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2 April 2007 
 

To: The Shareholders 

 Berli Jucker Public Company Limited 
 

Re: Notice of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 
 

By virtue of the Meeting No. 69 of the Board of Directors of Berli Jucker Public Company Limited held on 22 

February 2007, it was resolved to hold the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 on Thursday, 26 April 

2007, at 10.00 hours, at the Meeting Room 1, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, 

Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110, to consider the following agendas:  
 

Agenda No. 1 To adopt the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14 held on 28 

March 2006. 
 

 Background The Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14 was held on 

28 March 2006.  A copy of the Minutes is delivered to the 

Shareholders together with this Notice. (Enclosure No. 1) 
  

Board’s opinion These Minutes are accurate and in accordance with the resolutions 

of the Meeting.  The Shareholders should adopt such Minutes. 
  

Agenda No. 2 To acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Directors’ Report on the 

Company’s operations results for 2006. 
 

 Background The report of the operations of the Company for the year 2006 

appeared in the Annual Report, which is delivered to the 

Shareholders together with this Notice. (Enclosure No. 2) 
 

 Board’s opinion The operations results are satisfactory. The report of the Board of 

Directors on the Company’s 2006 operations will be presented to 

the Shareholders for acknowledgement. 
 

Agenda No. 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and 

Statement of Income for the year ended 31 December 2006. 
 

 Background The Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income 

for the year ended 31 December 2006 as duly audited by the 

auditor appeared in the Financial Statements section of the Annual 

Report are delivered to the Shareholders together with this Notice. 

(Enclosure No. 2) 
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 Board’s opinion The Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income 

for the year ended 31 December 2006 were duly audited by the 

Auditor.  The Shareholders should approve the Financial 

Statements, Balance Sheet and Statement of Income for the year 

ended 31 December 2006. 
 

Agenda No. 4 To consider and approve the dividend payment based on the Company’s operations  

for 2006. 
 

 Background Due to the profitable operation in 2006, by the resolution of the 

Board of Director’s Meeting No. 66, which was held on 11 August 

2006, it was resolved to pay interim dividend to all shareholders of 

the Company on 8 September 2006 at the rate of Baht 1.50 per 

share. The Company is deemed appropriate to report such 

payment of interim dividend to this OGM. Further, the Company 

proposed to pay additional dividend from its 2006 operation of 

Baht 1.50 per share. Thus, the total dividend paid out shall be Baht 

3.00 per share. The payment of dividend proposed to this OGM 

shall be made on 14 May 2007, to the entitled shareholders whose 

names appear in the share register at the date of closing the share 

register on 5 April 2007. The Statement of Dividend Payment is 

delivered to the Shareholders together with this Notice. (Enclosure 

No. 3)  
 

  Board’s opinion The Shareholders should acknowledge the report of payment of 

interim dividend. Further, the proposed 2006 dividend payment at 

the payout ratio of 54.2 is fair and in line with the dividend policy of 

the Company. The Shareholders should approve the dividend 

payment based on the Company’s operations for 2006. 
 

Agenda No. 5 To elect Directors to replace those who retire by rotation. 
 

  Background In order to comply with the Company’s Article 17 (Enclosure No. 4), 

which is stipulated that “At every annual general meeting, one-third 

of the Directors, or, if their number is not a multiple of three, then 

the number nearest to one-third, must retire from office.  The 

Directors to retire on the first and second years following the 

registration of the Company, shall be drawn by lots.  In every 

subsequent year, the Directors who have been longest in office 

shall retire.  A retiring Director is eligible for re-election.”, there shall 

be a consideration to elect directors to replace the retired 

directors.  This year 5 Directors who are retired by rotation.  The 

resumes of  
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4 Directors who retire by rotation which proposed for re-elect and  

1 new Director which proposed for appointment are delivered to 

the Shareholders together with this Notice.  (Enclosure No. 5) 
 

Board’s opinion The Board agrees as proposed by the Nomination and 

Remuneration Committee that the proposed of 4 Directors namely, 

Mr. Narong Srisa-an, Mr. Sithichai Chaikriangkrai, Mr. Thapana 

Sirivadhanabhakdi and Mr. Weerawong Chittmittrapap, who retire 

by rotation are suitable to be re-elected and to appoint Mr. Aswin 

Techajareonvikul for replacing of Mr. Sompoth Kosum, who retire 

by rotation, to the Board as all are knowledgeable and capable 

regarding  operations of the Company.  The Shareholders should 

appoint the proposed Directors to serve the Company. 
 

Agenda No. 6 To fix the remuneration for Directors. 
 

 Background In order to comply with the law and the Company’s Articles of 

Association, there shall be a consideration to fix the remuneration 

for Directors.  Details of Remuneration for Directors are delivered to 

the Shareholders together with this Notice. (Enclosure No. 6) 
 

  Board’s opinion The proposed remuneration for Directors at the total amount not 

exceeding Baht 25,000,000 per year is appropriate. The 

Shareholders should approve the proposed remuneration for 

Directors at the due amount and authorize the Nomination and 

Remuneration Committee and the Chairman to have the right for 

remunerative allocation to each Director on the basis of duty and 

responsibility. 
 

Agenda No. 7 To appoint the Auditors and fix the audit fee for 2007. 
 

  Background In order to comply with the law and the Company’s Articles of 

Association, there shall be a consideration to appoint the Auditors 

and fix the audit fee for 2007. The proposed appointees are 

Auditors from KPMG Phoomchai Audit Limited. Details of annual 

audit fee of the Company and Subsidiaries are delivered to the 

Shareholders together with this Notice (Enclosure No. 7)  
  

  Board’s opinion The Board proposes to appoint Auditors namely, 

Mr. Nirand Lilamethwat  CPA Registration No. 2316 or 

   Mr. Winid Silamongkol  CPA Registration No. 3378 or 

Mr. Thirdthong Thepmongkorn  CPA Registration No. 3787 or  

Mrs. Wilai Buranakittisopon  CPA Registration No. 3920 of  

KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company’s auditors by 
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any one of those is empowered to conduct an audit and express 

an opinion on the Company’s annual financial statements. The 

proposed auditors have been under the Audit Committee’s 

consideration on basis of qualification, quality, efficiency, not 

related to or concerned to the Company, and appropriate 

remuneration. The respective auditors are suitable to be the 

auditors of the Company as they are knowledgeable, reputable 

and approved by The Office of the Securities and Exchange 

Commission. The annual audit fee of Baht 780,000 and quarterly 

review fee of Baht 1,320,000 totaling Baht 2,100,000 are justifiable. 

The Shareholders should approve the appointment of the proposed 

Auditors and fix the audit fee of Baht 2,100,000 per year. 
   

Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering for sale of bond. 
 

  Background In order for the Company to be ready and flexible for business 

expansion, debt refinance and for working capital, the Company 

request the resolution of Shareholders’ Meeting for the issuance 

and offering for sale of bond as details. 
 

    Type of bond All types of bonds which might be with 

and/or without the name-registered 

certificate, secured bond and/or 

unsecured bond, with or without 

bondholders’ representative, senior 

bond and/or subordinated bond which 

depends on conditions of market 

during each issuance. 

   Size of bond issued In an amount not exceeding Baht 5,000 

million (Five thousand million Baht) by 

issuing either single or multiple 

offerings. 

   Denomination in Baht and/or equivalent in other 

currencies. 

   Interest rate Depend on conditions of market during 

each issuance. 

   Maturity Not exceeding 10 years from the 

issuing date of each issuance. 

   Bond dedemption Bondholders and/or the Company 

might have or might not have the right 

to redeem bond prior to maturity which 

depends on terms and conditions of 

each issuance of bonds. 
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   Offering To be offered domestically and/or 

internationally to the public, and/or to 

private placement, and/or to wealth 

investor, and/or to local institute, and/or 

to foreign institute in accordance with 

regulations of the Securities and 

Exchange Commission and/or 

regulations of The Office of The 

Securities and Exchange Commission 

and/or other relevant regulations which 

enforce during the issuance of bond.  
 

  Board’s opinion The Board considered that the Shareholders should approve the 

Company to issue and offer for sale of bond and authoritze the 

Board of Directors and/or the President and/or persons designated 

by the Board of Directors to negotiate, make, bind out agreements 

and relevant documents and do any necessary matter and related 

to such issuance and offering for sale of bond in accordance with 

laws which include, but not limited to, the considerations to specify 

conditions, and details of the bonds such as, the face value, 

offered price per unit, interest rate, allocation method, offering 

details, secondary market, apply for permission from relevant 

governmental agencies, appointment of underwriter, appointment 

of bondholders’ representatives and listing of such bonds with 

ThaiBMA etc.  
 

Agenda No. 9 To consider other business (if any). 

 

Please note that the Company will close the share register from 5 April 2007, at 12.00 hours until 26 April 2007 after 

the meeting has been adjourned.  The shareholders who are entitled to attend and vote at the Ordinary General 

Meeting of Shareholders No. 15 and entitled to receive the dividend are those whose names appear in the share 

register on 5 April 2007 at 12.00 hours. 

