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สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวนัที ่26 เมษายน 2559 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที ่1/2559 ของบริษัท เบอรลี ่ยุคเกอร จํากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวันที ่26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. 
ณ หองประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอรลี ่ยุคเกอร 

เลขที ่99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) กลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 15.10 

น. พรอมทั้งกลาวตอนรับผูถือหุนท่ีมาประชุม  

ประธานไดแจงใหท่ีประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจํานวน  449  ทาน ถือ
หุนรวมกันทั้งสิ้น 1,450,070,109 หุน หรือรอยละ  91.0722 ของหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดจํานวน 1,592,221,000 หุน ครบเปน
องคประชุมตามขอบังคับของบริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เม่ือดําเนินการประชุมเสร็จส้ิน มีผูถือหุน
เขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมรวมทั้งส้ิน 683 ราย นับจํานวนหุนได 1,468,151,201

หุนคิดเปนรอยละ 92.2078 ของหุนชําระแลวของบริษัทจํานวน 1,592,221,000 หุน 

เพ่ือใหการดําเนินการประชุมเปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายใหนายธีรศักด์ิ นาทีกาญจนลาภ 
กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) และมอบหมายใหนายวิทยา  
แกวกังสดาล ทําหนาท่ีเลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการท่ีประชุม”) 

ผูดําเนินการประชุมไดแนะนํากรรมการของบริษัทท่ีเขารวมประชุม ดังนี้  

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี     7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี  
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี    8. นายปณต สิริวัฒนภักดี 
3. นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท    9. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล  
4. นายประเสริฐ  เมฆวฒันา    10. นายวีระวงค จิตตมติรภาพ 
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร    11. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต 
6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล    12. นายธีรศักด์ิ นาทีกาญจนลาภ 

 

ทั้งนี้ นายรังสรรค  ศรีวรศาสตร กรรมการบริษัทติดภารกิจ  จึงขอลาและไมเขารวมประชุมครัง้นี้ 
 

สวนผูบริหารที่เขารวมประชมุ มดีังตอไปน้ี 

1. คุณปฐพงศ เอ่ียมสุโร   ผูจัดการใหญ    กลุมสินคาและบริการทางบรรจภัุณฑ 
2. คุณวิภาดา ดวงรัตน        ผูจัดการใหญ     กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค 

3. คุณธีระพล เกียรติสุรนนท     ผูจัดการใหญ     กลุมธุรกจิไลฟสไตล และบริหารธุรกิจคาปลีก 

4. คุณสุรีรัตน ศิลปสกุลสุข        รองผูจัดการใหญอาวุโส    ฝายการเงินและบัญชีกลุมบริษทั 
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5. คุณธีระ วีรธรรมสาธิต         รองผูจัดการใหญอาวุโส    ฝายทรัพยากรบุคคลและงานสนับสนุนสวนกลาง 
  กลุมบริษัท 

นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ นายวัลลภ วิไลวรวิทย  และนายวีร สุจริต จากบริษัท 
ดีลอยททูช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเขารวมการประชุมครั้งนี้ดวย 

นางสุจิตรา วิชยศึกษ ไดแจงตอผูถือหุนวา เพ่ือใหการดําเนินการประชุมครั้งนี้เปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ประโยชนของบริษัทและทานผูถือหุนทุกราย จึงขอช้ีแจงเพ่ือใหที่ประชุมรับทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการ
ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

การซักถามและแสดงความเห็นของผูถือหุน 

เพ่ือใหผูถือหุนไดมีโอกาสซักถามและแสดงความเห็นไดอยางท่ัวถึงในแตละวาระ โดยท่ีการประชุมจะไมรบกวนเวลา     
ของทานผูถือหุนมากเกินสมควร ทานผูถือหุนควรถือปฏิบัติดังนี้     

1. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานในท่ีประชุม หรือผูดําเนินการประชุม จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามใน
ประเด็นที่เก่ียวของกับวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีตองการซักถาม กรุณา
แจงชื่อและนามสกุลใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกคร้ัง 

2.  ผูถือหุนท่ีประสงคจะซักถามหรือแสดงความคดิเห็น ขอใหยกมือข้ึน เพ่ือใหประธานในท่ีประชุม หรือผูดําเนินการประชุม
อนุญาต ซึ่งหากมีผูถือหุนประสงคจะซักถามหรือแสดงความเห็นหลายทาน ประธานในท่ีประชุม หรือผูดําเนินการ
ประชุมจะพิจารณาโดยคํานึงถึงผูถือหุนท่ียังมิไดมีโอกาสซักถามหรือแสดงความเห็นกอน  

3.  เม่ือไดรับอนุญาตแลว ใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะแสดงความเห็นที่ไมโครโฟน โดยการซักถามหรือแสดงความเห็น
จะตองเปนการกลาวกับประธานในท่ีประชุม หรือผูดําเนินการประชุมเทาน้ัน จะไมมีการกลาวหรือโตแยงกับผูถือหุน
รายอ่ืน หรือออกช่ือผูถือหุนรายอ่ืนหรือบุคคลอื่นโดยไมจําเปน และจะใชเวลาอยางเหมาะสม กลาวคือ ไมควรเกินคร้ัง
ละ 5 นาที  

4.  ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีกําลังพิจารณา ใหนําไปสอบถาม หรือใหความเห็นใน
วาระอื่น ๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณาทานผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยางกระชับ และงด
เวนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ้ํากัน เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอ่ืนไดใชสิทธิดวย 

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

เน่ืองจากการประชุมในครั้งน้ี บริษัทใชระบบบารโคดเชนเดียวกับการประชุมในครั้งกอน ซึ่งระบุขอมูลของผูถือหุนแตละราย
เพ่ือประโยชนในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช ซึ่งไดรับการยืนยันและสาธิตจากบริษัทผูใหบริการวาจะ
สามารถชวยอํานวยความสะดวกและชวยประหยัดเวลาไดมาก  

รายละเอียดทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง  ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม  หนา 61 - 

62  ของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559  ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว กลาวโดยสรุป คือ 
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1.  ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ (เฉพาะผูรับมอบฉันทะท่ีถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผูถือหุน หรือ   ผูมอบ
ฉันทะไมไดระบุใหลงคะแนนตามความประสงค) ท่ีลงทะเบียนแลว จะไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
ครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 11 วาระ โดยมีรอยฉีกออกเปนแผนยอยสําหรับแตละวาระได โดยในแตละแผน
ยอยน้ัน จะระบุชื่อผูถือหุนและสิทธิออกเสียง 

 อนึ่ง หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดตามที่ไดแจงขางตนยังไมไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน  ขอ
ความกรุณาติดตอเจาหนาท่ีดานนอกหองประชุมเพื่อใหออกใบแทนโดยดวน มิฉะน้ัน จะไมสามารถรวมออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครั้งน้ี 

2.  หากผูรับมอบฉันทะท่ีถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีมีผูถือหุน หรือผูมอบฉันทะ กําหนดใหผูรับมอบฉันทะลงคะแนน
ตามความประสงคของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะมาแลว จะไมไดรับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจาก
คะแนนท่ีลงคะแนนมาแลวลวงหนา จะบันทึกในระบบ และนํามานับรวม เม่ือมีการนับคะแนนในแตละวาระ 

3.  การลงคะแนนเสียงใหถือวา หน่ึงหุนมีหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ จะตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนนใหถูกตองตรงกับวาระ 

4.   ในวาระท่ี 2 จะไมมีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเปนวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระท่ี 5 บริษัทจะใช
บัตรออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการไวทั้ง 5 ทานแยกตางหากจากกันเพ่ือให
พิจารณาเลือกกรรมการเปนรายบุคคล 

 การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือใหการดําเนินการพิจารณาในแตละวาระเปนไปดวยความรวมเร็ว ดังนี้ ในการลง     คะแนน
เสียง สําหรับทุกวาระ ยกเวนในวาระท่ี 5 (ซึ่งเปนวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ) หากไมมีผู
ถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุน เห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของทานตอมติที่
นําเสนอ สําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดใหและยกมือ
ใหเจาหนาท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนนจากทาน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมด และ
สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย   สําหรับผูที่ออกเสียงเห็นดวยขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และ
สงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม 

 สําหรับวาระท่ี 5 ซึ่งเปนวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระนั้น เน่ืองจากจะมีการลงคะแนน
สําหรับกรรมการแตละทานแยกกันไป   ดังน้ัน เพ่ือใหบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู
ถือหุนที่ดี  บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซ่ึงถือบัตรลงคะแนน  ท้ังในกรณี เห็นดวย 
ไมเห็นดวย และงดออกเสียง   ทั้งน้ี   เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอน  จากน้ัน จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่เห็นดวย  ซึ่งจะมีเจาหนาท่ีเดินไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากทาน เพื่อนํามาคํานวณคะแนนเสียงวามีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออก
เสียงเปนจํานวนเทาไหร 
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การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ และจะถือเปนบัตรเสีย 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหน่ึงชอง  
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไมไดแสดงเจตนาใด ๆ   
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ  
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยู  

ในกรณีทีผู่ถือหุนตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับดวยทุกคร้ัง 

5.  ผูถือหุนท่ีมาเขารวมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเขารวมประชุมทันและวาระท่ี
เหลืออยูเทาน้ัน  

นอกจากน้ี คะแนนเสียงของจาํนวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เน่ืองจากการทยอยเขาหองประชุมของผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะ ทําใหจํานวนผูเขารวมประชุมแตละวาระอาจไมเทากัน  สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะ
กลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิได โดยสงบัตรลงคะแนนลวงหนาใหกั บ
เจาหนาท่ีของบริษัทกอนออกจากหองประชุม  

6.  เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความรวดเร็วเมื่อมีการลงมติในวาระใดแลว ประธานในที่ประชุมหรือ ผูดําเนินการ
ประชุมแทนอยูในระหวางน้ันจะดําเนินการประชุมในวาระตอเน่ืองกันไป โดยไมรอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และ
เม่ือดําเนินการประชุมในวาระตอไปเสร็จสิ้นแลว จึงจะขอใหเลขานุการท่ีประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระ
ที่ผานมา และดําเนินการเชนน้ีเร่ือยไปจนเสร็จส้ินการประชุม  

7. เพื่อใหการนับคะแนนเสียงเปนไปโดยโปรงใส การนับคะแนนเสียงจะกระทําโดยผูตรวจนับคะแนน ประกอบดวย 
ผูสอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผูถือหุนอาสา รวม 3 ทาน 

ผูดําเนินการประชุมไดขอใหท่ีประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากผูถือหุน 1 ทาน 
ตัวแทนผูสอบบัญชี 1 ทาน และตัวแทนท่ีปรึกษากฏหมาย 1 ทาน เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  

ทั้งนี้ คุณสมใจ กนกสารวุฒิ ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนไดเสนอตัวเขาเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับตัวแทน
ผูสอบบัญชี คือ คุณธนัชชา สุขโหตุ และตัวแทนสํานักกฎหมาย คือ คุณพัชรนนท บํารุงสุข  

จากน้ัน ผูดําเนินการประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระที ่1 

