูถือหุน ตัวแทนจากผูสอบบัญชี และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย
เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ นางสาวนัทธหทัย ธนชัยหิรัญศิริ ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน ไดเสนอตัว
เขาเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับตัวแทนจากผูสอบบัญชีและที่ปรึกษากฏหมาย ไดแกนายยศเวศย ศรีสุติวงค
และนายปองพล ประสาทมงคล การประชุมไดดําเนินไปตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ในระหวางการประชุม มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มอีกจํานวน 63 ทาน เมื่อนับรวมผูที่เขาประชุมอยู
แลวจึงมีหุนรวมกันทั้งสิ้นเปน 1,512,632,876 หุน คิดเปนรอยละ 95.24 ของหุนที่จําหนายแลว
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม
ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
รองประธานกรรมการบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ผูถือหุน
สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
หนา 6
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นายสุวิทย เลาหะพลวัฒนา ผูถือหุนมาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ ไดตั้งขอสังเกตวารายงานการประชุมมิได
บันทึกรายละเอียดที่ตนไดกลาวไวบางประการ และขอแถลงชี้แจง ซึ่งประธานไดอนุญาต แตไดแสดงความเห็นดวยกับ
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการทานหนึ่งซึ่งไดชี้แจงตอที่ประชุมวา การจดรายงานการประชุมจะบันทึกเฉพาะประเด็นที่
เปนสาระสําคัญในแตละวาระเทานั้น มิใชการถอดเทป การรับรองรายงานการประชุมหรือไมเปนสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ของผูถือหุนแตละทาน ซึ่งหากที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติรับรองรายงานการประชุมแลว ขอสังเกตของคุณสุวิทยก็จะบันทึกไว
ใหเปนสวนประกอบ แตมิใชการแกไขรายงานการประชุม
จากนั้นนายสุวิทยไดชี้แจงวารายละเอียดที่ตนไดกลาวไวในที่ประชุมผูถือหุนครั้งที่แลวซึ่งมิไดรับการบันทึกไวในรายงานการ
ประชุมมีดังนี้
1. ในกรณีที่บริษัท รูเบีย อินเวสทเมนท ขายหุนของบริษัทที่ถืออยูจํานวน 1,828,200 หุน ที่ราคา 43 บาทนั้นไมใช
ราคาสุทธิที่บริษัทไดรับ ซึ่งราคาสุทธิที่บริษัทไดรับอยูที่ประมาณ 39 บาทกวาเทานั้น หลังจากหักคาใชจายตาง ๆ
เชน คาคอมมิชชั่นที่จายใหแกบริษัท ภัทรธนกิจ และ VAT
2. ในการประชุมผูถือหุนในครั้งกอน ๆ ไมมีกรรมการทานใดพูดถึงเรื่องเอกสารจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (เรื่องการถือหุนไขว) วาเปนเหตุผลในการขายหุน
3. หนา 14/15 ขอ 3 บรรทัดสุดทายของรายงานการประชุมระบุวา บริษัท มหาสุข จํากัด ไมมีสวนเกี่ยวของกับผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท ซึ่งไมนาจะถูกตอง เพราะมีผูถือหุนรายใหญคือ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด ซึ่งรายงานการ
ประชุมมิไดกลาวถึงไว
หลังจากที่ที่ประชุมไดใชเวลาในวาระนี้ไปประมาณ 1 ชั่วโมง ผูถือหุนหลายรายไดแสดงความเห็นวาไดใชเวลามาก
เกินสมควรแลว รวมทั้ง นายศุภกร ชินพงศไพบูลย ผูถือหุนซึ่งเปนตัวแทนและผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ดวย ไดแสดงความเห็นวาขณะนี้เลยเวลามามากแลว ขอใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนตามวิจารณญาณของแตละทาน
สวนความเห็นของคุณสุวิทยก็ใหบันทึกไว
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหาร จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
ตามที่รองประธานกรรมการบริหาร เสนอดวยคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,481,065,450
285,850
31,281,576
1,512,632,876
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วาระที่ 2
รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2551 เพื่อใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551
คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี
รองประธานกรรมการบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมแลว และไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผูจัดการใหญ แถลงรายงานของคณะกรรมการถึง
กิจการของบริษัทในรอบป 2551 ที่ผานมา
กรรมการผูจัดการใหญแนะนําคณะจัดการแกผูถือหุน และไดแถลงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร และ
สรุปเหตุการณสําคัญปการเงิน 2551 ตอที่ประชุมดังนี้
ภาวะการณของประเทศไทยในรอบป 2551 ที่ผานมา มีความผันผวนคอนขางมากเมื่อเทียบกับในอดีต ไมวาจะเปน
ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ที่เห็นไดชัด ไดแก ความผันผวนของราคาพลังงาน วัตถุดิบ อัตราดอกเบี้ย
ซึ่งมีความแตกตางกันมากในระยะครึ่งปแรก และครึ่งปหลัง นอกจากนี้วิกฤตการเงินซึ่งเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และลุกลาม
ไปในประเทศพัฒนาแลว ไดสงผลกระทบตอธุรกิจการสงออกของไทยเปนอยางมาก เนื่องจากอุปสงคจากคูคาที่สําคัญได
ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั้งในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุน ปญหาความไมมีเสถียรภาพทางการเมืองของ
ประเทศไทยจากการชุมนุมประทวง ปญหาอุทกภัย และการปดลอมสนามบิน ลวนมีสวนในการกอใหเศรษฐกิจไทย
ชะลอตัว และเกิดการชะงักงันของการลงทุนภาคเอกชน
ปจจัยความเสี่ยงตาง ๆ ขางตันทําใหการดําเนินธุรกิจในปที่ผานมาประสบความยากลําบากและกระทบตอผลประกอบการ
โดยรวมของผูประกอบการเปนสวนใหญ
สําหรับบริษัทก็ไดรับผลกระทบจากภาวการณตาง ๆ ขางตนอยูบาง แตดวยการวางแผนและกลยุทธในการรับมือกับปญหา
อุปสรรคตาง ๆ ประกอบกับปจจัยที่สําคัญคือการรวมมือรวมใจและสนับสนุนจากทุกฝายในองคกรทําใหบริษัทสามารถ
ดําเนินการไดผลในระดับที่นาพอใจ
ในเดือนพฤศจิกายน 2551 บริษัท ไดมีการปรับโครงสราง โดยแบงสายธุรกิจออกเปน 4 สาย ประกอบดวย 1) กลุมสินคา
และบริการทางอุตสาหกรรม 2) กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค 3) กลุมสินคาและบริการทางเทคนิค และ
4) กลุมธุรกิจตางประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังไดดําเนินการในรูปธุรกิจการตลาดและการขายที่แตกตางจากเดิม โดยไดมีการโอน
กิจกรรมดานการตลาดและการขายของสินคาอุปโภคบริโภค เครื่องมือแพทย และยารักษาโรค ตลอดจนสินคาเครื่อง
เขียน สินคาที่เกี่ยวกับกราฟฟกการพิมพ และสินคาเคมีภัณฑและสารอาหาร มาขึ้นอยูกับ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด
(มหาชน) เพื่อสามารถตอบสนองลูกคาใหดีขึ้น
ในการขยายธุรกิจของบริษัท ไปยังตางประเทศ บริษัท ไดดําเนินการจัดตั้ง บริษัท บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ขึ้นเพื่อ
