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สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2560 ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

ประชุมเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. 

ณ หองประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร 

เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสขุุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) กลาวเปดประชุมเมื่อ

เวลา 15.10 น. พรอมท้ังกลาวตอนรับผูถือหุนท่ีมาประชุม  

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจํานวน  

1,202  ทาน ถือหุนรวมกันท้ังส้ิน 3,601,127,932 หุน หรือรอยละ 90.2293 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท

จํานวน 3,991,085,399  หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

เพ่ือใหการดําเนินการประชุมเปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให นายธีรศักดิ์             

นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) และมอบหมาย

ใหนางสาวประทุมพร สมบูรณพูลผล ทําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการท่ีประชุม”) 

ผูดําเนินการประชุมไดแนะนํากรรมการของบริษัทท่ีเขารวมประชมุ ดังน้ี  

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักด ี ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร 

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  รองประธานกรรมการบริษทั 

3. ดร. ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท  กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และ 

  ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ 

  กํากับดูแลกิจการ 

4. นายประเสริฐ เมฆวฒันา กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร 

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  

6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ 

  ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจดัการใหญ 

7. นางฐาปณี เตชะเจริญวกิุล กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา  

  กําหนดคาตอบแทน และกาํกับดแูลกิจการ และ 

  กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส ประจําสํานักประธาน 

  เจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

8. นายปณต สิริวัฒนภักด ี กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

9. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นายวีระวงค จติตมติรภาพ กรรมการอิสระ 
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11. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

  กรรมการสรรหา กาํหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ 

12. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร กรรมการอิสระ 

13. ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

14. รองศาตราจารยนายแพทยกาํจร ตตยิกว ี กรรมการอิสระ 

15. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร 

 นอกจากน้ี  ผูดําเนินการประชุมไดแนะนําผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  นายวีร 

สุจริต ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และนางสาวธนัชชา สุขโหตุ จากบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งได

เขารวมการประชุมคร้ังน้ีดวย 

 เพ่ือใหการดําเนินการประชุมคร้ังน้ีเปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชนของบริษัทและทาน

ผูถือหุนทุกราย เลขานุการท่ีประชุม ไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบเกีย่วกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการ

นับคะแนนเสียง  

และเพ่ือใหการนับคะแนนเสียงเปนไปโดยโปรงใส ผูดําเนินการประชุมไดขอใหท่ีประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับ

คะแนน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากผูถือหุน 1 ทาน ตัวแทนผูสอบบัญชี 1 ทาน และตัวแทนท่ีปรึกษากฏหมาย 1 

ทาน เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  

 ท้ังน้ี คุณธิมาภรณ เตชะมนูญ ผูถือหุนไดเสนอตัวเขาเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับตัวแทนผูสอบ

บัญชี คือ คุณธนัชชา สุขโหตุ และตัวแทนสํานักงานกฎหมาย คือ คุณภัทราภา พัฒนาภรณ  

 จากน้ัน ผูดําเนินการประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระที ่1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 2/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2559 

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 

2/2559 ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวได

บันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวนแลว จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 

ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น 

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผล

ไดดังน้ี  
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วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,295 ราย หรือจํานวน 3,603,148,284 เสียง 

เห็นดวยจํานวน     3,603,103,684   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9988 

ไมเห็นดวยจาํนวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000             

งดออกเสียงจํานวน               44,600 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0012 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ      0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 

 

วาระที่ 2 

รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทประจําป 2559 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ 

แถลงตอผูถือหุนเร่ืองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 ท่ีผานมา 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดแนะนําผูบริหารระดับสูงของ

กลุมบริษัทตอท่ีประชุม โดยมีรายชื่อ ดังน้ี 

1) นายปฐพงศ เอ่ียมสุโร   ผูจัดการใหญ กลุมธุรกจิ บีเจซี 1 

2) นายธรีะพล เกยีรติสุรนนท   ผูจัดการใหญ กลุมธุรกจิ บีเจซี 2 

3) นางสาวสุรีรัตน ศิลปสกุลสุข   รองผูจัดการใหญอาวุโสฝายการเงินและบัญชีกลุมบริษัท 

4) นายธีระ วีรธรรมสาธิต   รองผูจัดการใหญอาวุโส ฝายทรัพยากรบุคคลกลุมบริษัทและ 

     งานสนุบสนุนสวนกลาง 

5) นางคริสเตล เฌอเนวิแอฟ คริสเตยีน ยูร ดูฟูร รองผูอํานวยการฝายอาวุโส – ฝายบริการจดัการลงทุน 

     กลุมธุรกิจบริษัทในเครือ  

โดยแนะนําผูบริหารของ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บ๊ิกซี”) ท่ีไดรับเชิญเขารวมประชุมดงัน้ี 

1) นางวิภาดา ดวงรัตน   รองประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2) นายแกร่ี ฮารดี ้    ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัตกิารฝายธุรกิจคาปลีก 

3) นางสาวรําภา คาํหอมร่ืน   ประธานเจาหนาท่ีการเงนิและบัญชี  

ฝายบัญชี การเงินและควบคุมงบประมาณ 

4) ดร.โอลิเวอร โจฮานเนส กอตชัลล  รองประธานฝายทรัพยากรมนุษย 

5) นางสุจิตรา วชิยศกึษ     รองประธานฝายจดัซื้อและบริหารตนทุนภายใน 
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6) ดร.บัณฑิต รุงเจริญพร   รองประธานฝายระบบขอมูลสารสนเทศ 

7) ดร.ปยะวรรณ ปยะพงษ   ผูชวยรองประธานฝายพัฒนาผลิตภัณฑดานการเงิน 

8) นายวรวุฒิ วาริการ    ผูชวยรองประธานฝายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

9) นายรามี่ บีไรแนน    ผูอํานวยการฝายนักลงทุนสัมพันธ 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดแถลงผลการดําเนินงานของกลุมบริษัท และสรุป

เหตุการณสําคัญในป 2559 ใหท่ีประชุมทราบ ดังน้ี 

เหตกุารณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2559 

 ในปท่ีผานมาเปนปท่ีทาทายอีกปหน่ึง เปนปท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญสวนหน่ึงของบีเจซี เมื่อมองยอนกลับไป