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวนัที่ 21 มีนาคม 2559 

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา บริษัทไดสงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559  ใหแกผูถือหุน
ทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกการ
ประชุมอยางถูกตองครบถวนแลว จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว 
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ผูดําเนินการประชุมได เปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามหรือแสดงความเห็นได  เน่ืองจากไมมี 
ผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นแตอยางใด จึงเสนอใหท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งวาระน้ีตองการคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2559 
ตามที่รายละเอียดท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

เห็นดวยจํานวน     1,467,828,238   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9993 
ไมเห็นดวยจาํนวน 5,000 เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0003       

งดออกเสียงจํานวน               4,000 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0002 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ              - 
จํานวนหุนรวม      1,467,837,238 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

วาระที ่2 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนนิงานของบริษทัประจําป 2558 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอศัวิน เตชะเจริญวกิุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจดัการใหญ แถลงตอผูถือ
หุนเร่ืองรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ที่ผานมา 

 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแนะนําผูบริหารระดับสูงตอผูถือหุน และไดแถลงผลการดําเนินงาน
ของกลุมบริษัท และสรุปเหตุการณสําคัญในป 2558 ใหท่ีประชุมทราบ ดังนี ้
 

สรุปผลประกอบการจําแนกตามกลุมธุรกิจ ในป 2558 
 

 กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ 
 

ในสวนของโรงงานแกวบางพลี บริษัทไดมีการวิจยัและพัฒนาการผลิตขวดแกวสีเขียวมรกต ซึง่ปนสีที่ไดรับการ 
ตอบรับจากลกูคาเปนอยางดีและบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จาํกัด ก็ไดทําการเพ่ิมกาํลังการผลิตฝากระปองขึ้นอีก 850 
ลานฝาตอป ซึ่งป 2558 ปท่ีผานมาน้ัน นอกจากบริษัทจะมีกาํไรสูงสุดในประวตัิการณแลว รายไดในสวนของกลุมสินคา
และบริการทางบรรจุภัณฑยังมีรายไดเติบโตสูงสุดนับตัง้แตตั้งบริษัทมาอีกดวย 

 

 กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค 
 
บริษัทไดมีการเขาซ้ือเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดานอน แดร่ี จํากัด (“ดานอน”) ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตโยเกิรตที่ใหญ

ที่สุดอันดับหนึ่งของโลก  ซึ่งภายหลังที่บริษัทไดเขาซ้ือเงินลงทุนท้ังหมดในดานอน ก็ไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท ไทย แดรี่ 
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จํากัด” โดยมีสวนของกําไรจากการเขาทําธุรกรรมคร้ังนี้ประมาณ 300 กวาลานบาท ซึ่งเปนกระแสเงินสดที่เขามาในบริษัท
นอกจากน้ี บริษัท เบอรล่ี ยุคเกอร โลจิสติกส จํากัด มีการเปดคลังสินคาประเภทสารเคมีแหงใหมบนพื้นท่ี 2,700 ตาราง
เมตร 

 

 กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและเทคนคิ 
 

บริษัทไดเขารวมลงทุนกับบริษัทในประเทศพมาเพ่ือทําการขายเคร่ืองมือแพทย ซึ่งเปนตลาดใหมที่บริษัทเขาไป 
และเร่ิมบุกเบิกในตลาดเครื่องมือกระตุนหัวใจไฟฟาอัตโนมัติหรือเคร่ือง AED ซึ่งเปนเคร่ืองที่ใชชวยชีวิตคนในกรณีที่มี
อาการชอคทางหัวใจ และจะชวยลดปญหาเร่ืองอัมพาตไดในอนาคต นอกจากน้ัน บริษัทไดมีการเปดศูนยฝกอบรม หรือ 
Training Center เก่ียวกับการใชเคร่ืองตรวจความหนาแนนของมวลกระดูก และบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จํากัด ไดรวมมือ
กับบริษัทญี่ปุน ในการทําธุรกิจเก่ียวกับ Cloud Technologies อีกดวย 

 

ภาพรวมผลประกอบการ 
 

จากยอดขายตามกลุมสินคาบริการแตละกลุม ในป 2558 ที่ผานมา บริษัทมียอดขายสูงขึ้นรอยละ 2.9  โดย
แบงเปน กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑมียอดขายเพ่ิมขึ้นรอยละ 7.4 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตท่ีดี และตลาดใน
เวียดนามยังมกีารเติบโตสูงอยางตอเน่ือง ในสวนของกลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคน้ันมียอดขายเพ่ิมขึ้นเล็กนอย
ในอัตรารอยละ 1.2 ถึงแมวาในปที่แลวเปนปที่มีการผันผวนในเร่ืองของกําลังซื้อ แตยอดขายของบริษัทยังถือวาเติบโตไดดี 
นอกจากน้ัน บริษัทไดเร่ิมเขาไปทําธุรกิจโลจิสติกสและตัวแทนจัดจําหนายท่ีประเทศเวียดนาม  อยางไรก็ตาม ยอดขายใน
กลุมสินคาทางเวชภัณฑและเทคนิคในป 2558 ที่ผานมาไดปรับตัวลดลง เน่ืองจากไดรับผลกระทบจากจํานวนงานใน
โครงการตางๆ ลดลง  
 

