สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553 ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 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
ที่ม าประชุ ม นายชิ น วั ฒ น ทองภั ก ดี เลขานุ ก ารบริษั ท ซึ่ ง ทํ า หนา ที่ เ ลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า
มีผูถือหุนเขารวมประชุมในวันนี้ ทั้งที่มาดวยตนเองและที่รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 167 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น
1,450,591,917 หุน หรือเทากับรอยละ 91.34 ของหุนที่จําหนายแลว ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
กรรมการบริษัทเขารวมประชุมจํานวน 14 ทาน ไดแก นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นายปณต สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ นางสาวพจนีย ธนวรานิช และนายสุวิทย เมษินทรีย ทั้งนี้ กรรมการ
1 ทาน คือ นายสถาพร กวิตานนท ติดภารกิจ ไมสามารถเขารวมประชุมไดในวันนี้ ผูเขารวมประชุมไดแก นายปฐพงศ
เอี่ย มสุ โ ร รองผู จั ด การใหญ กลุ มสิ น ค าและบริ ก ารทางอุ ป โภคบริ โ ภค นายธี ร ะพล เกีย รติ สุรนนท รองผูจั ด การใหญ
กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑ นายสมพร ภูมิวัฒน ผูชวยผูจัดการใหญฝายบรรจุภัณฑ นายชินวัฒน ทองภักดี
เลขานุการบริษัท นางกมลวรรณ ศิวรักษ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท นายสุวัฒน สืบสันติกุล ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิ น กลุ ม บริ ษั ท นางสุ จิ ต รา วิ ช ยศึ ก ษ ผู อํ า นวยการฝ า ยบั ญ ชี กลุ ม สิ น ค า และบริ ก ารทางเวชภั ณ ฑ
นายศุภกิจ อัศวชัย ผูอํานวยการฝายบัญชี กลุมธุรกิจตางประเทศ นายมนัส มนูญชัย ผูอํานวยการฝายบัญชี กลุมสินคา
และบริการทางอุตสาหกรรม นางสาวสุรีรัตน ศิลปสกุลสุข ผูอํานวยการฝายบัญชี กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค
นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน และนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีของบริษัท คณะผูบริหารกลุมบริษัท เบอรลี่
ยุคเกอร และกรรมการผูจัดการของบริษัทยอย
ประธานไดมอบใหนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ รองประธานกรรมการบริหาร เปนผูดําเนินการประชุมในวันนี้
นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ รองประธานกรรมการบริหาร ไดแจงตอผูถือหุนวา เพื่อใหการประชุมครั้งนี้เปนไปอยาง
เรียบรอย ขอใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับที่ประชุมเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียง โดยสรุปจากรายละเอียดซึ่งปรากฎในเอกสารประกอบการประชุม หนา 48 ของหนังสือบอกกลาว
นัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว โดยเลขานุการที่ประชุม
ไดแจงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2553
วา ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแลว จะไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนแตละวาระเปนแผนพิมพ
สี ข าว โดยในแต ล ะแผ น ย อ ยนั้ น จะระบุ ชื่ อ ผู ถื อ หุ น และสิ ท ธิ อ อกเสี ย ง โดยถื อ ว า หนึ่ ง หุ น มี ห นึ่ ง เสี ย ง ซึ่ ง ผู ถื อ หุ น และ
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ผูรับมอบฉันทะจะตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ใหถูกตองตรงกับวาระ สําหรับวาระที่ 2 นั้นจะไมมีการออก
เสียงลงคะแนน เพราะเปนวาระเพื่อทราบ สวนวาระที่ 5 นั้น จะใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนเปนแผนพิมพสีขาว
แยกตางหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้งหาทานแยกตางหากจากกัน เพื่อใหพิจารณา
เลือกเปนรายบุคคล สําหรับผูรับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผูมอบฉันทะไดออกเสียงลงคะแนนลวงหนา
มาแลวนั้น ผูรับมอบฉันทะจะไมไดรับและไมตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเจาหนาที่จะทําการรวม
เสียงของผูมอบฉันทะไวในแตละวาระใหลวงหนา ตามที่ผูมอบฉันทะไดกรอกไวในหนัง สือมอบฉันทะ สําหรับ การทํา
เครื่องหมายลงบนบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียงในแตละวาระ โดยใหผูถือหุนทําเครื่องหมายถูกหรือกากบาท อยางใดอยางหนึ่งลงในชองที่เปนความประสงคของ
ทานเพียงชองเดียว สําหรับในวาระที่ 5 นั้นก็จะใชวิธีเดียวกัน แตออกเสียงลงคะแนนเปนรายบุคคลใหตรงกับชื่อบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแตละทานซึ่งประธานในที่ประชุมหรือผูที่ดําเนินการประชุมแทนอยูในระหวางนั้นไดขอใหผู
ถือหุนลงคะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปดเผย โดยประธานในที่ประชุมหรือผูที่ดําเนินการประชุมแทน
อยูในระหวางนั้นจะขอใหผูถือหุนที่งดออกเสียง หรือไมเห็นดวยยกมือขึ้น และสงบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน
ที่ทํ าเครื่อ งหมายแลว และถู กตอ งตรงกับ วาระที่กํา ลัง พิจ ารณาให แ กเจา หนา ที่ที่ทํา การรวบรวม เพื่อ นํา ไปเขา ระบบ
คอมพิ ว เตอร นั บ คะแนนเสีย ง เมื่อ เจ า หนา ที่ ทํ า การรวบรวมบั ต รจากผู ถื อ หุน ที่ ง ดออกเสี ย งหรื อ ไม เห็ น ด ว ยเสร็ จ แล ว
เจาหนาที่จะทําการรวบรวมบัตรจากผูถือหุนที่เห็นดวยเพื่อนําไปเขาระบบคอมพิวเตอรนับคะแนนเสียงตอไป ทั้งนี้ ผูถือหุน
ที่มาเขารวมประชุมสายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเขารวมประชุมทันเทานั้น สําหรับทานผูถือหุนที่เขา
รวมประชุมแตไมสงบัตรลงคะแนนนั้น จะถือวางดออกเสียง โดยบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมาย
อื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูกหรือกากบาทเพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มีการกาเครื่องหมายในชองมากกวาหนึ่งชอง หรือเปน
การออกเสียงลงคะแนนไมตรงกับวาระที่กําลังจะพิจารณา จะถือเปนบัตรเสีย
เพื่อใหการเก็บบัตรและการนับคะแนนเสียงเปนไปอยางถูกตอง และโปรงใส รองประธานกรรมการบริหาร ไดขอให
ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ประกอบดวยตัวแทนจากผูถือหุน ตัวแทนจากผูสอบบัญชี และตัวแทน
ที่ปรึกษากฏหมาย เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ทั้งนี้ นางธิมาภรณ เตชะมนูญ ผูถือหุน ไดเสนอตัวเขาเปน
คณะกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับตัวแทนจากผูสอบบัญชีและที่ปรึกษากฏหมาย
ไดแก
นางสาวศุภาพรรณ
เสถียรภาพงษ และนายปองพล ประสาทมงคล การประชุมไดดําเนินไปตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
ในระหวางนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขามาเพิ่มเติมจํานวน 32 ทาน ทําใหจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น
กอนการเริ่มประชุม รวมเปนจํานวน 199 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 1,498,714,890 หุน คิดเปนรอยละ 94.37 ของหุนที่
จําหนายแลว

