รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550
ของ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 15.05 น.
ณ หองประชุม 1 ชั้น 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุมเวลา 15.05 น. พรอมทั้งกลาวตอนรับผูถือหุน
ที่มาประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมในวันนี้ ทั้งที่มาดวยตนเองและที่รับมอบฉันทะ
มาประชุมรวม 89 ทาน ถือหุนรวมกัน 146,925,442 หุน ซึ่งเทากับรอยละ 92.51 ของหุนทีอ่ อกจําหนายแลว
จํานวน 158,812,500 หุน จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท

กรรมการบริษัทเขารวมประชุม

จํานวน 14 ทาน ไดแก นายเจริญ สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายณรงค ศรีสอาน นายชัยยุทธ
ปลันธนโอวาท นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นางอาทินันท
พีชานนท นายปณต สิริวัฒนภักดี นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล นายสถาพร กวิตานนท
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ และนายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการทานหนึ่งคือ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ติด
ภาระกิจไมสามารถเขารวมประชุมไดในวันนี้ ผูเขารวมประชุมไดแก นายสันติชัย ดามพประเสริฐกุล เลขานุการ
บริษัท นายศุภกิจ อัศวชัย Group Financial Controller คณะผูบริหารกลุมบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร และกรรมการ
ผูจัดการของบริษัทยอย
ประธานไดมอบใหนายณรงค ศรีสอาน รองประธานกรรมการ เปนผูดําเนินการประชุมในวันนี้
นายณรงค ศรีสอาน รองประธาน ไดแจงตอผูถือหุนวา เพื่อใหการประชุมครั้งนี้เปนไปอยางเรียบรอย ขอให
ผูถือหุนทําเครื่องหมายลงในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหแกผูถือหุนแลว
ผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ และสงมอบบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่ของบริษัท ในการ
นับคะแนนเสียง คณะกรรมการจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียง
ทั้งหมดที่เขารวมประชุม และประกาศผลคะแนนแตละวาระใหผูถือหุนทราบ และเพื่อใหการเก็บบัตรและการนับ
คะแนนเสียงเปนไปอยางถูกตอง และโปรงใส รองประธานไดขอใหที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ประกอบดวยตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชี และที่ปรึกษากฏหมายเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
รวมทั้งไดเสนอใหผูถือหุนเขารวมเปนคณะกรรมการนับคะแนนดวย ทั้งนี้ นางสาวสุพัตรา อังกุระสวัสดิ์ และ
นายเทียนชัย วงศนวภรณ ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน ไดเสนอตัวเขารวมในการตรวจนับคะแนน
คณะกรรมการตรวจนับคะแนนจึงมีรายนามดังนี้
ตัวแทนจากสํานักงานสอบบัญชี
นางสาววราภรณ
กาญจนรัศมีโชติ ตัวแทนจากที่ปรึกษากฏหมาย นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล และตัวแทนจากผูถือหุน คือ
นางสาวสุพัตรา อังกุระสวัสดิ์ และนายเทียนชัย วงศนวภรณ
การประชุมไดดําเนินไปตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน
2550 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของ
ที่ประชุม ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
รองประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมถูกตอง
ตรงตามมติของที่ประชุม ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
นายสุวิทย เลาหะพลวัฒนา ผูถือหุน เสนอใหแกไขเพิ่มเติมขอความในรายงานการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ครั้งที่ 15 หนา 6/14 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยอหนาที่สองยอย โดยเสนอใหเพิ่มขอความวา “ของบริษัท
ประปาปทุมธานี จํากัด และบริษัท ประปาปทุมธานี โอเปอรเรชั่น จํากัด” ทายคําวา “เงินลงทุน”
และหนา 7/14 ของวาระเดียวกัน โดยเสนอใหเพิ่มเติมขอความวา “ผูถือหุนไดมีการสอบถาม
เกี่ยวกับการขายหุนของบริษัทที่ถือโดยบริษัทยอย จํานวน 1,828,200 หุน วาขายไปในราคาเทาไร
และขายไปเมื่อใด ซึ่งนายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการไดตอบวา “ขายไปในราคาประมาณ
หุนละ 43 บาท และขายไปประมาณตนเดือนหรือปลายเดือนที่ผานมา” ตอทายขอความที่วา
“คณะกรรมการไดมีมติใหขายผานตลาดหลักทรัพยใหบุคคลภายนอกไปแลว ในราคาตลาด”
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการตรวจสอบชี้แจงตอผูถือหุนวา ในวาระนี้เปนการขอมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่แลว
ซึ่งผูถือหุนอาจจะมีมติรับรองรายงานการประชุม
ตามที่เสนอ หรือรับรองรายงานการประชุมตามที่นายสุวิทย เลาหะพลวัฒนา ผูถือหุน เสนอให
แกไข ซึ่งถารับรองโดยแกไข ก็จะอยูภายใตเงื่อนไขที่วาบริษัทจะตองตรวจสอบขอเท็จจริงกอนวา
ขอมูลที่ขอใหแกไข นั้น ถูกตองตรงตามขอเท็จจริงในวันที่มีการประชุมนั้นหรือไม เพื่อบริษัทจะได
พิจารณาวาสมควรจะแกไขตามหรือไม เพียงใด สําหรับการซักถาม หากผูถือหุนยังคงมีขอสงสัย
หรือติดใจในเรื่องใด ซึ่งไมตรงกับวาระที่กําลังพิจารณาอยูในขณะนี้ ขอใหสอบถามในวาระอื่น ๆ
เพื่อเปนการรักษาเวลาของผูถือหุนทานอื่น ๆ ที่เขารวมประชุม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด สอบถามหรือตั้งขอสังเกตเพิ่มเติม รองประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15
26 เมษายน 2550 ตามที่รองประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
146,905,900 เสียง จากผูถือหุน
78
ไมเห็นดวย
19,212
เสียง จากผูถือหุน
7
งดออกเสียง
830 เสียง จากผูถือหุน
4
จํานวนหุนรวม
146,925,442 เสียง จากผูถือหุน
89
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ประชุมเมื่อวันที่
ทาน
ทาน
ทาน
ทาน