สงเสริมธุรกิจการสงออกสินคา และดูแลการลงทุนในตางประเทศภายใตการสังกัดกลุมธุรกิจระหวางประเทศซึ่งไดจัดตั้ง
ขึ้ น มาตามโครงสร า งใหม นอกจากนี้ ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2551 บริ ษั ท ได เ ข า ซื้ อ กิ จ การบริ ษั ท เจซี ฟู ด ส เอสดี เ อ็ น
บีเอชดี ซึ่งเปนผูผลิตมันฝรั่งทอดกรอบและขนมขึ้นรูปในประเทศมาเลเซีย โดยผลิตและจําหนายมันฝรั่งทอดกรอบ
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จําหนายทั้งในประเทศมาเลเซีย และสงออกไปยังประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศ อาทิเชน ประเทศสิงคโปร ฮองกง
ฟลิปปนส และบรูไน ซึ่งการเขาซื้อกิจการในครั้งนี้จะชวยขยายตลาดและฐานการผลิตสินคาในกลุมขนมขบเคี้ยวของบริษัท
ออกสูตลาดในแถบภูมิภาคนี้
ในไตรมาสแรกของป 2551 บริษัทประสบผลสําเร็จในการออกจําหนาย หุนกูจํานวน 3,030 ลานบาท ซึ่งไดรับการตอบรับ
จากนักลงทุนเปนอยางดี ในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาตลาด ซึ่งทําใหบริษัทสามารถประหยัดคาใชจายทางดานดอกเบี้ยได
อยางนาพอใจ
ผลการดําเนินงานของธุรกิจหลักในป 2551
กลุมสินคาและบริการทางอุตสาหกรรม
บริษัท ไดดําเนินการขยายกําลังผลิตขวดแกวโดยการสรางเตาหลอมใหมดวยกําลังผลิต 434 ตันตอวัน ซึ่งเสร็จสมบูรณ
เมื่อกลางป 2551 สงผลใหยอดขายของบรรจุภัณฑแกวสูงขึ้นกวาป 2550 อยางไรก็ตาม กําไรสุทธิของธุรกิจบรรจุภัณฑแกว
ไดรับผลกระทบจากตนทุนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น
สําหรับธุรกิจบรรจุภัณฑกระปองอะลูมิเนียมและบรรจุภัณฑพลาสติก มีผลประกอบการที่นาพอใจ โดยธุรกิจบรรจุภัณฑ
กระปองมียอดขายเพิ่มขึ้นกวารอยละ 23 และกําไรเพิ่มขึ้นกวารอยละ 10 ในสวนบรรจุภัณฑพลาสติกยอดขายเพิ่มขึ้น
รอยละ 19 และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นรอยละ 27
กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค
ธุรกิจขนมขบเคี้ยวมีการเติบโตอยางตอเนื่อง ทั้งในดานยอดขายและกําไรสุทธิ ซึ่งการเติบโตมาจากการทําการตลาดและ
การออกสินคาใหมที่ประสบความสําเร็จอยางมาก เชน เทสโต คัลเลอร แม็กซ โดโซะ รสสวีทชิลลี่ ปารตี้รสกลวยหอม
เปนตน รวมถึงการควบคุมตนทุนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
ในสวนของธุรกิจกระดาษทิชชูก็ยังคงมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป 2551 ยอดขายสินคาสําเร็จรูปของบริษัทเติบโต
กวารอยละ 14 ทั้งนี้การเติบโตเนื่องมาจากบริษัทมีการออกผลิตภัณฑใหมอยางตอเนื่อง เชน เซลล็อกซ เพียวริฟาย ในขณะ
ที่ตราสินคาระดับกลางอยางซิลคและเบลล ก็ประสบความสําเร็จจากสวนแบงตลาดที่เพิ่มขึ้น
ผลิตภัณฑสบูนกแกวยังคงมีการเติบโตไดดี โดยในป 2551 บริษัทมียอดขายเติบโตประมาณรอยละ 18 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ทางบริษัทไดมีการออกสินคาครีมอาบน้ําพฤกษานกแกว และยังออกสื่อโฆษณาอยางตอเนื่อง ในขณะที่สินคารับจางผลิต
อยางสบูเดทตอล เครื่องสําอางนีเวีย และลูกอมซูกัส เติบโตประมาณรอยละ 23 ในป 2551
ในสวนของธุรกิจโลจิสติกส ยังคงมีการเติบโตอยางตอ เนื่อง โดยสามารถเพิ่มสัดส วนรายไดจากการใหบ ริการลูกคา
ภายนอกอยางนาพอใจ และมีรายไดในป 2551 เพิ่มขึ้นกวารอยละ 28
หนา 9