หนา 8

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม
ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
รองประธานกรรมการบริหาร ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวารายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุมผูถือหุน
สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหาร จึงขอเสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552
ตามที่รองประธานกรรมการบริหาร เสนอดวยคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,497,226,154
310,300
1,178,436
1,498,714,890

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.90
คิดเปนรอยละ 0.02
คิดเปนรอยละ 0.08
คิดเปนรอยละ 100.00

วาระที่ 2
รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท
ประจําป 2552 เพื่อใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552
คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี
รองประธานกรรมการบริหาร เสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมแลว และไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผูจัดการใหญ แถลงรายงานของคณะกรรมการถึง
กิจการของบริษัทในรอบป 2552 ที่ผานมา
กรรมการผูจัดการใหญแนะนําคณะจัดการแกผูถือหุน และไดแถลงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร
(บีเจซี) และสรุปเหตุการณสําคัญปการเงิน 2552 ตอที่ประชุม ดังนี้
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปญหาอันทาทายในป 2552 จากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซา รวมไปถึงการชะลอ
ตั ว ในการบริ โ ภคของภาคเอกชนและการส ง ออก อี ก ทั้ ง สถานการณ ค วามไม แ น น อนทางการเมื อ งภายในประเทศ
อยางตอเนื่อง ซึ่งเห็นไดชัดจากภาวะการหดตัวของเศรษฐกิจในชวงครึ่งแรกของป 2552 ดวยอัตราการวางงานที่เพิ่มสูงขึ้น
การเติบโตที่ติดลบของการสงออกและดัชนีราคาผูบริโภครวมทั้งรายไดภาคเกษตรกรรมที่ลดลง
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อยางไรก็ตาม แมวาปจจัยลบดังกลาวจะเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในชวงตนป 2552 หากแตเศรษฐกิจของประเทศไทยกลับ สง
สัญญาณของการคอย ๆ ฟนตัวอยางตอเนื่องในชวงปลายป โดยในไตรมาสสุดทายของป 2552 อัตราการเติบโตของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 5.8 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตติดลบรอยละ 2.7 ของไตรมาสที่ 3
ซึ่งสงผลใหอัตราการเติบโตของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศติดลบอยูที่เพียงรอยละ 2.3 สําหรับป 2552 นอยกวา
ประมาณการของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่คาดการณไวที่ติดลบรอยละ 3.5
ปจจัยเสี่ยงและภาวะความผันผวนตาง ๆ ขางตน ทําใหป 2552 เปนปที่ยากลําบากแตทาทายสําหรับบีเจซี บริษัทไดใชจาย
อยางระมัดระวัง พรอมกับดําเนินโครงการลดตนทุนอีกหลายโครงการ และติดตามสถานการณราคาพลังงานตลอดจนราคา
วัตถุดิบหลักอยางใกลชิด อีกทั้งใหความสําคัญกับกลยุทธ โดยมุงเนนการสนองตอบอยางฉับไวกับสภาพแวดลอมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ประกอบกับปจจัยที่สําคัญคือ การรวมมือรวมใจ และความพยายามอยางแข็งขันจากทุกฝาย
ในองคกร ทําใหผลประกอบการของบีเจซีในปที่ผานมาอยูในระดับที่นาพอใจ นอกจากนี้ การปรับโครงสรางองคกรในเดือน
พฤศจิกายน 2551 แสดงใหเห็นถึงการผนึกกําลังที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของแผนกขายและการตลาดของทุกกลุมสินคาและ
บริการ
สําหรับป 2552 บีเจซีมองเห็นสัญญาณการฟนตัวของผลประกอบการของกลุมสินคาและบริการทางอุตสาหกรรม
สวนทางดานกลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคนั้น ปที่ผานมานับวาเปนปที่ประสบความสําเร็จอยางมาก ในขณะที่
กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิครายงานยอดขายอยูในระดับใกลเคียงกันกับป 2551 นอกจากนี้ บีเจซีได
สรางความแข็งแกรงและขยายกลุมธุรกิจตางประเทศ โดยในเดือนธันวาคม 2552 บีเจซี อินเตอรเนชั่นแนล (เวียดนาม)
ลิมิเต็ด ไดรับใบอนุญาตการลงทุนในเวียดนาม ซึ่งทําใหสามารถดําเนินธุรกิจผลิตและนําเขาขวดแกวทุกประเภท และสามารถ
ทําการคาผลิตภัณฑอื่นที่หลากหลายในประเทศเวียดนามได ใบอนุญาตซึ่งมีอายุ 50 ปนี้จะเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่ง
ซึ่งจะทําใหบีเจซีสามารถขยายธุรกิจตางประเทศออกไปไดอยางกวางขวางในเวียดนาม