สําหรับป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจากกลุมสินคาและบริการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 66.2  เน่ืองจากมีรายการ
พิเศษเกิดขึ้น และแมวาไมมีการรวมรายการพิเศษเขาไป บริษัทก็ยังคงมีกําไรสุทธิเพ่ิมขึ้น  ในสวนของกลุมสินคาเละบริการ
ทางบรรจุภัณฑนั้น บริษัทสามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้น และสามารถพิจารณาและเลือกชวงเวลาท่ีดเหมาะสมในการซ้ือ
วัตถุดิบในชวงท่ีมีราคาตํ่าได ทําใหกําไรในกลุมสินคาเละบริการทางบรรจุภัณฑเพ่ิมขึ้นรอยละ 38 นอกจากน้ี บริษัทมีกําไร
สุทธิจากกลุมสินคาและบริการทางอุปโภคและบริโภคเพ่ิมขึ้นรอยละ 469.9 เน่ืองจากมีรายการพิเศษเกิดขึ้น และในสวน
ของกลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและเทคนิค บริษัทมีกําไรลดลง เน่ืองจากยอดขายลดลง แตในภาพรวมก็ยังถือวา
เปนปที่บริษัทมีกําไรในอัตราการเติบโตท่ีสูงมาก ซึ่งมสีภาพการแขงขันโดยรวมที่แตกตางจากปที่แลว และในสวนของกําไร
กอนหักดอกเบ้ียเละภาษี ซึ่งก็จะเห็นวาสอดคลองไปในทางเดียวกันกับทางกําไรสุทธิที่ไดชี้แจงมา และในปนี้ บริษัท
ตั้งเปาหมายที่มีความทาทายมากขึ้น เพ่ือใหบริษัทสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนตอไป 

 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิ ผูดําเนินการประชุมกลาวตอท่ีประชุมวา เน่ืองจากวาระน้ีเปนวาระเพ่ือ
ทราบ จึงจะไมมีการลงมติ 
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ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบรษิัทประจาํป 2558 ตามท่ีประธานเจาหนาท่ี
บริหาร และกรรมการผูจดัการใหญแถลง 
 

วาระที่ 3 
 

พิจารณาอนุมตัิงบแสดงผลงานทางการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
ผูดําเนินการประชุมไดแจงตอท่ีประชุมวา วาระน้ีเปนเร่ืองพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบอื่น ๆ ท่ีไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ท้ังนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวางบแสดงฐานะการเงิน 
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาว ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตอง ผูถือหุนควรอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส้ินสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจําป 2558 ทั้งนี้ 
ไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ใหรายงานสรุปประเด็นสําคัญ ตอ
ที่ประชุม 

 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานสรุปงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป 2558 ตอที่ประชุม ดังน้ี 

 

ในสวนของงบดุลของบริษัท ในป 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 3 จากป 2557 ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
การลงทุนในสินทรัพยถาวร ซึ่งเปนไปตามการเติบโตของธุรกิจ ในขณะท่ี บริษัทมีหน้ีสินรวม 23,950  ลานบาท ซึ่งลดลงมา
ประมาณรอยละ 6 เน่ืองจากบริษัทมีการจายคืนเงินกูยืมระยะส้ันไป และบริษัทมีสวนของผูถือหุนบริษัทที่เพ่ิมขึ้น รอยละ 
13.88 คิดเปนจํานวน 17,063 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นตามกําไรท่ีเพ่ิมสูงขึ้น และสอดคลองกับมูลคาทางบัญชี หรือ มูลคาตอ
หุนของบริษัทเพ่ิมขึ้นรอยละ 13.7  เปนจํานวน 10.72 บาท ตอหุน ในสวนของอัตราสวนท่ีสําคัญทางการเงินก็จะเห็นวา 
บริษัทมีอัตรากําไรขางตนท่ีสูงขึ้น และอัตรากําไรสุทธิท่ีเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 4 เปน รอยละ 6.5 ในป 2558  
 

ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามคําถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท 

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกทาน ท่ีในปทีผาน
มา บริษัทมีกําไรสูงสุดเปนประวัติการณตามที่ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงขางตน ทั้งน้ี 
ไดมีขอสอบถามวาจากการท่ีบริษัทไดเขาไปซ้ือกิจการของบ๊ิกซี จึงอยากทราบวาในป 2559 บริษัทไดคาดการณวาจะมี
รายได และกําไรเพ่ิมขึ้นเทาใด เน่ืองจากท่ีผานมาสินคาของบริษัทเปนจํานวนมากท่ีไดมีการนําไปวางขายท่ีบิ๊กซี จะตอง
จายคาแรกเขาดวย 
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นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ไดชี้แจงวา จํานวนหุนในบ๊ิกซี ท่ีบริษัทจะรับซื้อน้ันยังเปนจํานวนท่ีไมแนนอน ดังนั้น ในการตอบ
คําถามเก่ียวกับการเขาทํารายการระหวาง บ๊ิกซี กับบริษัท จึงตองพิจารณาเทียบเคียงกับหลัก Arm's Length Basis กอน 
เน่ืองจาก บิ๊กซี และบริษัทเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  จึงถือเปนการเขาทํารายการระหวางกัน ที่จะตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขในการเขาทํารายการดังกลาวดวย 

  
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอผูถือหุนวา ในสวนของรายไดและกําไรในป 2559 นั้น จะมา
จากสองสวนหลักๆ คือ สวนหน่ึงมาจากธุรกิจของบริษัทที่ดําเนินการปกติเสมือนหนึ่งวาไมไดมีการเขาซ้ือบิ๊กซีเขามา ซึ่ง
บริษัทต้ังเปายอดขายไวเปนเลขสองหลัก เพ่ือใหผูถือหุนสบายใจวาทางผูบริหารใหความสําคัญกับการเติบโตธุรกิจของ
บริษัทอยางแทจริง ในสวนท่ีสองน้ัน เม่ือบริษัทไดเขาซ้ือบิ๊กซี (ปจจุบันบริษัทถือหุนในบิ๊กซี รอยละ 58 ของจํานวนหุนที่
จําหนายแลวท้ังหมด) ซึ่งบริษัทสามารถท่ีจะรวมยอดขาย120,000 ลานบาทของบ๊ิกซีเขามาเปนรายไดของบริษัท เน่ืองจาก
บริษัทไดเขาบริหารและควบคุมกิจการของบิ๊กซี ซึ่งรายไดของบิ๊กซีจะสะทอนจากการรวมงบการเงินของบริษัทไดอยาง
แทจริงในป 2560 แตในสวนของกําไรสุทธิที่บริษัทจะไดรับจากธุรกิจของบิ๊กซีนั้น ขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัท
ในบ๊ิกซี ซึ่งบริษัทยังไมทราบวาจะเปนจํานวนเทาใด ซึ่งขึ้นอยูกับกระบวนการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดในบ๊ิกซี  และ
ในสวนของเร่ืองรายการระหวางกันของบริษัทและบ๊ิกซีนั้น จะตองมีลักษณะ Arm's Length Basis นอกจากน้ี ทางบิ๊กซีไดมี
การจัดตั้งคณะทํางานท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการเติบโตของธุรกิจทั้งสองบริษัทอีกดวย 

