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ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1  
เอกสารประกอบการพิจารณา 

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมือ่วนัที ่17 เมษายน 2558 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที ่1/2558 ของบริษัท เบอร์ลี ่ยุคเกอร ์จ ากดั (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันที ่17 เมษายน 2558 เวลา 15.20 น. 

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี ่ยุคเกอร ์
เลขที ่99 ซอยรูเบีย ถนนสขุุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา    
15.20 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม  

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 317 ท่าน และรับมอบฉันทะมาประชุม
จ านวน 545 ท่าน รวมเป็น 862 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งส้ิน 1,457,272,411 หุ้น หรือร้อยละ 91.5244 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมดจ านวน 1,592,221,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
เมื่อด าเนินการประชุมเสร็จส้ิน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งส้ิน 
953 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 1,457,535,883 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 91.5411 ของหุ้นช าระแล้วของบริษัทจ านวน 1,592,221,000 หุ้น 

เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้นายธีรศักดิ์  นาทีกาญจนลาภ 
กรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระทั้งหมดเว้นแต่วาระการประชุมที่ 10 และ 11  มอบหมายให้            
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ตาม และมอบหมายให้
นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ และนายวิทยา แก้วกังสดาล ท าหน้าที่เลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการท่ีประชุม”) 

ผู้ด าเนินการประชุมไดแ้นะน ากรรมการของบริษัทท่ีเขา้ร่วมประชมุ ดังนี้  

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี     8. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล  
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี    9.นายวีระวงค ์จิตต์มิตรภาพ 
3. นายชยัยุทธ ปิลันธน์โอวาท    10.นายสุวิทย ์เมษินทรีย ์
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร    11.นางสาวพจนีย ์ธนวรานิช 
5. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล    12.พลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ และ 
6. นางฐาปณี เตชะเจริญวกิุล   13.นายธีรศักดิ ์นาทีกาญจนลาภ 
7. นายปณต สิริวัฒนภักดี   

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เข้ารว่มประชมุ มดีังนี ้ 

 1. นายปฐพงศ์ เอีย่มสุโร ผู้จัดการใหญ่    กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์  
 2. นายธีระ วีรธรรมสาธิต   ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่    ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท  
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 3. นายมนัส มนูญชยั  ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ  
 4. นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข  ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่  ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบรษิัท 
 5. นายศุภกจิ อัศวชัย ผู้อ านวยการ  ฝ่ายบัญช ี   
 6. นายธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล  ผู้อ านวยการ  ฝ่ายบริหารการเงิน  

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ  ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ร่วมด้วยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
ได้แก่ คุณจิรยง อนุมานราชธน  คุณดวงใจ หล่อเลิศวิทย์  คุณกนกกร พรสวัสดิ์  และจาก     บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จ ากัด  
ได้แก่ คุณประเสริฐ ภัทรดิลก คุณนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม  คุณสุมาลี ตันตยาภรณ์       

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้การด าเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงและท าความเข้าใจกับที่ประชุมทราบ
เกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความเห็นได้อย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยที่การประชุมจะไม่รบกวนเวลา     
ของท่านผู้ถือหุ้นมากเกินสมควร ท่านผู้ถือหุ้นควรถือปฏิบัติดังนี้     

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ด าเนินการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณา
แจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง 

2.  ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคดิเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ด าเนินการประชุม
อนุญาต ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรือผู้ด าเนินการ
ประชุมจะพิจารณาโดยค านึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความเห็นก่อน ซึ่งประธานในที่ประชุม หรือ
ผู้ด าเนินการประชุมจะเป็นผู้จัดล าดับให้ 

3.  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นที่ไมโครโฟน โดยแจ้งชื่อและนามสกุลให้ท่ีประชุม
ทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง โดยการซักถามหรือแสดงความเห็นจะต้องเป็นการกล่าวกับ
ประธานในที่ประชุม หรือผู้ด าเนินการประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวหรือโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือออกชื่อผู้ถือหุ้น
รายอื่นหรือบุคคลอื่นโดยไม่จ าเป็น และจะใช้เวลาอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเกินครั้งละ 5 นาที  

4.  ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณา ให้น าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นใน
วาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และ    
งดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย 
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การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โคดเช่นเดียวกับการประชุมในครั้งก่อน ซึ่งระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช้ ซึ่งได้รับการยืนยันและสาธิตจากบริษัทผู้ให้บริการว่าจะ
สามารถช่วยอ านวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาได้มาก  

รายละเอียดทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง  ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า 87- 88  
ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558  กล่าวโดยสรุป คือ 

1.  ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผู้ถือหุ้น หรือ   ผู้มอบ
ฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามที่เห็นสมควร) ที่ลงทะเบียนแล้ว  จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
ครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 11 วาระ โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยส าหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละ
แผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง 

 อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดตามที่ได้แจ้งข้างต้นยังไม่ได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน หรือ
ได้รับไม่ครบขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องประชุมเพื่อให้ออกใบแทนโดยด่วน มิฉะนั้น ท่านจะไม่
สามารถร่วมออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ 

2.  หากผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ท่ีมีผู้ถือหุ้น หรือผู้มอบฉันทะ ก าหนดให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจาก
คะแนนท่ีลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะบันทึกในระบบ และน ามานับรวม เมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ 