ในการกาวตอไปขางหนา บีเจซีเชื่อวาภาวะทางเศรษฐกิจจะเริ่มฟนตัวมากขึ้นในป 2553 และมีความเชื่อมั่นที่จะทําใหธุรกิจ
ทั้งในประเทศและตางประเทศเติบโตตอไป บีเจซีมีความมุงมั่นที่จะเปนผูใหบริการทางดานซับพลายเชนอยางครบวงจรใน
ภูมิภาคนี้ โดยจะนําสินคาและบริการที่มีคุณภาพสูชีวิตประจําวันของผูบริโภค ดวยกลยุทธการยางกาวอยางระมัดระวัง ความ
รวมมือจากทุกภาคสวนของบีเจซี บีเจซีมีความตั้งใจที่จะเปนคูคาที่ดี และมุงมั่นที่จะมอบผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูมีสวน
รวมในธุรกิจ
การเงิน
รายไดรวมของบีเจซี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 อยูที่ 23,070 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2.3 เมื่อเทียบกับป 2551
และมีกําไรสุทธิสําหรับสวนของผูถือหุน 1,262 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 16.5
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ราคาหุน
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ราคาหุนของบริษัท อยูที่ 5.00 บาท เพิ่มขึ้นจากราคา ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 ซึ่งอยูที่ 4.08
บาท คิดเปนอัตราผลตอบแทนตอปรอยละ 22.3
ผลการดําเนินงานของธุรกิจหลักโดยสังเขป
กลุมสินคาและบริการทางอุตสาหกรรม
ยอดขายป 2552 ในกลุมสินคาและบริการทางอุตสาหกรรมอยูในระดับที่ใกลเคียงกับป 2551 แมวาความตองการตลาด
รวมในดานบรรจุภัณฑแกวและกระปองตลอดจนสินคาและบริการที่เกี่ยวกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยูในระดับที่ออนตัว
ธุรกิจบรรจุภัณฑแกวมีผลประกอบการที่ดีขึ้นตลอดป 2552 เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลักลดลง โดยเฉพาะโซดาแอซ ประกอบ
กั บการปรั บปรุ งผลผลิ ตตลอดจนราคาขายผลิ ตภั ณฑ โดยเฉลี่ ยที่ สู ง ขึ้ น ด านธุ รกิ จบรรจุ ภั ณ ฑ ก ระป อ งอะลู มิ เ นี ย ม
ผลประกอบการกลับคืนสูภาวะปกติในชวงไตรมาสสุดทายเนื่องจากอุปสงคที่เพิ่มขึ้น ราคาเศษอะลูมิเนียมสูงขึ้น และ
ตนทุนสินคาคงเหลือที่ลดลง สําหรับธุรกิจสินคาและบริการประเภทโครงสรางเหล็กชุบสังกะสี และสินคาและบริการ
ทางวิศวกรรม ป 2552 เปนปที่ทาทายเนื่องจากความตองการทางดานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานลดลงตามการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจทั่วโลก อยางไรก็ตาม ธุรกิจเหลานี้ก็ยังคงรักษายอดขาย โดยเทียบเคียงกับป 2551 ไวได
กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค
กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคมีผลประกอบการที่โดดเดน โดยที่กําไรสุทธิเพิ่มขึ้นอยางมากจากป 2551 ถึง
รอยละ 60.4
แมธุรกิจอาหารจะไดรับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและการแขงขันอยางตอเนื่อง ยอดขายผลิตภัณฑที่บีเจซี
เปนเจาของตราสินคา เชน ขนมขึ้นรูป “ปารตี้” และ “แคมปส” รวมทั้งผลิตภัณฑซึ่งเปนตราสินคาของบริษัทภายนอก เชน
“กาโตะ” และ “ดรอสเต” ยังคงเติบโตตลอดทั้งป
ทางดานธุรกิจกระดาษทิชชูและธุรกิจในกลุมผลิตภัณฑเครื่องใชสวนตัวนั้น รายงานผลประกอบการที่เติบโตขึ้นมาก ธุรกิจ
กระดาษทิชชูสรางผลกําไรสูงสุดเปนประวัติการณ เนื่องจากประสบความสําเร็จใน การปรับปรุงประสิทธิภาพ ควบคุม
คาใชจาย และราคาเยื่อกระดาษที่ลดลง ในขณะเดียวกัน ธุรกิจในกลุมผลิตภัณฑเครื่องใชสวนตัวมียอดขายเติบโตขึ้นมาก
เชนกัน โดยเฉพาะ สบูภายใตตราสินคา “นกแกว” จากความสําเร็จในการสรางตราสินคาและกิจกรรมการตลาดอยาง
ตอเนื่อง ธุรกิจโลจิสติกสมีรายไดสูงขึ้นจากบริการดานคลังสินคาและบริการเปนตัวแทนในการดําเนินพิธีการทางศุลกากร
อัตราการใชบริการคลังสินคาโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากป 2551 ทั้งที่ศูนยกระจายสินคาที่กิ่งแกวและคลังสินคาที่กลวยน้ําไท
กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและเทคนิค
ยอดขายในกลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑดีขึ้นทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในฝายเครื่องมือและวัสดุทางการแพทย
ในป 2552 ซึ่งเปนปที่ทาทาย กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑไดใหความสําคัญมากขึ้นกับการแสวงหาผลิตภัณฑใหม ๆ
ที่ใชเทคโนโลยีสูงและมีเอกลักษณเฉพาะตัว การเสริมสรางสัมพันธที่ดีกับลูกคา ตลอดจนการฝกอบรมพนักงานมากยิ่งขึ้น
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ในไตรมาสที่สองของป 2552 กลุมธุรกิจนี้ไดเปดตัวหุนยนตผาตัด “ดาวินชี” ซึ่งเปนหุนยนตที่ชวยในการผาตัดโดยใชระบบ