วาระที่ 2

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 จายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลระหวางกาลป 2550 ที่ไดจายใหแกผูถือหุน
ในอัตรารอยละ 48.5 ของกําไรสุทธิ เปนจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบาย
การจายเงินปนผลของบริษัท
ผูถือหุนสมควรรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล
ตามขอบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
รองประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบหกเดือนแรก
ของป 2550 มีผลกําไร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 71 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550
จึงไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท ใหแกผูถือหุนที่มี
สิทธิตามรายชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2550 วันปดทะเบียน
ผูถือหุน ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 ใหแกผูถือหุนแลวเมื่อวันที่ 6 กันยายน
2550 รายละเอียดการจายเงินปนผลระหวางกาลป 2550 ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม ตามเอกสารแนบลําดับที่ 2 บริษัทจึงเห็นควรใหรายงานการจายเงินปนผล
ระหวางกาลดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบในการประชุมคราวนี้ ตามขอบังคับของบริษัท และตาม
กฎหมาย
รองประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางการดําเนินการประชุมนี้ มีผูถือหุนเขารวมประชุม
ดวยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มเติมจํานวน 2 ราย ดังนั้น จํานวนผูถือหุนที่มาประชุมรวมจึงมี
จํานวน 91 ทาน นับจํานวนหุนได 146,977,242 หุน
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของบริษัท จากเดิม มูลคา
หุนละ 10 บาท (สิบบาท) จํานวน 158,812,500 หุน (หนึ่งรอยหาสิบแปดลานแปดแสน
หนึ่งหมื่นสองพันหารอยหุน) เปน มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จํานวน 1,588,125,000
หุน (หนึง่ พันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันหุน) คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวา การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนเปนประโยชนตอผูถือหุน
และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ผูถือหุนสมควรอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของบริษัท ตามเสนอ
รองประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา
ดวยจํานวนหุนและปริมาณการซื้อขายหุนของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในปจจุบันมีจํานวนนอย ซึ่งหากทําการแตกหุนของบริษัทใน
อัตราสวน 1 ตอ 10 ก็จะเปนการเพิ่มสภาพคลองของหุนของบริษัทในตลาดและทําใหนักลงทุน
สามารถซื้อขายหุนบริษัทไดมากขึ้น ตลอดจนเปนการกระจายหุนของบริษัทไปสูมหาชนใหมาก
ยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรใหนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัท
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของบริษัท จากเดิม มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบ
บาท) จํานวน 158,812,500 หุน (หนึ่งรอยหาสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยหุน)
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เปน มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จํานวน 1,588,125,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปด
ลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันหุน)
โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไปดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งจําเปนและสมควรเกี่ยวเนื่อง
กับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนและจํานวนหุนดังกลาวตอไป จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
วาระนี้ไมมีผูถือหุนทานใด สอบถามหรือตั้งขอสังเกตเพิ่มเติม รองประธานจึงเสนอใหที่ประชุม
ลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนและจํานวนหุนของบริษัท
ที่ประชุมพิจารณาแลว
มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของ
บริษัทตามที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
146,976,935 เสียง จากผูถือหุน
87
ทาน
ไมเห็นดวย
307 เสียง จากผูถือหุน
4
ทาน
ทาน
งดออกเสียง
เสียง จากผูถือหุน
จํานวนหุนรวม
146,977,242 เสียง จากผูถือหุน
91
ทาน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เปน “ทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจํานวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหมื่น
หาพันบาท) แบงออกเปน 1,588,125,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสน
สองหมื่นหาพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ
1,588,125,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันหุน )”
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา
ผูถือหุนสมควรอนุมัติใหบริษัทจดทะเบียนแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุน
และจํานวนหุนของบริษัท
รองประธานแถลงวา
สืบเนื่องจากมติที่ประชุมในวาระกอนซึ่งที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติให
เปลี่ยนแปลงมูลคาหุน และจํานวนหุนของบริษัท ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับมติที่ประชุมตาม
วาระที่ 3 ดังกลาว จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัท ขอ 4 ดังนี้
จากขอความเดิมวา
“ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่ง
แสนสองหมื่นหาพันบาท) แบงออกเปน 158,812,500 หุน (หนึ่งรอยหาสิบแปดลานแปดแสนหนึ่ง
หมื่นสองพันหารอยหุน) มูลคาหุนละ 10 บาท (สิบบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ
158,812,500 หุน (หนึ่งรอยหาสิบแปดลานแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหารอยหุน)”
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เปนขอความใหมวา
“ทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 1,588,125,000 บาท (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่ง
แสนสองหมื่นหาพันบาท) แบงออกเปน 1,588,125,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลาน
หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันหุน) มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเปนหุนสามัญ
1,588,125,000 หุน (หนึ่งพันหารอยแปดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันหุน)”
วาระนี้ไมมีผูถือหุนทานใด สอบถามหรือตั้งขอสังเกตเพิ่มเติม
ลงมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4