3.  การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนนส าหรับทุกวาระ 

4.   การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การด าเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนี้ ในการลงคะแนน
เสียงส าหรับทุกวาระยกเว้นในวาระที่ 5 (วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ) และวาระที่ 

10 (วาระเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ    งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือ
หุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงต่อมติที่น าเสนอ และส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้น
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให้และยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน 

ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย   ส าหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทหลังเสร็จส้ินการประชุม  

ส าหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระนั้น เนื่องจากจะมีการลงคะแนนส าหรับ
กรรมการแต่ละท่านแยกกันไป   ดังนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี  
บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน  ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง   และวาระที่ 10 (วาระเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม) ซึ่งเป็นวาระส าคัญ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทั้ง
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เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเช่นกัน ทั้งนี้   เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะขอเก็บบัตรลงคะแนน
ของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน  จากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อน ามาค านวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เป็นจ านวนเท่าไหร่  

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  

2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ   

3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ  

4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับด้วยทุกครั้ง 

5.  ผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชุมทันและวาระท่ี
เหลืออยู่เท่านั้น  

นอกจากนี้ คะแนนเสียงรวมของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์
จะกลับก่อน หรือไม่อยู ่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนน
ล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม  

6.  ประธานในที่ประชุมหรือผู้ด าเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะด าเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกันไป โดยไม่
รอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และเมื่อด าเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะขอให้เลขานุการ ที่
ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา และด าเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนเสร็จส้ินการประชุม  

7. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส การนับคะแนนเสียงจะกระท าโดยผู้ตรวจนับคะแนน ประกอบด้วย 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ถือหุ้นอาสา  

ผู้ด าเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน 
ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  

ทั้งนี้ คุณไฮ หว่อง ผู้ถือหุ้น ได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี คือ      คุณธนัชชา 
สุขโหตุ และตัวแทนส านักกฎหมาย คือ คุณพัชรนนท์ บ ารุงสุข การประชุมได้ด าเนินไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

 



 

 

หน้า 13 

วาระที ่1 

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวนัที ่8 มกราคม 2558 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ให้แก่           
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว 

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่ได้มาร่วมประชุม แต่ยังคงสนใจติดตาม
การประชุมแต่ปรากฏว่าในรายงานการประชุมฉบับนี้ไม่มีการบันทึกรายละเอียดเท่าที่ควรจึงมีความเห็นว่าผู้บันทึกการ
ประชุมควรจะบันทึกรายละเอียดให้มากกว่านี้   

ประธานกล่าวขอบคุณส าหรับความคิดเห็น และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติม 

นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทควร
จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาภายใน 14 วันนับจากเสร็จส้ินการประชุมและผู้บันทึกการประชุมควร
เป็นกรรมการท่านใดท่านหน่ึง  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2558 ซึ่งวาระน้ีต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2558 
ตามที่เลขานุการท่ีประชุมเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน     1,457,335,242   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9905 

ไม่เห็นด้วยจ านวน 60,829 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0041 

งดออกเสียงจ านวน               58,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0040 

บัตรเสีย 18,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0012 

จ านวนหุ้นรวม      1,457,473,471 เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 

 

วาระที ่2 

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนนิงานของบริษทัประจ าปี 2557 

ผู้ด าเนินการประชุมขอเชิญนายอัศวนิ เตชะเจริญวิกลุ กรรมการผู้จดัการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ แถลงต่อ ผู้ถือหุ้น
เรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบป ี2557 ที่ผ่านมา 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แนะน าผู้บริหารระดับสูงต่อผู้ถือหุ้น และได้แถลงผลการด าเนินงานของ
กลุ่มบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์ส าคัญในปี 2557 ให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

ภาพรวมผลประกอบการ 

 ส าหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 43,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จาก
ปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มสินค้าและบริการ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าและบริการ 
ทางอุปโภคบริโภคและกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค 

 ส าหรับปี  2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 9,780 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.1 จากปีก่อน  
ส่วนอัตราก าไรขั้นต้นของปี 2557 เท่ากับร้อยละ 22.5 ลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาต้นทุนวัตถุดิบที่
เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์และกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 

 ส าหรับปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 7,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากปีก่อน และ
มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 17.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปีก่อน 

 ก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี 2557 เทา่กับ 2,949 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.5 จากปีก่อน 

 ก าไรสุทธิก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส าหรับปี 2557 เท่ากับ 1,856 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.0 จาก  ปีก่อน 
ส่วนก าไรสุทธิ เท่ากับ 1,680 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.8 จากปีก่อน โดยมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.9 ลดลงร้อยละ 
1.9 จากปีก่อน 

 บริษัทและบริษัทย่อย มีก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานปี 2557 เท่ากับ 1.06 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อน    ซึ่งมีก าไรต่อหุ้น
ขั้นพ้ืนฐานเทา่กับ 1.53 บาท  

สรุปผลประกอบการจ าแนกตามกลุ่มธุรกิจ 

 กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 

 ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2557 เท่ากับ 18,074 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จาก
ปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงกว่ายอดขายที่ลดลงของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว 