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

กลุมสินคาและบริการทางเทคนิค
สินคาเวชภัณฑและเครื่องมือแพทย มีผลประกอบการที่สูงขึ้นอยางนาพอใจ โดยบริษัทไดพัฒนาและนําเขาสินคาใหม ๆ
รวมทั้งเครื่องมือและกลองผาตัดจุลศัลยกรรมรุนใหม มีผลิตภัณฑยารักษาโรคหลากหลาย ทั้งโรคไต โรคเลือด โรคขอ
หัวใจ กระดูก ทางเดินปสสาวะ ลําไสใหญ และอื่น ๆ อีกมาก
ผลิตภัณฑเครื่องเขียนและการพิมพ ยังสามารถรักษาระดับการเติบโตขึ้นได แมภาวะการแขงขันที่รุนแรงและภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวก็ตาม
สินคาเคมีภัณฑอุตสาหกรรมและสารอาหาร มีผลดําเนินการที่นาพอใจ โดยสามารถพัฒนาสินคาใหม ๆ จากผูผลิต
ตางประเทศหลายราย
ความรับผิดชอบตอสังคม
นอกจากการจัดการภายในแลว บริษัทยังตระหนักและใหความสําคัญถึงความรับผิดชอบตอสังคม โดยบริษัทใหการ
ชวยเหลือและพัฒนาในดานการศึกษา เชน การมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการศึกษา
และความประพฤติดี จากสถาบันการศึกษาของรัฐในป 2551 จํานวนเงิน 1,800,000 บาท มีการมอบทุนการศึกษา
(ทุนชางเผือก) ใหกับบุตรพนักงาน กลุมบริษัทที่มีผลการเรียนดี
บริษัท ยังใหการชวยเหลือโรงเรียนในทองถิ่นธุรกันดาร ที่ขาดแคลนและตองการความชวยเหลือในดานตาง ๆ เชน การ
สรางอาคาร การบริจาคอุปกรณการศึกษาอยางตอ เนื่องเป นเวลากวา 9 ป ในปที่ผานมาบริษัทใหการชวยเหลือสราง
ลานเอนกประสงครวมถึงมอบอุปกรณการศึกษาแกโรงเรียนประชาสามัคคี ตําบลบานมวงนอย อําเภอตาคลี จังหวัด
นครสวรรค เมื่อเดือนมีนาคม 2551 นี้
สําหรับโครงการกุศลอื่น ๆ บริษัทไดบริจาคอุปกรณทางการแพทย ผลิตภัณฑของบริษัท อาหาร และเครื่องใชอื่น ๆ ใหกบั
หนวยงานภาครัฐและเอกชนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง อีกทั้งพนักงานยังมีสวนรวมในการบริจาคโลหิตผานทางโรงพยาบาล
ราชวิถีทุก ๆ 3 เดือน
กรรมการผูจัดการใหญไดกลาวในนามของคณะกรรมการบริษัทวา
ผลงานตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน และความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนา ทางคณะผูบริหารตองขอขอบคุณความรวมมือ
รวมใจ และการสนับสนุนจากลูกคา จากพันธมิตรทางธุรกิจ และจากพนักงานทั้งหมดกวา 5,000 คนของบริษทั และที่ตอง
กลาวถึงเปนอยางมากก็คือ แรงสนับสนุนและกําลังใจจากทานผูถือหุน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญจูงใจใหคณะผูบริหารมีความ
มุงมั่นในการนําพาธุรกิจของบริษัท ไปสูความสําเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งคณะผูบริหารขอนอมแสดงความขอบคุณอยางสูง
นายนพดล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามขอมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในปที่ผานมา ที่มีผลขาดทุน
จากการทําประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเตา โดยสอบถามวาผลขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเตาเปน
จํานวนเงินเทาใด และจะมีผลกระทบตอผลประกอบการในอนาคตหรือไมอยางไร

หนา 10

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

ซึ่งกรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงวา
บริษัทประสบปญหาผลขาดทุนจากการทําประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเตาใน
ไตรมาสที่ 4 เชนเดียวกันกับบริษัทมหาชนอีกหลายแหงซึ่งตางก็ทําสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเตาดังกลาว โดยมี
สาเหตุมาจากภาวะความผันผวนของราคาน้ํามันเตา ซึ่งผลขาดทุนจากการทําสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันเตา
ดังกลาว คิดเปนเงิน ประมาณ 130 ลานบาท ทั้งนี้ รองผูจัดการใหญ กลุมสินคาและบริการทางอุตสาหกรรม และ
ผูอํานวยการฝายบัญชี ไดรวมชี้แจงเพิ่มเติมและตอบขอซักถามในประเด็นตาง ๆ ของผูถือหุนจนเปนที่พอใจ
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2551 ตามที่กรรมการผูจัดการใหญแถลง
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว
ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตอง ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงิน
งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
รองประธานกรรมการบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท
อันประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบอืน่ ๆ ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการ
มีความเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ไดผานการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีถูกตองแลว
ผูถือหุนไดตั้งขอสังเกตและสอบถามเพิ่มเติมในสวนของงบการเงินเฉพาะกิจการ เปรียบเทียบป 2550 และ 2551 หนา 68
วาเงินปนผลรับในป 2551 มีเพียง 619 ลานบาทเศษ ซึ่งนอยกวาในป 2550 นั้น มีสาเหตุมาจากเหตุผลใด ซึ่งนางสุจิตรา
วิชยศึกษ ผูอํานวยการฝายบัญชี ไดชี้แจงวา ในป 2550 นั้น บริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท บีเจซี เฮลทแคร จํากัด และ
บริษัท รูเบียอุตสาหกรรม จํากัด ไดจายเงินปนผลมากกวารอยละ 90 เนื่องจากทั้งสองบริษัทมิไดประกาศจายเงินปนผลใน
ป 2549 จึงทําใหเงินปนผลรับในป 2550 มีจํานวนสูงกวาป 2551
เมื่อไมมีคําถามอื่นใด รองประธานกรรมการบริหาร จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2551
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวดวยคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,454,199,100
284,800
58,153,976
1,512,637,876
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