 

All shareholders are invited to attend at the date, time and place mentioned above.  Any shareholder may authorize 

another person as their proxy to attend and vote on their behalf, in which case please complete the attached proxy 

form and submit this to the Company Secretary prior to the meeting. 
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Yours faithfully, 

Berli Jucker Public Company Limited 
 

 

 

 

 

Santichai Dumpprasertkul 

Company Secretary 

 

Enclosures:

1. Copy of Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14 

2. 2006 Annual Report 

3. Statement of Dividend Payment 

4. Articles of Association of the Company concerned on Meeting of Shareholders 

5. Directors’ Resumes 

6. Details of Remuneration for Directors  

7. Details of Annual Audit Fee  

8. Identification Documents present at the Shareholders’ Meeting and Registration 

9. Rules of Practice for Voting at the Shareholders Meeting 

10.  Proxy Forms in compliance with the Notice of Department of Business Development Re Prescription of Form 

of Proxy (No. 5) B.E. 2550   

11. Map to Berli Jucker Public Company Limited 



 

 

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

เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 11.00 น. พรอมทั้งกลาวตอนรับผูถือหุน 

ที่มาประชุมและแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมในวันนี้ทั้งที่มาดวยตนเองและที่รับมอบฉันทะ 

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

จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทเขารวมประชุมจํานวน 12 ทาน ผูเขารวมประชุมไดแก 

นายสันติชัย ดามพประเสริฐกุล เลขานุการบริษัท นายศุภกิจ อัศวชัย Group Financial Controller นายนิรันดร  

ลีลาเมธวัฒน และนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชีของบริษัท  คณะผูบริหารกลุมบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร  

และกรรมการผูจัดการของบริษัทยอย การประชุมไดดําเนินไปตามระเบยีบวาระดังตอไปนี้ 

 
วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที ่13 ประชุมเมื่อวันที ่28 มีนาคม 2548 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม 

ผูถือหุนสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 
 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 

2548 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา รายงานการประชุมถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ผูถือหุนสมควรรับรอง

รายงานการประชุมฉบับดังกลาว 
 

นายสันติชัย ดามพประเสริฐกุล เลขานุการบริษัทไดตอบชี้แจงเรื่อง วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับ

คะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระของการประชุมวา การออกเสียงลงคะแนนในแตละระเบียบวาระ ผูถือหุนที่มา

ประชุมดวยตนเองหรือผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนใหสิทธิออกเสียงแทน ใหใชวิธีการยกมือ กรณีที่ประสงคจะลง 

คะแนนเสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง และเจาหนาที่ของบริษัท 

จะนํามาตรวจนับคะแนนเสียงของแตละระเบียบวาระตอไป 
 

นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการบริษัทไดตอบชี้แจงขอทักทวง เรื่องรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 

บันทึกไมครบถวนวา รายงานการประชุมของบริษัทจะบันทึกเพียงเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัทเทานั้น  

เรื่องที่ผูถือหุนไดกลาวถึงคุณสมบัติของกรรมการบริษัทวา กรรมการบริษัทบางทานขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการ 

เนื่องจากไมมีความโปรงใสในการดําเนินธุรกิจของบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของกับบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) 

โดยที่เรื่องดังกลาวไมมีหลักฐานที่พิสูจนไดแนชัด บริษัทจึงมิอาจบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัทได 
 

เมื่อไมมีผูถือหุนคนใดขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงาน 

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

ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 138,356,411 หุน ไมเห็นดวยจํานวน 301 หุน และงดออกเสียง

จํานวน 100 หุน 

 
วาระที่ 2 

รับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท 
ประจําป 2548 เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบป 2548 

คณะกรรมการมีความเห็นวา ผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในเกณฑดี 
 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารายงานประจําปของบริษัท ซึ่งไดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมกับหนังสือเชิญ

ประชุมแลว และไดเชิญนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการผูจัดการใหญ แถลงรายงานของคณะกรรมการ 

ถึงกิจการของบริษัทในรอบป 2548 ที่ผานมา 
 

กรรมการผูจัดการใหญไดแถลงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร และสรุปเหตุการณสําคัญปการเงิน 

2548 ตอที่ประชุมดังนี้ 
 

ในปที่ส่ิงแวดลอมเต็มไปดวยปจจัยเชิงลบตาง ๆ เชน การเพิ่มขึ้นของตนทุนดานพลังงาน อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบ

ที่แพงขึ้น ตลอดจนปญหาอุทกภัย และภัยแลง ซึ่งสงผลกระทบในทางลบตอปริมาณความตองการของตลาด  

และปริมาณการบริโภค สงผลใหเบอรล่ี ยุคเกอร ตองเผชิญกับภาวการณทางธุรกิจที่ออนตัวลง และทําให 

ผลการดําเนินงานโดยรวมของป 2548 ลดลงบาง  เมื่อเทียบกับปที่ผานมาดังเชนผูประกอบการอื่น ๆ ทั่วไป 
 

ผลประกอบการดานการเงิน อาจจะไมไดสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาและความกาวหนาในธุรกิจหลัก ๆ อยางแทจริง 

ดังจะเห็นไดจาก ผลการดําเนินงานในดานความนาเชื่อถือในธุรกิจบรรจุภัณฑยังคงสูงมาก ขณะที่ผลิตภัณฑ 

ทางเทคนิคและอุตสาหกรรม ตลอดจนธุรกิจวิศวกรรมและการกอสราง ยังคงเติบโตขึ้นอยางแข็งแกรง โดยเฉพาะ

ธุรกิจวิศวกรรมและการกอสราง ไดสรางชื่อเสียง ไดรับการยอมรับเปนอยางดีทั้งในและตางประเทศ ดานธุรกิจ 

โลจิสติกสผลกําไรที่ไดก็มากกวาที่ตั้งเปาหมายไว ส่ิงตาง ๆ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไดเพราะการทํางานหนัก ความทุมเทใน

โครงการพัฒนาปรับปรุงตาง ๆ ในดานคุณภาพ ความสามารถทางการผลิต ประสิทธิภาพของตนทุน รวมถึงการสราง

ความพึงพอใจใหแกลูกคา 
 

นอกจากนี้ เรายังไดรับการยอมรับเปนอยางสูง จากความมุงมั่นในการปรับปรุงผลิตภัณฑ และการทําตลาดที่ 

เนนลูกคาเปนหัวใจสําคัญ ส่ิงนี้เปนประโยชนตอการพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน สําหรับแบรนดตาง ๆ ที่

เรามีอยูทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดสงออก  เราเชื่อม่ันวาปจจัยตาง ๆ ขางตน จะทําใหเรามีความแข็งแกรง

มากพอที่จะเติบโตขึ้นตอไปในระยะยาว และมีโอกาสดีอยางตอเนื่อง เนื่องจากเราไดลงทุนในดานตาง ๆ ตลอด 2 ป 

ที่ผานมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปจจัยการผลิตในทุกธุรกิจ และขอใหคํามั่นเชนเดิมวา เราจะทํางานให 

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

กําไรสุทธิหลังหักภาษีเทากับ 956 ลานบาท ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจํานวน 1,187 ลานบาท ในป 2547 
 

ผลการดําเนินงานของธุรกิจหลัก 6 กลุม สรุปไดดังนี้ 
 

บรรจุภัณฑ 

ความตองการดานบรรจุภัณฑนอยลง เนื่องจากอัตราการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลตาง ๆ ลดลง เปนผลมาจาก

มาตรการเขมงวดดานการขายชวงตนป บวกกับการขึ้นภาษีสุราสีในเดือนกันยายน 2548 นอกจากนี้ การที่น้ํามัน 

ขึ้นราคาตลอดทั้งป ก็สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น และกําไรในธุรกิจบรรจุภัณฑลดนอยลง รายไดรวมของ

อุตสาหกรรมทําเครื่องแกวไทย ลดลงรอยละ 4 ขณะที่ เบอรล่ี ไดนาพลาส เตบิโตขึ้นรอยละ 22  ในปที่ผานมา แมวา

กําลังการผลิตที่มีจะมิไดใชไปอยางเต็มที่ เนื่องจากความตองการดานบรรจุภัณฑลดลง แตผลการปฏิบัติงานก็ 

อยูในขั้นนาพอใจ ซึ่งเห็นไดจากประสิทธิภาพ และมาตรฐานของโครงสรางดานการผลิตพื้นฐานที่ไดรับการปรับปรุง

จนดีขึ้นอยางมาก ตลอดรวมไปถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ความนาเชื่อถือในการปฏิบัติงาน การใชพลังงานที่มี

ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับตนทุน การปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนและการควบคุมการผลิต 
 

สินคาอุปโภคบริโภค 

ยอดขายโดยรวมของเบอรล่ี ยุคเกอร ฟูดส เติบโตรอยละ 9 ขณะที่เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ มีรายไดรวมเพิ่มขึ้น 

รอยละ 5 และธุรกิจการผลิตของรูเบีย อุตสาหกรรม เติบโตขึ้นรอยละ 3  สวนบีเจซี มารเก็ตติ้ง รายไดรวมลดลง 

รอยละ 3   เนื่องจากภาวะถดถอยของสภาพเศรษฐกิจ และการแขงขันที่รุนแรงขึ้นของตลาดภายในประเทศ  

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันภายในประเทศ ตลอดจนศักยภาพทางการเติบโตในตลาดตางประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอาเซียน ทางกลุมไดใหความสําคัญแกการสรางปจจัยที่เอื้อประโยชนตอการแขงขันหลายประการ 

เชน พัฒนาผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรมใหม ๆ ทํากิจกรรมโปรโมชั่น และการตลาดที่มีประสิทธิภาพดานตนทุน เพิ่มกําลัง

การผลิต (การขยายเฟสสองของโรงงานเบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ ที่ปราจีนบุรีจะแลวเสร็จในป 2549 นี้) และ 