 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 เท่ากับ 1,245 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 22.0 จากปีก่อน และมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับ
ร้อยละ 6.9 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 9.0 ในปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบในกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วที่สูงขึ้นและค่าใช้จ่ายใน
การปิดเตาที่โรงงานแก้วที่ราษฎร์บูรณะ ในขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องยังคงมีความสามารถในการท าก าไรท่ีดีและมี
การเติบโตอย่างต่อเนื่อง   
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 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว  

 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 11,052 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 ของรายได้
จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2557 ปรับตัวลดลง    
ร้อยละ 3.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่ม 

 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาเศษแก้ว
และค่าพลังงาน อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการปิดเตาที่ราษฎร์บูรณะ  

 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง 

 ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 7,022 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 39 ของ
รายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์  โดยยอดขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2557 
ขยายตัวร้อยละ  11.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นการเติบโตหลักๆ จากยอดขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ใน
ประเทศเวียดนาม 

 ก าไรสุทธิส าหรับปีของกลุ่มบรรจุภัณฑ์กระป๋องยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ท้ังในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม 
โดยความสามารถในการท าก าไรของกลุ่มดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 

 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 

 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 16,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4          
จากปกี่อน โดยการเติบโตหลักๆ มาจากกลุ่มสินค้าอุปโภคในประเทศและธุรกิจกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม 

 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 ปรับลดลงจากปี 2556 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ภาวะการแข่งขันในตลาด
ที่รุนแรง และต้นทุนวัตถุดิบทางการผลิตที่สูงขึ้น 

 กลุ่มธุรกิจอาหาร  

 กลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 4,708 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 ของรายไดจ้าก
การขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทยีบกับปีก่อนหน้า เป็นผล
มาจากการใช้จา่ยของผู้บริโภคชะลอตัว ท าให้ยอดขายสินคา้ขนมขบเคีย้วปรับลดลง สภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและต้นทนุ
วัตถดุิบที่สูงขึ้นยงัคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการท าก าไรของกลุ่ม  

 กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค 

 กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 6,650 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41 ของ
รายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจสินค้าส าหรับเด็ก ธุรกิจเครื่องเขียน และธุรกิจผลิตภัณฑ์ของใช้ใน
ครัวเรือนและสินค้าใช้แล้วทิ้ง ในส่วนของความสามารถในการท าก าไรของกลุ่ม ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากต้นทุนการผลิต
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ปรับตัวสูงขึ้น เช่น เศษกระดาษและเยื่อกระดาษใยยาว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพื่อเป็นการปรับตัวกับภาวะต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น 

  กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ 

 ยอดขายของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 28 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและ
บริการทางอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ประเทศเวียดนามยังคงเป็นตลาดการค้าต่างประเทศหลักของบริษัท โดยยอดขายจาก
ประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 24 จากปี 2556 และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ก าไรสุทธิ
ของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 

 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค 

 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 7,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 
จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค  

 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 เท่ากับ 598 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.0 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากความสามารถใน
การท าก าไรของกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเลือกงานโครงการท่ีให้ผลตอบแทนสูง 

 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ 

 ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 3,934 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค ซึ่งยอดขายดังกล่าว 
ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงปี 2556-2557 

 ก าไรสุทธิส าหรับปี 2557 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 จากอัตราก าไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจเวชภัณฑ์   

 กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค 

 ยอด ขายของก ลุ่ม สิ นค้ าและบ ริก า รท าง เท คนิ ค ในปี  2557 มี สั ด ส่ วน ร้อย ละ  49 ข อ งราย ได้ จ าก 
การขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค โดยยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารและเบเกอรี่ และธุรกิจโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี เนื่องจากในปี  2557 มี
การรับงานก่อสร้างและงานรับท าโครงสร้างเหล็กที่เพิ่มมากขึ้น 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามค าถามต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับรายงาน
ประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เสนอแนะว่า การตอบค าถามในวาระนี้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยู่แล้ว และเกรงว่าจะซ้ าซ้อน จึงเสนอให้ที่ประชุมเปิดโอกาสให้ซักถามใน
อีกวาระหนึ่งแทนเพื่อความรวดเร็ว 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อ
ทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ  

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
แถลง 

วาระที ่3 

พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จประจ าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และงบอื่น ๆ  ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดง
ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปีดังกล่าว  ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง    ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฎในงบ
การเงินประจ าปี 2557 ทั้งนี้ ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุป
ในประเด็นส าคัญต่อที่ประชุม  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  ได้ รายงานสรุปต่อที่ ประชุมว่า  งบแสดงฐานะการเงินและ 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวนทั้งส้ิน 45,179 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปีก่อน จ านวน 677 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปีก่อน ดังนี้ 

 ลูกหนี้การคา้ จ านวน 8,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 562 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นตามการ
เจริญเติบโตของยอดขาย ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวยีนของลูกหนี้การค้า ปี 2557 คิดเป็นเทา่กับ 5.43 เท่า เปรียบเทียบกับปี
ก่อน ซึ่งคดิเป็นเทา่กับ 5.79 เท่า 

