
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จาํกัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) กลา่วเปิดประชมุเม่ือเวลา 15.10 น. 
พร้อมทัง้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะมาประชมุจํานวน  449  ท่าน ถือหุ้น
รวมกนัทัง้สิน้ 1,450,070,109 หุ้น หรือร้อยละ  91.0722 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจํานวน 1,592,221,000 หุ้น ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือดําเนินการประชมุเสร็จสิน้ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุรวมทัง้สิน้ 683 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 1,468,151,201 หุ้นคิดเป็น
ร้อยละ 92.2078 ของหุ้นชําระแล้วของบริษัทจํานวน 1,592,221,000 หุ้น 

เพ่ือให้การดําเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้นายธีรศกัด์ิ  นาทีกาญจนลาภ 
กรรมการ เป็นผู้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ ดําเนินการประชุม”) และมอบหมายให้นายวิทยา  
แก้วกงัสดาล ทําหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุ (“เลขานกุารท่ีประชมุ”) 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้แนะนํากรรมการของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1. นายเจริญ สริิวฒันภกัดี     7. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  
2. คณุหญิงวรรณา สริิวฒันภกัดี    8. นายปณต สริิวฒันภกัดี 
3. นายชยัยทุธ ปิลนัธน์โอวาท    9. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู  
4. นายประเสริฐ  เมฆวฒันา    10. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ 
5. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร    11. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนนัต์ 
6. นายอศัวิน เตชะเจริญวิกลุ    12. นายธีรศกัด์ิ นาทีกาญจนลาภ 
 
ทัง้นี ้นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ กรรมการบริษัทติดภารกิจ  จงึขอลาและไมเ่ข้าร่วมประชมุครัง้นี ้
 
สว่นผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ มีดงัตอ่ไปนี ้
1.  นายปฐพงศ์ เอ่ียมสโุร  ผู้จดัการใหญ่    กลุม่สนิค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์ 
2. นางวิภาดา ดวงรัตน์        ผู้จดัการใหญ่     กลุม่สนิค้าและบริการทางอปุโภคบริโภค 
3. นายธีระพล เกียรติสรุนนท์     ผู้จดัการใหญ่     กลุม่ธุรกิจไลฟ์สไตล์ และบริหารธุรกิจค้าปลีก 
4. นางสาวสรีุรัตน์ ศิลป์สกลุสขุ       รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส    ฝ่ายการเงินและบญัชีกลุม่บริษัทและ 
5. นายธีระ วีรธรรมสาธิต        รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส    ฝ่ายทรัพยากรบคุคลและงานสนบัสนนุสว่นกลางกลุม่บริษัท 
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นอกจากนี ้ ผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้แก่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  นายวลัลภ วิไลวรวิทย์  และนายวีร์ สจุริต จากบริษัท 
ดีลอยท์ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั ได้เข้าร่วมการประชมุครัง้นีด้้วย 

นางสจิุตรา วิชยศึกษ์ ได้แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นว่า เพ่ือให้การดําเนินการประชุมครัง้นีเ้ป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ ถือหุ้นทุกราย จึงขอชีแ้จงเพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบและทําความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบการ
ประชมุ การออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

การซักถามและแสดงความเหน็ของผู้ถือหุ้น 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาสซกัถามและแสดงความเห็นได้อยา่งทัว่ถึงในแตล่ะวาระ  โดยท่ีการประชมุจะไม่รบกวนเวลาของท่าน
ผู้ ถือหุ้นมากเกินสมควร ทา่นผู้ ถือหุ้นควรถือปฏิบติัดงันี ้    

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในท่ีประชมุ หรือผู้ ดําเนินการประชมุ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุซกัถามในประเด็น
ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งช่ือและ
นามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ด้วยทกุครัง้ 

2.  ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึน้ เพ่ือให้ประธานในท่ีประชมุ หรือผู้ ดําเนินการประชุม
อนญุาต ซึง่หากมีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในท่ีประชมุ หรือผู้ ดําเนินการประชมุ
จะพิจารณาโดยคํานงึถงึผู้ ถือหุ้นท่ียงัมิได้มีโอกาสซกัถามหรือแสดงความเหน็ก่อน  

3.  เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงความเห็นท่ีไมโครโฟน โดยการซกัถามหรือแสดงความเห็น
จะต้องเป็นการกล่าวกบัประธานในท่ีประชมุ หรือผู้ ดําเนินการประชมุเท่านัน้ จะไม่มีการกล่าวหรือโต้แย้งกบัผู้ ถือหุ้นราย
อ่ืน หรือออกช่ือผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนโดยไม่จําเป็น และจะใช้เวลาอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเกินครัง้ละ 5 
นาที  

4.  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีคําถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีกําลงัพิจารณา ให้นําไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระ
อ่ืน ๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการ
ซกัถามหรือแสดงความเหน็ในประเดน็ท่ีซํา้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สทิธิด้วย 

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

เน่ืองจากการประชุมในครัง้นี ้บริษัทใช้ระบบบาร์โคดเช่นเดียวกบัการประชมุในครัง้ก่อน ซึ่งระบุข้อมลูของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
เพ่ือประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช้ ซึ่งได้รับการยืนยนัและสาธิตจากบริษัทผู้ ให้บริการว่าจะ
สามารถช่วยอํานวยความสะดวกและช่วยประหยดัเวลาได้มาก  

รายละเอียดทางปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียง  ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชมุ หน้า 87 - 88  
ของหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559  ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว กลา่วโดยสรุป คือ 

1.  ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้ รับมอบฉันทะท่ีถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ท่ีผู้ ถือหุ้น หรือ   ผู้มอบ
ฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามความประสงค์) ท่ีลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
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ครอบคลมุวาระการประชมุท่ีมีทัง้หมด 11 วาระ โดยมีรอยฉีกออกเป็นแผน่ยอ่ยสําหรับแตล่ะวาระได้ โดยในแตล่ะแผน่ยอ่ย
นัน้ จะระบช่ืุอผู้ ถือหุ้นและสทิธิออกเสียง 