รองประธานจึงเสนอใหที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลว
มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทขอ 4
ดังรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
146,976,935 เสียง จากผูถือหุน
87
ทาน
ไมเห็นดวย
307 เสียง จากผูถือหุน
4
ทาน
ทาน
งดออกเสียง
เสียง จากผูถือหุน
จํานวนหุนรวม
146,977,242 เสียง จากผูถือหุน
91
ทาน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุน สามัญบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด จากบริษัท
สุรเศรษฐ จํากัด บริษัท สวนอุตสาหกรรม ที.ซี.ซี. จํากัด บริษัท เจริญวรรณศิลป จํากัด
และบริษัท ทรงวาดริเวอรไซด จํากัด จํานวน 50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 50 ของทุนชําระ
แลว ราคาหุนละ 21.48 บาท รวมเปนเงินจํานวน 1,074,000,000 บาท คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นวา การเขาซื้อหุนสามัญบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด ในราคา
และจํานวนดังกลาว ซึ่งไดผานกระบวนการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท (กรรมการบริษัท ผูมีสวนไดเสียมิไดเขารวมพิจารณา) และ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เปนประโยชนตอบริษัทและผูถือหุน ผูถือหุนสมควรอนุมัติ
การเขาลงทุนในบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด ตามเสนอ
โดยเหตุที่กรรมการหลายทานมีสวนไดเสียในวาระนี้ ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายให นาย
สถาพร กวิตานนท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูดําเนินการประชุมในวาระนี้ โดย
กรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมรวมชี้แจงดวย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 72
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2550 ไดเห็นชอบใหบริษัทซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทย
เบเวอรเรจ แคน จํากัด ตามวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน รวม 50,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
50 ของทุนชําระแลว ในราคาหุนละ 21.48 บาท รวมเปนเงินจํานวน 1,074,000,000 บาท ซึ่ง
รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่
เกี่ยวโยง พ.ศ. 2546 ซึ่งบริษัทจะตองดําเนินการจัดประชุมเพื่อขอมติจากผูถือหุนดวยคะแนนเสียง
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ไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ (ถามี) ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย คณะกรรมการตรวจสอบ ไดทําหนาที่
ในการกลั่นกรองขอมูลโดยพิจารณาจากความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระแลว
เห็นวา
ราคาหุนที่ซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ราคาหุนละ 21.48 บาท เปนราคาที่เหมาะสมและ
ยอมรับได เนื่องจากเปนราคาที่กําหนดขึ้นโดยวิธีอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (P/E Multiple
Approach) โดยใชอัตราสวนเฉลี่ยถวงน้ําหนักของคา P/E จากธุรกิจใกลเคียงที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อีกทั้งยังเปนราคาที่ต่ํากวาราคาที่ประเมินไดตามวิธีมูลคา
ปจจุบันกระแสเงินสด ที่ราคาหุนละ 41.22 บาท ซึ่งเปนวิธีการประเมินที่ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระมีความเห็นวามีความเหมาะสมที่สุด