96.14
0.02
3.84
100.00
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2551 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 44.26
ของกําไรสุทธิ ซึ่งบริษัทไดคํานึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือการขยาย
การลงทุนตาง ๆ จากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบัน เปนจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับ นโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัท ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2550
รองประธานกรรมการบริหารแถลงวา คณะกรรมการขอเสนอการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2551 ใน
อัตราหุนละ 0.30 บาท คณะกรรมการมีความเห็นวา เงินปนผลประจําป 2551 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 44.26 ของกําไร
สุทธิ ซึ่งบริษัทไดคํานึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือการขยายการลงทุนตาง ๆ จากธุรกิจที่
ดําเนินอยูในปจจุบันเปนจํานวนที่เหมาะสม
และสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
รองประธาน
กรรมการบริหาร ไดขอใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเสนอรายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ดังนี้

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรตนป 2551
การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชี
จายเงินปนผลงวดสิ้นป 2550 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ในอัตราหุนละ 0.21 บาท
กําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 2551
จายเงินปนผลระหวางกาลป 2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท
คงเหลือกําไรสะสมเพื่อการจัดสรร
เสนอจายเงินปนผลงวดสิ้นป 2551 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป
เงินปนผลประจําป 2551
จายเงินปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท
เสนอจายเงินปนผลงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 0.15 บาท
รวมเงินปนผลป 2551

(หนวย : บาท)
3,793,293,700
19,431,874
(333,484,399)
3,479,241,175
1,076,403,962
4,555,645,137
(238,203,143)
4,317,441,994
(238,218,750)
4,079,223,244

238,203,143
238,218,750
476,421,893

กรรมการผูจัดการใหญไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท คิดเปน
จํานวนเงิน 476.4 ลานบาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผล รอยละ 44.26 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 2551 บริษัท
ไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 จํานวนหุนละ 0.15 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวดสิ้นปหุนละ
0.15 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 238.2 ลานบาท โดยบริษัทไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล
เปนวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และบริษัทจะจายเงินปนผล ใหทานผูถือหุนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552
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ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2551 ในอัตราหุนละ 0.30 บาท โดยที่
บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท คงเหลือจายเงินปนผลงวดสิ้นป
ในอัตราหุนละ 0.15 บาท และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
และ จายเงินปนผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,483,150,130
82,628
29,412,128
1,512,644,886

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

98.05
0.01
1.94
100.00

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงตั้งกรรมการทีต่ องออกตามวาระ 5 ทาน คือ
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และ
นายสุวิทย เมษินทรีย กรรมการที่ตองออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเปนผูม ีความรูความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ จะมีกรรมการออกจากตําแหนง
ตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด หรือเทากับ 5 ทาน ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17 ดังมี
รายนามตอไปนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายสุวรรณ วลัยเสถียร
4. นายปณต สิริวัฒนภักดี
5. นายสุวิทย เมษินทรีย
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งขอมูลกรรมการทั้ง 5 ทานได
สงใหผูถือหุนตามเอกสารแนบลําดับที่ 5 ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ทาน เปนรายบุคคลแยกตางหากจากกันไปตามลําดับและไดมีมติเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,489,762,258
274,500
22,608,418
1,512,645,176

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

98.49
0.02
1.49
100.00

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,509,950,658
274,500
2,431,028
1,512,656,186

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.82
0.02
0.16
100.00

นายสุวรรณ วลัยเสถียร
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,508,021,858
274,500
4,359,828
1,512,656,186

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.69
0.02
0.29
100.00

นายปณต สิริวัฒนภักดี
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,508,010,650
274,500
4,371,036
1,512,656,186

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.69
0.02
0.29
100.00

นายสุวิทย เมษินทรีย
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,510,223,050
0
2,433,136
1,512,656,186