ใชโปรแกรมลดตนทุน ตลอดจนโปรแกรมพัฒนาคุณภาพและผลผลิตอื่น ๆ เปนตน 
 

ผลิตภัณฑดานเทคนิคและอุตสาหกรรม 

ทุกฝายที่อยูภายใตบีเจซี เทรดดิ้ง ยังคงมีผลดําเนินงานที่ดี โดยฝายเวชภัณฑ ฝายกราฟฟคการพิมพ และ 

ฝายผลิตภัณฑดานเทคนิค เชน เครื่องมือแพทย เติบโตขึ้นอยางมากในป 2548  ขณะที่ฝายเครื่องเขียน และเบอรล่ี 

ยุคเกอร สเปเชียลตี้ส ก็มีอัตราการเติบโตที่นาพอใจ แมวาจะตองเผชิญกับปญหาตนทุนสูงก็ตาม 
 

กอสรางและวิศวกรรม 

ธุรกิจกอสรางและวิศวกรรมเติบโตกาวหนาดวยดี เห็นไดจากการที่บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง และไทย-สแกนดิค สตีล 

สามารถสรางรายไดเพิ่มขึ้น   ป 2548 ยอดขายระบบเครนและสวนประกอบของรอก ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาง ๆ 

ตลอดจนธุรกิจที่เพิ่มขึ้นใหม เชน โครงการที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ มีผลอยางมากตออัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

ของบีเจซี เอ็นจิเนยีริ่ง ขณะที่ความสําเร็จของไทย-สแกนดิค สตีล เกิดขึ้นจากสวนแบงทางการสงออกของโครงสราง

เหล็กที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาทางดานการออกแบบและวิศวกรรม 
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โลจิสติกส 

ขณะที่รายไดรวมลดลงเล็กนอย แตเบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส กลับมีผลกําไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับปรุง

ความสามารถในการผลิตและประสิทธิภาพดานตนทุน  การเพิ่มขึ้นของการใหบริการพิธีการศุลกากร ก็มีผลอยางยิ่ง

ตอการเพิ่มขึ้นของอัตราสวนกําไรเชนกัน 
 

เทคโนโลยีและสารสนเทศ 

ปที่ผานมาเบอรล่ี ยุคเกอร ใหความสําคัญแกการปรับปรุงธุรกิจ ดวยความตั้งใจที่จะสรางความเติบโตอยางมั่นคง 

ในระยะยาวใหแกที.ซี.ซี. เทคโนโลยี ผูนําในธุรกิจขอมูลเพื่อการพาณิชย  หลังจากปรับโครงสรางใหม พรอมติดตั้ง

อุปกรณเพื่อการกูขอมูลแลว คาดวาบริการดานปจจัยพื้นฐานในศูนยขอมูลหลักจะเติบโตขึ้นในป 2549 
 

ทรัพยากรบุคคลและบทบาทในสังคม 

เบอรล่ี ยุคเกอร มุงมั่นที่จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ตลอดจนสังคม ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของ 

การกาวไปสูความเปนเลิศในการดําเนินงาน เราเชื่อม่ันในการพัฒนาความสามารถทางการแขงขัน ดวยการพัฒนา

คุณภาพแรงงาน ตลอดจนสรางสรรควัฒนธรรมการทํางานที่ดึงดูดใจบุคลากรผูมีความสามารถ บริษัทยังคงพัฒนา

ศักยภาพพนักงานดวยโครงการฝกอบรมตาง ๆ ในธุรกิจหลักชวงปที่ผานมา และนอกเหนือจากการจายเงินเดือนที่

เหมาะสม ตลอดจนใหสวัสดิการตาง ๆ  อยางเชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันภัยกลุม และการสรางแรงจูงใจ

อื่น ๆ สําหรับพนักงานทุกคนแลว  เรายังมีการมอบรางวัลใหแกผูที่มีผลงานดีเดนดวย  ในดานสังคม เรามี 

ความรับผิดชอบและภาพลักษณที่ดีดานความใสใจตอสังคม ซึ่งมีความสําคัญตออนาคตของบริษัท ในฐานะที่เปน 

ส่ิงสําคัญตอความสําเร็จทางธุรกิจ ตลอดปที่ผานมา เราบริจาคเงินชวยเหลือโรงเรียนตาง ๆ เปนจํานวนมากในชนบท 

มอบทุนการศึกษาใหแกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแหง และดําเนินกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ อีกเปน

จํานวนมาก 
 

กรรมการผูจัดการใหญไดกลาวในนามของคณะกรรมการบริษัทวา ความสําเร็จในการทํางานทั้งหลายทั้งปวงที่ 

ไดกลาวมา คงมิอาจเกิดขึ้นได หากไมไดความรวมมือจากลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร ความขยันและ

ทุมเทของพนักงานจํานวน 4,430 คนของเรา และที่จะลืมไมไดเลยก็คือ ความมั่นใจและเชื่อใจที่ทานผูถือหุนทุกทาน 

มีตอเบอรล่ี ยุคเกอร แรงสนับสนุนที่ทานมอบใหถือเปนส่ิงมีคาอยางยิ่ง สําหรับการกาวไปสูความสําเร็จอันยิ่งใหญ 

ในอนาคต 
 

ผูถือหุนไดแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ในงบการเงินแสดงผลประกอบการบริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ยังมีผลขาดทุน แตที่กรรมการผูจัดการใหญ

แถลงวาผลประกอบการดีขึ้น เปนอยางไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ผลประกอบการป 2548 ของบริษัท บีเจซี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 

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

ตามสิทธิ เพราะเหตุใด 
 

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

จํากัด ใหเขาซื้อหุนเพิ่มทุนตามสิทธิเมื่อเดือนพฤษภาคม 2548 แตคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา 

เนื่องจากบริษัทไมมีความถนัดในธุรกิจดานนี้ จึงไมไดลงทุนเพิ่ม ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทลดลงจากรอยละ 

51 เหลอืรอยละ 34 และบริษัทไดมีหนังสือแจงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทราบแลว 
 

3. ขอทราบความคืบหนาโรงงานใหมของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด ที่ปราจีนบุรี 
 

กรรมการผูจัดการใหญรายงานวา การสรางโรงงานใหมที่จังหวัดปราจีนบุรีของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ 

จํากัด ใชเงินลงทุนประมาณ 900 ลานบาท เปนเงินกูจากธนาคาร การกอสรางไดเสร็จส้ินแลว และไดเริ่มการทดลอง

การผลิตตั้งแตไตรมาสสุดทายของป 2548  บริษัทสามารถผลิตกระดาษพิมพส่ีสี ที่นับเปนผูผลิตรายแรกในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต และจะมีพิธีเปดโรงงานอยางเปนทางการในเดือนพฤษภาคม ศกนี้ 
 

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจําป 2548  ตามที่นายธีรศักดิ์  

นาทีกาญจนลาภ กรรมการผูจัดการใหญแถลง 

 
วาระที่ 3 

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนดังกลาว 

ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตอง ผูถือหุนสมควรอนุมัติงบการเงิน 
งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  งบการเงินประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท  อันประกอบดวย 

งบดุล งบกําไรขาดทุนและงบอื่น ๆ  ตามที่ไดสงไปใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  ซึ่งคณะกรรมการ 

มีความเห็นวา งบการเงิน งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไดผานการตรวจสอบจาก

ผูสอบบัญชีถูกตองแลว 
 

ผูถือหุนไดตั้งขอสังเกตและสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. ใหขอสังเกตวา ตัวเลขจํานวนสินคาคงเหลือแสดงยอดสูงกวาปกอน และมียอดภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

สูงขึ้น เพราะเหตุใด 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา จํานวนสินคาคงเหลือเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการส่ังวัตถุดิบเพิ่มเพื่อการขยายการผลิต

ของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด  สําหรับยอดภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจายปลายปที่ผูถือหุนสอบถาม 

ผูอํานวยการบัญชีของบริษัทไดชี้แจงใหทราบวา ตัวเลขที่อางถึงเปนตัวเลขในงบกระแสเงินสด ความเปนจริง ภาษี

เงินไดนิติบุคคลคางจายป 2548 ลดลงจากป 2547 ดังที่ไดแสดงในงบดุล และภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวนดังกลาว

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

บริษัทมีแนวทางอยางไร  นอกจากนี้ธุรกิจของบริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จํากัด  และบริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด  มี 

ความแตกตางทางธุรกิจอยางไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา ธุรกิจดานวิศวกรรม ไดซบเซาตามสภาพเศรษฐกิจ  แตในระยะ 1 - 2 ปนี้ ธุรกิจ

วิศวกรรมเริ่มฟนตัว บริษัทไดรับงานโครงการเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียและกาซชีวภาพ ซึ่งจะทําใหบริษัทมี 

ผลประกอบการดีขึ้นในระยะยาว เชนเดียวกับบริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด เปนธุรกิจจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค

ที่หลากหลาย ซึ่งมีทั้งไดกําไรและขาดทนุ ผลประกอบการมีแนวโนมดีขึ้น บริษัท บีเจซี เทรดดิ้ง จํากัด ประกอบธุรกิจ

การนําเขาและจัดจําหนายสินคาจากตางประเทศ เชน ยารักษาโรค เครื่องมือแพทย อุปกรณถายภาพ และ