 

นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดกลาวขอบคุณสําหรับคําช้ีแจง และเพื่อใหเขาใจไดงายน้ัน จึงขอใหอธิบายใหผูถือหุนทาน
อื่นวากําไรสุทธิที่บริษัทจะไดรับจากธุรกิจของบิ๊กซีนั้น ขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบิ๊กซี ซึ่งกําไรสุทธิดังกลาว
จะตองหักตนทุนทางการเงิน อยางไรก็ดี ในป 2558 บริษัทมียอดขายไดสูงสุด และกําไรสูงสุด โดยมีกําไรสุทธิของหุน 1.75 
บาท และมีนโยบายจายเงินปนผลรอยละ 50 ตอกําไรสุทธิตอหุน โดยในชวงระยะเวลาสองปที่ผานมา เงินปนผลมีอัตรา 
0.84 บาท ตอหุนท้ังสองป จึงขอใหทานประธานและคณะกรรมการพิจารณาวาในป 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหวาง
บริษัทและบ๊ิกซีแลว จึงอยากใหบริษัทคงนโยบายจายเงินปนผลเดิมคือรอยละ 50 ของกําไร หากบริษัทจายเงินปนผลใน
อัตรา 1 บาทตอหุน ก็จะเปนสถิติใหม ไมใชเฉพาะยอดขายสูงสุด กําไรสูงสุด แตบริษัทยังสามารถจายเงินปนผลสูงสุดอีก
ดวย 

 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ท้ังนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็น
วางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาว ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตองแลว ซึ่งในวาระน้ี 
ตองการคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นดวยจํานวน     1,467,123,457   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9461 
ไมเห็นดวยจาํนวน - เสียง  คิดเปนรอยละ      0.0000       

งดออกเสียงจํานวน               790,000 เสียง คิดเปนรอยละ       0.0538 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ              - 
จํานวนหุนรวม      1,467,913,457 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรกําไรเปนทนุสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนนิงานประจําป 2558 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเสนอ
รายละเอียดการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558  

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกําไรสําหรับรอบปบัญชี 2558 ดังนี ้

ปจจุบัน บริษัทจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแลวท้ังส้ิน 201,438,944.40 บาท หรือคิดเปน
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 2,014,389,444 บาท  

จากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 2558 รวม
เปนจํานวน 2,792  ลานบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพ่ือพิจารณาการจายเงินปนผล
ประจําป 2558 ในอัตราหุนละ 0.84 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 1,337.37 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ 
47.91ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 2558 ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุนเม่ือวันที่ 11 
กันยายน 2558 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวดส้ินปในอัตราหุนละ 0.49 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 
780.19 ลานบาท โดยเงินปนผลประจําป 2558 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 47.91 ของกําไรสุทธินั้น บริษัทไดคํานึงถึง
กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนตางๆจากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบันซึ่ ง
เปนจํานวนท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท โดยบริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 25 
พฤษภาคม 2559 ใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพ่ือ
จายเงินปนผล โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันท่ี 9 พฤษภาคม  2559 และใหรวบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปด
สมุดทะเบียน ในวันท่ี 10  พฤษภาคม  2559   

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
จัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558  

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานป 2558 ซึ่งในวาระน้ี ตองการคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมตอินุมัติการจายเงินปนผล สําหรับลการดําเนินงานป 2558 ในอัตราหุนละ 0.84 บาท คิดเปน
จํานวนเงิน 1,337.37 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุน เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 2558 ในอัตรา
หุนละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวดส้ินปในอัตราหุนละ 0.49 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 780.19 ลานบาท และ
กําหนดวันกําหนดชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม  2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ใน
วันท่ี 10  พฤษภาคม  2559 โดยบริษัทจะจายเงินปนใหกับผูถือหุนในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2559 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน     1,467,913,857   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9996 
ไมเห็นดวยจาํนวน - เสียง  คิดเปนรอยละ       0.0000       
งดออกเสียงจํานวน               5,000 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0003 

บัตรเสีย - เสียง คิดเปนรอยละ              - 
จํานวนหุนรวม      1,467,918,857 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

วาระที่ 5 

พิจารณาเลือกกรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ ดร.ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระน้ี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดชี้แจงวาการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ จะตองมีกรรมการที่
ออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการท้ังหมด หรือเทากับ 5 ทาน ตามขอบังคับของบริษัท 
ขอ 17 โดยกรรมการท้ัง 5 ทาน มีรายนามดังนี้  

1. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

3. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล  
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา  
5. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ  

คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทานผูถือหุนพิจารณาเลือกกรรมการท้ัง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนง
อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเปนผูมีความรูความสามารถเพ่ือการบริหารงานของบริษัท ซึ่งขอมูลกรรมการท้ัง 5 ทาน ปรากฏอยู
ในเอกสารประกอบการประชุมลําดับท่ี 4 ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
เลือกกรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ 
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เม่ือไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกกรรมการ
แทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระ เปนรายบุคคลแยกตางหากจากกันไปตามลําดับ ซึ่งในวาระน้ี ตองการคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง ดวยคะแนน
เสียง ดังนี ้