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.84
0.00
0.16
100.00

วาระที่ 6
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการ
จํานวนเงินไมเกิน 25,000,000 บาทตอป ทีน่ ําเสนอเปนจํานวนที่เหมาะสม
ผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาว
และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
ประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับ
กรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ
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รองประธานกรรมการบริหาร ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา สมควรขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหจายคาตอบแทนแกกรรมการที่ไมไดรับเงินเดือน และคาที่ปรึกษาเปนประจําจากบริษัท เปนเงิน
จํานวนไมเกิน 25,000,000 บาทตอป ประกอบดวยคาตอบแทนกรรมการประจําเดือน จํานวนไมเกิน 15,000,000 บาท
ตอป และโบนัสกรรมการประจําปจํานวนไมเกิน 10,000,000 บาทตอป และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะ
จายใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ
ผูถือหุนไดสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับคาตอบแทนกรรมการวา
เหตุใดคาตอบแทนของกรรมการแตละทานจึงไมเทากัน
ซึ่งกรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงตอผูถือหุนวา เนื่องจากมีกรรมการบางทานดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการในบริษัทยอย จึงทําใหกรรมการแตละทานไดรับคาตอบแทนแตกตางกันตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย ทั้งนี้ คาตอบแทนกรรมการดังกลาวไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,484,940,450
282,500
27,433,236
1,512,656,186

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

98.17
0.02
1.81
100.00

วาระที่ 7
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2552
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา สมควรแตงตั้ง
1. นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ
3. นางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3648 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั
ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ
คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน และไมมีความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของใดกับบริษัท ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชีที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ
เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คาสอบบัญชีประจําป 2552 จํานวน 975,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส
จํานวน 1,521,000 บาท รวมเปนเงิน 2,496,000 บาท เปนจํานวนทีเ่ หมาะสม
ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เสนอในอัตราคาสอบบัญชี 2,496,000 บาทตอป
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รองประธานกรรมการบริหาร ไดเชิญประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการขอเสนอตอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือนางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือนางสาวบงกช อ่ําเสงี่ยม ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน
3648 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน และไมมีความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของใดกับบริษัท ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชีที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย คาสอบบัญชี
ประจําป 2552 จํานวน 975,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส จํานวน 1,521,000 บาท รวมเปนเงิน
2,496,000 บาท เปนจํานวนที่เหมาะสม
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ไดกลาวนามมาขางตน เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัท และคาสอบบัญชีประจําป 2552 จํานวน 975,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส จํานวน 1,521,000
บาท รวมเปนเงิน 2,496,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,455,547,850
7,100
57,101,236
1,512,656,186

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

96.22
0.01
3.77
100.00

วาระที่ 8
พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 13
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 13 มีความเหมาะสม
ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแกไขขอบังคับขอ 13 โดยใชขอความใหมตามที่เสนอ
รองประธานกรรมการบริหาร ไดเชิญกรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากขอบังคับของบริษัท ขอ 13 เดิม
กําหนดใหตองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจากกรรมการบริษัทเทานั้น ทําใหมีขอจํากัดในการสรรหาบุคคลากรที่มีความรู
ความสามารถ เขามารวมบริหารบริษัท ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหบริษัทสามารถสรรหาบุคคลากรระดับบริหาร ซึ่งมีความรู
ความสามารถมารวมงานไดกวางขวางขึ้น จึงจําเปนตองขอแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 13
จากขอความเดิม
“บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปน
ประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธาน กรรมการผูจัดการ และตําแหนงอื่นตามที่เห็นสมควรดวยก็ได และ
กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
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คณะกรรมการอาจจะกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร ตามจํ านวนที่ เห็นสมควร โดยแตงตั้งจากรรมการของบริษัท
และใหกรรมการผูจัดการเปนกรรมการบริหารดวย ใหคณะกรรมการแตง ตั้ งกรรมการบริหารคนหนึ่ งเปนประธาน
คณะกรรมการบริ ห าร ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอาจจะกํ า หนดค า ตอบแทน เช น เงิ น เดื อ น เบี้ ย ประชุ ม โบนั ส ให กั บ
กรรมการบริหารดวยก็ได”
เปนขอความใหม ดังนี้
“บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน ใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปน
ประธานคณะกรรมการ และอาจเลือกรองประธานดวยก็ได ทั้งนี้กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร
กรรมการผูจัดการใหญตองไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยแตงตั้งจากกรรมการของบริษัท”
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทขอ 13 โดยใชขอความใหมดังกลาวขางตน ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,485,285,550
0
27,370,656
1,512,656,206