การทําศัลยกรรมแบบแผลเล็ก (Minimally Invasive) ซึ่งถือเปนการยกระดับการทําธุรกิจดวยการนําเสนอเทคโนโลยีที่
กาวหนาใหแกลูกคาสูระดับที่สูงขึ้นไปอีกในแงของการเสนอเทคโนโลยีที่กาวหนา
ป 2552 ถือเปนปที่ดีปหนึ่งของกลุมสินคาและบริการทางเทคนิคเพราะสามารถรักษายอดขายไวไดในระดับเดียวกับปที่
ผานมา ธุรกิจนี้ไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจสืบเนื่องจากผลิตภัณฑและบริการสวนใหญเกี่ยวของกับ
ความตองการจากภาคอุตสาหกรรม เชน เคมีภัณฑอุตสาหกรรม และสารที่ใชในระบบทําความเย็น และความตองการ
ดานอุปโภคของลูกคา เชน ผลิตภัณฑเครื่องเขียนและการพิมพ
กลุมสารสนเทศ
ตามแผนกลยุทธของบีเจซีที่มุงมั่นที่จะนําระบบสารสนเทศที่ดีเยี่ยมมาใชในการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง บีเจซีจึงไดซื้อ
หุนสามัญของบริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จํากัด (ทีซีซีที) เพิ่มขึ้น (รอยละ 17.0 ของทุนชําระแลว) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552
จากบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จํากัด ทั้งนี้การซื้อหุนดังกลาว ทําใหบีเจซีถือหุนในทีซีซีทีเพิ่มขึ้นจากรอยละ 34.0 เปนรอยละ 51.0
การตัดสินใจเพิ่มสัดสวนการลงทุนในทีซีซีทีสอดคลองกับทิศทางของบีเจซีที่มุงมั่นในการสรางความแข็งแกรงของระบบและ
กระบวนการสารสนเทศ ใหมีความพรอมในการเติบโตธุรกิจ บีเจซีไดนําระบบสารสนเทศ SAP เขามาใช ซึ่งเปนระบบที่มี
ชื่อเสียงในการจัดการขอมูล และจะสงผลใหบีเจซีสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการขอมูลและมีการกํากับดูแล
กิจการที่ดีขึ้น ในฐานะที่ทีซีซีทีเปนผูใหบริการระบบสารสนเทศ SAP รายแรกในประเทศไทย ทําใหทีซีซีทีมีเครื่องมือและ
การบริการที่ไดระดับมาตรฐานสากล มีกระบวนการที่ไดรับการพิสูจนแลว และมีประสบการณในการใหบริการในดานการ
จัดการทรัพยากรในองคกรและการจัดการเชิงกลยุทธ ทั้งหมดนี้ จะเปนสวนสําคัญในการสงเสริมใหธุรกิจของบีเจซีมีการ
เติบโตไดอยางรวดเร็ว และสรางความเชื่อมั่นใหกับคูคา ลูกคา และหนวยงานที่เกี่ยวของอีกดวย
กรรมการผูจัดการใหญไดกลาวในนามของคณะกรรมการบริษัทวา
ผลงานตาง ๆ ที่กลาวมาขางตน และความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหนา ทางคณะผูบริหารตองขอขอบคุณ ความ
รวมมือรวมใจ และการสนับสนุนจากลูกคา จากพันธมิตรทางธุรกิจ และจากพนักงานทั้งหมดกวา 5,700 คนของเรา และที่
ตองกลาวถึงเปนอยางมากก็คือ แรงสนับสนุนและกําลังใจจากทานผูถือหุน ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญจูงใจใหคณะผูบริหาร
มีความมุงมั่นในการนําพาธุรกิจของบริษัท ไปสูความสําเร็จยิ่ง ๆ ขึ้นไป ซึ่งคณะผูบริหารขอนอมแสดงความขอบคุณ
อยางสูง
นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอย ไดกลาวแสดงความชื่นชมคณะกรรมการและ
ผูบริหารที่สามารถสรางผลกําไรไดเปนที่นาพอใจ โดยเฉพาะในชวงครึ่งปหลังที่สามารถสรางผลกําไรไดกวาสองในสามของ
ผลกําไรทั้งป และไดสอบถามแนวโนมของตนทุนของผลิตภัณฑตาง ๆ เชน ตนทุนในการผลิตขวดแกวในอุตสาหกรรม
ขวดแกวที่มีการปรับขึ้นมาโดยตลอด ปจจุบันมีแนวโนมเชนไร ตนทุนในสวนของเยื่อกระดาษยังคงมีการปรับขึ้นอยูอีก
หรือไม และปจจัยอะไรที่ทาทายตอการดําเนินธุรกิจในป 2553
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ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการใหญไดกลาวขอบคุณ และชี้แจงวาตนทุนวัตถุดิบในการผลิตขวดแกวในปจจุบันยังคงทรงตัว บริษัท
สามารถบริหารตนทุนในสวนนี้ไดดวยการทําสัญญาซื้อขายลวงหนา และติดตามแนวโนมราคาตลาดอยางใกลชิดซึ่งราคา
ในไตรมาสแรกของป 2553 นี้ ยังคงทรงตัวไมแตกตางจากไตรมาส 4 ของป 2552 มากนัก สําหรับในธุรกิจผลิตกระดาษ
ทิชชู บริษัทไดรับผลกระทบจากปรากฎการณทางธรรมชาติที่ไมอาจคาดหมายได โดยเฉพาะเหตุการณธรณีพบิ ัติที่
ประเทศชิลีนั้น มีผลกระทบตอราคาเยื่อกระดาษ โดยเฉพาะเยื่อใยสั้นเนื่องจากโรงงานผลิตดังกลาวอยูในพื้นที่ที่เกิด
ภัยพิบัติ อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความพยายามอยางตอเนื่องที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ และลดตนทุนในดานตาง ๆ
ไมวาจะเปนการนําเยื่อกระดาษในประเทศมาใช เยื่อกระดาษรีไซเคิล หรือเยื่ออื่นที่เปนแนวทางใหม ๆ ซึ่งสงผลใหไตรมาส
แรกของปนี้บริษัทยังคงควบคุมตนทุนไดเปนอยางดี
เมื่อไมมีการซักถามอื่นใดแแแแรองประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปและรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทประจําป 2552
ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2552 ตามที่กรรมการผูจัดการใหญแถลง
ในระหวางนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขามาเพิ่มเติมจํานวน 11 ทาน ทําใหจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น
กอนการเริ่มประชุมในวาระถัดไป รวมเปนจํานวน 210 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 1,499,283,139 หุน คิดเปนรอยละ 94.28
ของหุนที่จําหนายแลว
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว
ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตอง ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงิน
งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
รองประธานกรรมการบริหารไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้เปนเรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
งบดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและ
งบกําไรขาดทุนดังกลาวไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตอง และผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปของกรรมการและงบการเงิน
ตั้งแตหนา 46 -138 ทั้งนี้ ไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผูจัดการใหญ รายงานสรุปในประเด็นที่สําคัญตอ
ที่ประชุม
กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานสรุปตอที่ประชุมวางบดุล งบกําไรขาดทุน และอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญ โดยในสวน
ของงบดุลมีการเติบโตขึ้นประมาณรอยละ 1.0 ขณะที่หนี้สินรวมลดลงประมาณรอยละ 4.6 เนื่องมาจากการชําระหนี้คืน
สวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7.4 และ ณ สิ้นป 2552 มูลคาตามบัญชีตอหุนเทากับ 7.16 บาท เพิ่มขึ้นจาก
ป 2551 ประมาณรอยละ 7.4 สําหรับงบกําไรขาดทุนนั้นเปนไปตามที่ไดรายงานใหที่ประชุมทราบแลวในวาระที่ 2 ทั้งนี้
ในปที่ผานมาบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนประมาณรอยละ 24.57 เพิ่มขึ้นจากป 2551 ประมาณรอยละ 3.1 อัตรากําไรจาก
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การดําเนินงานกอนหักดอกเบี้ยจายและภาษีประมาณรอยละ 8.30 เพิ่มขึ้นจากปที่ผานมาประมาณรอยละ 0.6 และมีอัตรา
กําไรสุทธิสําหรับสวนของผูถือหุนประมาณรอยละ 5.53 เพิ่มขึ้นจากป 2551ประมาณรอยละ 0.7
รองประธานกรรมการบริหาร ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงบการเงิน งบดุล และงบกําไรขาดทุน
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท
นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเกี่ยวกับคาใชจายในการขายที่ปรับ
เพิ่มขึ้นจากป 2551 มาจากสาเหตุใด และแนวโนมเกี่ยวกับคาใชจายในการขายสําหรับป 2553 จะเปนไปในทิศทางใด ตลอดจน
แนวโนมของคาใชจายในการลงทุนและแผนงานในการลงทุนของบริษัทในป 2553
ทั้งนี้ กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงวารายจายดังกลาวที่เพิ่มขึ้นมาจากคาใชจายในการทําการตลาดผลิตภัณฑใหม ๆ ที่
ออกวางจําหนายในป 2552 และสรางตราสินคาใหเปนที่จดจํา สําหรับแนวโนมในป 2553 บริษัทจะยังคงเสริมสรางความ
แข็งแกรงของตราสินคาของบริษัท ควบคูไปกับการทําการตลาดอยางตอเนื่องโดยเห็นวาเปนเรื่องการลงทุนในระยะยาว
อยางไรก็ตาม บริษัทจะควบคุมตนทุนในสวนนี้ใหอยูในระดับที่ควบคุมได สําหรับเรื่องแผนงานลงทุนนั้นในชวง 2-3 ป
ที่ผานมาบริษัทไดลงทุนในสวนของการขยายกําลังการผลิตขวดแกวโดยเฉพาะที่โรงงานผลิตขวดแกวที่
อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ โดยในป 2553 บริษัทไดตั้งงบประมาณการลงทุนไวประมาณ 1,000 ลานบาท เพื่อดําเนินการตาม
ธุรกิจปกติ และชดเชยคาเสื่อมตาง ๆ ในกลุมสินคาและบริการทางอุตสาหกรรม และกลุมสินคาและบริการทางอุปโภค
บริโภค รวมถึงการควบรวมกิจการอื่น ๆ ที่บริษัทอยูในระหวางศึกษาความเปนไปได
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามคําถามอื่นใด รองประธานกรรมการบริหารได เสนอใหที่ประชุมพิจารณางบการเงินประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษทั อันประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบอืน่ ๆ ตามที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว
พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีถูกตองแลว
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวดวยคะแนนเสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,496,966,885
310,300
2,005,954
1,499,283,139