จะเห็นวาบีเจซีมีการวางแผนธุรกิจเมื่อ 4 – 5 ปกอน วาจะทํายอดขายอยางไรใหเกิน 1 แสนลานบาท โดยมีการตั้งมั่นใน

แนวทางตามท่ีทานประธานกรรมการใหไวท่ีวาธุรกิจตองขยายและมีความมั่นคง โดยตั้งแตป 2555 ท่ีผานมายอดขายก็เกิน 

1 แสนลานบาท ซึ่งเปนผลงานของทีมงานทุกคน บริษัทมีการปรับฐานเพ่ือเติมเต็มวิสัยทัศนท่ีเคยไดคุยกันไววาจะเขาไปใน

สูธุรกิจปลายนํ้า น่ันก็คือธุรกิจคาปลีก ซึ่งปท่ีผานมาบริษัทก็มีบ๊ิกซีเขามามีทีมงานท่ีเขมแข็ง แตอีกในหลายสวนก็ตองปรับ 

ทําใหบีเจซีดําเนินธุรกิจตั้งแตตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้าไปดวย  

• การเขาซื้อกิจการ บิ๊กซี 

มีนาคม 2559  

- ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนและการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยท้ังหมดของ บ๊ิกซีจํานวน 

483,077,600 หุน หรือคิดเปนรอยละ 58.55 ในราคาซื้อขายหุนละ  252.88 บาท 

- ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัท และ/หรือบริษัทยอยเขาซื้อหุนของ C-Distribution Asia Pte Ltd. เปน

จํานวนท้ังส้ิน 2,700,000 หุน จาก Cdiscount International BV ในราคาซื้อขายเปนเงินรวมท้ังส้ินจํานวน 21.5 

ลานยูโร (คิดเปนเงนิประมาณ 856 ลานบาท) 

พฤษภาคม 2559 

- จากผลการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บ๊ิกซี  ทําใหบริษัทไดมาซึ่งหุนในบ๊ิกซีโดยทางออมเปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 

324,914,213 หุน (คิดเปนรอยละ 39.39 ของจํานวนหุนท่ีออกและจําหนายแลวท้ังหมดของบ๊ิกซี) สงผลให บริษัท

มีสัดสวนการถือหุนในบ๊ิกซีโดยทางออม ท้ังส้ินคิดเปนรอยละ 97.94 ของจํานวนหุนท่ีออกและจําหนายแลว

ท้ังหมดของบ๊ิกซี สัดสวนการถือหุนโดยทางออมใน C-Distribution Asia Pte Ltd. ท้ังส้ินรอยละ 99.18 และ

สัดสวนการถือหุนทางออมใน C-Distribution (Thailand) Company Limited ท้ังส้ินรอยละ 98.80 
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มิถุนายน 2559 

- บริษัทไดเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 2,400,000,000 หุนใหแกผูถือ

หุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) เปนจํานวน 2 คร้ัง ซึ่งคร้ังแรกบริษัท

ไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ท่ีราคา 35 บาท/หุน และคร้ังท่ีสองใน

อัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ท่ีราคา 35 บาท/หุน  

กันยายน 2559 

- บริษัทไดทําการชําระหน้ีคืนเงินกูท่ีใชในการเขาซื้อกิจการของบ๊ิกซี โดยการออกหุนกูไมมีหลักประกันจํานวน 

54,000 ลานบาท และเพ่ือชําระหน้ีเงินกู 67,000 ลานบาท 

ธันวาคม 2559 

- บริษัทไดออกหุนกูไมมีหลักประกันจํานวน 28,000 ลานบาท เพ่ือชําระหน้ีคืนเงินกูจากสถาบันการเงินท่ีกลุม

บริษัทใชในการเขาซื้อกิจการของกลุมบ๊ิกซีจํานวน 67,000 ลานบาท สงผลใหเหลือเงินกูกับสถาบันการเงินเปน

จํานวน 39,000 ลานบาท  ซึ่งบริษัทมีแผนท่ีอาจจะออกหุนกูเพ่ือชําระหน้ีคืนเงินกูอีกคร้ังในป 2560 ซึ่งจะทําให

ดอกเบ้ียลดลงไปประมาณเกือบ 2,000 ลานบาท 

• กลุมสนิคาและบริการทางบรรจุภัณฑ 

เมษายน 2559 

- บริษัทไดทําการสรางเตาแกวใหม ณ โรงงานแกวสระบุรี เพ่ือเพ่ิมกําลังการผลิตแกวในประเทศไทย โดยมีกําลัง

การผลิตเพ่ิมท่ี 300 ตัน/วัน โดยคาดวาจะเร่ิมทําการผลิตไดในไตรมาส 4/2560 

• บีเจซีกับรางวัลแหงความสําเร็จ  

 SOUTHEAST ASIA: BEST DOMESTIC M&A, The Asset Regional Awards 2016: จากการท่ีบริษัท 

เขาซื้อกิจการของ บ๊ิกซีดวยมูลคากวา 6.3 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 

 THAILAND: BEST M&A, The Asset Country Awards 2016: จากการท่ีบริษัทเขาซื้อกิจการของบ๊ิกซี

ดวยมูลคากวา 6.3 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ 

 THAILAND: BEST ACQUISITION FINANCING, The Asset Country Awards 2016:         

จากการท่ีบริษทัทําการกูเงินจาํนวน 3.2 พันลานปอนด และ 88,000 ลานบาท 

 BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR 2016 IN SOUTHEAST ASIA, Alpha 

Southeast Asia - 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2016:   

จากการท่ีบริษัททําการออกหุนกู มูลคา 54,000 ลานบาท (หรือคิดเปนประมาณ 1.51 พันลานเหรียญ

ดอลลารสหรัฐ) 

 BEST THAILAND DEAL, The FinanceAsia – Achievement Awards 2016:  

จากการท่ีบริษัทเขาซื้อหุนบ๊ิกซจีากกลุมคาสิโน จาํนวนรอยละ 58.56 ของจาํนวนหุนท่ีออกและจาํหนายได

แลวท้ังหมดในบ๊ิกซี หรือคิดเปนมลูคา 122,160 ลานบาท 
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 ThaiBMA BEST BOND AWARDS 2016:  DEAL OF THE YEAR for The Debentures:      