เครื่องพิมพภาพ  สวนบริษัท บีเจซี มารเก็ตติ้ง จํากัด ประกอบธุรกิจจัดจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ซึ่งผลิต 

ในประเทศเปนสวนใหญ เนื่องจากตวัสินคาและชองทางการจัดจําหนายตางกัน จึงตองแยกออกเปน 2 กิจการ 
 

3. เงินกูของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด มีเงื่อนไขหามจดจํานองสินทรัพย หมายความรวมถึงบริษัท

ทั้งหมดหรือไม และบริษัทไดสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือไม 
 

กรรมการผูจัดการใหญตอบชี้แจงวา เงื่อนไขของการกูเงินเปนแบบมาตรฐานสากล กรณีเงินกูของบริษัท เบอรล่ี  

ยุคเกอร เซลล็อกซ จํากัด ธนาคารใหบริษัททํา Negative Pledge เปนเงื่อนไขเฉพาะสําหรับบริษัทนี้เทานั้น และ

บริษัทไดยื่นขอรับสิทธิประโยชนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งไดรับการยกเวนภาษีเปนเวลา 8 ป 
 

4. คาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนระยะยาว และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของรายการเงินกูราย บริษัท ประปาปทุมธานี 

จํากัด มีความเปนมาอยางไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา บริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด เปนบริษัทรวมที่บริษัทไดลงทุนมานานแลวกับบริษัท 

เธมส วอเตอร และกลุมบริษัท ช.การชาง เนื่องจากผลการดําเนินงานขาดทุน บริษัทจึงไดตั้งคาเผื่อการดอยคา 

เงินลงทุนระยะยาว และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวนตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องนี้อยูในระหวางการเจรจา

ขายหุนทั้งหมดของบริษัทคืนใหแกผูถือหุนรายใหญของบริษัท ประปาปทุมธานี จํากัด ตลอดจนการเรียกคืนเงินกู ซึ่ง

เมื่อดําเนินการไดสําเร็จเรียบรอย จะมีการบันทึกกลับรายการบัญชีตอไป ในปจจุบันกิจการนี้เริ่มมีผลประกอบการที่มี

กําไรแลว 
 

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

ลานบาท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารใหทําการขายหุนใหกับบุคคลภายนอกนั้น มีความเปนมาอยางไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา บริษัท รูเบีย อินเวสทเมนทส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไดถือหุนดังกลาวไวหลายปแลว

บริษัทกําลังดําเนินการเพื่อขายหุนจํานวนดังกลาวใหกับบุคคลภายนอกผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย

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

กรณีอะไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา เงินทดรองจายที่เพิ่มขึ้นเปนธุรกรรมปกติในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนการจาย 

เงินทดรองใหแกพนักงานเพื่อการปฏิบัติงาน เชน เงินทดรองจายคาเดินทาง คาที่พัก เปนตน 
 

7. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี คืออะไร 
 

นายศุภกิจ อัศวชัย Group Financial Controller ชี้แจงวา ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เปน 

การบันทึกสวนตางของภาษีเงินได ระหวางภาษีเงินไดที่ตองจายแกรัฐ กับภาษีเงินไดตามบัญชี เนื่องจากมีรายจาย

บางประเภทที่กรมสรรพากรยังไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณภาษีในงวดที่มีรายจายนั้น จึงมีการบันทึกภาษีที่มี

การจายใหรัฐไปกอนเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 
 

8. การดอยคาของที่ดิน เกิดจากอะไร 
 

กรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวา บริษัทไดตั้งการดอยคาที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน จากที่ดินของบริษัทสําหรับ

โครงการผลิตภัณฑแกวในประเทศเวียดนาม ซึ่งเปนสัญญาเชาระยะยาว เมื่อเวลาผานไป สัญญาเชามีอายุส้ันลง  

จึงไดตั้งสํารองการดอยคา 
 

เมื่อไมมีคําถามอื่นใด ประธานเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2548 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบดวยงบดุล งบกําไรขาดทุนและงบอื่น ๆ ประจําป

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลวดวยคะแนนเสียงขางมาก จํานวน

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

 
วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมัติการจายเงนิปนผลสําหรับผลการดําเนนิงานประจําป 2548 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา เงินปนผลประจําป 2548 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 58 ของกําไรสุทธิ

เปนจํานวนทีเ่หมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
ผูถือหุนสมควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 

 

ประธานแถลงวา คณะกรรมการขอเสนอการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2548 ในอัตรา 

หุนละ 3.50 บาท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวา เงินปนผลประจําป 2548 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 58 ของ 

กําไรสุทธิเปนจํานวนที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท ประธานไดขอใหกรรมการ

ผูจัดการใหญ เปนผูเสนอรายละเอียดการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล ดังนี้ 
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 บาท 

กําไรสะสมยังไมไดจัดสรรตนป 2548 2,009,267,284 

กําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 956,025,914 

รวมกําไรสะสมเพื่อการจัดสรร 2,965,293,198 

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

เสนอจายเงินปนผลงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 2.00 บาท (313,968,600) 

กําไรสะสมคงเหลือยกไป 2,415,872,072 
 

กรรมการผูจัดการใหญไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท 

โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท คงเหลือจายเงินปนผล

งวดสิ้นปในอัตราหุนละ 2.00 บาท บริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 18 เมษายน 2549 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ในอัตราหุนละ 3.50 บาท  

โดยที่บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2548 ในอัตราหุนละ 1.50 บาท คงเหลือจายเงินปนผล

งวดสิ้นปในอัตราหุนละ 2.00 บาท และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 18 เมษายน 2549 ดวยคะแนนเสียงขางมาก

จํานวน 138,356,612 หุน และงดออกเสียงจํานวน 200 หุน 

 
วาระที่ 5 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระ 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรแตงตั้งนายเจริญ สิริวัฒนภักดี  
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี  

และนายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการทีต่องออกตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท 

 

ประธานไดขอใหกรรมการผูจัดการใหญแจงใหที่ประชุมทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ ตามขอบังคับ

ของบริษัท ขอ 17 กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด หรือ

เทากับ 5 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้ 
 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี 

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

3. นายสุวรรณ วลัยเสถียร 

4. นายปณต สิริวัฒนภักดี 

5. นายเทียร เมฆานนทชัย 
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คณะกรรมการไดพิจารณา เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน คือ นายเจริญ  

สิริวัฒนภักดี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี นายสุวรรณ วลัยเสถียร นายปณต สิริวัฒนภักดี และนายเทียร  

เมฆานนทชัย กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขาดาํรงตําแหนงอีกวาระหนึ่งดวยคะแนนเสียง

ขางมาก ดังนี้ 

  เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

 กรรมการ จํานวนหุน จํานวนหุน จํานวนหุน 

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

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

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

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

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

 

คณะกรรมการของบริษัทจึงมีรายนามดังตอไปนี้ 

 

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ 

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ 

3. นายณรงค ศรีสอาน รองประธานกรรมการ 

4. นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท กรรมการ 

5. นายสมโพธิ โกสุม กรรมการ 

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 

7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

8. นางสาวอาทินันท สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

9. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการ 

10. นายสุวรรณ วลัยเสถียร กรรมการ 

11. นางสาวฐาปณี สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

12. นายปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ 

13. นายสถาพร กวิตานนท กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

14. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

15. นายเทียร เมฆานนทชัย กรรมการและกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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วาระที่ 6 
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนกรรมการ 
จํานวนเงินไมเกิน 25,000,000 บาทตอป ทีน่ําเสนอเปนจาํนวนที่เหมาะสม 

ผูถือหุนสมควรอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการจํานวนดังกลาว 
และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด 

และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
 

ประธานไดเชิญกรรมการผูจัดการใหญแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาเห็นวา สมควรขอเสนอตอ 

ที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติใหจายคาตอบแทนแกกรรมการที่ไมไดรับเงินเดือนจากบริษัท เปนเงินจํานวน 

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

และโบนัสกรรมการประจําป จํานวนไมเกิน 10,000,000 บาทตอป  และมอบอํานาจใหอยูในดุลยพินิจของ 

ประธานกรรมการในการกําหนดรายละเอียด และอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่

และความรับผิดชอบ 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงขางมาก

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

วาระที่ 7 
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2549 

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

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั 

ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ 
คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนราคาคาสอบบัญช ี

ผูสอบบัญชีที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ 
และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

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

ผูถือหุนสมควรอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีที่เสนอในอัตราคาสอบบัญชี 1,900,000 บาทตอป 
 



 

 11/12 

ประธานไดเชิญกรรมการผูจัดการใหญแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการขอเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง 

นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือ นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต เลขทะเบียน 2826 หรือ นายวินิจ ศิลามงคล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3378 หรือ  

นายเทอดทอง เทพมังกร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผูสอบบัญชี 

รับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยให 

คนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ผูสอบบัญชีที่เสนอไดผาน 

การพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี 

ประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดจนราคาคาสอบบัญชี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอเปนผูที่มีความรูความสามารถ 

เปนที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 

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

บาท รวมเปนเงิน 1,900,000 บาท เปนจํานวนที่เหมาะสม 
 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ไดกลาวนามมาขางตน เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัทสําหรับปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตองบการเงินของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชีประจําปจํานวน 700,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส

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

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

 
วาระที่ 8 

พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย  
ระบบออโตเมชั่น และแสงสวางในอาคารและที่อยูอาศัย 