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดขอใหนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผูจัดการใหญ
แถลงรายละเอียดตอที่ประชุม เพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณา
กรรมการผูจัดการใหญแถลงตอที่ประชุมวา ตั้งแตเขามาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญของ
บริษัทเปนเวลากวา 5 ป เห็นวาธุรกิจบรรจุภัณฑเปนธุรกิจหลักและเปนธุรกิจที่ทํารายไดใหกับ
บริษัทอยางดีเสมอมา ไมวาจะเปนบรรจุภัณฑแกวหรือบรรจุภัณฑพลาสติก ดังนั้น ถาตองการ
ตอยอดธุรกิจบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑประเภทกระปองก็เปนอีกธุรกิจหนึ่งที่นา สนใจ และจะทํา
รายไดที่ดีใหบริษัทในอนาคต ธุรกิจกระปองในประเทศไทยมีผูประกอบการไมมากนัก บริษัท
ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด เปนบริษัทหนึ่งที่มีศักยภาพสูง ซึ่งบริษัทจะไดประโยชนเนื่องจากเปน
การลงทุนในกิจการที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และผลประกอบการที่ดี หากที่ประชุมอนุมัติ บริษัท
จะเขาทําการซื้อหุนสามัญบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด จากบริษัท สุรเศรษฐ จํากัด บริษัท
สวนอุตสาหกรรม ที.ซี.ซี. จํากัด บริษัท เจริญวรรณศิลป จํากัด และบริษัท ทรงวาดริเวอรไซด
จํากัด จํานวน 50 ลานหุน คิดเปนรอยละ 50 ของทุนชําระแลว ราคาหุนละ 21.48 บาท รวมเปน
เงินจํานวน 1,074,000,000 บาท ซึ่งราคาดังกลาวเปนราคาตามวิธีการประเมินมูลคาหุนดวยวิธี
อัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) เนื่องจากเปนเกณฑที่สะทอนมูลคาธุรกิจที่ดําเนิน
กิจการใกลเคียงกับ บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด และเปนหนึ่งในราคาที่ที่ปรึกษาทาง
การเงินอิสระเสนอไว และต่ํากวาราคาที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นวาเหมาะสม
วิธีการที่ใชในการประเมินมูลคาหุนซึ่งบริษัท ซิกโก แอ็ดไวซอรี่ จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระใชในการประเมินราคา มี 4 วิธี ไดแก วิธีมูลคาตามบัญชี (Book Value) มูลคาเทากับ 12.98
บาทตอหุน วิธีปรับปรุงมูลคาตามบัญชี (Adjusted Book Value) มูลคาเทากับ 16.96 บาทตอหุน
วิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกลเคียงกัน (Market Comparable Approach) โดยวิธี
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน (Price per Earning Ratio) มูลคาเทากับ 21.48 บาทตอหุน
และวิธีมูลคาปจจุบันกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Approach) มูลคาเทากับ 41.22 บาท
ตอหุน
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กรรมการผูจัดการใหญไดแถลงตอวา ในการซื้อหุนสามัญบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด
ดังกลาว บริษัทจะใชแหลงเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือออกหุนกู (ซึ่งอนุมัติ
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ที่ผานมา) และ/หรือเงินกู
จากสถาบันการเงิน ซึ่งมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 73 ประชุมเมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2550 อนุมัติใหเพิ่มเปนทางเลือกอีกทางหนึ่ง ความรายละเอียดตามจดหมายของ
บริษัทฉบับลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งไดสงใหทานผูถือหุนแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
-