จากการท่ีบริษัทออกหุนกูคร้ังท่ี 1/2559 ชุดท่ี 1 – 4 

• ภาพรวมผลประกอบการ 

จากยอดขายตามกลุมสินคาและบริการแตละกลุม ในป 2559 ท่ีผานมา บริษัทมียอดขายรวมสําหรับป 2559 

เทากับ 125,330 ลานบาท เติบโตท่ี 82,437 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 192.2 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมปท่ีแลว  

โดยธุรกิจเดิมก็เติบโตขึ้น แบงเปนกลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑมียอดขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.1 ในสวนของกลุมสินคา

และบริการทางอุปโภคบริโภคมีความทาทายจึงมียอดขายเพ่ิมขึ้นเล็กนอยท่ีรอยละ 0.1 ในสวนกลุมสินคาและบริการทาง

เวชภัณฑและทางเทคนิคมียอดขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.8  นอกจากน้ัน บริษัทไดธุรกิจใหมเขามาคือกลุมสินคาและบริการทาง

การคาปลีกสมัยใหม หรือ ธุรกิจบ๊ิกซีทําใหยอดขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 

สําหรับกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือม และคาตัดจําหนายของบริษัทในป 2559 เติบโตข้ึนรอยละ 159.2 เมื่อ

เปรียบเทียบกับกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือม และคาตัดจําหนายปท่ีแลวจากกลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ

เติบโตขึ้นรอยละ 12.2 กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงรอยละ 38.8 กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและ

ทางเทคนิคเติบโตขึ้นรอยละ 10.1 และกลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม ซึ่งคือธุรกิจบ๊ิกซีเขามาชวยทําให

บริษัทมีกําไรกอนดอกเบ้ีย ภาษี คาเส่ือม และคาตัดจําหนายของบริษัทในป 2559 อยูท่ี 16,816 ลานบาท 

ในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิเปนจํานวน 4,001 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 43.3 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิปท่ี

แลว กําไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นสวนใหญมาจากกลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม เน่ืองจากการรวมงบการเงินของ

กลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหมตั้งแตเดือน มีนาคม 2559 สําหรับธุรกิจเดิมอันไดแก กลุมสินคาและบริการ

ทางบรรจุภัณฑมีกําไรสุทธิเติบโตขึ้นรอยละ 22.2 กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคมีกําไรสุทธิลดลงรอยละ 59.0 ซึ่ง

มีผลกระทบมาจากราคาวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น เชน มันสําปะหลัง รวมถึงรายการท่ีเกิดขึ้นคร้ังเดียว (one-time 

items) ในป 2558 สงผลใหกําไรสุทธิในป 2559 ลดลง และกลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิคมีกําไรสุทธิ

เติบโตขึ้นรอยละ 14.6 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวาปท่ีผานมา เหตุใดธุรกิจคาปลีกจากบ๊ิกซีจึงมีการเติบโต

ท่ีลดลง  

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาเน่ืองจากบ๊ิกซีมีการปรับยุทธศาสตร โดยมุงเนนการ

ขายสินคาท่ีมีกําไรมากขึ้น ท้ังน้ีในความเปนจริงแลว ยอดขายในแตละประเภทรานคา (Format) ก็มีการเติบโตขึ้น เชน

มินิบ๊ิกซี ในป 2559 ก็มีจํานวนเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.7 ในไตรมาสท่ี 3 ของป 2559 เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.4 และไตรมาสท่ี 4 ของป 

2559 เพ่ิมขึ้นรอยละ 4.4 อยางไรก็ดี ยอดขายสวนใหญของบ๊ิกซีมาจากรานคาขนาดใหญอยางไฮเปอรมารเก็ต ซึ่งไดรับ

ผลกระทบจากการปรับยุทธศาสตรตามท่ีไดกลาวมาขางตน ท้ังน้ี ทีมผูบริหารจากบ๊ิกซี ก็ขอนอมรับคําแนะนําจากทานผูถือ

หุน และจะตั้งใจทํางานตอไป 

นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวานโยบายของบริษัทท่ีมีตอการดําเนินธุรกิจในบ๊ิกซี

เปนอยางไร เพราะพบวาราคาขายของบ๊ิกซีสูงกวาของโลตัส ซึ่งอาจเปนสาเหตุสวนหน่ึงท่ีทําใหยอดขายของบ๊ิกซีไมเติบโต 
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ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาบริษัทไมไดมีการปรับยุทธศาสตรเร่ืองราคาสินคา

ขายในบ๊ิกซี ซึ่งบ๊ิกซีก็ตั้งใจใหราคาขายของบ๊ิกซี เปนราคาท่ีคุมคาสําหรับลูกคา แตบางจังหวะหรือชวงเวลาท่ีสินคาหมด 

หรือจังหวะท่ีคูแขงมีการทําโปรโมชั่น แลวเปนชวงเดียวกับท่ีทานผูถือหุนเขาไปซื้อสินคาท่ีบ๊ิกซีจึงอาจสงกระทบตอจิตใจ

บาง ส่ิงท่ีบ๊ิกซีมีการทําอยูคือมีการทําการสํารวจเร่ืองราคา (Price Survey) ซึ่งพบวาราคาขายในบ๊ิกซีไมไดสูงกวาในราคา

ขายของคูแขง อยางไรก็ตามทางทีมงานจะขอรับคําแนะนําและรายละเอียดเพ่ิมจากทานผูถือหุนภายหลังจบประชุม เพ่ือ

จะรีบนําไปปรับปรุงตอไป 

นางลักษณา วราสินธุ ผูถือหุนมาดวยตนเอง ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทท่ี

ลดลงเกือบรอยละ 60 จากสินคากลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภความาจากสินคาอะไร และอยางไร  

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาสินคากลุมอุปโภคบริโภคของบริษัทเปนสินคา

ประเภทอาหาร โดยสวนหน่ึงคือสินคาประเภทขนมขบเคี้ยว และโยเกิรต และเน่ืองจากเปนสินคาประเภทดังกลาวไมใช