 อนึ่ง หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดตามท่ีได้แจ้งข้างต้นยังไม่ได้รับบัตรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน  ขอ
ความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีด้านนอกห้องประชุมเพ่ือให้ออกใบแทนโดยด่วน มิฉะนัน้ จะไม่สามารถร่วมออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุครัง้นี ้

2.  หากผู้ รับมอบฉนัทะท่ีถือหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข ท่ีมีผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ กําหนดให้ผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะมาแล้ว จะไมไ่ด้รับแจกบตัรหลกัฐานการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากคะแนน
ท่ีลงคะแนนมาแล้วลว่งหน้า จะบนัทกึในระบบ และนํามานบัรวม เม่ือมีการนบัคะแนนในแตล่ะวาระ 

3.  การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้ นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนนให้ถกูต้องตรงกบัวาระ 

4.   ในวาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ และในการลงคะแนนในวาระท่ี  5  บริษัทจะใช้
บัตรออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการไว้ทัง้ 5 ท่านแยกต่างหากจากกันเพ่ือให้
พิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 

 การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือให้การดําเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวมเร็ว ดงันี ้ในการลงคะแนนเสียง 
สําหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระท่ี 5 (ซึ่งเป็นวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ) หากไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจํานวนเสียงของท่านต่อมติท่ีนําเสนอ 
สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้และยกมือให้เจ้าหน้าท่ี
ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากทา่น 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด และสว่นท่ี
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย   สําหรับผู้ ท่ีออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชมุ 

 สําหรับวาระท่ี 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระนัน้ เน่ืองจากจะมีการลงคะแนนสําหรับ
กรรมการแต่ละท่านแยกกนัไป   ดงันัน้ เพ่ือให้บริษัทได้ปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีดี  
บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งถือบตัรลงคะแนน  ทัง้ในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียง   ทัง้นี ้  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง จะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียงก่อน  จากนัน้ จึงจะเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ท่ีเห็นด้วย  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าท่ีเดินไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน 
เพ่ือนํามาคํานวณคะแนนเสียงวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงเป็นจํานวนเทา่ไหร่ 

การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนีจ้ะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบตัรเสีย 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  
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2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั หรือไมไ่ด้แสดงเจตนาใด ๆ   

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมมี่ลายมือช่ือกํากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่ 

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆา่ของเดิมและลงช่ือกํากบัด้วยทกุครัง้ 

5.  ผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมทนัในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชมุทนัและวาระท่ี
เหลืออยูเ่ทา่นัน้  

นอกจากนี ้คะแนนเสียงของจํานวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ ทําให้จํานวนผู้ เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน สําหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลบั
ก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม 

6.  เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็วเมื่อมีการลงมติในวาระใดแล้ว ประธานในที่ประชุมหรือผู้ ดําเนินการ
ประชมุแทนอยู่ในระหว่างนัน้จะดําเนินการประชมุในวาระตอ่เน่ืองกนัไป โดยไม่รอผลการนบัคะแนนในวาระนัน้ และเม่ือ
ดําเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิน้แล้ว จึงจะขอให้เลขานกุารท่ีประชมุประกาศผลการนบัคะแนนในวาระที่ผ่าน
มา และดําเนินการเช่นนีเ้ร่ือยไปจนเสร็จสิน้การประชุม  

7. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส การนบัคะแนนเสียงจะกระทําโดยผู้ตรวจนบัคะแนน ประกอบด้วย ผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ ถือหุ้นอาสา รวม 3 ทา่น 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้ขอให้ท่ีประชุมตัง้คณะกรรมการตรวจนบัคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน 
ตวัแทนผู้สอบบญัชี 1 ทา่น และตวัแทนท่ีปรึกษากฏหมาย 1 ทา่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนบัคะแนน  

ทัง้นี ้คุณสมใจ กนกสารวุฒิ ผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทน
ผู้สอบบญัชี คือ คณุธนชัชา สขุโหต ุและตวัแทนสํานกักฎหมาย คือ คณุพชัรนนท์ บํารุงสขุ  

จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 

รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2559 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทได้สง่รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559  ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุ
ท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดงักล่าวได้บนัทึกการประชุม
อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุฉบบัดงักลา่ว 
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ผู้ ดําเนินการประชุมได้ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นได้  เน่ืองจากไม่ มี 
ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงความเห็นแต่อยา่งใด จึงเสนอให้ท่ีประชมุลงมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
ท่ี 1/2559 ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 ซึง่วาระนีต้้องการคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2559 ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม 2559 
ตามท่ีรายละเอียดท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน     1,467,828,238   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9993 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 5,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0003       

งดออกเสียงจํานวน               4,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0002 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 

จํานวนหุ้นรวม      1,467,837,238 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

วาระที่ 2 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2558 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้เชิญนายอศัวิน เตชะเจริญวิกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ แถลงตอ่ผู้ ถือหุ้น
เร่ืองรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ท่ีผา่นมา 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้แนะนําผู้บริหารระดบัสงูตอ่ผู้ ถือหุ้น และได้แถลงผลการดําเนินงาน
ของกลุม่บริษัท และสรุปเหตกุารณ์สําคญัในปี 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้
 
สรุปผลประกอบการจาํแนกตามกลุ่มธุรกจิ ในปี 2558 
 

 กลุ่มสนิค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 
 
ในสว่นของโรงงานแก้วบางพลี บริษัทได้มีการวิจยัและพฒันาการผลติขวดแก้วสีเขียวมรกต ซึง่ป็นสีท่ีได้รับการตอบ