 

กรรมการผูจัดการใหญแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการขอเสนอตอที่ประชุมใหงดพิจารณาและงดออกเสียง เรื่อง

การเขาซื้อหุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ระบบออโตเมชั่น และแสงสวาง 

ในอาคารและที่อยูอาศัย ภายใตเงื่อนไขราคาซื้อขายหุนจะตองไมสูงกวาราคาสูงสุดที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

ใหความเห็นไว ทั้งนี้ เพื่อศึกษาขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ ที่จําเปนเพิ่มเติม 
 

ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติงดพิจารณาและงดออกเสียงสําหรับวาระที่ 8 ดวยคะแนนเสียงขางมากจํานวน 

138,356,612 หุน และงดออกเสียงจํานวน 200 หุน 

 
วาระที่ 9 

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
 

ประธานไดกลาวตอที่ประชุมวา ในการประชุมผูถือหุน บริษัทไดยึดถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัดมาตลอด โดยใหความสําคัญตอผูถือหุนทุกทานอยางเสมอภาค 
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นับเปนนิมิตหมายที่ดีที่ในการประชุมปนี้ มีผูถือหุนรายยอยใหความสนใจและสอบถามการดําเนินธุรกิจของบริษัท

มากขึ้น ตลอด 5 ปที่ผานมาที่กลุมบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง เขามาเปนผูถือหุนใหญ ไดดําเนินธุรกิจโดยมุงสรางผลกําไร

ใหแกผูถือหุนทุกทานเปนหลัก 
 

นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดกลาวตอที่ประชุมวา รูสึกดีใจที่ไดเขารวม

ประชุมกับบริษัทเปนครั้งแรก รูสึกชื่นชอบบรรยากาศในการประชุม การจัดประชุมมีความโปรงใสดี ผูถือหุนรายยอย

ไดรวมแสดงความคิดเห็น และใหความสนใจในกิจการของบริษัท โดยการสอบถามขอมูลตาง ๆ  ตองขอขอบคุณ

บริษัทและคณะกรรมการทุกทาน ที่เปดโอกาสใหผูถือหุนรายยอยไดสอบถามกันอยางทั่วถึง 
 

นายวอลเตอร ลิโอ ไมเยอร ผูถือหุนไดขึ้นกลาวตอที่ประชุมวา ปจจุบันทานเปนผูถือหุนรายยอยของบริษัท อดีต 

ทานเปนประธานกรรมการบริษัทนี้เปนเวลากวา 25 ป รูสึกดีใจมากที่ไดมารวมประชุมในวันนี้ เดิมการประชุมสามัญ

ผูถือหุนประจําป บริษัทจะเปดโอกาสใหผูถือหุนที่ตองการสอบถาม ถามคําถามไดโดยใชเวลาคนละ 3 นาทีเทานั้น 

และใครขออางถึงเมื่อครั้งที่บริษัท เฟรส แปซิฟค ตองการขายหุนบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร เนื่องจากขาดสภาพคลอง

ทางการเงิน คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ไดใหความสนใจเขามารับซ้ือหุนทั้งหมด หากไมมีใครรับซ้ือหุน บริษัทอาจตกไป

เปนของตางชาติ เชน สิงคโปร หรือฟลิปปนส จึงใครขอกลาวขอบคุณ คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี 

และขอชมเชยที่ทานสามารถดําเนินธุรกิจของบริษัทใหมีความมั่นคงอยางสม่ําเสมอตลอดมา 
 

เมื่อไมมีเรื่องอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามาประชุมและ

ไดรวมกันเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอบริษัท และขอบคุณผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยที่ 

ไดใหคําแนะนําเรื่องวิธีการดําเนินการประชุมผูถือหุน  ซึ่งบริษัทขอรับไวพิจารณาเพื่อปฏิบัติอยางครบถวนตอไป และ

กลาวปดประชุมเมื่อเวลา 13.10 น. 

 

 

 

 

 

 เจรญิ สิริวัฒนภักดี 

 ประธานกรรมการ 

 

 

สันติชัย ดามพประเสริฐกุล 

เลขานุการบริษัท 

บันทึกรายงาน 
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Statement of Dividend Payment based on the Company’s operations for 2006 
 
 

 Baht
 

Unappropriated retained earnings at beginning of 2006 2,415,873,872 
 

Net profit after tax for the year 867,542,988 
 

Total retained earnings for appropriation 3,283,416,860 
 

Interim dividend at Baht 1.50 per share duly paid on 8 September 2006                                (235,475,100)
 

Balance unappropriated retained earning 3,047,941,760 
 

Proposed year-end dividend at Baht 1.50 per share                                                                (238,218,750) 
 

Unappropriated retained earnings carry forward                                                                    2,809,723,010 

 

 

 

 
Dividend payment record of past 3 years                                                                                    (unit : Baht) 
 

        2006 2005 2004 2003 

Interim dividend  1.50  1.50  1.50  1.20 

Year-end dividend  1.50  2.00  2.50  2.60 

Total dividend  3.00  3.50  4.00  3.80 
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Articles of Association of the Company concerned on Meeting of Shareholders 
 

Chapter 3 
Directors and their Powers 

 

14) Election of Directors shall be made by a meeting of shareholders in compliance with the following criteria and 

procedures: 
 

 1) One shareholder has total votes equivalent to one vote per one share held. 

 2) Each shareholder shall vote all his rights as specified in 1) to elect one or more Directors but each 

shareholder’s total votes cannot be multiplied by the number of Directors to be elected for voting purposes. 

 3) Persons having the most votes respectively shall be elected to be the Directors equivalent to the number of 

Directors required; in case the persons to be elected have equivalent votes, the election of the Directors shall 

be decided by the Chairman. 
 

15) The Directors remuneration and consideration shall be fixed by a meeting of  shareholders. 
 

16) The Company’s Directors are not required to be shareholders. 
 

17) At every annual general meeting, one-third of the Directors, or, if their number is not a multiple of three, then the 

number nearest to one-third, must retire from office. 
  

 The Directors to retire on the first and second years following the registration of the Company, shall be drawn by 

lots.  In every subsequent year, the Directors who have been longest in office shall retire. 
 

 A retiring Director is eligible for re-election. 
 

Chapter 4 
Meetings of Shareholders 

 

31) Meetings of shareholders of the Company shall be held in the area where the registered office of the Company is 

located or at any adjacent provinces or any other places as prescribed by the Board of Directors. 
 

32) A meeting of shareholders shall be held at least once in every twelve months. This meeting shall be called 

“General or Ordinary Meeting”. The General Meeting shall be held within four months from the end of the 

accounting period of the Company. 
  

 Any other meeting of shareholders shall be called an “Extraordinary Meeting”. 
 

 Subject to Clause 33, the Board of Directors may summon an Extraordinary Meeting whenever they think fit or if 

shareholders holding not less than one-fifth of total shares sold or shareholders numbering at least twenty five 

persons, holding not less than one-tenth of total shares sold, request in writing to the Board of Directors to 

summon an extraordinary meeting of shareholders. The requisition must clearly specify the reason for which the 

meeting is required to be summoned, provided that such reason is lawful. The Board of Directors shall hold a 

meeting within 1 month from the date of receiving such a request, therefore. 
 

33) In summoning a meeting of shareholders, the Board of Directors shall prepare the notices summoning a meeting, 

indicating the place, date, time and agenda, matters to be proposed to the meeting together with appropriate 
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details clearly specifying that such matter is for acknowledgement, for approval or for consideration, and send 

them to the shareholders and the Registrar not less than 7 days prior to the meeting date.  
  

 Such notices must also be published in a newspaper for 3 consecutive days at least 3 days prior to the meeting 

date. 
 

34) In a meeting of shareholders there must be at least 25 shareholders or one-half of the total shareholders, holding 

not less than one-third of the total shares sole, present in persons or by proxies (if any) attending the meeting in 

order to constitute a quorum. 
 

 If within an hour from the time appointed for a meeting of shareholders the quorum prescribed by the first 

paragraph is not present, the meeting, if summoned at the request of shareholders, shall be dissolved. If such 

meeting had not been summoned at the shareholder’s request, another meeting shall be summoned and notices 

of the summoning of the meeting shall be sent to the shareholders at least 7 days prior to the meeting date. At 

such a meeting no quorum shall be required. 
 

35) In any meeting of shareholders, any shareholder is entitled to appoint a proxy to represent him at the Meeting and 

to have the right to vote. 
 

 The Instrument appointing a proxy shall be in writing, having the signature of the proxy, in accordance with the 

form prescribed by the Public Company’s Registrar and, at least, shall have the following particulars: 
 

a) the amount of shares held by such shareholder; 

b) the name of the proxy; 

c) the meeting which the proxy is appointed to attend and vote. 
 

36) In every meeting of shareholders, each shareholder shall have one vote for each one share held. 
 

 A shareholder who has a special interest in a resolution cannot vote on such resolution, except for the election of 

Directors. 
 

 A resolution of any meeting of shareholder shall be passed by a majority vote of all the shareholders attending the 

meeting and having the right to vote.  Except in the following cases, a resolution of not less than three-fourths of 

the votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote is required; 
 

a) selling or transferring the Company’s business, whether in whole or in substantial part to another person; 

b) purchasing or accepting transfer of business of another public or private company; 

c) making, amending or terminating any agreement concerning any lease of the business whether in whole or in 

substantial part of the Company’s business, assigning any person to manage the Company’s business, or 

meeting with another person for the purpose of profit and loss sharing. 
 