สินคาท่ีขาดไมไดในชีวิตประจําวัน ดังน้ัน เมื่ออยูในชวงเศรษฐกิจท่ีมีความผันผวน ลูกคาจึงอาจเลือกไมซื้อสินคาประเภทน้ี

กอน ซึ่งทําใหในปท่ีผานมามีผลกระทบในเร่ืองของยอดขาย และยังมีผลกระทบจากหัวมันสําปะหลังท่ีใชในการผลิต ท่ีทํา

ใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ทําใหกําไรสุทธิของกลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงเมื่อเทียบกับปกอน แตก็ยังมี

กําไร ไมไดขาดทุน  

นางลลิดา วงศชูศิริ ผูถือหุนมาดวยตนเอง ขอชมเชยวาอาหารท่ีขายท่ีบ๊ิกซีอรอย แตตนอยูแถวสาธุรประดิษฐ ไมมี

สาขาของบ๊ิกซีเลย จึงขอสอบถามวาเมื่อไหรจะมีการขยายสาขาไปแถวน้ันบาง 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ขอบคุณทานผูถือหุนท่ีใหกําลังใจ ในเร่ืองของอาหารเปน

ยุทธศาสตรท่ีบริษัทกําลังวางแผนและศึกษาอยู และยังมีหลายๆ อยางท่ีตองปรับปรุงและแกไข เพ่ือทําอาหารใหมีความ

สะอาดขึ้น ท้ังน้ี บริษัทอยูระหวางศึกษาและพิจารณาเร่ืองธุรกิจการส่ังซื้ออาหารออนไลน  

นายสุรัตน สิงหสุขสวัสดิ์ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวา ในป 2559 บริษัทมีตนทุนทางการเงินเปนจํานวน

เทาไหร และมีแนวโนมท่ีจะลดลงหรือไม โดยมีความเห็นวาในตางประเทศมีธุรกิจคาปลีกออนไลนเปนจํานวนมาก ซึ่งแมแต

คูแขงของบริษัทก็ดําเนินธุรกิจซื้อขายออนไลนแลว จึงสอบถามวาธุรกิจออนไลนในบ๊ิกซี มีอยูเทาไหร และในปหนาจะเปน

เทาไหร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาทางทีมจัดการและกรรมการบริหารไดชวยกัน

บริหารตนทุนทางการเงินในการออกหุนกูถือใหทัดเทียมกับในตลาด ยกตัวอยางตอนท่ีบริษัทกูเงินเพ่ือซื้อกิจการของบ๊ิกซี 

บริษัทมีตนทุนทางการเงนิเฉล่ียประมาณรอยละ 5 แตบริษัทมีความสามารถในการออกหุนกูท้ัง 3 คร้ัง โดยมีตนทุนเฉล่ียอยู

ท่ีรอยละ 3.04 และมีระยะเวลาเฉล่ีย 5.19 ป  ในสวนของธุรกิจคาปลีกออนไลนมียอดขายคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 

5 ซึ่งบริษัทอยูระหวางรวมธุรกิจออนไลนของกลุมเขาดวยกัน ซึ่งปจจุบันธุรกิจออนไลนในท่ีมีอยูคือ เอเชียบุค และท่ีบ๊ิกซี มีซี

มารท ซึ่งเดิมคือซีดิสเคาท ซึ่งเปนมารเก็ตเพลส (Market Place) ท่ีใหคนเขามาซื้อขาย โดยบริษัทจัดพ้ืนท่ีขาย และจัดการ

บริหารตางๆ โดยท่ีบริษัทไมตองสตอกสินคา ท้ังน้ี สวนท่ีสําคัญท่ีบริษัทมุงเนนท่ีจะดําเนินการตอ คือธุรกิจบ๊ิกซีออนไลน ซึ่ง

จะผสมผสานจุดแข็งท่ีบริษัทมีอยู ไดแกรานบ๊ิกซีท่ีมีเครือขายกวา 900 สาขา (หรือเรียกวา Omni-Channel) เพ่ือใหสามารถ

ส่ังสินคาออนไลนได และในชวงเดือน มิถุนายน 2560 น้ี บริษัทกําลังพัฒนา 5 สาขาในเมืองโดยใหสามารถสงสินคาอาหาร

สดไมวาจะเปน หมู เน้ือ ผัก ท้ังน้ี บริษัทเห็นวาโอกาสในอนาคตของธุรกิจออนไลนน้ันมีความเปนไปได แตอยากจะ
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พิจารณาใหรอบคอบมากท่ีสุด เพราะธุรกิจการส่ังซื้อสินคาออนไลนน้ัน ประสบการณในการซื้อสินคาของลูกคาเปนส่ิงท่ี

สําคัญ หากเรงรีบดําเนินการไป และไมสามารถสรางประสบการณท่ีดีใหกับลูกคาไดแลวน้ัน การท่ีจะเรียกลูกคากลับมาอีก

คร้ังเปนเร่ืองท่ียาก 

ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  

เน่ืองจากวาระน้ีเปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที ่3 

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุและกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ 

สําหรับสิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

ผูดําเนินการประชุมเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

อันประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และขอมูลอ่ืนๆ  รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําปของบริษัท ซึ่งไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว ท้ังน้ี งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาว ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทแลว และไดเรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

เปนผูรายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินตอท่ีประชุม 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญไดรายงานสรุปงบการเงินประจําป 2559 ของบริษัทตอท่ี

ประชุมดังน้ี 

หนวย : ลานบาท  2559 2558 % เพิ่ม / ลด  

งบแสดงฐานะการเงนิ  
   

สินทรัพยรวม 301,843 44,701 575.2% 

หน้ีสินรวม 189,986 23,950 693.3% 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 103,431 17,063 506.2% 

มูลคาตามบัญชี (บาทตอหุน) 25.93 10.72 141.9% 

งบกําไรขาดทนุ  
   

รายไดจากการขายและใหบริการ   125,330 42,893 192.2% 

กําไรกอนดอกเบ้ียและภาษี   11,479 4,346 164.1% 

กําไรสุทธิ  4,001 2,792 43.3% 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน (บาทตอหุน)  1.54 1.75 -12.0% 