รับจากลกูค้าเป็นอยา่งดีและบริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จํากดั ก็ได้ทําการเพิ่มกําลงัการผลติฝากระป๋องขึน้อีก 850 ล้านฝา
ตอ่ปี ซึง่ปี 2558 ปีท่ีผา่นมานัน้ นอกจากบริษัทจะมีกําไรสงูสดุในประวติัการณ์แล้ว รายได้ในสว่นของกลุม่สินค้าและบริการ
ทางบรรจภุณัฑ์ยงัมีรายได้เติบโตสงูสดุนบัตัง้แต่ตัง้บริษัทมาอีกด้วย 
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 กลุ่มสนิค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 
 
บริษัทได้มีการเข้าซือ้เงินลงทนุทัง้หมดในบริษัท ดานอน แดร่ี จํากดั (“ดานอน”) ซึง่เป็นบริษัทผู้ผลติโยเกิร์ตท่ีใหญ่

ท่ีสดุอนัดบัหนึง่ของโลก  ซึง่ภายหลงัท่ีบริษัทได้เข้าซือ้เงินลงทนุทัง้หมดในดานอน ก็ได้เปล่ียนช่ือเป็น “บริษัท ไทย แดร่ี จํากดั” 
โดยมีสว่นของกําไรจากการเข้าทําธุรกรรมครัง้นีป้ระมาณ 300 กวา่ล้านบาท ซึง่เป็นกระแสเงินสดท่ีเข้ามาในบริษัทนอกจากนี ้
บริษัท เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ โลจิสติกส์ จํากดั มีการเปิดคลงัสนิค้าประเภทสารเคมีแห่งใหมบ่นพืน้ท่ี 2,700 ตารางเมตร 

 

 กลุ่มสนิค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค 
 
บริษัทได้เข้าร่วมลงทนุกบับริษัทในประเทศพม่าเพ่ือทําการขายเคร่ืองมือแพทย์ ซึง่เป็นตลาดใหม่ท่ีบริษัทเข้าไป และ

เร่ิมบกุเบิกในตลาดเคร่ืองมือกระตุ้นหวัใจไฟฟ้าอตัโนมติัหรือเคร่ือง AED ซึง่เป็นเคร่ืองท่ีใช้ช่วยชีวิตคนในกรณีท่ีมีอาการช๊อค
ทางหวัใจ และจะช่วยลดปัญหาเร่ืองอมัพาตได้ในอนาคต นอกจากนัน้ บริษัทได้มีการเปิดศนูย์ฝึกอบรม หรือ Training Center 
เก่ียวกบัการใช้เคร่ืองตรวจความหนาแน่นของมวลกระดกู และบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จํากดั ได้ร่วมมือกบับริษัทญ่ีปุ่ น ในการ
ทําธุรกิจเก่ียวกบั Cloud Technologies อีกด้วย 
 
ภาพรวมผลประกอบการ 
 

จากยอดขายตามกลุม่สินค้าบริการแต่ละกลุม่ ในปี 2558 ท่ีผ่านมา บริษัทมียอดขายสงูขึน้ร้อยละ 2.9  โดยแบ่งเป็น 
กลุม่สินค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์มียอดขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 7.4 ซึง่เป็นอตัราการเติบโตท่ีดี และตลาดในเวียดนามยงัมีการ
เติบโตสงูอย่างต่อเน่ือง ในสว่นของกลุ่มสินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภคนัน้มียอดขายเพิ่มขึน้เลก็น้อยในอตัราร้อยละ 1.2 
ถึงแม้ว่าในปีท่ีแล้วเป็นปีท่ีมีการผนัผวนในเร่ืองของกําลงัซือ้ แต่ยอดขายของบริษัทยงัถือว่าเติบโตได้ดี นอกจากนัน้ บริษัทได้
เร่ิมเข้าไปทําธุรกิจโลจิสติกส์และตวัแทนจดัจําหน่ายท่ีประเทศเวียดนาม  อย่างไรก็ตาม ยอดขายในกลุ่มสินค้าทางเวชภณัฑ์
และเทคนิคในปี 2558 ท่ีผา่นมาได้ปรับตวัลดลง เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากจํานวนงานในโครงการตา่งๆ ลดลง  
 

สําหรับปี 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิจากกลุ่มสินค้าและบริการเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 66.2  เน่ืองจากมีรายการพิเศษ
เกิดขึน้ และแม้วา่ไมมี่การรวมรายการพิเศษเข้าไป บริษัทก็ยงัคงมีกําไรสทุธิเพิ่มขึน้  ในสว่นของกลุม่สนิค้าเละบริการทางบรรจุ
ภณัฑ์นัน้ บริษัทสามารถบริหารต้นทนุได้ดีขึน้ และสามารถพิจารณาและเลือกช่วงเวลาท่ีดเหมาะสมในการซือ้วตัถดิุบในช่วงท่ี
มีราคาต่ําได้ ทําให้กําไรในกลุม่สินค้าเละบริการทางบรรจภุณัฑ์เพิ่มขึน้ร้อยละ 38 นอกจากนี ้บริษัทมีกําไรสทุธิจากกลุม่สินค้า
และบริการทางอปุโภคและบริโภคเพิ่มขึน้ร้อยละ 469.9 เน่ืองจากมีรายการพิเศษเกิดขึน้ และในสว่นของกลุม่สนิค้าและบริการ
ทางเวชภณัฑ์และเทคนิค บริษัทมีกําไรลดลง เน่ืองจากยอดขายลดลง แต่ในภาพรวมก็ยงัถือว่าเป็นปีท่ีบริษัทมีกําไรในอตัรา
การเติบโตท่ีสงูมาก ซึง่มีสภาพการแข่งขนัโดยรวมท่ีแตกตา่งจากปีท่ีแล้ว และในสว่นของกําไรก่อนหกัดอกเบีย้เละภาษี ซึง่ก็จะ
เห็นว่าสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับทางกําไรสุทธิท่ีได้ชีแ้จงมา และในปีนี ้บริษัทตัง้เป้าหมายท่ีมีความท้าทายมากขึน้ 
เพ่ือให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 
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เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเหน็เพิ่มเติม ผู้ ดําเนินการประชมุกลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ 
จงึจะไมมี่การลงมติ 
 