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

เห็นดวยจํานวน     1,433,886,520   เสียง คิดเปนรอยละ       97.6810 
ไมเห็นดวยจาํนวน 34,020,500 เสียง คิดเปนรอยละ        2.3175       
งดออกเสียงจํานวน               8,400 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0005 

บัตรเสีย 11,153 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0007 
จํานวนหุนรวม      1,467,926,573 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

เห็นดวยจํานวน     1,267,752,920   เสียง คิดเปนรอยละ       86.9766 
ไมเห็นดวยจาํนวน 191,156,100 เสียง คิดเปนรอยละ      13.0221       
งดออกเสียงจํานวน               10,300 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0007 

บัตรเสีย 7,253 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0004 
จํานวนหุนรวม      1,458,926,573 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 

เห็นดวยจํานวน     1,467,865,320   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9958 
ไมเห็นดวยจาํนวน 42,200 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0028       
งดออกเสียงจํานวน               6,400 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0004 

บัตรเสีย 12,653 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0008 
จํานวนหุนรวม      1,467,926,573 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา 

เห็นดวยจํานวน     1,458,348,020   เสียง คิดเปนรอยละ        99.3474 
ไมเห็นดวยจาํนวน 9,559,500 เสียง คิดเปนรอยละ         0.6512      
งดออกเสียงจํานวน               7,900 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0005 

บัตรเสีย 11,153 เสียง คิดเปนรอยละ          0.0007 
จํานวนหุนรวม      1,467,926,573 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 
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นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ 

เห็นดวยจํานวน     1,450,126,520   เสียง คิดเปนรอยละ       98.7874 
ไมเห็นดวยจํานวน 17,779,000 เสียง คิดเปนรอยละ        1.2111       
งดออกเสียงจํานวน               9,900 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0006 

บัตรเสีย 11,153 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0007 
จํานวนหุนรวม       1,467,926,573 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

วาระที่ 6 

พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ ดร.ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระน้ี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาแล วเห็นสมควร
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการท่ีไมไดรับเงินเดือนหรือคาท่ีปรึกษาประจํา
จากบริษัท เปนจํานวนไมเกิน 25,000,000 บาท ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนกรรมการประจําเดือน จํานวนไมเกิน            

15 ,000,000 บาทตอป และเปนโบนัสกรรมการประจําปไมเกิน 10,000,000 บาทตอป (ซึ่งเปนอัตราเดิมกวา 10 ปแลว) 
และเสนอใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการ มีอํานาจและดุลยพินิจในการกําหนด
รายละเอียดอัตราผลตอบแทนท่ีจะจายใหกรรมการในแตละทานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางๆ ที่เก่ียวของกับการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

นางสาวบุญสม จันทรานนท ไดเสนอแนะวา เพ่ือใหราคาหุนของบริษัทมีเสถียรภาพ จึงอยากใหกรรมการบริษัทบริหาร
กิจการของบริษัทใหมีผลกําไรมากข้ึนย่ิงไป 

เม่ือไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามเพ่ิมเติมในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ซึ่งวาระน้ีตองการคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวม
ประชุม  

ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน     1,467,881,520   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9967 
ไมเห็นดวยจาํนวน 1,000 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0000       
งดออกเสียงจํานวน               6,100 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0004 

บัตรเสีย 40,153 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0027 
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เห็นดวยจํานวน     1,467,728,192   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9846 
ไมเห็นดวยจาํนวน 181,000 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0123       
งดออกเสียงจํานวน               4,100 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0002 

บัตรเสีย 40,153 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0027 
จํานวนหุนรวม        1,467,953,445 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

 

วาระที่ 8 

พิจารณาอนุมตัิโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษทั ใหแกผูบริหารและพนักงานบริษทั และ/หรือ บริษทัยอยคร้ังที่ 5                    

(“โครงการ BJC ESOP 2012 คร้ังที ่5”) 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระน้ี 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวาเพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของบริษัท ใหมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือ
หุน รวมถึงสรางแรงจูงใจใหผูบริหาร และ/หรือ พนักงานท่ีมีผลงานโดดเดนและท่ีหาทดแทนไดยาก ใหทํางานกับบริษัท
ตอไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ บริษัทจึงขอมติจากท่ีประชุมอนุมัติโครงการ Employee Stock Option 

Program หรือ ESOP และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ /หรือ 
บริษัทยอย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภายใตโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย (โครงการ BJC ESOP 2012) 

บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนท้ังหมด 80,000,000 หนวย เปนระยะเวลา 5 ป ในจํานวนปละ
ไมเกิน 16,000,000 หนวย ยกเวนในบางปท่ีจัดสรรไมถึง 16,000,000 หนวย บริษัทอาจจะนําไปจัดสรรในปถัดไป เกินกวา 
ปละ16,000,000 หนวย ได แตโดยรวม 5 ปแลว จะจัดสรรไมเกิน 80,000,000 หนวย โดยในการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยในแตละป บริษัทจะดําเนินการขออนุมัติ
จากท่ีประชุมผูถือหุนและดําเนินการตางๆ ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง 
การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551  

ดังนั้น ในป 2559 นี้ การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ที่จะ
นําเสนอตอที่ประชุมใหพิจารณาในคร้ังน้ี จึงเปนการขอใหมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย เปนครั้งท่ี 5 ภายใตโครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกเสนอขายในจํานวนไมเกิน 
16,000,000 หนวย และกําหนดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิไวจํานวน 5 ป นับจากวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ โดย
รายละเอียดสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ 
บริษัทยอย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แลว 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC 