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

98.19
0.00
1.81
100.00

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุน สามัญในบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน
3,060,000 หุน คิดเปนรอยละ 17.00 ของทุนชําระแลว มูลคาหุนละ 11.45 บาท รวมเปนเงิน 35,037,000 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการเขาซือ้ หุนสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด ในราคาและจํานวน
ดังกลาว ซึ่งไดผานกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการผูมีสวนไดเสียมิไดใชสิทธิ
ออกเสียง) และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน
ผูถือหุนสมควรอนุมัติการเขาลงทุนในบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด
รองประธานกรรมการบริหาร ไดเชิญนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแถลงตอที่ประชุมวาการพิจารณา
การเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด จํานวน 3,060,000 หุน คิดเปน
รอยละ 17.00 ของทุนชําระแลว ในอัตราคาหุนละ 11.45 บาท รวมเปนเงิน 35,037,000 บาทนั้น จัดเปนประเภทรายการที่
เกี่ยวโยงของบริษัทจดทะเบียน หากแตมูลคาของรายการไมถึงขนาดรายการ ซึ่งตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนเขาทํา
รายการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยง พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม อยางไรก็ตาม เนื่องจากการเขาซื้อหุนบริษัท ที.ซี.ซี.
เทคโนโลยี จํากัด อีกรอยละ 17.00 ของทุนชําระแลว จะทําใหบริษัทถือหุนในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด รวมเปน
จํานวนรอยละ 51.00 ของทุนชําระแลว ซึ่งถือเปนการรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเปนของ
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บริษัท ตามมาตรา 107 (2) ขอ ข) แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับบริษัท ขอ 36
บริษัทจึงตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนกอนเขาทํารายการ
กรรมการตรวจสอบแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในวาระนี้บุคคลที่เกี่ยวโยงกันและ/หรือผูถือหุนผูมีสวนไดเสียตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทไดจัดสงรายชื่อและจํานวนหุน
ของบุคคลดังกลาว ณ วันที่ 8 เมษายน 2552 ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 28 เมษายน 2552 ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แลว จํานวนรวมของผูถือหุนซึ่งเขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ โดยไมรวมสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย เทากับ 390,753,386 คะแนน ซึ่งมติใน
วาระนี้ จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงดังกลาว
รองประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปขอมูลที่สําคัญของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ดังนี้
ชื่อบริษัท
ประเภทกิจการ
ลักษณะการดําเนินธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน/ทุนชําระแลว
จํานวนหุน ที่ซอื้
ราคาซื้อตอหุน
สัดสวนของหุนที่ถือกอนไดมา
สัดสวนของหุนที่ถือหลังไดมา
มูลคาของสินทรัพยที่ไดมา
แหลงเงินทุนทีใ่ ช

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด
ประกอบธุรกิจศูนยคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
ประกอบธุรกิจใหบริการพื้นที่สําหรับฝากเซิรฟเวอร (Co-Location Service)
บริการศูนยจัดการดูแลระบบ (Managed Services) และบริการ
ศูนยสํารอง Disaster Recovery Center (DRC) Services
180,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 18,000,000 หุน มูลคาหุนละ
10 บาท
หุนสามัญ จํานวน 3,060,000 หุน คิดเปนรอยละ 17.00 ของ
ทุนจดทะเบียน/ทุนชําระแลว
11.45 บาท
รอยละ 34.00
รอยละ 51.00
35,037,000 บาท
จากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

สรุปขอมูลทางการเงินที่สําคัญตั้งแตป 2549 ถึงป 2551
(หนวย:ลานบาท)
2549
สินทรัพยรวม
262.47
หนี้สินรวม
109.73
สวนของผูถือหุนรวม
152.74
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
8.49
รายไดคาบริการและการขาย
146.72
ตนทุนคาบริการและการขาย
90.73
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2550
271.17
98.01
173.16
9.62
196.64
106.14

2551
281.66
75.62
206.04
11.45
218.63
115.81
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(หนวย:ลานบาท)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)
จํานวนหุน (ลานหุน) (มูลคาที่ตราไว 10 บาท)