ท่ีประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่แถลง 

วาระที่ 3 

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงผลงานทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นเร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบ
อ่ืน ๆ ท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จดงักล่าว ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีถกูต้อง ผู้ ถือหุ้นควรอนมุติังบแสดงฐานะทางการเงิน และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจําปี 2558 ทัง้นี ้ได้เชิญนาย
อศัวิน เตชะเจริญวิกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ให้รายงานสรุปประเดน็สําคญั ตอ่ท่ีประชมุ 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
ประจําปี 2558 ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้
 
ในสว่นของงบดลุของบริษัท ในปี 2558 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 3 จากปี 2557 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของธุรกิจ ในขณะท่ี บริษัทมีหนีส้ินรวม 23,950  ล้านบาท ซึ่งลดลงมา
ประมาณร้อยละ 6 เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้ไป และบริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นบริษัทท่ีเพิ่มขึน้ ร้อยละ 
13.88 คิดเป็นจํานวน 17,063 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ตามกําไรท่ีเพิ่มสงูขึน้ และสอดคล้องกบัมลูค่าทางบญัชี หรือ มลูค่าต่อหุ้น
ของบริษัทเพิ่มขึน้ร้อยละ 13.7  เป็นจํานวน 10.72 บาท ต่อหุ้น ในสว่นของอตัราส่วนท่ีสําคญัทางการเงินก็จะเห็นว่า บริษัทมี
อตัรากําไรข้างต้นท่ีสงูขึน้ และอตัรากําไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้จากร้อยละ 4 เป็น ร้อยละ 6.5 ในปี 2558  
 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร
ขาดทนุเบด็เสร็จสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2558 ของบริษัท 
 
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคุิณ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความยินดีกบัคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัททกุท่าน ท่ีในปีที
ผ่านมา บริษัทมีกําไรสงูสดุเป็นประวติัการณ์ตามท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้ชีแ้จงข้างต้น ทัง้นี ้
ได้มีข้อสอบถามว่าจากการท่ีบริษัทได้เข้าไปซือ้กิจการของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) จึงอยาก
ทราบว่าในปี 2559 บริษัทได้คาดการณ์ว่าจะมีรายได้ และกําไรเพิ่มขึน้เท่าใด เน่ืองจากท่ีผ่านมาสินค้าของบริษัทเป็นจํานวน
มากท่ีได้มีการนําไปวางขายท่ีบิ๊กซี จะต้องจ่ายคา่แรกเข้าด้วย 
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ ได้ชีแ้จงว่า จํานวนหุ้นในบิ๊กซี ท่ีบริษัทจะรับซือ้นัน้ยงัเป็นจํานวนท่ีไม่แน่นอน ดงันัน้ ใน
การตอบคําถามเก่ียวกบัการเข้าทํารายการระหว่างบิ๊กซีกบับริษัท จึงต้องพิจารณาเทียบเคียงกับหลกั Arm's Length Basis 
ก่อน เน่ืองจาก บิ๊กซี และบริษัทเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์  จึงถือเป็นการเข้าทํารายการระหว่างกนั ท่ีจะต้อง
พิจารณาถงึความเหมาะสมของราคา และเง่ือนไขในการเข้าทํารายการดงักลา่วด้วย 
  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงต่อผู้ ถือหุ้นว่า ในสว่นของรายได้และกําไรในปี 2559 นัน้ จะมาจาก
สองส่วนหลกัๆ คือ ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจของบริษัทท่ีดําเนินการปกติเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้มีการเข้าซือ้บิ๊กซีเข้ามา ซึ่งบริษัทตัง้
เป้ายอดขายไว้เป็นเลขสองหลกั เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสบายใจว่าทางผู้บริหารให้ความสําคญักับการเติบโตธุรกิจของบริษัทอย่าง
แท้จริง ในส่วนท่ีสองนัน้ เม่ือบริษัทได้เข้าซือ้บิ๊กซี (ปัจจุบันบริษัทถือหุ้ นในบิ๊กซี ร้อยละ 58 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว
ทัง้หมด) ซึ่งบริษัทสามารถท่ีจะรวมยอดขาย120,000 ล้านบาทของบ๊ิกซีเข้ามาเป็นรายได้ของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้เข้า
บริหารและควบคมุกิจการของบ๊ิกซี ซึง่รายได้ของบิ๊กซีจะสะท้อนจากการรวมงบการเงินของบริษัทได้อยา่งแท้จริงในปี 2560 แต่
ในสว่นของกําไรสทุธิท่ีบริษัทจะได้รับจากธุรกิจของบิ๊กซีนัน้ ขึน้อยู่กบัสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบ๊ิกซี ซึง่บริษัทยงัไม่ทราบ
วา่จะเป็นจํานวนเทา่ใด ซึง่ขึน้อยู่กบักระบวนการทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดในบ๊ิกซี  และในสว่นของเร่ืองรายการระหวา่ง
กนัของบริษัทและบิ๊กซีนัน้ จะต้องมีลกัษณะ Arm's Length Basis นอกจากนี ้ทางบิ๊กซีได้มีการจดัตัง้คณะทํางานท่ีจะศึกษา
เก่ียวกบัการเติบโตของธุรกิจทัง้สองบริษัทอีกด้วย 
 