ESOP 2012 ครั้งท่ี 5) โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ โดยใหคณะจัดการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนด แกไข
เพ่ิมเติมรายละเอียด  และเงื่อนไขใดๆ ที่จําเปนและเก่ียวของกบัการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท เทาท่ีกฎหมาย
กําหนดใหกระทําไดหรือในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เชน วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนตน หรือการกําหนด แกไข หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายหรือคําส่ังของหนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติตาม
โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งท่ี 5 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเทาท่ีกฎหมาย
กําหนดใหกระทําได ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แกไข เจรจา ลงนาม สงคําขออนุญาต และ /หรือ เอกสารอ่ืน ติดตอ เสนอ
ขอมูล ยื่นคําขออนุญาตดังกลาวและเอกสารหลักฐานอ่ืนใหแกสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธ ิ

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามคาํถามตางๆ ท่ีเก่ียวของกับโครงการ 
BJC ESOP 2012 ครั้งท่ี 5 

เม่ือไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee 

stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูบริหารและ
พนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยครั้งที่ 5 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งวาระน้ีตองการคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 
10 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมและออกเสียงคัดคาน 

ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูบริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยคร้ังที่ 5 ซึ่งจะออกและเสนอ
ขายจํานวนไมเกิน 16,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน     1,463,560,295   เสียง คิดเปนรอยละ       99.7007 
ไมเห็นดวยจาํนวน 4,339,997 เสียง คิดเปนรอยละ        0.2956       
งดออกเสียงจํานวน               6,000 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0004 

บัตรเสีย 47,153 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0032 
จํานวนหุนรวม        1,467,953,445 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

วาระที่ 9 

พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุนสามัญของบริษทั เพือ่รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษทัที่ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษัทยอย คร้ังที่ 5                       

(“โครงการ BJC ESOP 2012 คร้ังที่ 5”) 
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ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระน้ี 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8 

เร่ืองการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูบริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยคร้ังที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 
5) คณะกรรมการไดพิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหบริษัทดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน
จํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขาใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 ภายใตโครงการ 
BJC ESOP 2012  

ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะจัดการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนดังกลาว ตามรายละเอียดดังนี้  

1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกและเสนอ
ขายใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 ภายใตโครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไข
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

2) การเขาเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันเก่ียวเน่ือง
กับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และ  

3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตาง ๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม
ทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการย่ืนคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเก่ียวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามต างๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญของบริษัท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5 

เม่ือไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามในวาระน้ี ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ
ของบริษัท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทท่ีออกใหแกผูบริหารและพนักงานของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งวาระน้ีตองการคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอย ครั้งท่ี 5 ภายใตโครงการ BJC ESOP 2012 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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เห็นดวยจํานวน     1,463,548,709   เสียง คิดเปนรอยละ       99.6991 
ไมเห็นดวยจาํนวน 4,338,700 เสียง  คิดเปนรอยละ       0.2955       
งดออกเสียงจํานวน               7,500 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0005 

บัตรเสีย 70,653 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0048 
จํานวนหุนรวม        1,467,965,562 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

วาระที่ 10 

พิจารณาอนุมตัิแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษทั และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 
(วตัถุประสงค) 

ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระน้ี 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอท่ีประชุมวา เพ่ือรองรับนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของ
บริษัท จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท โดยแกไขวัตถุประสงคขอ 5 และ 
เพ่ิมเติมวัตถุประสงคอีก 1 ขอ เปนวัตถุประสงคขอ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. แกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 5 เปนดังนี้ “ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช รับ
จํานํา รับจํานอง และจัดการโดยประการอ่ืนซึ่งทรัพยสินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินน้ัน และขาย โอน ใหเชา 
จํานอง จํานํา แลกเปล่ียน และจําหนายโดยประการอ่ืนซึ่งทรัพยสินใดๆ” 

2. เพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษทั ขอ 20 เปนดังนี้ “ประกอบธุรกิจบริการรับเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนํา รวมถึงการ
รับบริหารจัดการ เก่ียวกับดานบริหารงาน พาณิชยกรรม ธุรกิจคาสง ธุรกิจคาปลีก อุตสาหกรรม รวมท้ังปญหาการ
ผลิต การตลาด และจัดจําหนาย” 

นอกจากน้ี บริษัทจําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของ
บริษัทจากเดิม 19 ขอ เปน 20 ขอ โดยมีขอความดังนี้ 

 “ขอ 3   วัตถุประสงคของบริษั มีจํานวน 20 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแกไขวัตถุประสงคของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยบริษัทเห็นสมควรเสนอให
บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมขอความในวัตถุประสงคที่
เสนอใหแกไขดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน โดยท่ีไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขวัตถุประสงค
ตามที่เสนอขางตน 

ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหท่ีประชุมซักถามคําถามตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท 
และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค) 
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เม่ือไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามในวาระน้ี ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค) ซึ่งวาระน้ีตองการคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 
(วัตถุประสงค) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นดวยจํานวน     1,467,956,940   เสียง คิดเปนรอยละ       99.9947 
ไมเห็นดวยจาํนวน 297 เสียง  คิดเปนรอยละ       0.0000      

งดออกเสียงจํานวน               6,100 เสียง คิดเปนรอยละ        0.0004 

บัตรเสีย 70,653 เสียง คิดเปนรอยละ         0.0048 
จํานวนหุนรวม        1,468,033,990 เสียง คิดเปนรอยละ     100.0000 