อัตราสวนที่สําคัญทางการเงิน  
   

อัตรากาํไรขั้นตน  18.0% 22.9% -4.9% 

อัตรากาํไรสุทธิ  3.2% 6.5% -3.3% 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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 นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนมาดวยตนเอง ไดแสดงความยินดีกับบริษัทวาในป 2559 เปนปแรกใน

ประวัติศาสตรของบริษัทท่ีบริษัทมีรายไดมากกวาแสนลานบาทและไดสอบถามเร่ืองรายไดจากการขายและการใหบริการ

ของบริษัท ท่ีเพ่ิมขึ้นจาก 42,893 ลานบาท เปน 125,330 วาสวนใหญเกิดข้ึนจากเหตุใด ซึ่งเกิดจากการท่ีบริษัทเขาไปซื้อ

กิจการในบริษัทท่ีเวียดนามใชหรือไม และสอบถามวารายไดจากการขายและการใหบริการป 2559 มีสัดสวนรายไดระหวาง

ในประเทศ และตางประเทศในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางไร 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เรียนขอบคุณ คุณศิริวัฒนท่ีใหกําลังใจแกบริษัทท่ีชวยให

บริษัทขับเคล่ือนกันตอไป และชี้แจงวาป 2559 ท่ีผานมายอดขายเติบโตข้ึนมาจากธุรกิจเดิมของบีเจซี  ไมวาจะเปนกลุม

ธุรกิจบรรจุภัณฑเติบโตขึ้นรอยละ 7.1 ธุรกิจเคร่ืองอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นรอยละ 0.1 ธุรกิจเวชภัณฑและเทคนิคเติบโตขึ้น

รอยละ 2.8 สวนท่ีเหลือเปนรายไดจากบ๊ิกซีท่ีเพ่ิมเขามา ท้ังน้ีรายไดท่ีแสดงน้ัน ยังไมไดรวมเอ็มเอ็ม เมกกามารเก็ต ท่ี

เวียดนาม เน่ืองจากในขั้นตอนการนําเอ็มเอ็ม เมกกามารเก็ต เขามาน้ันก็ตองผานการประชุมผูถือหุนตอไป 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ สอบถามเพ่ิมเติมวารายไดสวนใหญของบริษัทมาจากในประเทศใชหรือไม 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวารายไดสวนใหญของบริษัทมาจากในประเทศ  

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ สอบถามไปยังทานประธานกรรมการบริษัทวาอีกภายในอีกกี่ปขางหนา บริษัทจะมี

รายไดเพ่ิมขึ้นเปนสองแสนลานบาทหรือไม เน่ืองจากรายไดขณะน้ียังไมรวมรายไดจากตางประเทศท่ีบริษัทเขาไปลงทุน  

ประธานกรรมการบริษัท ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีใหกําลังใจบริษัทและฝายจัดการ ท้ังน้ี ในสวนของ

รายไดบริษัทท่ีจะเพ่ิมขึ้นเปนสองแสนลานบาทน้ัน เห็นวาคงอีกไมไกล ซึ่งท่ีผานมาผูถือหุนใหญของบริษัทไดเขาชวย

แกปญหาเกี่ยวกับการเขาซื้อกิจการของเมโทร แคช แอนด แคร่ี เวียดนาม ลิมิเต็ด ประกอบกับทีมฝายบริหารและฝาย

จัดการของบริษัทไดตั้งใจเพ่ือแกปญหาตางๆ เพ่ือทําใหบริษัทมียอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวาในปท่ีผานมาบริษัทไดรับ

รางวัลในความสําเร็จหลายรางวัล ท้ังน้ี ประธานกรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัทกข็อใหกําลังใจคณะทํางาน

ทุกทานของบริษัทดวย 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดสอบถามเพ่ิมเติมวากําไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิเพ่ิมขึ้นจากป 2558 จาก 

116.13 ลานบาท เปน 1,064.05 ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาเปนเร่ืองของจังหวะและความผันผวนทางการเงิน 

ซึ่งไดรับคําแนะนําในเร่ืองของการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจากประธานกรรมการ และคุณสิทธิชัย ชัยเกรียง

ไกร กรรมการบริหาร ท่ีไดชวยดูแลเร่ืองการซื้อเงินสกุลยูโรเพ่ือชําระหน้ีเงินกูท่ีเปนเงินสกุลยูโร และทีมงานก็ตั้งใจกันอยาง

เต็มท่ี จึงทําใหบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน  

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดชื่นชมและแสดงความยินดีกับบริษัทเกี่ยวกับกําไรท่ีบริษัทไดรับจากการเพ่ิมขึ้นของ

อัตราแลกเปล่ียนสุทธิ และไดสอบถามเกี่ยวกับรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นจากรายไดคาเชาและคาบริการ รวมท้ังรายไดจากการ

โฆษณา รวมท้ังแนวโนมของรายไดดังกลาวในอนาคต 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาเน่ืองจากรายไดดังกลาวเปนรายไดท่ีเกิดขึ้นจาก

ธุรกิจของบ๊ิกซี ดังน้ัน เมื่อบริษัทไดทําการรวมงบการเงินของบ๊ิกซีกับงบการเงินของบริษัท (Consolidate) จึงทําใหบริษัทมี

รายไดคาเชาและคาบริการ และรายไดจากการโฆษณาท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งเกิดจากการท่ีบ๊ิกซีใหเชาพ้ืนท่ีโฆษณาตางๆ  
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นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดกลาวสรุปวาในการเขาซื้อกิจการในบ๊ิกซี ทําใหบริษัทมีกําไรเพ่ิมมากขึ้นและ

ตอเน่ืองในอนาคต และไดสอบถามประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเปนไปไดของกําไรสุทธิของบริษัทจากปจจุบัน 

5,000 ลานบาท เปน 10,000 ลานบาทในอนาคต 

ประธานกรรมการบริษัท ไดกลาวตอผูถือหุนวาเปนเร่ืองปกติท่ีหากยอดขายเพ่ิมขึ้น บริษัทก็จะมีกําไรเพ่ิมขึ้นดวย  

ซึ่งขึ้นอยูกับธุรกิจของบริษัท ท้ังน้ี หากผูถือหุนชวยกันอุดหนุนซื้อสินคาในบ๊ิกซี ก็จะเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหธุรกิจคาปลีกในบ๊ิก