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคุิณ ผู้ ถือหุ้น ได้กลา่วขอบคณุสําหรับคําชีแ้จง และเพ่ือให้เข้าใจได้ง่ายนัน้ จึงขอให้อธิบายให้ผู้ ถือหุ้น
ท่านอ่ืนว่ากําไรสทุธิท่ีบริษัทจะได้รับจากธุรกิจของบิ๊กซีนัน้ ขึน้อยู่กบัสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบ๊ิกซี ซึง่กําไรสทุธิดงักลา่ว
จะต้องหกัต้นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริษัทมียอดขายได้สงูสดุ และกําไรสงูสดุ โดยมีกําไรสทุธิของหุ้น 1.75 
บาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 ต่อกําไรสทุธิต่อหุ้น โดยในช่วงระยะเวลาสองปีท่ีผ่านมา เงินปันผลมีอตัรา 0.84 
บาท ต่อหุ้นทัง้สองปี จึงขอให้ท่านประธานและคณะกรรมการพิจารณาว่าในปี 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหว่างบริษัท
และบ๊ิกซีแล้ว จึงอยากให้บริษัทคงนโยบายจ่ายเงินปันผลเดิมคือร้อยละ 50 ของกําไร หากบริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัรา 1 บาท
ตอ่หุ้นก็จะเป็นสถิติใหม ่ไมใ่ช่เฉพาะยอดขายสงูสดุ กําไรสงูสดุ แตบ่ริษัทยงัสามารถจ่ายเงินปันผลสงูสดุอีกด้วย 
 
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบอ่ืน ๆ ท่ีได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่างบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จดงักล่าว ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบญัชีถกูต้องแล้ว ซึง่ในวาระนี ้ต้องการ
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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เหน็ด้วยจํานวน     1,467,123,457   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9461 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน - เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000       

งดออกเสียงจํานวน               790,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0538 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 

จํานวนหุ้นรวม      1,467,913,457 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

วาระที่ 4 

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน 
ประจาํปี 2558 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ เสนอ
รายละเอียดการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียดการจดัสรรกําไรสําหรับรอบปีบญัชี 2558 ดงันี ้

ปัจจุบนั บริษัทจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้วทัง้สิน้ 201,438,944.40 บาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 10 ของทนุจดทะเบียน จํานวน 2,014,389,444 บาท  

จากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีประจําปี 2558 รวม
เป็นจํานวน 2,792  ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจําปี 
2558 ในอตัราหุ้นละ 0.84 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 1,337.37 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 47.91ของ
กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีประจําปี 2558 ทัง้นี ้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กบัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ใน
อตัราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิน้ปีในอตัราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 780.19 ล้านบาท โดยเงิน
ปันผลประจําปี 2558 ท่ีเสนอจ่ายในอตัราร้อยละ 47.91 ของกําไรสทุธินัน้ บริษัทได้คํานึงถงึกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ 
โครงการลงทนุ หรือโครงการขยายการลงทนุต่างๆจากธุรกิจท่ีดําเนินอยู่ในปัจจบุนัซึ่งเป็นจํานวนท่ีเหมาะสม และสอดคล้อง
กบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิตาม
ช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือจ่ายเงินปันผล โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิใน
การรับเงินปันผล ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม  2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 10  พฤษภาคม  2559   

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
กําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558  
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ซึ่งในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุติัการจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.84 บาท คิดเป็น
จํานวนเงิน 1,337.37 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้กบัผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้น
ละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิน้ปีในอตัราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 780.19 ล้านบาท และกําหนดวนั
กําหนดช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันท่ี 9 พฤษภาคม  2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ในวนัท่ี 10  
พฤษภาคม  2559 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันให้กบัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน     1,467,913,857   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9996 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน - เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000       

งดออกเสียงจํานวน               5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0003 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ              - 

จํานวนหุ้นรวม      1,467,918,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

วาระที่ 5 

พจิารณาเลือกกรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลนัธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ชีแ้จงว่าการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จะต้องมีกรรมการท่ีออก
จากตําแหน่งตามวาระเป็นจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด หรือเทา่กบั 5 ท่าน ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 17 
โดยกรรมการทัง้ 5 ทา่น มีรายนามดงันี ้ 

1. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร 

2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 

3. นายอศัวิน เตชะเจริญวิกลุ  

4. นายประเสริฐ เมฆวฒันา  

5. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ  
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คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทัง้ 5 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึ่ง เน่ืองจากเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถเพ่ือการบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทัง้ 5 ท่าน ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชมุลําดบัท่ี 4 ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเลือก
กรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อซกัถามในวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเลือกกรรมการแทน
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ เป็นรายบคุคลแยกต่างหากจากกนัไปตามลําดบั ซึง่ในวาระนี ้ต้องการคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัเลือกตัง้กรรมการทัง้ 5 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

นายสทิธิชัย ชัยเกรียงไกร 

เหน็ด้วยจํานวน     1,433,886,520   เสียง คิดเป็นร้อยละ       97.6810 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 34,020,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       2.3175       

งดออกเสียงจํานวน               8,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0005 

บตัรเสีย 11,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0007 

จํานวนหุ้นรวม      1,467,926,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

นายฐาปน สริิวัฒนภักดี 

เหน็ด้วยจํานวน     1,276,752,920   เสียง คิดเป็นร้อยละ       86.9766 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 191,156,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     13.0221       

งดออกเสียงจํานวน               10,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0007 

บตัรเสีย 7,253 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0004 

จํานวนหุ้นรวม      1,467,926,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

นายอัศวนิ เตชะเจริญวกุิล 

เหน็ด้วยจํานวน     1,467,865,320   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9958 
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ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 42,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0028       

งดออกเสียงจํานวน               6,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0004 

บตัรเสีย 12,653 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0008 

จํานวนหุ้นรวม      1,467,926,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา 