37) The business to be transacted at the general meeting shall include the following: 
 

1) To consider the report of the Board of Director regarding the Company’s business in the previous year; 

2) To consider and approve a financial statement; 

3) To consider the allocation of profit; 

4) To elect Directors replacing those retired by rotation; 

5) To appoint an auditor; 

6) Other business. 



Enclosure No. 5

Name/ Age Company’s Directors’
Position (year) Education Shareholding Relation

(%) Period Position Names of Organization / Company
Mr. Narong Srisa-an  79  Honorary Masters Degree in Economic  None  None  Present  Independent Director  True Corporation Public Company Limited
 Vice Chaiman and  Thammasat University  Present  Vice Chairman  Berli Jucker Public Company Limited
 Authorized Director  Vice Executive Chairman

 Member of Remuneration Committee
 Present  Chairman  Advance Agro Public Company Limited
 Present  Chairman  Siam Food Products Public Company Limited

 Chairman of Executive Board
 Present  Chairman  Oishi Group Public Company Limited

 Chairman of Executive Board

 Present  Vice Chairman  Thai Beverage Public Company Limited

 Vice Executive Chairman

 Present  Vice Chairman  Beer Thai (1991) Public Company Limited

 Vice Executive Chairman

 Present  Chairman  Sura Baryeekhan Company Limited

 Present  Chairman of Executive Board  Thai Beverage Can Limited

 Present  Chairman  Berli Jucker Cellox Limited

 Present  Chairman  Thai Glass Industries Public Company Limited

 Present  Executive Director  Com-link Company Limited

 Present  Chairman  Thanakorn Vegetable Oil Products Company Limited

 Present  Chairman  Prida Pramote Company Limited

 Present  Chairman  Eastern Seaboard Industrial Estate (Rayong) Co., Ltd.

 Present  Chairman  Thai Alcohol Public Company Limited

 Mr. Sithichai Chaikriangkrai  53  Bachelor of Accountancy (Honour)  None  None  2006  – Present  Executive Director  Oishi Group Public Company Limited
 Authorized Director  Thammasat University  1997 – 2004  Executive Director  Beer Thai (1991) Public Company Limited

 Computer Administration Certificate  2004 – Present  Executive Director  Beerthip Brewery (1991) Company Limited
 Chulalongkorn University  2004 – Present  Executive Director  Thai Beverage Public Company Limited
 Mini MBA, Kasetsart University  2001 – Present  Executive Director  Berli Jucker Public Company Limited
 Directors Certification Program
 The Thai Institute of Directors

 Mr. Thapana  32  MBA Financial Banking Economics  None  Son of Mr. Charoen  2003 - Present  Director  Thai Beverage Public Company Limited

DIRECTORS’ RESUMES

 5-year Experiences
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Name/ Age Company’s Directors’
Position (year) Education Shareholding Relation

(%) Period Position Names of Organization / Company

DIRECTORS’ RESUMES

 5-year Experiences

 Sirivadhanabhakdi  Boston University,  and Khunying Wanna  Executive Vice President
 Authorized Director  U.S.A.  Sirivadhanabhakdi  2004 - Present  Vice Chairman  Red Bull Distillery (1988) Company Limited

 Director Accreditation Program  Brother of  2001 - Present  Executive Director  Berli Jucker Public Company Limited
 Thai Institute of Directors Association  Mrs. Atinant  Present  Director  Beer Chang Company Limited

 Bijananda  Present  Director  T.C.C. Cosmo Corporation Limited
 Miss Thapanee and  Present  Director  Charun Business 52 Company Limited
 Mr. Panot  Present  Director  Thai Cooperage Company Limited
 Sirivadhanabhakdi  Present  Director  Dhospaak Company Limited

 Present  Director  Thai Beverage Marketing Company Limited
 Present  Director  Thai Molasses Company Limited
 Present  Director  Thai Alcohol Public Company Limited
 Present  Director  Dhanasindhi Company Limited
 Present  Director  Nateechai Company Limited
 Present  Director  Bang-na Logistic Company Limited
 Present  Director  Pom Kit Company Limited
 Present  Director  Pom Thip Company Limited
 Present  Director  Bionic Humus Company Limited
 Present  Director  Pan International (Thailand) Company Limited
 Present  Director  Maharajkarnkaset Company Limited
 Present  Director  United Winery & Distillery Company Limited
 Present  Director  Sahatipkarnkonsong Company Limited
 Present  Director  Simathurakij Company Limited
 Present  Director  Beer Thai (1991) Public Company Limited
 Present  Director  Luckchai Liquor Trading Company Limited
 Present  Director  Additive Food Company Limited
 Present  Director  Thai Glass Industries Public Company Limited
 Present  Director  Blairmhor Limited
 Present  Director  Inver House Distillers Limited
 Present  Director  Pacific Spirits (UK) Limited

 Mr. Weerawong Chittmittrapap  48  Bachelor of Laws  None  None  2002 - Present  Director and Audit Committee  ITV Public Company Limited
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Name/ Age Company’s Directors’
Position (year) Education Shareholding Relation

(%) Period Position Names of Organization / Company

DIRECTORS’ RESUMES

 5-year Experiences

 Director and Audit Committee  Chulalongkorn University  2001 - Present  Director and Audit Committee  Berli Jucker Public Company Limited
 Member  LLM, University of Pennsylvania,  1996 - Present  Managing Director  White and Case (Thailand) Company Limited

 U.S.A.

 Name/  Age  Company’s  Directors’
 Position  (year)  Education  Shareholding  Relation

 (%)  Period  Position  Names of Organization/Company
 Mr. Aswin  31  Bachelor of Engineering  None  None  2006 - Present  Director  T.C.C. International
 Techajareonvikul  Chulalongkorn University  2006  Associate Director  Investment Banking UBS AG, Hong Kong

 Master of Business Administration  2004 - 2005  Corporate Finance Consultant  Investment Banking, Morgan Stanley    
 Massachusetts Institute of  Dean Witter, Thailand
 Technology, U.S.A.  1997 - 2000  Policy and Planning Analyst  National Economics and Social
 Master of Public Administration  Development Board
 Harvard University, U.S.A.

 5-year Experiences

        NEW DIRECTOR’S RESUME
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Remuneration for Directors for 2007 
 

The proposed remuneration for Directors at the total amount not exceeding Baht 25,000,000 per year 

consists of: 
 

Monthly remuneration at the total amount not exceeding   Baht 15,000,000 per year 

Annual bonus at the total amount not exceeding Baht 10,000,000 per year 
 

The proposed remuneration is for 13 Directors as follows: 

 Monthly Remuneration 

 Baht/Person/Year 

Chairman 1  person 1,800,000 

Vice Chairmen 2  persons 1,260,000 

Directors 7  persons 900,000 

Chairman of the Audit Committee 1  person 1,440,000 

Audit Committee Members 2  persons 1,080,000 
  

Remarks: 1. The Company has 15 Directors. Two Executive Directors who receive monthly salary 

 shall not be entitled to receive Director’s remuneration. 

 2. Same amount as last year which was approved by the Shareholders. 
 

Remuneration for Directors of the SET’s listed companies are as follows: 
 

 Baht/Person/Year

1. Listed Companies with Revenues Over Baht 10,000 Million

  Average  1,422,430 

  Low  27,083 

  High  7,699,167 
 

2. Listed Companies in Commerce Sector

  Average  462,143 

  Low  23,308 

  High  1,053,846 
 

3. Listed Companies in All Categories

  Average  503,739 

  Low  0 

  High  9,433,33 
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Directors' Remuneration for 2006 and 2005

No. Directors Position
2006 2005

Remuneration Bonus Total Remuneration Bonus Total 

1  Mr. Charoen Sirivadhanabhakdi  Chairman 1,800,000.00 -     1,800,000.00 1,800,000.00 -     1,800,000.00

2  Khunying Wanna Sirivadhanabhakdi  Vice Chairman 1,260,000.00 396,900.00 1,656,900.00 1,260,000.00 529,200.00 1,789,200.00

3  Mr. Narong Srisa-an  Vice Chairman 1,260,000.00 2,979,900.00 4,239,900.00 1,260,000.00 3,973,200.00 5,233,200.00

4  Mr. Chaiyut Pilun-Owad  Director 900,000.00 283,500.00 1,183,500.00 900,000.00 413,000.00 1,313,000.00

5  Mr. Sithichai Chaikriangkrai  Director 900,000.00 926,100.00 1,826,100.00 900,000.00 1,234,800.00 2,134,800.00

6  Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi  Director 900,000.00 326,970.00 1,226,970.00 900,000.00 470,960.00 1,370,960.00

7  Mrs. Atinant Bijananda  Director 900,000.00 -     900,000.00 900,000.00 -     900,000.00

8  Mr. Suvarn Valaisathien  Director 900,000.00 -     900,000.00 900,000.00 -     900,000.00

9  Miss Thapanee Sirivadhanabhakdi  Director 900,000.00 926,100.00 1,826,100.00 900,000.00 858,200.00 1,758,200.00

10  Mr. Panot Sirivadhanabhakdi  Director 900,000.00 -     900,000.00 425,000.00 35,000.00 460,000.00

11  Mr. Staporn Kavitanon  Director and Chairman of the Audit Committee 1,440,000.00 907,200.00 2,347,200.00 1,440,000.00 1,321,600.00 2,761,600.00