ซีแข็งแรงมากขึ้น และหากธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกรงมากขึ้น ก็จะชวยสามารถสรางภาพรวมใหธุรกิจในประเทศไทย

ดีขึ้นดวย 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดสอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคตเกี่ยวกับการเขาซื้อกิจการใน

ตางประเทศท่ีมีความเส่ียงนอยแตมีอัตราการเติบโตสูง เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายเร็วขึ้น   

ประธานกรรมการบริษัท ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน และไดชี้แจงวาบริษัทมคีวามมุงมัน่ท่ีจะดําเนินธุรกจิเปนอยางดี 

ซึ่งการท่ีบริษัทเขาซื้อธุรกิจของบ๊ิกซี ทําใหแบรนดบ๊ิกซีเปนของบริษัทดวย ซึ่ง ณ ปจจุบันหางเซ็นทรัลตองจายคาบริการจาก

การใชแบรนดบ๊ิกซีในเวียดนามใหกับบริษัท ในสวนของการขยายธุรกิจไปตางประเทศน้ัน บริษัทอยูระหวางการสราง

บุคลากร ซึ่งเปนเร่ืองท่ีสําคัญมาก หากบุคลากรมีจํานวนไมเพียงพอ ก็จะทําใหบริษัทเสียหายหากขยายกิจการใน

ตางประเทศ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจในอนาคตบริษัทจะตองมีความพรอมและมีพ้ืนฐานภายในท่ีแข็งแกรงดวย 

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังน้ี 

วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,408 ราย หรือจํานวน 3,603,526,788 เสียง 

เห็นดวยจํานวน     3,601,627,488   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9473 

ไมเห็นดวยจาํนวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000             

งดออกเสียงจํานวน               1,899,300 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0527 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ตามท่ีเสนอ 
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วาระที ่4 

พิจารณาเสนอผูถือหุนเพือ่อนมัุติการจัดสรรกําไรเปนทนุสํารองตามกฎหมาย และ 

จายเงินปนผลสําหรับผลการดาํเนนิงานประจําป 2559 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปน

ผูเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2559  

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกําไรสําหรับรอบปบัญชี 2559 

วาบริษัทมีผลกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 10/2559 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 ในอัตรา

หุนละ 0.12 บาท ดังน้ัน บริษัทจึงเห็นควรใหรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบในการ

ประชุมคราวน้ี  

นอกจากน้ีบริษัทขอเสนอการจายปนผลงวดส้ินป ใหแกผูถือหุนอีกในอัตราหุนละ 0.38 บาท โดยเมื่อรวมเงินปน

ผลท่ีจายในคราวน้ีกับเงินปนผลระหวางกาลท่ีจายไปแลว จะเทากับวาบริษัทไดประกาศจายเงินปนผลประจําป 2559 

ท้ังส้ินในอัตราหุนละ 0.50 บาท ท้ังน้ี บริษัทจะจายเงินปนผลในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิตามชื่อ

ปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพ่ือจายปนผล โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการ

รับเงินปนผลในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ท้ังน้ี 

ปจจุบันบริษัทไดจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแลวท้ังส้ิน 405,395,500 บาท หรือคิดเปนรอย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 4,053,955,000 บาท รายละเอียดการจายเงินปนผลประจําป 2559 ไดจัดสงใหกับผูถือ

หุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพ่ิมเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังน้ี 

วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,420 ราย หรือจํานวน 3,603,560,113 เสียง 

เห็นดวยจํานวน     3,603,525,813   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9990 

ไมเห็นดวยจาํนวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ       0.0000             

งดออกเสียงจํานวน               34,300 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0010 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 ใน
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อัตราหุนละ 0.50 บาท ท้ังน้ี โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุน เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุน

ละ 0.12 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวดส้ินป ในอัตราหุนละ 0.38 บาท โดยบริษัทกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 26 

พฤษภาคม 2560 ใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพ่ือ

จายเงินปนผล โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันท่ี  11 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทจะรวบรวม

รายชื่อโดยวิธีปดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมี

การแกไขเพ่ิมเติม) ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ตามท่ีเสนอทุกประการ 

 

วาระที ่5 

พิจารณาเสนอผูถือหุนเพือ่เลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอ

ท่ีประชุมในวาระน้ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงวาในการประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังน้ี จะตองมีกรรมการท่ีออกจาก

ตําแหนงตามวาระเปนจํานวนหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด หรือเทากับ 5 ทาน โดยกรรมการท้ัง 5 ทาน มี

รายนามดังน้ี  

1. นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท 

2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ 

3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 

4. ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล 

5. พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต 

ท้ังน้ีคณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทานผูถือหุนพิจารณาเลือกกรรมการท้ัง 5 ทาน กลับเขา

ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง ซึ่งขอมูลกรรมการท้ัง 5 ทาน ปรากฏอยูในเอกสารประกอบการประชุมลําดับท่ี 4 ในหนังสือเชิญ

ประชุมผูถือหุนท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซกัถาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยใน

วาระน้ีบริษัทไดเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท  ซึ่งสรุปผลไดดังน้ี 
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วาระที่ 5.1 การแตงตั้งนายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นดวย 3,591,741,248 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.6719 

ไมเห็นดวย                                      11,787,239 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.3271 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0009 

บัตรเสีย 0 เสียง  คดิเปนรอยละ 0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแตงตั้ง นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหน่ึง 

วาระที่ 5.2 การแตงตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นดวย 3,593,127,747 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7105 

ไมเห็นดวย                                      10,400,740 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.2886 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0009 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแตงตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหน่ึง 

วาระที่ 5.3 การแตงตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นดวย 3,537,404,962 เสียง  คิดเปนรอยละ 98.1642 

ไมเห็นดวย                                      66,123,525 เสียง  คิดเปนรอยละ 1.8349 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0009 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแตงตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหน่ึง 
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วาระที่ 5.4 การแตงตั้ง ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล เปนกรรมการบริษัทตออีก

วาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นดวย 3,593,930,082 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.7327 

ไมเห็นดวย                                      9,598,405 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.2664 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0009 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแตงตั้ง ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระ

หน่ึง 

วาระที่ 5.5 การแตงตั้ง พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นดวย 3,603,528,487 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9990 