เหน็ด้วยจํานวน     1,458,348,020   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.3474 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 9,559,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.6512      

งดออกเสียงจํานวน               7,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0005 

บตัรเสีย 11,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0007 

จํานวนหุ้นรวม      1,467,926,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

นายวีระวงค์ จติต์มติรภาพ 

เหน็ด้วยจํานวน     1,450,126,520   เสียง คิดเป็นร้อยละ       98.7874 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 17,779,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       1.2111       

งดออกเสียงจํานวน               9,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0006 

บตัรเสีย 11,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0007 

จํานวนหุ้นรวม       1,467,926,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

วาระที่ 6 

พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลนัธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอ
ต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติักําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการท่ีไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าท่ีปรึกษาประจําจากบริษัท 
เป็นจํานวนไมเ่กิน 25,000,000 บาท ซึง่ประกอบด้วยคา่ตอบแทนกรรมการประจําเดือน จํานวนไมเ่กิน 15 ,000,000 บาทตอ่ปี 
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และเป็นโบนสักรรมการประจําปีไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอตัราเดิมกว่า 10 ปีแล้ว) และเสนอให้คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ มีอํานาจและดลุยพินิจในการกําหนดรายละเอียดอตัราผลตอบแทนท่ี
จะจ่ายให้กรรมการในแตล่ะทา่นตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ
กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

นางสาวบุญสม จันทรานนท์ ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะว่า เพ่ือให้ราคาหุ้นของบริษัทมีเสถียรภาพ จึงอยากให้กรรมการบริษัท
บริหารกิจการของบริษัทให้มีผลกําไรมากขึน้ย่ิงไป 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่วาระนีต้้องการคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ  

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุติัให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน     1,467,881,520   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9967 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 1,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000       

งดออกเสียงจํานวน               6,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0004 

บตัรเสีย 40,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0027 

จํานวนหุ้นรวม        1,467,928,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

วาระที่ 7 

พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้เชิญนายประสิทธ์ โฆวิไลกลู ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อท่ีประชุมใน
วาระนี ้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้นายชวาลา 
เทียนประเสริฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรือนายศภุมิตร เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียน 3356 หรือนายเกียรตินิยม คณุติสขุ เลข
ทะเบียน 4800  จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือได้ผ่านการพิจารณาคดัเลือก
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ์ คณุวฒิุ คณุภาพของผู้สอบบญัชี ประสิทธิภาพในการทํางาน และ
ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องใดๆ กบับริษัท ตลอดจนราคาของคา่สอบบญัชี นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็น
ผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นท่ียอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559  จํานวน 1,260,000 บาท และคา่สอบทานงบการเงิน
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ไตรมาส จํานวน 2,190,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,450,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนท่ีเหมาะสม ผู้ ถือหุ้นสมควรจะอนุมัติแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอในอตัรา 3,450,000 บาท ต่อปี ซึง่คา่สอบบญัชีในปี 2559 นี ้เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วเป็นจํานวน 850,000 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 32.7 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในการสอบบญัชีของบริษัทในครัง้นีมี้ค่าใช้จ่ายท่ีจะต้องรวมงบการเงินของบิ๊กซี
กบังบการเงินของบริษัท (Consolidate) จํานวน 700,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.9 ดงันัน้ คา่สอบบญัชีของบริษัทเพิ่มขึน้
จํานวน 150,000 บาท หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.8 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อซกัถามในวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 ซึง่วาระนีต้้องการคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุติัแต่งตัง้ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรือนายศภุมิตร เตชะมนตรี
กุล เลขทะเบียน 3356 หรือนายเกียรตินิยม คุณติสขุ เลขทะเบียน 4800  จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ ท่ีปรึกษา 
จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีบริษัท สําหรับปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 จํานวน 1,260,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน
ไตรมาส จํานวน 2,190,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,450,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน     1,467,728,192   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9846 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 181,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0123       

งดออกเสียงจํานวน               4,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0002 

บตัรเสีย 40,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0027 

จํานวนหุ้นรวม        1,467,953,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

วาระที่ 8 

พจิารณาอนุมัตโิครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครัง้ที่ 5 

(“โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ที่ 5”) 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบติังานของผู้บริหารและพนกังานของบริษัท ให้มีความตัง้ใจในการทํางานเพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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รวมถึงสร้างแรงจงูใจให้ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานท่ีมีผลงานโดดเด่นและท่ีหาทดแทนได้ยาก ให้ทํางานกบับริษัทต่อไปใน
ระยะยาวเพ่ือการบรรลเุป้าหมายทางธุรกิจ บริษัทจึงขอมติจากท่ีประชมุอนมุติัโครงการ Employee Stock Option Program 
หรือ ESOP และการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 
5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ท่ี 5) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของ
บริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012) 
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวนทัง้หมด 80,000,000 หน่วย เป็นระยะเวลา 5 ปี ในจํานวนปีละไม่
เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีท่ีจดัสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะนําไปจดัสรรในปีถดัไป เกินกว่า ปีละ
16,000,000 หน่วย ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะจดัสรรไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง
สทิธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอ่ยในแต่ละปี บริษัทจะดําเนินการขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
และดําเนินการต่างๆ ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ี
ออกใหมต่อ่กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551  