2549
(6.35)
(0.35)
18.00

2550
20.43
1.13
18.00

2551
32.88
1.83
18.00

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไดประเมินมูลคาหุนของบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ดังนี้
วิธีการประเมิน
ราคาประเมิน (บาทตอหุน)
วิธีที่ 1
วิธีมูลคาหุนตามบัญชี
11.45
วิธีที่ 2
วิธีมูลคากิจการจากการเปรียบเทียบกับกิจการใกลเคียงกัน
10.08 – 12.20
วิธีที่ 3
วิธีสวนลดกระแสเงินสด
12.57 – 13.64
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ไดมีมติเห็นชอบใหซื้อในราคาตามวิธีการ
ประเมินมูลคาหุนตามบัญชี ที่ราคาหุนละ 11.45 บาท ซึ่งเปนราคาต่ํากวาราคาที่ประเมินไดตามวิธีมูลคาสวนลดกระแสเงิน
สดที่ราคาหุนละ 12.57-13.64 บาท ซึ่งเปนวิธีการประเมินที่ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวาเหมาะสมที่สุด
กรรมการผูมีสว นไดเสียและ/หรือเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 ในวาระการลงทุนซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด กรรมการผูมีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไมเขารวมประชุม
พิจารณา และไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลว (โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียและ/หรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ไมเขารวมประชุมพิจารณาและออกเสียงในการประชุม) มีมติเห็นชอบการลงทุนในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด และได
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ในราคาและจํานวนดังกลาว ซึ่ง
ไดผานกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เปนประโยชนตอบริษัทและผูถือ
หุนผูถือหุนสมควรอนุมัติการเขาลงทุนในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ตามที่เสนอ
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด
จํานวน 3,060,000 หุน คิดเปนรอยละ 17.00 ของทุนชําระแลว ในอัตราคาหุนละ 11.45 บาท รวมเปนเงิน 35,037,000 บาท
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง (โดยผูถือหุนที่มีสวนไดไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)
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เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

361,493,330
11,300
29,248,756
390,753,386

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

92.51
0.00
7.49
100.00

วาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ อยางกวางขวาง ทั้งในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่อง
ที่ไดชี้แจงขางตน เรื่องทิศทางและแนวโนมในการทําธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการ
ประชุมผูถือหุน
นายวิโรจน สิตประเสริฐนันท ผูถือหุนมาดวยตนเอง ใหความเห็นตอที่ประชุมวา ตองการเห็นบรรยากาศในที่ประชุมมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยางกวางขวาง ในขณะเดียวกันก็นาจะตองรักษาเวลาของผูถือหุนดวย
นายนพดล พันธุสัมฤทธิ์ ผูถือหุนมาดวยตนเอง ขอใหกรรมการผูจัดการใหญประเมินสถานการณและทิศทางและ
เปาหมายกําไรในการดําเนินธุรกิจในป 2552 เพื่อเปนขอมูลประกอบการลงทุนตอไปของผูถือหุน ซึ่งกรรมการผูจัดการ
ใหญชี้แจงวา เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปนี้มีผลกระทบตอกําลังซื้อในประเทศ บริษัทมีทิศทางที่ตั้งมั่น
ที่จะการขยายธุรกิจสินคาและบริการไปยังตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดในภูมิภาคนี้ ไดแก กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย
เพื่อเพิ่มยอดขายจากตางประเทศชดเชยผลประกอบการที่ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งคงตองใช
เวลาอีกแนวทางหนึ่งซึ่งคณะจัดการไดใหความสําคัญ คือ การพลิกวิกฤติใหเปนโอกาสโดยการพิจารณาเขาซื้อกิจการที่
ประสบปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจและเสนอขายกิจการ เพื่อตอยอดธุรกิจตอไป นอกจากนี้ บริษัทยังพยายามนําเสนอ
สินคาและบริการใหม ๆ เพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายของลูกคา รวมทั้งการใหความสําคัญในการบริหาร
ตนทุนการผลิต พัฒนาระบบตาง ๆ ในการผลิตของโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
นายฮั่งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนมาดวยตนเอง ไดกลาวตอที่ประชุมวา มีความภาคภูมิใจที่ไดถือหุนของบริษัท และ
จากการที่ไดเขารวมประชุมกับบริษัทมาเปนเวลา 5 ปแลว มีความชื่นชมไดเห็นพัฒนาการในการจัดการประชุมผูถือหุน
ซึ่งบริษัทมีความพรอมและสามารถบันทึกคะแนนเสียงทุกเสียงไดอยางครบถวน อยางไรก็ตาม ในการประชุมผูถือหุน
อยากใหผูถือหุนทุกทานใชสิทธิของตนโดยคํานึงถึงสิทธิของผูถือหุนอื่นดวยการรักษาเวลา และถามใหตรงประเด็น
นายฮั่งใชไดขอบคุณคณะกรรมการทุกทาน ที่รวมกันบริหารงานใหบริษัทมีผลกําไร สามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุน
เสมอมา
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