12  Mr. Weerawong Chittmittrapap  Director and Audit Committee Member 1,080,000.00 -     1,080,000.00 1,080,000.00 -     1,080,000.00

13  Mr. Thien Mekanontchai  Director and Audit Committee Member 1,080,000.00 -     1,080,000.00 1,080,000.00 -     1,080,000.00

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

                                  
 * Remuneration for 1 January - 30 April 2005 and 11 November - 31 December 2005
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The Annual Audit Fee 
 
Berli Jucker Public Company Limited’s Audit Fee Baht

 Annual audit fee   780,000  

 Quarterly review fee  1,320,000

 Total for Berli Jucker Public Company Limited 2,100,000
 

The 16 subsidiaries’ annual audit fee are as follows: 

1. Thai Glass Industries Public Company Limited  520,000 

2. Rubia Industries Limited  270,000 

3. Montana Company Limited  45,000 

4. Cosma Medical Company Limited  110,000 

5. Marble & Stones Company Limited  75,000 

6. Thai Fluorspar & Minerals Company Limited   45,000 

7. Berli Jucker Specialties Limited  240,000 

8. Thai-Scandic Steel Company Limited  320,000 

9. Berli Jucker Foods Limited  310,000 

10. Berli Jucker Cellox Limited  460,000 

11. Thai Sancella Company Limited  30,000 

12. BJC Marketing Company Limited  210,000 

13. Rubia Investments Limited  75,000 

14. Berli Jucker Logistics Limited  170,000 

15. BJC Engineering Company Limited  140,000 

16. BJC Trading Company Limited  220,000

 Total Subsidiaries 

Total 

 3,240,000 

 5,340,000 
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The Company’s audit fee of past 3 years                                                                           (Unit : Baht) 
 

      2007       2006      2005      2004 

Annual audit fee  780,000  700,000  660,000  640,000 

Quarterly review fee  1,320,000  1,200,000  1,080,000  990,000 

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

 

Remarks: 1.  Mrs. Vilai Buranakittisopon has been the Company’s auditor and performed her duties since 2003 till 

2006, totaling 4 years. 

  2.  The Office of Securities and Exchange Commission stated that starting from 1 January 2006 the Company 

must rotate the performed auditor every 5 consecutive fiscal years but may re-appoint the former auditor 

after terminating the office not less than 2 consecutive fiscal years. 
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Identification Documents present at the Shareholders’ Meeting and Registration 
 

To strengthen the confidence of the shareholders, investors and other related parties in the company’s high standard of 

good governance and to conduct a transparent, ethical and beneficial meeting of shareholders, the following documents 

must be presented prior to the meeting: 
 

Documents present at the shareholders’ meeting 

Ordinary person 

1. In person 

Valid evidence issued by governmental authorities, e.g. identification card, governmental identification card, driver 

license or passport (for foreigner), the evidence of name or last name’s change (if any). 

2. By proxy 

 2.1 One of the Proxy Forms, as attached, completely filled and signed by the Shareholder and the Proxy. 

 2.2 Certified true copy of valid evidence of the Shareholder as specified in Item 1. 

 2.3 Valid evidence of the Proxy as specified in Item 1. 
 

Juristic person 

1. Representative attending in person 

 1.1 Valid evidence of the authorized issued by governmental authorities as specified in Item 1. 

 1.2 Letter of Affidavit issued by governmental authorities with validity not exceeding 30 days. 

2. By proxy 

 2.1 One of the Proxy Form, as attached, completely filled and signed. 

 2.2 Letter of Affidavit issued by governmental authorities with validity not exceeding 30 days. 

 2.3 Certified true copy of valid evidence of the authorized shareholder signing the Proxy Form as specified in 

Item 1. 

 2.4 Valid evidence of the Proxy issued by governmental authorities similar as specified in Item 1. 

3. For foreign investor appointing custodian in Thailand 

 3.1 All evidence similar to those of Juristic person as specified in item 1 or 2. 

 3.2 Power of attorney by foreign investor authorizing Custodian to sign the Proxy Form on its behalf. 

 3.3 Letter of certification or permit to certify the permission to act as Custodian.  
  

All documents must be certified true copies, if documents prepared in overseas requiring certified signatory by Notary 

Public. 
 

Registration 
 

Shareholders or Proxies will be able to register and file documents for checking at the meeting place starting from 8.30 

hours till beginning of the Meeting as to identify of attending in person or by proxy.  In case by proxy, please submit 

completely filled Proxy Form, distinctively specify and signature of Grantor and your name as Proxy and affix duty stamp of  

Baht 20. 

 
Berli Jucker Public Company Limited reserves the right for only those who submit the completed and corrected 
documents to attend the meeting. 
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Rules of Practice for Voting at the Shareholders Meeting 
 

The voting coupons will be prepared for Shareholders or Proxies when registered before entering into 

the meeting room. 
 

Procedure of voting cast  
 

1. Before casting votes, the Chairman shall inform the Meeting that the voting shall be made 

openly.  The voting to be cast; Approve, Disapprove or Abstain, in the voting coupons 

prescribed by the Company.  The voting coupons shall be collected, count the votes and 

announce the number of the votes by specifying the number of voting which are favor, against 

or abstained.  The vote of the Meeting shall be as follows: 
   

- General case:  majority vote of the Meeting, unless, in case a tie of votes, the Chairman of 

the meeting shall have a deciding vote. 

- Other case which subject to the Public Limited Companies Act and/or the Company’s 

Articles of Association provided otherwise, the vote shall be in accordance with.  The 

Chairman shall inform the Meeting before voting each agenda. 
 

2. The Proxy shall solely vote in accordance with the authorization by the Shareholders as 

specified in the Proxy Form. 
 

3. A Shareholder who has a special interest in a resolution cannot vote on such resolution, except 

for the election of Directors and may be asked by the Chairman to temporarily leave the 

Meeting. 
 

Counting the votes 
 

With respect to the Company’s Article of Association, one share have one vote.  The Company will count 

the votes by each agenda which shall deduct votes of against or abstained out from the total shares of 

Shareholders or Proxies presented in the Meeting which having the voting right.  The Chairman shall 

announce the number of the votes’ result to the Meeting by each agenda. 
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Proxy 
 
In compliance with the Notice of Department of Business Development Re Prescription of Form of Proxy 

(No. 5) B.E. 2550, dated 2 February 2007, revision the form of proxy at a meeting of share subscribers 

and at a meeting of shareholders of public limited company.  There shall be three forms of proxy either 

one of the forms of proxy may be used, as follows:   

 

Form A being general proxy, which is a simple and uncomplicated form. 

Form B being proxy that specifies various particulars for authorization and which contains clear  

 and concise details thereof. 

Form C being proxy that specific only for foreign shareholders who appointed custodian in  

 Thailand to be depositor and to take care their shares. 

 

In case you are unable to attend the meeting, the Company would like you to kindly appoint other person 

or any one of the following persons: 

 

1. Mr. Staporn Kavitanon Director / Chairman Audit Committee 

2. Mr. Weerawong Chittmittrapap Director / Audit Committee Member 

3. Mr. Thien Mekanontchai Director / Audit Committee Member 

4. Mr. Thirasakdi Nathikanchanalab Director / President 

 

to be as your proxy to attend and vote on your behalf.  This provision is to form the quorum of the meeting 

in compliance with the Articles of Association of the Company.  The three Proxy Forms are attached, 

choose either one, for your signature as Grantor, distinctively specify the Proxy’s name, affix duty stamp of  

Baht 20, and forward the proxy to the Company prior to the meeting.  Thank you for your kind cooperation. 

 

 



 

   

   Please affix 

     Stamp duty 

     of Baht 20 

Proxy Form (Form A.) 

 

 

                Written at                                      

                          Date Month                  Year   

  (1) I/We,                                 Nationality                                                                   

residing at            Road                                       Tambol / Kwaeng                                                                

Amphur / Khet        Province                              Post Code                                                                

 

  (2) being a shareholder of                         Berli Jucker Public Company Limited                               

holding the total amount of                            shares and have the rights to vote equal to                  votes as follows: 

  ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes 

  preferred share shares and have the rights to vote equal to  votes 

 

  (3) hereby appoint: 

   (1)                               age                                                                  years 

residing at            Road                                       Tambol / Kwaeng                                                               

Amphur / Khet        Province                               Post Code                                                                    ,or          

   (2)                               age                                                                  years 

residing at            Road                                       Tambol / Kwaeng                                                               

Amphur / Khet        Province                               Post Code                                                                    ,or          

   (3)                               age                                                                  years 

residing at            Road                                       Tambol / Kwaeng                                                               

Amphur / Khet        Province                               Post Code                                                                               

 

 Any one of them as my/our proxy to attend the Meeting and to cast vote on my/our behalf at the Ordinary 

General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting  Room 1, 12th  Floor, Berli Jucker 

House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or any other date, time and 

place as may be postponed or changed. 

  

  Any act performed by the Proxy at the Meeting shall be deemed as such acts had been done by 

myself/ourselves in all respects. 
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    Signed:                                         Grantor    

           (                                                           )             
 

 

     Signed:                                              Proxy 

           (                                                              )             
 

 

     Signed:                                           Proxy 

           (                                                             )             
 

 

     Signed:                                               Proxy 

           (                                                             )             
 
 
 

 

Notes:  

The shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote the Meeting and shall not allocate the number of shares to 

several proxies to cast vote separately. 
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   Please affix 

     Stamp duty 

     of Baht 20 

Proxy Form (Form B.) 