 สินค้าคงเหลือ จ านวน 7,856 ล้านบาท ลดลง 587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 โดยส่วนใหญ่สินค้าคงเหลือที่
ลดลงมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์  ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2557      
คิดเป็นเท่ากับ 4.13 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ที่คิดเป็นเท่ากับ 4.20 เท่า 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่ง
ก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น จ านวน 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.3 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากการ
ลงทุนในธุรกิจกระจายสินค้า 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ านวน 19,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 เกิดจากบริษัท
และบริษัทย่อยมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 3,363 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้าและบริการทาง
บรรจุภัณฑ์ 2,828 ล้านบาท  และกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค 262 ล้านบาท ขณะเดียวกันบริษัท
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และบริษัทย่อยมีค่าเส่ือมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเส่ือมราคา 2,126 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.4 เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.9 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จ านวน 1,279 ล้านบาท ลดลง 120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 ส่วนใหญ่จาก ค่าตัด
จ าหน่ายส าหรับปี  

 หน้ีสินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวนท้ังส้ิน 26,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากส้ินปี
ก่อนจ านวน 100 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับส้ินปีก่อน ดังนี้ 

  หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ย จ านวน 16,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยเป็นการ
เพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะส้ัน จ านวน 3,999 ล้านบาท และเป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 3,746 
ล้านบาท 

   เจ้าหนี้การค้า จ านวน 4,813 ล้านบาท ลดลงจ านวน 281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมีอัตราส่วน        
การหมุนเวียนของเจ้าหน้ีการค้าปี 2557 คิดเป็นเท่ากับ 6.79 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 6.73 
เท่า 

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น จ านวน 345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 687.9 ส่วนใหญ่เกิด
จากขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด จ านวน 274 MB 

 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวนทั้งสิ้น 18,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากสิ้นปีก่อนจ านวน 577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ซึ่งมีรายละเอียดการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 

 เพิ่มขึ้นด้วยผลก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน ประจ าปี 2557 จ านวน 1,856 ล้านบาท 

 ลดลงด้วยผลจากการจ่ายเงินปันผลจ านวน 1,193 ล้านบาท โดยแยกเป็นการจ่ายเงินปันผลจ านวน 636 ล้าน
บาทหรือหุ้นละ 0.40 บาท ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 557 ล้าน
บาท หรือหุ้นละ 0.35 บาท ส าหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2557 

 ลดลงจ านวน 136 ล้านบาท ด้วยผลจากเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ส าหรับปี 2557 เท่ากับ 1.47 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 
1.51 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.93 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่ง
เท่ากับ 0.94 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ สภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของ     
ผู้ถือหุ้นไม่เกินอตัราส่วนท่ีก าหนดไว้ในการออกหุ้นกู้ที่ 1.75 เท่า 



 

 

หน้า 19 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามค าถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท 

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เสนอแนะว่า ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นรอเข้ามาประชุม ควรจะมีผู้ให้ค าแนะน า และเสนอให้มีนัก
ลงทุนสัมพันธ์ (IR) ให้ค าปรึกษาต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเสียเวลา อาทิเช่น การเข้าไปซื้อธุรกิจที่
เวียดนาม ควรมีการอธิบายถึงประโยชน์และความเส่ียงให้กับผู้ลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ 

นาย Basant Kumar Dugar กล่าวชื่นชมรายงานการทางการเงินของบริษัทและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้จัดท าข้อมูลใน
รูปแบบของแผนภูมิ การจัดท าข้อมูลสรุปเกี่ยวกับยอดขายของบริษัท รวมถึงการสรุปข้อมูลและบทวิเคราะห์ในเรื่องของ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้     

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามค าถามอื่นใด ผู้ด าเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวันที ่
31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  และงบอื่น ๆ ตามที่ได้จัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีถูกต้องแล้ว ซึ่งในวาระนี้ ต้องการ
คะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน
เบ็ด เสร็จ  และงบอื่น  ๆ  ประจ าปี ส้ิน สุดวันที่  31 ธันวาคม  2557 ซึ่ ง ผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว 
ด้วยคะแนนเสียง 

เห็นด้วยจ านวน 1,456,417,754  เสียง คิดเป็นร้อยละ         99.9232 

ไม่เห็นด้วยจ านวน   59,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0040 

งดออกเสียงจ านวน               1,039,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0713 

บัตรเสีย 19,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.0013 

จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.0000 

วาระที ่4 

พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าป ี2557 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญเ่ป็นผู้เสนอรายละเอียดการจัดสรรก าไรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอการจัดสรรก าไรส าหรับรอบปีบัญชี 2557 ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2557 

         (หน่วย : บาท) 
ก าไรสะสมยังไม่ไดจ้ัดสรรต้นป ี2557 9,510,972,197 

  
จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2556 เมือ่วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท (636,184,880) 

 8,874,787,317  
ก าไรสุทธิหลังหักภาษีประจ าป ี2557 (ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) 1,657,206,715  

 10,531,994,032  
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื่อวนัท่ี 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (557,052,292) 
คงเหลือก าไรสะสมเพื่อการจัดสรร 9,974,941,740  
ตั้งส ารองตามกฎหมาย ส าหรับเงนิปันผลที่จ่าย (ครบ 10% ของทุนจดทะเบยีน) (34,626,444) 
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (398,055,250)* 
ก าไรสะสมยังไม่ไดจ้ัดสรรคงเหลือยกไป 9,542,260,046  

 

ข้อมูลการจ่ายเงินปนัผล 

 