ดังนัน้ ในปี 2559 นี  ้การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ท่ีจะ
นําเสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาในครัง้นี ้จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เป็นครัง้ท่ี 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึง่จะออกเสนอขายในจํานวนไม่เกิน 16,000,000 
หน่วย และกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิไว้จํานวน 5 ปี นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุป
สาระสําคญัของการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 
5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ท่ี 5) ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุนีแ้ล้ว 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นสมควรอนุมติัโครงการ Employee Stock Option Program และการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 5 (โครงการ BJC ESOP 
2012 ครัง้ท่ี 5) โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ โดยให้คณะจัดการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนด แก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียด  และเง่ือนไขใดๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษัท เท่าท่ีกฎหมายกําหนดให้
กระทําได้หรือในส่วนท่ีไม่ใช่สาระสําคญั เช่น วนั เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกําหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายหรือ
คําสัง่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอํานาจดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการปฏิบติัตามโครงการ BJC ESOP 
2012 ครัง้ท่ี 5 และการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามท่ีเห็นสมควรเท่าท่ีกฎหมายกําหนดให้กระทําได้ ซึ่งรวมถึง 
การจดัเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งคําขออนญุาต และ/หรือ เอกสารอ่ืน ติดต่อ เสนอข้อมลู ย่ืนคําขออนญุาตดงักล่าวและ
เอกสารหลกัฐานอ่ืนให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการ 
BJC ESOP 2012 ครัง้ท่ี 5 
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee 
stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท ให้แก่ผู้ บริหารและ
พนกังานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครัง้ท่ี 5 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ซึง่วาระนีต้้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ ถือหุ้นรวมกนัตัง้แต่ร้อยละ 10 
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงคดัค้าน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครัง้ท่ี 5 ซึ่งจะออกและเสนอ
ขายจํานวนไมเ่กิน 16,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน     1,463,560,295   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.7007 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 4,339,997 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.2956       

งดออกเสียงจํานวน               6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0004 

บตัรเสีย 47,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0032 

จํานวนหุ้นรวม        1,467,953,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

วาระที่ 9 

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
ของบริษัทที่ออกให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 5  

(“โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ที่ 5”) 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับมติท่ีประชุมตามวาระท่ี 8 
เร่ืองการพิจารณาอนมุติัโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้
หุ้นสามญัของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยครัง้ท่ี 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ท่ี 5) 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้บริษัทดําเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน
ไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทท่ีออกและเสนอขาให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 
2012  

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะจดัการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว ตามรายละเอียดดงันี ้ 
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1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกและเสนอขาย
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเง่ือนไขและ
รายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

2) การเข้าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการตา่ง ๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ  

3) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาต คําขอผ่อนผนัต่าง ๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว ซึง่รวมถงึการติดต่อ และการย่ืนคําขออนญุาตหรือขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมี
อํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัของบริษัท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ท่ี 5 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อซกัถามในวาระนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัของ
บริษัท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท 
และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 5 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ซึ่งวาระนีต้้องการคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท จํานวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอ่ย ครัง้ท่ี 5 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน     1,463,548,709   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.6991 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 4,338,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.2955       

งดออกเสียงจํานวน               7,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0005 

บตัรเสีย 70,653 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0048 

จํานวนหุ้นรวม        1,467,965,562 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

วาระที่ 10 

พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) 

ผู้ ดําเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้
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ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือรองรับนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของ
บริษัท จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขวตัถปุระสงค์ข้อ 5 และ เพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์อีก 1 ข้อ เป็นวตัถปุระสงค์ข้อ 20 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. แก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อ 5 เป็นดงันี ้“ซ้ือ จดัหา รบั เช่า เช่าซ้ือ ถือกรรมสิทธ์ิ ครอบครอง ปรับปรุง ใช ้รบัจํานํา 
รับจํานอง และจดัการโดยประการอืน่ซ่ึงทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนัน้ และขาย โอน ใหเ้ช่า จํานอง 
จํานํา แลกเปลีย่น และจําหน่ายโดยประการอืน่ซ่ึงทรพัย์สินใดๆ” 

2. เพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ข้อ 20 เป็นดงันี ้“ประกอบธุรกิจบริการรบัเป็นทีป่รึกษาและใหคํ้าแนะนํา รวมถึงการรับ
บริหารจดัการ เกี่ยวกบัดา้นบริหารงาน พาณิชยกรรม ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจคา้ปลีก อตุสาหกรรม รวมทัง้ปัญหาการผลิต 
การตลาด และจดัจําหน่าย” 

นอกจากนี ้บริษัทจําเป็นต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัท
จากเดิม 19 ข้อ เป็น 20 ข้อ โดยมีข้อความดงันี ้

 “ข้อ 3   วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 20 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ” 

ทัง้นี ้ในการจดทะเบียนแก้ไขวตัถปุระสงค์ของบริษัทท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์บริษัทเห็นสมควรเสนอให้
บุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทมอบหมาย มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในวตัถุประสงค์ท่ี
เสนอให้แก้ไขดงักล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระสําคญัของการแก้ไขวตัถุประสงค์
ตามท่ีเสนอข้างต้น 

ผู้ ดําเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามคําถามต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี  ้ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์) ซึง่วาระนีต้้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
(วตัถปุระสงค์) โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เหน็ด้วยจํานวน     1,467,956,940   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9947 

ไมเ่หน็ด้วยจํานวน 297 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000      

งดออกเสียงจํานวน               6,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0004 

บตัรเสีย 70,653 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0048 
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จํานวนหุ้นรวม        1,468,033,990 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

วาระที่ 11 

เร่ืองอ่ืนๆ 

นายสทิธิโชค เทียนนิมติ ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูของบิ๊กซีวา่ ปัจจบุนัยอดขายของบิ๊กซี
กบัโลตสั แตกต่างกนัอย่างไร และการเข้าซือ้กิจการในบิ๊กซีของบริษัทจะเกิดความเปล่ียนแปลงใดๆ ในบิ๊กซีหรือไม่ และท่าน
ประธานจะมีการทําธุรกิจใดเพิ่มเติมอีกหรือไม ่