ไมเห็นดวย                                      0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0010 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนแตงตั้ง พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหน่ึง 

 

วาระที ่6 

พิจารณาเสนอผูถือหุนเพือ่อนมัุติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ ดร.ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและ

กํากับดูแลกิจการ เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอท่ีประชุมในวาระน้ี 

ประธานคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ  ไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการ

พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการท่ีไมไดรับเงินเดือน

หรือคาท่ีปรึกษาประจําจากบริษัท เปนจํานวนไมเกิน 25,000,000 บาท ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนกรรมการจํานวนไม

เกิน 25,000,000 บาทตอป และเสนอใหท่ีประชุมมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ และประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจและมีดุลยพินิจในการกําหนดรายละเอียดและอัตราคาตอบแทนท่ีจะจาย

ใหกับกรรมการแตละทานตามหนาท่ี และความรับผิดชอบ  
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ประธานคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกจิการ ไดแจงเพ่ิมเติมวา ทานประธานกรรมการ

บริษัท และทานรองประธานกรรมการบริษัทไมเคยรับคาตอบแทนใดๆ ตลอดมาเปนเวลา 15 ปแลว แมกระท่ังในปจจุบัน 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ มีความเห็นวาในฐานะผูถือหุนรายยอย เห็นวาเปดศักราชใหมแลว โดยบริษัทมี

ยอดขายกวาแสนลานบาท และบริษัทก็มีผลประกอบการท่ีดี ซึ่งเห็นไดจากการท่ีบริษัทจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยาง

ตอเน่ือง จึงเห็นวาคณะกรรมการนาจะไดรับการพิจารณาใหเพ่ิมคาตอบแทนกรรมการ ท้ังน้ี ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของท่ี

ประชุมผูถือหุน  

ประธานกรรมการบริษัท กลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีใหขอเสนอแนะ อยางไรก็ดี เน่ืองจากในการประชุมคร้ังน้ี

คณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการไดมีการพิจารณาการเสนอกําหนดคาตอบแทนของ

คณะกรรมการดังกลาวแลว ทานผูถือหุนก็ควรพิจารณาตามวาระท่ีเสนอ อยางไรก็ดี ก็ขอใหประธานคณะกรรมการสรรหา

กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการพิจารณาถึงความจําเปนและเหมาะสมในเร่ืองดังกลาวตอไป 

เมื่อไมมีผูถือหุนใดซักถามเพ่ิมเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังน้ี 

วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,437 ราย หรือจํานวน 3,603,567,102 เสียง 

เห็นดวย 3,603,229,694 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9906 

ไมเห็นดวย                                      0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0000 

งดออกเสียง 337,408 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0093 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงของผูถือหุนท้ังหมดซึ่งมาประชุม

อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 ภายในวงเงนิไมเกิน 25,000,000 บาทตอป และมอบอํานาจใหอยู

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ ในการกําหนด

รายละเอียดและอัตราคาตอบแทนท่ีจะจายใหกบักรรมการแตละทานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายจาก

บริษัท ตามท่ีเสนอขางตน 

 

วาระที ่7 

พิจารณาเสนอผูถือหุนเพือ่อนมัุติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายประสิทธ โฆวิไลกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอ

ท่ีประชุมในวาระน้ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณาแตงตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือนายเพ่ิมศักดิ์ วงศพัชร

ปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
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บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 33 จาก 96 

 

หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797  จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท  

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอชื่อไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก

หลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือ

เกี่ยวของใดๆ กับบริษัท นอกจากน้ี ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ เปนท่ียอมรับในวงการ

ธุรกิจ และเปนผูท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยกําหนดคา

สอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 1,060,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส จํานวน 1,890,000 บาท รวมเปน

เงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนท่ีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติคาสอบบัญชีในอัตรา 

2,950,000 บาทตอป ซึ่งคาสอบบัญชีในป 2560 น้ี ลดลงจากปท่ีผานมาจํานวน 500,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 14.49 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังน้ี 

วาระน้ีมีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,456 ราย หรือจํานวน 3,603,605,946 เสียง 

เห็นดวยจํานวน     3,603,253,838   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9902 

ไมเห็นดวยจาํนวน 0 เสียง  คิดเปนรอยละ       0.0000             

งดออกเสียงจํานวน               352,108 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0098 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0000 

มติ:  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที ่8 

พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถามี) 

ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา 

หลังจากน้ัน ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเปนการท่ัวไป 

นายสุรัตน สิงหสุขสวัสดิ์  ผูถือหุนมาดวยตนเอง แจงวาตามท่ีทานประธานแจงวาบริษัทไดมีการลงทุนท่ี

ตางประเทศ แตงบการเงินของบริษัทยังไมไดรวมงบการเงินของกิจการในตางประเทศดวย จึงสอบถามถึงเหตุผลในเร่ือง

ดังกลาว และหากมีการรวมงบการเงินของกิจการท่ีบริษัทไปลงทุนดังกลาว จะทําใหบริษัทมีรายไดเพ่ิมขึ้นหรือไม ท้ังน้ี เมื่อ

พิจารณาจากงบการเงินของบ๊ิกซีแลวพบวาบ๊ิกซีมีกําไรสุทธิ หากบ๊ิกซีรวมงบการเงินกับกิจการท่ีลงทุนในตางประเทศน้ันจะ

ทําใหกําไรสุทธิในภาพรวมลดนอยลงหรือมีผลกระทบหรือไม อยางไร 
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ประธานเจาหนาท่ีบริการและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอผูถือหุนวา เขาใจวาคําถามของผูถือหุนน้ันนาจะ

หมายถึงธุรกิจในเอ็มเอ็ม เมกามารเก็ตเวียดนาม ซึ่งบริษัทไมไดนํางบการเงินของเอ็มเอ็ม มารเก็ตเวียดนามมารวมกับงบ

การเงินของบริษัทแตอยางใด เน่ืองจากบริษัทยังไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนใหเขาซื้อกิจการดังกลาว ในสวนของ

ธุรกิจท่ัวไปของบ๊ิกซีเองมีอัตรากําไรสุทธิไมถึงรอยละ 10 เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกท่ัวไป เน่ืองจากธุรกิจคาปลีกเปนธุรกิจท่ี