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.85
0.02
0.13
100.00

ในระหวางนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขามาเพิ่มเติมจํานวน 4 ทาน ทําใหจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น
กอนการเริ่มประชุมในวาระถัดไป รวมเปนจํานวน 214 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 1,499,297,939 หุน คิดเปนรอยละ 94.40
ของหุนที่จําหนายแลว
หนา 14
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วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552
และการจัดสรรกําไรตามกฎหมาย
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาเงินปนผลประจําป 2552 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 41.52 ของกําไรสุทธิ หรือ คิด
เปนรอยละ 86.00 ของกําไรสุทธิคงเหลือหลังหักคาใชจายในการลงทุน ซึง่ บริษทั ไดคาํ นึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือ
โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนตาง ๆ จากธุรกิจทีด่ ําเนินอยูในปจจุบัน หรือธุรกิจใหม ๆ ในอนาคต เปน
จํานวนทีเ่ หมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปน
ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552
รองประธานกรรมการบริหาร แถลงตอที่ประชุมวาบริษัทขอเสนอจายเงินปนผลประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.33 บาท
คิดเปนจํานวนเงินรวม 524,081,250 บาท ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 11
กันยายน 2552 คิดเปนจํานวนเงิน 190,575,000 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวดสิ้นป หุนละ 0.21 บาท คิดเปนจํานวนเงิน
333,506,250 บาท โดยนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ใชหลักเกณฑไมต่ํากวา
รอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของผลประกอบการโดยรวมของกลุมบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) หลังหัก
สํารองตาง ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทไดคํานึงถึงกระแสเงินสด และ/หรือ โครงการลงทุนหรือโครงการขยายการลงทุนตาง ๆ
จากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบัน หรือธุรกิจใหม ๆ ในอนาคต ตามความเหมาะสม ซึ่งจากผลการดําเนินงานประจําป 2552
บริษัทจายเงินปนผลคิดเปนอัตรารอยละ 41.52 ของกําไรสุทธิ หรือ คิดเปนรอยละ 86.00 ของกําไรสุทธิคงเหลือหลังหัก
คาใชจายในการลงทุน
ทั้งนี้ รองประธานกรรมการบริหาร ไดขอใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเสนอรายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงิน
ปนผล ดังนี้
(หนวย : บาท)
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรตนป 2552
4,317,441,994
จายเงินปนผลงวดสิ้นป 2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ในอัตราหุนละ 0.15 บาท
(238,218,750)
4,079,223,244
กําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป
1,262,101,459
5,341,324,703
จายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท
(190,575,000)
คงเหลือกําไรสะสมเพื่อการจัดสรร
5,150,749,703
เสนอจายเงินปนผลงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 0.21 บาท
(333,506,250)
กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป
4,817,243,453
เงินปนผลประจําป 2552
จายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท
190,575,000
333,506,250
เสนอจายเงินปนผลงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 0.21 บาท
รวมเงินปนผลป 2552
524,081,250
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กรรมการผูจัดการใหญไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.33 บาท คิดเปน
จํานวนเงิน 524,081,250 บาท คิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 41.52 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 2552
(ประมาณรอยละ 64 หากคํานวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการ) หรือคิดเปนรอยละ 86.00 ของกําไรสุทธิคงเหลือหลังหัก
คาใชจายในการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 จํานวนหุนละ 0.12 บาท
คงเหลือเงินปนผลจายงวดสิ้นปหุนละ 0.21 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 333,506,250 บาท โดยเปนจํานวนเงินที่
คณะกรรมการพิจารณาซึ่งไดคํานึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือการขยายการลงทุนตาง ๆ
จากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบัน หรือธุรกิจใหม ๆ ในอนาคตแลวเห็นวาเปนจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัท ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2552 ทั้งนี้ บริษัท
ไดกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 และ
บริษัทจะจายเงินปนผลใหทานผูถือหุนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
รองประธานกรรมการบริหาร
ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางเเๆ
ผลการดําเนินงานประจําป 2552 และการจัดสรรกําไรตามกฎหมาย