กรรมการผูจัดการใหญและกรรมการอิสระตอบขอซักถามของ นายสุวิทย เลาหะพลวัฒนา
ผูถือหุนที่วา บริษัทมีมาตรฐานในการพิจารณาการขายหรือซื้อทรัพยสินแตกตางกันอยางไร
วา ในการพิจารณาซื้อหรือขายทรัพยสิน บริษัทมีมาตรฐานไมแตกตาง คือพิจารณาวาราคา
สมเหตุสมผลและไมกระทบกระเทือนตอฐานะการเงินของบริษัท
และพิจารณาวาเปน
ประโยชนตอบริษัทและผูถือหุนหรือไมเพียงไร

-

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ไดสอบถามวา ผูถือหุนรายยอยจะไดประโยชนอะไรจากการเขาซื้อ
หุนบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด และคาดวาจะไดเงินปนผลเมื่อไรหลังจากซื้อหุนบริษัท
ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด ผูถือหุนรายยอยจะมีสิทธิซื้อหุน บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน
จํากัด บางหรือไม ถาบริษัทยอยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหุนของ
บริษัทจะไดสิทธิซื้อหุนในราคาพิเศษหรือไม กรรมการผูจัดการใหญตอบวา การลงทุนในหุน
ของบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด จํานวนรอยละ 50 เมื่อบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน
จํากัด ปดบัญชีประจําป มีผลกําไร จายเงินปนผลใหกับผูถือหุน บริษัทจะไดรับเงินปนผล
ตามสัดสวนของจํานวนหุนที่ถือ
ทําใหบริษัทมีผลกําไรที่จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน
มากขึ้นได สวนจะไดเงินปนผลเมื่อไร นั้น กรรมการผูจัดการใหญตอบวา เมื่อบริษัท ไทย
เบเวอรเรจ แคน จํากัด มีกําไรจากผลประกอบการ ก็สามารถประกาศจายเงินปนผลได
สําหรับเรื่องที่ถามวา ผูถือหุนรายยอยจะมีสิทธิซื้อหุน บริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด
บางหรือไม นั้น ไมเกี่ยวกัน เพราะบริษัทเปนผูซื้อหุนในบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด
ผูถือหุนจะไดรับประโยชนในเรื่องเงินปนผล
เมื่อบริษัทมีกําไรจากการลงทุนเพิ่มเทานั้น
สําหรับถาบริษัทยอยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูถือหุนของบริษัท
จะไดสิทธิซื้อหุนในราคาพิเศษหรือไม นั้น กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ยังไมมีโครงการ
ที่จะนําบริษัทยอยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแตอยางใด

-

ผูถือหุนรายอื่น ๆ สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักเกณฑในการประเมินราคาหุนของ บริษัท
ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด แหลงเงินทุนที่ใชในการซื้อหุน ตลอดจนผลกระทบตองบการเงิน
และวิธีการลงบัญชี ฯลฯ กันอยางกวางขวาง กรรมการผูจัดการใหญและที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระไดตอบขอซักถามจนเปนที่พอใจของผูถือหุน
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เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด สอบถามหรือตั้งขอสังเกตเพิ่มเติมตอไป รองประธานจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติ
อนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด พรอมทั้งไดแถลงใหที่ประชุม
ทราบวา ในวาระนี้ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงเหลือเพียง 25,331,210 เสียง จํานวน 87 ทาน ทั้งนี้
ไดหักเสียงของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียและไมมีสิทธิออกเสียงออกไป 121,646,032 เสียง จํานวน
4 ทาน
ที่ประชุมพิจารณาแลว
มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน
จํากัด ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวย
25,260,298
เสียง จากผูถือหุน
78
ทาน
ไมเห็นดวย
2,212
เสียง จากผูถือหุน
6
ทาน
งดออกเสียง
68,700
เสียง จากผูถือหุน
3
ทาน
จํานวนหุนรวม
25,331,210
เสียง จากผูถือหุน
87
ทาน
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการไดตอบคําถามของผูถือหุนเกี่ยวกับการขายหุนของบริษัท
ที่ถือโดยบริษัทยอย จํานวน 1,828,200 หุน และการขายหุนที่บริษัทถือในบริษัท ประปาปทุมธานี
จํากัด และบริษัท ประปาปทุมธานี โอเปอรเรชั่น จํากัด ทั้งนี้ ผูถือหุนยังคงติดใจในรายละเอียด
บางประเด็นเกี่ยวกับการซื้อขายหุนสองรายการดังกลาวขางตน ซึ่งประธานไดแถลงวา บริษัทจะ
ทําการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติม และชี้แจงใหผูถือหุนทราบในการประชุมสามัญผูถือหุน

เมื่อไมมีเรื่องอื่นใดเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวม
ประชุมและปดประชุมเวลา 16.50 น.

เจริญ สิริวัฒนภักดี
ประธานที่ประชุม
สันติชัย ดามพประเสริฐกุล
เลขานุการบริษัท
บันทึกรายงาน
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