นายสมหวัง วุดานุพันธ์ ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แสดงข้อคิดเห็นว่า เน่ืองจากบริษัทได้ใช้เงินซือ้กิจการของบิ๊กซี
เป็นจํานวนมาก จงึไมอ่ยากให้บริษัทต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนอีก เน่ืองจากต้องหาเงินมาลงทนุเพิ่มเติม 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อสอบถามและข้อชีแ้นะ โดยได้ชีแ้จง
ตอ่ท่ีประชมุว่า ในการประชมุผู้ ถือหุ้นวนันีเ้ป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ดงันัน้ ในสว่นของคําถามท่ีเก่ียวกบับิ๊กซี บริษัทจึง
ยงัไม่สามารถตอบคําถามได้มากนัก อย่างไรก็ดี เน่ืองจากการประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันี ้มีผู้ แทนของบิ๊กซีเข้าร่วมประชุมด้วย 
บริษัทจะแจ้งฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบิ๊กซีในส่วนของคําถามดงักล่าว ซึ่ง ณ ปัจจบุนันี ้บิ๊กซีก็ได้กลายเป็นธุรกิจของคนไทย
แล้ว หากท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะท่ีสร้างสรรค์ ก็สามารถแจ้งมายงับริษัทได้เพ่ือให้นํามาปฏิบติัและปรับปรุงให้ดีย่ิงขึน้ ใน
สว่นของการลงทนุในครัง้นี ้ถือว่าเป็นการลงทนุท่ีสําคญัของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาให้มีโครงสร้างทนุท่ีเหมาะสม ซึง่จะ
คํานึงถึงผู้ ถือหุ้ นรายย่อยอ่ืนๆ เป็นหลักด้วย ซึ่งเป็นไปตามแนวทางท่ีท่านประธานและรองประธานท่ีได้มอบหมายเอาไว้ 
อย่างไรก็ดี บริษัทยงัคงต้องรอผลของคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของกิจการ (Tender Offer) ในบิ๊กซีก่อน จึงจะทราบแนว
ทางการจดัการเร่ืองทนุในอนาคตตอ่ไป ซึง่บริษัทจะคํานงึถงึผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยเป็นสําคญั 

นางกสินา ศรีสอ้าน ผู้ รับมอบฉันทะจากอาสาสมคัรผู้พิทกัษ์สิทธ์ของสมาคมผู้ ถือหุ้นนกัลงทนุไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมี
นโยบายต่อต้านทจุริตคอรัปชัน่ ในรูปแบบใดบ้าง  และบริษัทมีความสนใจท่ีจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัในการต่อต้าน
ทุจริตในเอกชนไทย ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมกรรมการบริษัทไทย สภาอุตสาหกรรมหอการค้า และเอกชนอีกหลายๆ แห่ง
หรือไม ่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการกําหนดการปฏิบติั
หน้าท่ีและบริหารพนกังาน รวมทัง้ให้ความรู้เพ่ือท่ีจะให้องค์กรมีธรรมาภิบาลสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีแสดงข้อคิดเห็น และได้ชีแ้จงว่าเน่ืองจากบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการทําคําเสนอซือ้
หลกัทรัพย์ทัง้หมดในบิ๊กซี (Tender Offer) ซึ่งยงัไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดใดๆ ได้มากนัก ทัง้นี ้จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นดูผล
ประกอบการของบริษัท ท่ีคณะกรรมการทุม่เทการบริหารกิจการอยา่งเตม็ท่ี  

นายบรรธร ได้สอบถามวา่ บริษัทมีผลประกอบการในปี 2558 ท่ีดีมาตลอด แตเ่หตใุดราคาหุ้นของบริษัทจงึไมป่รับขึน้   

ประธานได้ชีแ้จงวา่ เร่ืองการเพิ่มขึน้หรือลดลงของราคาหุ้นนัน้ เป็นเร่ืองละเอียดออ่น ซึง่บริษัทไมส่ามารถตอบคําถามในสว่นนี ้
ได้  ซึง่ในสว่นของประธานเอง ก็ไมไ่ด้มีการขายหุ้นแตอ่ยา่งใด 
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นายสิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ ถือหุ้น ได้ชีแ้จงว่า ในเร่ืองราคาหุ้ นนัน้ไม่มีใครสามารถรได้ แต่ผู้ ถือหุ้นสามารถพิจารณา
เปรียบเทียบได้จากอุตสาหกรรมทัง้หมด เพ่ือพิจารณาผลประกอบการของบริษัทและใช้หลักอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อหุ้ น  
นอกจากนัน้ยงัมีปัจจยัเก่ียวกบัมลูคา่หุ้นตามบญัชี  สว่นอีกปัจจยัหนึ่งคือ ปัจจยัทางด้านจิตวิทยา กลา่วคือ นกัลงทนุสว่นใหญ่ 
หุ้นไม่ขึน้ ผู้ ถือหุ้นก็ไม่ซือ้ แต่เม่ือหุ้นขึน้ทกุคนก็ไล่ซือ้ จึงเป็นสาเหตท่ีุทําให้หุ้นขึน้ ในส่วนของหุ้นของบริษัทนัน้ ถือเป็นหุ้นท่ีมี
คณุค่า และเป็นหุ้นท่ีน่าลงทนุในระยะยาว ซึง่ตามท่ีได้เสนอแนะข้างต้นนัน้ ว่าขอให้ทา่นประธานและคณะกรรมการพิจารณา
ว่าในปี 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหว่างบริษัทและบิ๊กซีแล้ว ก็อาจจะทําให้บริษัทมียอดขายและกําไรท่ีสงูขึน้ จึงอยาก
ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีสงูขึน้กวา่เดิม 

เม่ือไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลามาประชมุและได้ร่วมกนั
เสนอข้อคิดเหน็อนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทในปีนีอี้กครัง้ และกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา 16.40 น. 

    

            

             เจริญ สริิวฒันภกัดี 
             ประธานกรรมการ 
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