ที่เกี่ยวของกับการจายเงินปนผลสําหรับ

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนรายยอย ไดตั้งขอสังเกตในประเด็นของฐานกําไรสุทธิที่นํามาใชคํานวณอัตรารอย
ละในการจายปนผลที่นาจะเปนตัวเลขจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ไมใชงบการเงินรวม ซึ่งหากเมื่อคํานวณจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการแลวจะทําใหอัตรารอยละเมื่อเทียบกับกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นเปนประมาณกวารอยละ 60
กรรมการผูจัดการใหญ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดตั้งขอสังเกต และชี้แจงใหทราบวาการจายปนผลของบริษัทนั้นจาย
จากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีและการตั้งสํารองตาง ๆ โดยบริษัทไดคํานึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ
และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนตาง ๆ จากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบัน ซึ่งไดมีระบุไวอยางชัดเจนใน
นโยบายการจายปนผลของบริษัท และบริษัทไดปฏิบัติในแนวทางนี้มาโดยตลอด
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม รองประธานกรรมการบริหารไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผล
การดําเนินงานประจําป 2552 และการจัดสรรกําไรตามกฎหมาย
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2552 ในอัตราหุนละ 0.33 บาท
โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท คงเหลือจาย
เงินปนผลงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 0.21 บาท และกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 14
พฤษภาคม 2553 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 และบริษัทจะจายเงินปนผลใหทานผูถือหุนในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ดวย
คะแนนเสียง
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เห็นดวยจํานวน
1,497,303,264 เสียง
คิดเปนรอยละ 99.87
ไมเห็นดวยจํานวน
312,030 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.02
งดออกเสียงจํานวน
1,682,645 เสียง
คิดเปนรอยละ 0.11
จํานวนหุนรวม
1,499,297,939 เสียง
คิดเปนรอยละ 100.00
ในระหวางนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขามาเพิ่มเติมจํานวน 2 ทาน ทําใหจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น
กอนการเริ่มประชุมในวาระถัดไป รวมเปนจํานวน 216 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 1,499,299,639 หุน คิดเปนรอยละ 94.40
ของหุนที่จําหนายแลว
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงตั้งกรรมการทีต่ องออกตามวาระ 5 ทาน คือ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล และ
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการทีต่ องออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูม ีความรูความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท
รองประธานกรรมการบริหาร ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ จะตองมีกรรมการออกจาก
ตําแหนงตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด หรือเทากับ 5 ทาน ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 17
ดังมีรายนามตอไปนี้
1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
2. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
3. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
4. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
5. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งขอมูลกรรมการทั้ง 5 ทาน
ไดสงใหผูถือหุนตามเอกสารแนบลําดับที่ 5 ในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
อนึ่ง นายชินวัฒน ทองภักดี เลขานุการบริษัท ซึ่งทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาเนื่องจากวาระนี้
เปนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ จึงขอเชิญกรรมการที่ตองเขารับการเลือกตั้งเขาเปนกรรมการ
อีกวาระหนึ่งทั้ง 5 ทาน ออกจากหองประชุมเพื่อใหที่ประชุมสามารถพิจารณาไดอยางเต็มที่ และเพื่อความโปรงใสตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
รองประธานกรรมการบริหาร ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตาง ๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามในวาระนี้
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ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ทาน เปนรายบุคคลแยกตางหากจากกันไปตามลําดับ โดยที่กรรมการที่เขารับการ
เลือกตั้งทั้ง 5 ทานไมไดอยูในที่ประชุมในวาระนี้ และที่ประชุมไดมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
อีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,496,434,544
310,300
2,554,795
1,499,299,639

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.81
0.02
0.17
100.00

ในระหวางนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขามาเพิ่มเติมจํานวน 1 ทาน ทําใหจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น
รวมเปนจํานวน 217 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 1,497,301,639 หุน คิดเปนรอยละ 94.28 ของหุนที่จําหนายแลว
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,497,239,731
310,300
1,751,608
1,499,301,639

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.86
0.02
0.12
100.00

ในระหวางนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขามาเพิ่มเติมจํานวน 4 ทาน ทําใหจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น
รวมเปนจํานวน 221 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 1,497,303,839 หุน คิดเปนรอยละ 94.40 ของหุนที่จําหนายแลว
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,496,420,754
310,300
2,572,785
1,499,303,839

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.81
0.02
0.17
100.00

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,497,239,744
310,300
1,753,795
1,499,303,839

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.86
0.02
0.12
100.00
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ในระหวางนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขามาเพิ่มเติมจํานวน 1 ทาน ทําใหจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทั้งสิ้น
รวมเปนจํานวน 222 ทาน ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 1,497,303,840 หุน คิดเปนรอยละ 94.40 ของหุนที่จําหนายแลว
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,497,240,744
310,300
1,752,796
1,499,303,840

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.86
0.02
0.12
100.00

วาระที่ 6
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการ
จํานวนเงินไมเกิน 25,000,000 บาทตอป ทีน่ ําเสนอเปนจํานวนที่เหมาะสม
ผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาว
และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ
ประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับ
กรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ
รองประธานกรรมการบริหาร ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา สมควรขอเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจายคาตอบแทนแกกรรมการที่ไมไดรับเงินเดือน
และคาที่ปรึกษาเปนประจําจากบริษัท
เปนเงินจํานวนไมเกิน 25,000,000 บาทตอป ประกอบดวยคาตอบแทนกรรมการประจําเดือน จํานวนไมเกิน 15,000,000
บาทตอป และโบนัสกรรมการประจําปจํานวนไมเกิน 10,000,000 บาทตอป และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทน
ที่จะจายใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ
รองประธานกรรมการบริหาร ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของ
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม รองประธานกรรมการบริหาร จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยวาระนี้ตองไดรับ
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติ
อนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,496,377,113
310,310
2,616,417
1,499,303,840
หนา 19