 

 

 

     
รายละเอียด  2557 2556 2555 2554 

เงินปันผลระหว่างกาล  0.35 0.44 0.32 0.28 
เงินปันผลงวดสิ้นปี  0.25 0.40 0.52 0.45 

เงินปนัผลรวม  0.60 0.84 0.84 0.73 

ปัจจุบันบริษัทจดัสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนแล้วทั้งสิ้น 201,438,944.40 บาท  หรือคิดเปน็
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน จ านวน 2,014,389,444 บาท  

ผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) มีก าไรสุทธิ 
หลังหักภาษีประจ าปี 2557 รวม 1,680  ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 955.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปัน
ผลร้อยละ 57.6 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีประจ าปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 
ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดส้ินปีหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 398.06 ล้านบาท ทั้งนี้  
เงินปันผลประจ าปี 2557 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้อยละ 57.6 ของก าไรสุทธิน้ัน บริษัทได้ค านึงถึงกระแสเงินสดของกิจการและ/
หรือโครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆจากธุรกิจที่ด าเนินอยู่ในปัจจุบันซึ่ งเป็นจ านวนที่เหมาะสม และ

หมายเหตุ *  ค านวณจากจ านวนหุ้น ณ วันท่ี 31 มกราคม 2558 เท่ากับ 1,592,221,000 หุ้น ซึ่งจ านวนเงินปันผลที่จ่าย
อาจมกีารเปล่ียนแปลงขึ้นอยูก่ับจ านวนหุ้น ณ วันปดิสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 

 

 

 

 

เงินปนัผลประจ าปี 2557 

 จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเมื่อวนัท่ี 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท 557,052,292 

เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท 398,055,250 
รวมเงินปันผลจ่ายปี 2557 955,107,542 
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สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 เมษายน 2558  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามค าถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร
ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557   

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2557 ซึ่งวาระนี้ตัองการคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิเสียง
ลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท  
โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่ อวันที่  12 กันยายน  2557 ในอัตราหุ้นละ  0.35 บาท  คงเหลือจ่าย 
เงินปันผลงวดส้ินปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 27 
เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2558 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เห็นด้วยจ านวน 1,457,395,154      เสียง คิดเป็นร้อยละ      99.9903 
ไม่เห็นด้วยจ านวน            25,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0017 
งดออกเสียงจ านวน               93,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0064 
บัตรเสีย 21,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0014 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 
 

วาระที ่5 

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตามวาระ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องมีกรรมการออกจากต าแหน่ง
ตามวาระเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ดังมี
รายนามต่อไปนี ้

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักด ี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักด ี
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี  
4. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 
5. นายสุวิทย์ เมษินทรยี ์
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คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งก รรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้
ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบล าดับที่ 4 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามค าถามต่าง ๆ  

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ แสดงความเห็นว่า หากท่านกรรมการได้เข้าอบรม ของ  IOD (Thai Institute of Directors) จะ
เพิ่ม competitveness ให้กับบริษัท 

นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอการเลือกกรรมการมีวิธีการเลือกแบบ Cumulative Voting 
เสนอให้บริษัทน าระบบดังกล่าวมาใช้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน เป็นรายบุคคลแยกต่างหากจากกัน
ไปตามล าดับ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือกตั้งกรรมการท้ัง 5 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

นายเจริญ สิริวัฒนภกัด ี

เห็นด้วยจ านวน 1,433,540,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ   98.3536 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 20,627,696 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.4152 
งดออกเสียงจ านวน 63,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0043 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 3,294,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2260 
บัตรเสีย 9,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0006 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภกัด ี

เห็นด้วยจ านวน 1,433,516,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ   98.3520 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 20,652,596 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.4169 
งดออกเสียงจ านวน               61,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0042 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 3,294,437 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2260 
บัตรเสีย 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0007 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

นายปณต สิริวัฒนภกัด ี

เห็นด้วยจ านวน     1,433,500,650  เสียง คิดเป็นร้อยละ   98.3509 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 20,663,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.4176 
งดออกเสียงจ านวน               67,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0046 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 3,290,8437 เสียง คิดเป็นร้อยละ     1.2393 
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บัตรเสีย 14,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0009 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล 

เห็นด้วยจ านวน     1,453,970,117   เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.7553 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 200,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0137 
งดออกเสียงจ านวน               67,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0046 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 3,289,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.2257 
บัตรเสีย 8,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0005 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

นายสุวทิย์ เมษนิทรีย ์

เห็นด้วยจ านวน     1,453,970,117   เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.7553 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 198,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0135 
งดออกเสียงจ านวน               64,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0044 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 3,293,937 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2259 
บัตรเสีย 9,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0006 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที ่6 

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมในวาระนี้ ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า  สมควรเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือนหรือค่าที่ปรึกษาประจ าจากบริษัท 
เป็นจ านวนไม่เกิน  25,000,000 บาท (ยี่ สิบห้าล้านบาท) ต่อปี  ประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการ จ านวนไม่เกิน 
15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ต่อปี และโบนัสกรรมการประจ าปี จ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ต่อปี 
และมอบอ านาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ ในการก าหนด
รายละเอียด และอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง  
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้
ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว
มีมติอนุมัติให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 1,457,390,354  เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9900 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 58,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0040 
งดออกเสียงจ านวน               62,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0042 
บัตรเสีย 24,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0016 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที ่7 

พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมในวาระนี้ โดยผู้ด าเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นาย
ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3356 หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 4325 จากบริษัท ดี ลอยท์ทู้ช โธมัทสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่เสนอได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการท างาน และไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องใดกับบริษัท 
ตลอดจนราคาค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่
ได้รับความเห็นชอบจาก ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2558 
จ านวน 950,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จ านวน  1,650,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท เป็น
จ านวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,600,000 บาทต่อปี ซึ่งค่า
สอบบัญชีปี 2558 นี้เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จ านวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3 

นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ซึ่งวาระน้ีตัองการคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ส าหรับปีบัญชี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2558 โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 จ านวน 950,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จ านวน 
1,650,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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เห็นด้วยจ านวน 1,457,392,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9901 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 57,629 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0039 
งดออกเสียงจ านวน               62,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0042 
บัตรเสีย 23,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0016 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,353,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระที่ 8 

พิจารณาอนุมตัิโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะ
ซื้อหุน้สามัญของบริษทัให้แกผู้่บริหารและพนักงานของบรษิัท และ/หรือบริษทัย่อย คร้ังที่ 4 

(โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แถลงต่อ
ที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการ
ท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดด
เด่นและที่หาทดแทนได้ยาก ให้ท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ  บริษัทจึงขอมติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย  ครั้งที่  4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่  4) โดยมี
รายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 

ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท (“ใบส าคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย  (โครงการ BJC ESOP 2012) 
บริษัทจะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิเป็น จ านวนทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี ในจ านวนปีละไม่
เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปีท่ีจดัสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะน าไปจัดสรรในปีถัดไปเกินกว่าปีละ
16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัทจะด าเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และด าเนินการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.  32/2551 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 

ดังนั้น ในปี 2558 นี้ การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะ
น าเสนอที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายในจ านวน ไม่เกิน 
16,000,000 หน่วย และก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิไว้จ านวน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ    โดย
รายละเอียดสรุปสาระส าคัญของการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ 
บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้   
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คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและ
เสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 
2012 ครั้งที่ 4) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะจัดการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติม
รายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมาย
ก าหนดให้กระท าได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้
สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการก าหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อก าหนดของ
กฎหมายหรือค าส่ังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ านาจด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ ตาม
โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4 และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมาย
ก าหนดให้กระท าได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งค าขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล 
ยื่นค าขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับการออก ESOP และขอให้บริษัทต้องหาคนดี ๆ มาอยู่ในบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  ซึ่ง
วาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยมีเสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน         

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบส าคัญ
แสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4  ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะ
ออกและเสนอขายจ านวนไม่ เกิน  16,000,000 หน่ วย  และก าหนดอายุ ของใบส าคัญ แสดงสิทธิ ไว้จ านวน  
5 ปี นับจากวันท่ีออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ยกเว้นในบางปีท่ีจัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริษัทอาจจะน าไปจัดสรรในปี
ถัดไปเกินกว่า ปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000  หน่วย ตามที่เสนอ โดยให้คณะ
จัดการของบริษัทมีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับ
การเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระส าคัญ เช่น วัน 
เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการก าหนด แก้ไข 
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือค าส่ังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอ านาจ
ด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4 และการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายก าหนดให้กระท าได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่ง
ค าขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล ยื่นค าขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 1,456,325,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9169 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 1,125,173 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0771 
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งดออกเสียงจ านวน               62,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0042 
บัตรเสีย 23,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0016 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
 

วาระที่ 9 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทที่ ออกให้แก่ ผู้บ ริหารและพนักงานของบ ริษั ท  และ /หรือบริษัทย่อย ค ร้ังที่  4  
(“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4”) 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่
ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option 
Program และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้ง
ที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้
บริษัทด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้ 

1.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้
โครงการ BJC ESOP 2012  

 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 
ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการ
ต่าง ๆ  อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อน
ผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว    ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

2.   จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2559 (2016)   
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา        
ซึ่งวาระน้ีต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้  

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้
โครงการ BJC ESOP 2012  

 ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 
ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการ
ต่าง ๆ  อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อน
ผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ
การยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว   ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และมี
อ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว  

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอ
ขายใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่จะเสนอขายภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2559 (2016)   

ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วยจ านวน 1,456,321,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ   99.9166 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 1,124,173 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0771 
งดออกเสียงจ านวน               61,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0041 
บัตรเสีย 28,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0019 
จ านวนหุ้นรวม 1,457,535,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
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วาระที่ 10 

พิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษทั และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดสว่น    ร้อยละ 
100 ตามเงือ่นไขของสัญญาซือ้ขายเงนิลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งท าขึ้นระหว่างบริษทั ทีซีซี โฮลดิง้ จ ากัด กับเมโทร 

แคช แอนด์ แครี่ อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลดิง้ บี.วี. ลงวนัที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือไม ่

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ด าเนินการประชุมในวาระที่ 10  และต่อไปถึง
วาระท่ี 11 ด้วยตามที่ประธานท่ีประชุมมอบหมาย   