 

 

                Written at                                      

                          Date Month                  Year   

  (1) I/We,                                 Nationality                                                                   

residing at             Road                                       Tambol / Kwaeng                                                                

Amphur / Khet        Province                              Post Code                                                                

 

  (2) being a shareholder of                         Berli Jucker Public Company Limited                               

holding the total amount of                            shares and have the rights to vote equal to                  votes as follows: 

  ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes 

  preferred share shares and have the rights to vote equal to  votes 

 

  (3) hereby appoint: 

   (1)                               age                                                                  years 

residing at             Road                                       Tambol / Kwaeng                                                               

Amphur / Khet        Province                               Post Code                                                                    ,or          

   (2)                               age                                                                  years 

residing at            Road                                       Tambol / Kwaeng                                                               

Amphur / Khet        Province                               Post Code                                                                    ,or          

   (3)                               age                                                                  years 

residing at            Road                                       Tambol / Kwaeng                                                               

Amphur / Khet        Province                               Post Code                                                                               

 

 Any one of them as my/our proxy to attend the Meeting and to cast vote on my/our behalf at the Ordinary 

General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting  Room 1, 12th  Floor, Berli Jucker 

House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or any other date, time and 

place as may be postponed or changed. 
 

(4) I/We hereby appoint the proxy to cast vote on my/our behalf at this Meeting as follows:  

          Agenda 1 To adopt the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14 held on 

28 March 2006.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:   

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 
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               Agenda 2 To acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Directors’ Report on the 

Company’s operations results for 2006.  

    (Agenda for acknowledgement) 

 

              Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and 

Statement of Income for the year ended 31 December 2006.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

 

              Agenda 4 To consider and approve the dividend payment based on the Company’s operations for 

2006.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

  

                                Agenda 5 To elect Directors to replace those who retire by rotation.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b)  The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:               

         Appointment of all the directors.  

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain 

                          Appointment of individual director. 

          Name of Director Mr. Narong Srisa-an  

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain 

Name of Director Mr. Sithichai Chaikriangkrai 

                                      Approve                            Disapprove                                         Abstain   

Name of Director Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi 

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain       

  Name of Director Mr. Weerawong Chittmittrapap 

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain       

Name of Director Mr. Aswin Techajareonvikul 

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain 
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                Agenda 6 To fix the remuneration for Directors.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

 

                Agenda 7 To appoint the Auditors and fix the audit fee for 2007.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

 

        Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering for sale of bond.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

 

                Agenda 9 To consider other business (if any).  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

  

  (5) Voting of the Proxy in any agenda that is not as specific in this proxy shall be considered as invalid and 

not my/our voting as a shareholder. 

 

  (6) In case I/we have not specified a voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 

Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including in case there 

is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

 

  Any act performed by the Proxy at the Meeting, except the case that the Proxy does not vote as I/we specify 

in the Proxy Form, shall be deemed as such acts had been done by myself/ourselves in all respects. 
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    Signed:                                         Grantor    

           (                                                           )             
 

 

     Signed:                                              Proxy 

           (                                                              )             
 

 

     Signed:                                           Proxy 

           (                                                             )             
 

 

     Signed:                                               Proxy 

           (                                                             )             
 
 
 

Notes:  

1. The shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of 

shares to several proxies to cast vote separately. 

2. For the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

3. In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the Grantor can specify such 

agenda in the attachment to Proxy Form B. 
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Attachment to Proxy (Form B) 

 

The proxy of the shareholder of                   Berli Jucker Public Company Limited                                  .                    

 

 At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting  

Room 1, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 

10110 or any other date, time and place as may be postponed or changed. 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 
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                Agenda No.              Subject  Election of director (continued)   

          Name of Director         

                                       Approve  Disapprove                                        Abstain      

Name of Director        

                                       Approve                        Disapprove                                        Abstain        

Name of Director        

                                       Approve        Disapprove                                        Abstain           

  Name of Director        

                                       Approve        Disapprove                                        Abstain        

  Name of Director         

                                       Approve        Disapprove                                        Abstain        
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   Please affix 

     Stamp duty 

     of Baht 20 

                                     Proxy Form (Form C.) 

               (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only) 

                Written at                                      

                          Date Month                  Year   

  (1) I/We,                                 Nationality                                                                   

residing at             Road                                       Tambol / Kwaeng                                                                

Amphur / Khet        Province                              Post Code                                                                

as a custodian for                                                                                                                    

being a shareholder of                        Berli Jucker Public Company Limited                                              

holding the total amount of                            shares and have the rights to vote equal to                  votes as follows: 

  ordinary share shares and have the rights to vote equal to  votes 

  preferred share shares and have the rights to vote equal to  votes 

 

  (2) hereby appoint: 

   (1)                               age                                                                  years 

residing at             Road                                       Tambol / Kwaeng                                                               

Amphur / Khet        Province                               Post Code                                                                     or          

   (2)                               age                                                                  years 

residing at            Road                                       Tambol / Kwaeng                                                               

Amphur / Khet        Province                               Post Code                                                                     or          

   (3)                               age                                                                  years 

residing at            Road                                       Tambol / Kwaeng                                                               

Amphur / Khet        Province                               Post Code                                                                               

 

 Any one of them as my/our proxy to attend the Meeting and to cast vote on my/our behalf at the Ordinary 

General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting  Room 1, 12th  Floor, Berli Jucker 

House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 10110 or any other date, time and 

place as may be postponed or changed. 

 

  (3) I/We hereby appoint the proxy to attend the Meeting and cast vote on my/our behalf at this meeting as 

follows:  

            Grant proxy the total amount of shares held and have the rights to vote. 

            Grant proxy the partial shares of 

  ordinary share  shares and have the rights  votes 

   preferened share                shares and have the rights  votes 

   Total rights to cast                    votes 

1/4 



 
 
 

(4) I/We hereby appoint the proxy to cast vote on my/our behalf at this Meeting as follows:  

          Agenda 1 To adopt the Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 14 held on 

28 March 2006.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:   

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

 

               Agenda 2 To acknowledge the Company’s Annual Report and the Board of Directors’ Report on the 

Company’s operations results for 2006.  

    (Agenda for acknowledgement) 

 

              Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and 

Statement of Income for the year ended 31 December 2006.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

 

              Agenda 4 To consider and approve the dividend payment based on the Company’s operations for 

2006.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

  

                                Agenda 5 To elect Directors to replace those who retire by rotation.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b)  The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:               

         Appointment of all the directors.  

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain 

                          Appointment of individual director. 

          Name of Director Mr. Narong Srisa-an  

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain 
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Name of Director Mr. Sithichai Chaikriangkrai 

                                      Approve                            Disapprove                                         Abstain   

Name of Director Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi 

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain       

  Name of Director Mr. Weerawong Chittmittrapap 

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain       

Name of Director Mr. Aswin Techajareonvikul 

                                   Approve                            Disapprove                                         Abstain 

                

                Agenda 6 To fix the remuneration for Directors.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

 

                Agenda 7 To appoint the Auditors and fix the audit fee for 2007.  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

 

 Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering for sale of bond.         

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

 

                Agenda 9 To consider other business (if any).  

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:                                                      

                      Approve                            Disapprove                                         Abstain 

  

  (5) Voting of the Proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and 

not my/our voting as a shareholder. 
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  (6) In case I/we have not specified a voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the 

Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including in case there 

is any amendment or addition of any fact, the Proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

 

  Any act performed by the Proxy at the Meeting, except the case that the Proxy does not vote as I/we specify 

in the Proxy Form, shall be deemed as such acts had been done by myself/ourselves in all respects. 

 

 

    Signed:                                         Grantor    

           (                                                           )             
 

 

     Signed:                                              Proxy 

           (                                                              )             
 

 

     Signed:                                           Proxy 

           (                                                             )             
 

 

     Signed:                                               Proxy 

           (                                                             )             
 
 
 

Notes:  

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C. 

2. Evidences to be enclosed with the Proxy Form are:  

(1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder. 

(2) Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permission to act as a Custodian. 

3. The shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting and shall not allocate the number of 

shares to several proxies to cast vote separately. 

4. For the election of directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually. 

5. In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the Grantor can specify such 

agenda in the attachment to Proxy Form B. 
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Attachment to Proxy Form (Form C.) 

 

The proxy of the shareholder of                   Berli Jucker Public Company Limited                                  .                    

 

 At the Ordinary General Meeting of Shareholders No. 15 on 26 April 2007, at 10.00 hours, at the Meeting  

Room 1, 12th Floor, Berli Jucker House, 99 Soi Rubia, Sukhumvit 42 Road, Kwaeng Phrakanong, Khet Klongtoey, Bangkok 

10110 or any other date, time and place as may be postponed or changed. 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 

 

                Agenda No.              Subject   

(a) The proxy shall have the right to consider and cast the votes on my/our behalf in all 

respects as deemed appropriate. 

(b) The proxy must cast the votes according to my/our intention as follows:     

                      Approve                            Disapprove                                       Abstain 
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                Agenda No.              Subject  Election of director (continued)   

          Name of Director         

                                       Approve  Disapprove                                        Abstain      

Name of Director        

                                       Approve                        Disapprove                                        Abstain        

Name of Director        

                                       Approve        Disapprove                                        Abstain           

  Name of Director        

                                       Approve        Disapprove                                        Abstain        

  Name of Director         

                                       Approve        Disapprove                                        Abstain        
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