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.81
0.02
0.17
100.00
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วาระที่ 7
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา สมควรแตงตั้ง
1. นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือ
3. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 จาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั
ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ
คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน และไมมีความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของใดกับบริษัท ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชีที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ
เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
คาสอบบัญชีประจําป 2553 จํานวน 1,000,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส
จํานวน 1,875,000 บาท รวมเปนเงิน 2,875,000 บาท เปนจํานวนทีเ่ หมาะสม
ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เสนอในอัตราคาสอบบัญชี 2,875,000 บาทตอป
รองประธานกรรมการบริหารไดเชิญนายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ แถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ
ขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4439 หรือนางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาต เลขทะเบียน 3757 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยใหคนใด
คนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือก
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน
และไมมีความสัมพันธหรือเกี่ยวของใดกับบริษัท
ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีที่เสนอเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย คาสอบบัญชีประจําป 2553 จํานวน 1,000,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส จํานวน
1,875,000 บาท รวมเปนเงิน 2,875,000 บาท เปนจํานวนที่เหมาะสม
รองประธานกรรมการบริหาร ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามในประเด็นที่เกี่ยวของ
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดซักถาม รองประธานกรรมการบริหาร จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมพิจารณา
แลวและมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ไดกลาวนามมาขางตน
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และ
คาสอบบัญชีประจําป 2553 จํานวน 1,000,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส จํานวน 1,875,000 บาท รวมเปน
เงิน 2,875,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง
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เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
จํานวนหุนรวม

1,496,483,553
310,300
2,509,987
1,499,303,840

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.81
0.02
0.17
100.00

วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ อยางกวางขวาง รวมถึงขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดการประชุมผูถือหุน
นายเดชา สุนทรารชุน ผูถือหุนรายยอย ไดสอบถามเกี่ยวกับความคืบหนาการลงทุนในประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทได
เคยแจงใหทราบวาไดมีการดําเนินการไปแลวตั้งแตเดือนธันวาคม 2552
กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวาบริษัทใหความสําคัญในการลงทุนในประเทศเวียดนามโดยมีวัตถุประสงค
อยางหนึ่ง คือ เพื่อใชสินทรัพยที่มีอยูในประเทศเวียดนามซึ่งบริษัทไดเขาไปลงทุนตั้งโรงงานขวดแกวไวตั้งแต ป 2538
สําหรับความคืบหนาที่ไดเคยแจงใหทราบในชวงเดือนธันวาคม 2552 นั้น เปนเรื่องที่บริษัทไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ขายสินคา กระจายสินคาในประเทศเวียดนาม อยางไรก็ตาม นโยบายในภาพใหญของบริษัทมีแนวทางการลงทุนในประเทศ
เวียดนามทั้งในภาคอุตสาหกรรม และการขายเชนเดียวกับการดําเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งในสวนภาค อุตสาหกรรม
บริษัทอยูในระหวางการศึกษาความเปนไปไดและหาผูรวมลงทุน สําหรับการขายนั้น บริษัทไดเริ่มศึกษา
หาชองทาง
การตลาดในการขายขวดแกวซึ่งไดเริ่มดําเนินการมาแลวในชวง 2-3 ปที่ผานมา
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนรายยอย ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับสถานที่จัดประชุมเพื่อเปนขอเสนอสําหรับการ
จัดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งถัดไป
และมีขอสังเกตเกี่ยวกับโครงสรางของงบการเงินเฉพาะกิจการที่มีการเติบโตของ
ยอดขายที่สูงขึ้นมาก และมีคาใชจายการขายที่เพิ่มขึ้น จึงมีขอสังเกตวาแนวทางในป 2553 จะเปนเชนเดียวกันกับป 2552
หรือไม นอกจากนี้ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุนโดยรวมทั้งหมด และ
ปกปองผลประโยชนของผูถือหุนรายยอยมาโดยตลอด
ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดแสดงความเห็นที่เปนประโยชนกับบริษัท
และกรรมการผูจัดการใหญไดตอบ
เปนผลมาจากการปรับโครงสราง
ขอซักถามของผูถือหุนในประเด็นคาใชจายในการขายที่ปรากฏในงบเฉพาะการที่สูงขึ้นนั้น
บริษัทเมื่อปลายป 2551 ที่ไดรวมฝายการตลาด และฝายขายของบริษัทในเครือมาดําเนินการภายใตบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผลใหคาใชจายในการขาย และรายไดที่ปรากฏในงบเฉพาะกิจการมีจํานวนที่สูงขึ้น ซึ่งโครงสราง
งบการเงินในป 2552 สามารถใชเปนพื้นฐานในการพิจารณางบการเงินในป 2553 ได นอกจากนี้ กรรมการผูจัดการใหญได
เนนย้ําวาบริษัทใหความสําคัญอยางมากกับผูถือหุนรายยอย โดยในแตละปจะจัดใหมีการพบปะกับผูถือหุนรายยอยอยางนอย
ปละ 2 ครั้ง และไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ใหการสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด
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