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งว่าวิธีด าเนินการประชุมจะเป็นไปตามวิธีการเช่นเดียวกันกับการประชุมครั้งก่อน กล่าวคือ  

1.  ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสาเหตุ และที่มาของการขอมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้โดยละเอียด ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ  และจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวไปพร้อม ๆ  กัน   

 2.   เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ พร้อมข้อคิดเห็น จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็น
ต่าง ๆ  กับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ     

 3.  เมื่อไม่มีการสอบถามใด ๆ  จากผู้ถือหุ้นแล้ว จะขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันลงมติพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว 

 นอกจากนี้ เนื่องจากว่าการพิจารณาวาระเกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามในครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นครั้งที่ 3 แล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2 ราย เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือผู้เพื่อเพิ่มความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ บริษัท เจดีพาร์ทเนอร์ฯ และบริษัท แอดไวซ์เซอรี่พลัส ฯ ซึ่งทั้งสองรายมีความเห็นตรงกัน และ
ภายหลังจากการชี้แจงเสร็จสิ้นและผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดหรือแสดงความเห็นเป็นทีเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการออก
เสียงลงคะแนน ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยให้เข้าซื้อเงินลง 

ทุน ฝ่ายจัดการก็จะด าเนินการต่อไป โดยจะพิจารณาเรื่องแหล่งลงทุนอีกครั้ง ซึ่งหากมีประเด็นที่จะต้องกลับมาขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็จะกลับมาด าเนินการอีกครั้งหนึ่ง  แต่หากที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วย วาระน้ีก็จะเป็นอันตกไป  

ผู้ด าเนินการประชุมได้สรุปรายละเอียดของการน าเสนอวาระเข้าซื้อเงินลงทุนที่ได้มีการพิจารณาในการประชุมวิสามัญครั้ง
ที่ 1/2557 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 และครั้งที่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ให้แก่ที่
ประชุมทราบ   

ในส่วนของการน าเสนอวาระการประชุมเข้าซือ้เงนิลงทุนในเมโทรเวียดนามในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ได้มีมติไม่อนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าท ารายการซื้อเงิน
ลงทุนใน เมโทร เวียดนาม ภายใต้เงื่อนไขใหม่ โดยบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ ากัด (“TCCH”) ได้แจ้งแก่บริษัทว่า แม้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติไม่เห็นด้วยกับการเข้าท ารายการนี้แล้ว TCCH ก็จะด าเนินการเจรจาการเข้าท ารายการซื้อเงิน
ลงทุนใน เมโทรเวียดนามกับผู้ขายต่อไปในนามของตนเอง โดยมีเงื่อนไขกับผู้ขายว่าหาก TCCH สามารถบรรลุข้อตกลง
ร่วมกันกับผู้ขายได้ TCCH จะน าเงื่อนไขที่ตกลงกันได้มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้ง
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ว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่  ซึ่งในเวลาต่อมา       
เมื่อวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558  TCCH ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทว่า TCCH สามารถตกลงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้า
ซื้อเงินลงทุน และเข้าท าสัญญาซื้อขายเงินลงทุนในเมโทรเวียดนาม และสัญญาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว จึงได้แจ้งเงื่อนไขการเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทรเวียดนามตามสัญญาที่ TCCH ได้เข้าท ากับผู้ขายเพื่อให้บริษัทได้
น าเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าท ารายการซื้อเงิน
ลงทุนในเมโทรเวียดนามภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ต่อไป 

จากนั้น คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเงื่อนไขทัง้หมดเกี่ยวกับการเขา้ซื้อเงินลงทุน ในเมโทรเวียดนามตามที่ TCCH แจ้ง
ให้ทราบแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาวา่จะอนมุัติให้บรษิัท และ/หรือ 
บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามในสัดส่วนร้อยละ 100  ตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ขายเงินลงทุนฉบับใหม่
และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งท าขึ้นระหวา่ง TCCH กับ ผู้ขาย ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 (“สัญญาซื้อขายเงินลงทุน
ฉบับใหม”่)  

นอกจากนี้ ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงโดยละเอียดให้ที่ประชุมทราบถึงผลทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงความเส่ียง
ในทางกฎหมายที่เป็นประเด็นที่ผู้ถือหุ้นควรรับทราบและพิจารณาประกอบการตัดสินใจออกเสียงลงมติในวาระน้ี  และเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น  

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล  สอบถามว่าหาก TCCH ไม่เข้าท ารายการซื้อลงเงินลงทุนตามก าหนดเวลาในวันที่ 19  
พฤษภาคม 2558 แล้วจะมีผลอย่างไรต่อบริษัท  

ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงว่าผลในทางกฎหมายจะเป็นเช่นเดียวกันกับกรณีที่ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 
8 มกราคม 2558 ได้มีมติไม่อนุมัติการเข้าท ารายการทุกประการ   

นางชยุดา ศุภทรัพย์  สอบถามว่า ในกรณีที่  TCCH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 73 %  เหตุใดจึงต้องน ามาเสนอ
ให้บริษัทพิจารณาอีกครั้ง   

ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงว่า เหตุที่ TCCH น าเรื่องดังกล่าวมาเสนอต่อบริษัทอีกครั้งเนื่องจากต้องการให้ขั้นตอนทั้งหมดมี
ความโปร่งใส  

จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว ผู้ด าเนินรายการจึงขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงต่อที่ประชุม  

นางสาวจิรยง อนุมานราชธน  ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระท้ังสองราย ได้สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระต่อรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการรับโอนสิทธิและการเข้าซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในเมโทร แคช 
แอนด์  แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามรายงาน
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม  

ผู้ด าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามค าถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับวาระน้ีจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
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นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น  สอบถามว่าเหตุใดบีเจซีต้องการเข้าไปลงทุนในเมโทร เวียดนาม ทั้ง ๆ ที่มีผล
ประกอบการท่ีขาดทุน  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า เมโทร เวียดนาม เป็นธุรกิจค้าปลีก (Retail Industry) ซึ่งมีทั้งธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง แม้ว่า
จะท าธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) เป็นหลัก คือ ธุรกิจ Cash & Carry ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ท ากันง่าย ๆ แต่สาเหตุที่เมโทร 
เวียดนาม ขาดทุน เนื่องจากมีการเปิดสาขาใหม่ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ท าให้มีค่าเส่ือมราคามาก นอกจากนี้ ที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระพิจารณาว่า เมโทร เวียดนาม มีช่องทางที่สามารถพัฒนาได้มาก และที่ส าคัญมีระบบการจัดการข้อมูล
ลูกค้า (Client Based) ประมาณ 9 แสนกว่าราย ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญที่บริษัทประสงค์จะเข้าลงทุน 

นายยศทวี หวังธนาลาภ สอบถามว่าการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงินเป็นอย่างไร ถ้าบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ)  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่าจ านวนเงิน 50 ล้านบาท ไม่ได้อยู่ในรายการเพิ่มทุน เนื่องจากเป็นเพียง Bank 
Guarantee (Standby LC) ที่ผู้ซื้อไปวางไว้ให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับเงิน  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้ต้องการมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดย
ไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของหุ้นท่ีบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ ากัด ถืออยู่เนื่องจากถือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 
100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งท าขึ้นระหว่างบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ ากัด กับ เมโทร แคช แอนด์   
แครี่ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บี.วี. ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

เห็นด้วยจ านวน 13,454,035 เสียง คิดเป็นร้อยละ    4.7331 
ไม่เห็นด้วยจ านวน 253,636,123 เสียง คิดเป็นร้อยละ  89.2294     
งดออกเสียงจ านวน               14,447,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    5.0824 
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน 2,645,605 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.9307 
บัตรเสีย 68,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0242 
จ านวนหุ้นรวม 284,251,663 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

หมายเหตุ : วาระนี้ได้ตัดเสียงของ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จ ากัด จ านวน 1,173,284,220 เสียง ออกจากฐานเสียง เนื่องจาก
เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิ์ออกกเสียงในวาระน้ี 

วาระที่ 11 

เร่ืองอื่น ๆ  

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัท
มีความประสงค์จะชี้แจงรายละเอียดบางประการให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม โดยประเด็น ประเด็นแรก เกี่ยวกับการแจก
ของช าร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการขอความร่วมมือมายังบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง
เลยโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการงดแจกของช าร่วยในการประชมุผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเหน็วา่
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การขอความร่วมมือดังกล่าวเป็นเจตนาที่ดี และบริษัทเห็นด้วย แต่เมื่อบริษัทได้พิจารณาแล้วถึงวัตถุประสงค์ในการแจก
ของช าร่วยในกรณีของบริษัทนั้นแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ กล่าวคือ ของช าร่วยที่แจกได้แก่สินค้าของบริษัทเอง โดยบริษัทมี
ความประสงค์ที่จะให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทได้มีโอกาสทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้
ความสนใจก็จะเป็นลูกความของบริษทั และของช าร่วมดังกล่าวมิได้มีมูลค่าสูงหรือส้ินเปลืองงบประมาณของบริษัทจ านวน
มาก ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าบริษัทจะแจกของช าร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปตามรายละเอียดข้างต้น   

1. ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม ซึ่งจากเดิมที่เคยจัดส่งรายงานการประชุมและเสนอให้ผู้ถือ
หุ้นรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นตรั้งถัดไปซึ่งห่างกันเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีนั้น เป็นระยะเวลานานเกิน
สมควร คณะกรรมการบริษัทจึงจะให้ท าการจัดเตรียมร่างรายงานการประชุมและเผยแพร่ภายในเวลา 14 วัน
หลังจากวันประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นใดๆ สามารถส่งให้ แก่
บริษัททางเว็บไซต์ได้ภายในเวลาที่ก าหนด คือ 14 วันหลังจากท าการเผยแพร่แล้ว และบริษัทจะพิจารณาว่าจะ
แก้ไขอย่างไรหรือไม่และจัดท าร่างสุดท้ายเผยแพร่ต่อไป ซึ่งแม้บริษัทจะยังคงให้มีวาระเพื่อรับรองรายงานการ
ประชุม แต่ก็คงเป็นเพียงพิธีการท่ีจะไม่เสียเวลามากนักเนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเห็นรายงานการประชุมและ
ให้ความเห็นหรือเสนอขอแก้ไขมาก่อนแล้ว  

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและได้
ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 18.10 น. 
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