มีอัตรากําไรนอยแตใชกระแสเงินสดเยอะ ซึ่งแตกตางจากบางธุรกิจท่ีอัตรากําไรขั้นตนเยอะแตใชกระแสเงินสดนอย 

นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผูถือหุนมาดวยตนเอง อยากทราบมุมมองของผูบริหารเกี่ยวกับโมเดรินเทรด เน่ืองจาก

เห็นวาแนวโนมเร่ืองโมเดิรนเทรดในอเมริกา เร่ิมทยอยปดกิจการ ประกอบกับจากท่ีเคยไปซื้อของท่ีบ๊ิกซีสมัยกอนลูกคาตอง

เขาแถวรอท่ีแคชเชียรเพ่ือชําระคาสินคา แตณ ปจจุบันแคชเชียรตองรอใหลูกคามาชําระเงิน จึงอยากทราบมุมมองในเร่ือง

ดังกลาว 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาการดําเนินธุรกิจมกีารปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา ใน

สวนของบริษัทน้ัน ก็มีทีมผูบริหารท่ีดูแลเร่ืองธุรกิจใหม และธุรกิจออนไลน ซึ่งบริษัทจะยังคงมุงเนนพัฒนาในสวนน้ีกอน ใน

สวนธุรกิจรานคาน้ัน ยังเชื่อวามีศักยภาพในการเติบโต สําหรับประเทศไทยเองในเมืองรอง หรืออําเภอใหญ ก็ยังมีโอกาสใน

การเติบโตมากขึ้น ท้ังน้ี ในแงของบริษัทก็ตองมีการปรับตัว ซึ่งตองหาแนวทางวาทําอยางไรใหตนทุนในการเปดสาขาให

นอยท่ีสุด ทําอยางไรใหผูบริหาร พนักงานในรานคามีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเพ่ือรองรับโอกาสตอไปในอนาคต ซึ่งธุรกิจเกา

มีการปรับตัว ธุรกิจใหมก็จะมีการพัฒนา และส่ิงท่ีสําคัญท่ีบริษัททําคือการเชื่อมโยงธุรกิจใหมท่ีเปน E-Commerce กับ

ธุรกิจรานบ๊ิกซีท่ีมีอยู โดยปจจุบันบ๊ิกซีมีสาขาในประเทศกวา 900 สาขา บริษัทอยูระหวางการสรางเครือขายการกระจาย

สินคาใหครอบคลุมท้ังประเทศ โดยในแตละปบ๊ิกซีขยายรานสาขาเล็กใหมีมากขึ้น สําหรับรานคาท่ีทานไดกลาวถึง อาจจะ

เปนของจังหวะและชวงเวลาในการใหบริการ โดยบริษัทมุงท่ีจะปรับปรุงใหแคชเชียรมีจํานวนท่ีพอเพียงเพ่ือรองรับลูกคา   

จึงอาจทําใหมีจํานวนแคชเชียรท่ีรอใหบริการแกลูกคา อยางไรก็ดี บริษัทขะขอรายละเอียดจากทานเพ่ิมเติมวาเปนท่ีสาขา

ใด อยางไร เพ่ือนําไปปรับปรุงเพ่ิมเติมตอไป 

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดแสดงความชื่นชมตอผลการดําเนินงานบริษัท 

โดยเฉพาะเร่ืองกระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานท่ีเปนบวก และมีกระแสเงินสดจากการลงทุนท่ีเปนลบ ซึ่งแสดงไดวา

บริษัทอยูระหวางการขยายการลงทุน ซึ่งนักลงทุนสถาบันเห็นวาเปนเร่ืองท่ีดี เน่ืองจากแสดงถึงความเจริญเติบโตของบริษัท 

และขอแสดงความยินดีกบัประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญในการบริหารองคกรอยางกระตือรือรนและ

เขมแข็ง นอกจากน้ี ไดมีขอเสนอแนะวา ในขณะท่ีบริษัทมีการขยายกิจการในเชิงรุกน้ัน ขอใหบริษัทคํานึงถึงเร่ืองกระแสเงิน

สดเพ่ือใหเปนบวกและมีความคลองตัวอยูตลอดเวลาดวยเชนกัน 

นายสุวัฒน สืบสันติกุล ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวาบีเจซีไดมีการเขารวมโครงการตอตานการทุจริตและ

คอรรัปชั่นแลวหรือไม และมีนโยบายในเร่ืองดังกลาวอยางไร 

ประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ แจงวาบริษัททําตามนโยบายของกลุมบริษัท คือการเขา

รวมกับหอการคาไทย ในสวนท่ีเปนประโยชนก็จะดําเนินการเพ่ิมเติม 

เมื่อไมมีเร่ืองอ่ืนใดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดรวมกันเสนอ

ขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอบริษัทในคร้ังน้ี และกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 16.33 น. 



สิ่งที่สงมาดวยลาํดับที่ 1  

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)                            เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอืหุน คร้ังที่ 1/2561 หนาที่ 35 จาก 96 

 

 ท้ังน้ี เมื่อดําเนินการประชุมเสร็จส้ิน มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวม

ประชุมท้ังส้ินจํานวน 1,495 ราย นับจํานวนหุนได 3,603,618,154 หุน หรือคิดเปนรอยละ 90.2917 ของหุนท่ีจําหนายได

แลวท้ังหมดของบริษัทจํานวน 3,991,085,399  หุน 

            

     ลงนาม                - ลายมือชื่อ -               ประธานท่ีประชุม 

                                                                                           (นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี) 

 ประธานกรรมการบริษัท 

 

 

 

 ลงนาม _- ลายมือชื่อ -  _______ผูรับรองรายงานการประชุม 

                                                                                     (นางสาวสุรีรัตน ศิลปสกุลสุข) 

     รองผูจัดการใหญอาวุโสฝายการเงินและบัญชีกลุมบริษัทและเลขานุการบริษัท 

 

 

 

 ลงนาม  _- ลายมือชื่อ -              ผูบันทึกรายงานการประชุม 

                                                                                (นางสาวประทุมพร สมบูรณพูลผล) 

  เลขานุการท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 