วาระที่ 11 

เร่ืองอื่นๆ 

นายสิทธิโชค เทียนนิมิต ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของบ๊ิกซีวา ปจจุบันยอดขาย
ของบิ๊กซีกับโลตัส แตกตางกันอยางไร และการเขาซ้ือกิจการในบ๊ิกซีของบริษัทจะเกิดความเปล่ียนแปลงใดๆ ในบ๊ิกซีหรือไม 
และทานประธานจะมีการทําธุรกิจใดเพิ่มเติมอีกหรือไม 

นายสมหวัง วุดานุพันธ ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง แสดงขอคดิเห็นวา เน่ืองจากบริษัทไดใชเงินซื้อกิจการของบิ๊กซี
เปนจํานวนมาก จึงไมอยากใหบริษัทตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก เน่ืองจากตองหาเงินมาลงทุนเพ่ิมเติม 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับขอสอบถามและขอชี้แนะ โดยได
ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมผูถือหุนวันน้ีเปนการประชุมผูถือหุนของบริษัท ดังนั้น ในสวนของคําถามท่ีเก่ียวกับบิ๊กซี 
บริษัทจึงยังไมสามารถตอบคําถามไดมากนัก อยางไรก็ดี เน่ืองจากการประชุมผูถือหุนในวันน้ี มีผูแทนของบิ๊กซีเขารวม
ประชุมดวย บริษัทจะแจงฝายนักลงทุนสัมพันธของบ๊ิกซีในสวนของคําถามดังกลาว ซึ่ง ณ ปจจุบันน้ี บ๊ิกซีก็ไดกลายเปน
ธุรกิจของคนไทยแลว หากทานผูถือหุนมีขอเสนอแนะท่ีสรางสรรค ก็สามารถแจงมายังบริษัทไดเพ่ือใหนํามาปฏิบัติ และ
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น ในสวนของการลงทุนในคร้ังนี้ ถือวาเปนการลงทุนที่สําคัญของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาใหมี
โครงสรางทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะคํานึงถึงผูถือหุนรายยอยอ่ืนๆ เปนหลักดวย ซึ่งเปนไปตามแนวทางท่ีทานประธานและรอง
ประธานที่ไดมอบหมายเอาไว อยางไรก็ดี บริษัทยังคงตองรอผลของคําเสนอซ้ือหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Tender 

Offer) ในบ๊ิกซีกอน จึงจะทราบแนวทางการจัดการเรื่องทุนในอนาคตตอไป ซึ่งบริษัทจะคํานึงถึงผูถือหุนรายยอยเปนสําคัญ 

คุณกสินา ศรีสะอาน ตัวแทนจากอาสาสมัครผูพิทักษสิทธของสมาคมผูถือหุนนักลงทุนไทย ไดสอบถามวาบริษัทมี
นโยบายตอตานทุจริตคอรัปชั่น ในรูปแบบใดบาง  และบริษัทมีความสนใจท่ีจะเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติในการ
ตอตานทุจริตในเอกชนไทย ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมกรรมการบริษัทไทย สภาอุตสาหกรรมหอการคา และเอกชนอีกหลายๆ 
แหงหรือไม 
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ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีกฎเกณฑตางๆ ในการกําหนดการ
ปฏิบัติหนาท่ีและบริหารพนักงาน รวมท้ังใหความรูเพ่ือท่ีจะใหองคกรมีธรรมาภิบาลสูงขึ้นอยางตอเน่ือง 

ประธาน ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่แสดงขอคิดเห็น และไดชี้แจงวาเน่ืองจากบริษัทอยูระหวางกระบวนการทําคําเสนอซ้ือ
หลักทรัพยทั้งหมดในบิ๊กซี (Tender Offer) ซึ่งยังไมสามารถเปดเผยรายละเอียดใดๆ ไดมากนัก ท้ังนี้ จึงขอใหผูถือหุนดูผล
ประกอบการของบริษัท ที่คณะกรรมการทุมเทการบริหารกิจการอยางเต็มที่  

นายบรรธร ไดสอบถามวา บริษัทมีผลประกอบการในป 2558 ท่ีดีมาตลอด แตเหตุใดราคาหุนของบริษัทจึงไมปรับขึ้น   

ประธานไดชี้แจงวา เร่ืองการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของราคาหุนน้ัน เปนเร่ืองละเอียดออน ซึ่งบริษัทไมสามารถตอบคําถามใน
สวนน้ีได  ซึ่งในสวนของประธานเอง ก็ไมไดมีการขายหุนแตอยางใด 

นายสิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดชี้แจงวา ในเร่ืองราคาหุนนั้นไมมีใครสามารถรได แตผูถือหุนสามารถพิจารณาเปรียบเทียบ
ไดจากอุตสาหกรรมท้ังหมด เพ่ือพิจารณาผลประกอบการของบริษัทและใชหลักอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน  นอกจากน้ันยัง
มีปจจัยเก่ียวกับมลูคาหุนตามบัญชี  สวนอีกปจจัยหน่ึงคือ ปจจัยทางดานจิตวิทยา กลาวคือ นักลงทุนสวนใหญ หุนไมขึ้น ผู
ถือหุนก็ไมซื้อ แตเม่ือหุนขึ้นทุกคนก็ไลซื้อ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหหุนข้ึน ในสวนของหุนของบริษัทน้ัน ถือเปนหุนท่ีมีคุณค า 
และเปนหุนที่นาลงทุนในระยะยาว ซึ่งตามท่ีไดเสนอแนะขางตนน้ัน วาขอใหทานประธานและคณะกรรมการพิจารณาวาใน
ป 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหวางบริษัทและบ๊ิกซีแลว ก็อาจจะทําใหบริษัทมียอดขายและกําไรท่ีสูงขึ้น จึงอยากให
บริษัทจายเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นกวาเดิม 

เม่ือไมมีเร่ืองอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีไดสละเวลามาประชุมและได
รวมกันเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอบริษัทในปนี้อีกคร้ัง และกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 16.40 น. 
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