รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559 ของบริษัท เบอร์ ล่ ี ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.
ณ ห้ องประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอร์ ล่ ี ยุคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรู เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิ ดประชุมเมื่อเวลา 15.10 น.
พร้ อมทังกล่
้ าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจํานวน 449 ท่าน ถือหุ้น
รวมกันทังสิ
้ ้น 1,450,070,109 หุ้น หรื อร้ อยละ 91.0722 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจํ
ั้
านวน 1,592,221,000 หุ้น ครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เมื่อดําเนินการประชุมเสร็ จสิ ้น มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทังสิ
้ ้น 683 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,468,151,201 หุ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 92.2078 ของหุ้นชําระแล้ วของบริษัทจํานวน 1,592,221,000 หุ้น
เพื่อให้ การดําเนินการประชุมเป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธี รศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
กรรมการ เป็ น ผู้ดํ า เนิ น การประชุม ตามระเบี ย บวาระการประชุม (“ผู้ดํ า เนิ น การประชุม ”) และมอบหมายให้ น ายวิท ยา
แก้ วกังสดาล ทําหน้ าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แนะนํากรรมการของบริษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายชัยยุทธ ปิ ลนั ธน์โอวาท
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
5. นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร
6. นายอัศวิน เตชะเจริ ญวิกลุ

7. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
8. นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
9. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
10. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
11. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์
12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

ทังนี
้ ้ นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์ กรรมการบริษัทติดภารกิจ จึงขอลาและไม่เข้ าร่วมประชุมครัง้ นี ้
ส่วนผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม มีดงั ต่อไปนี ้
ั ฑ์
1. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ สินค้ าและบริการทางบรรจุภณ
2. นางวิภาดา ดวงรัตน์
ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ สินค้ าและบริการทางอุปโภคบริโภค
3. นายธีระพล เกียรติสรุ นนท์ ผู้จดั การใหญ่
กลุม่ ธุรกิจไลฟ์ สไตล์ และบริหารธุรกิจค้ าปลีก
ฝ่ ายการเงินและบัญชีกลุม่ บริษัทและ
4. นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์ สกุลสุข รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส
5. นายธีระ วีรธรรมสาธิต
รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและงานสนับสนุนส่วนกลางกลุม่ บริษัท

นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ แก่ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ และนายวีร์ สุจริ ต จากบริ ษัท
ดีลอยท์ท้ ชู โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ได้ เข้ าร่วมการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย
นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ ได้ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้ การดําเนินการประชุมครัง้ นีเ้ ป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ ของบริ ษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย จึงขอชีแ้ จงเพื่อให้ ที่ประชุมรับทราบและทําความเข้ าใจเกี่ยวกับระเบียบการ
ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มีโอกาสซักถามและแสดงความเห็นได้ อย่างทัว่ ถึงในแต่ละวาระ โดยที่การประชุมจะไม่รบกวนเวลาของท่าน
ผู้ถือหุ้นมากเกินสมควร ท่านผู้ถือหุ้นควรถือปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรื อผู้ดําเนินการประชุม จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมซักถามในประเด็น
ที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและ
นามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น ขอให้ ยกมือขึ ้น เพื่อให้ ประธานในที่ประชุม หรื อผู้ดําเนินการประชุม
อนุญาต ซึง่ หากมีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะซักถามหรื อแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรื อผู้ดําเนินการประชุม
จะพิจารณาโดยคํานึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยงั มิได้ มีโอกาสซักถามหรื อแสดงความเห็นก่อน
3. เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว ให้ ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นที่ไมโครโฟน โดยการซักถามหรื อแสดงความเห็น
จะต้ องเป็ นการกล่าวกับประธานในที่ประชุม หรื อผู้ดําเนินการประชุมเท่านัน้ จะไม่มีการกล่าวหรื อโต้ แย้ งกับผู้ถือหุ้นราย
อื่น หรื อออกชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรื อบุคคลอื่นโดยไม่จําเป็ น และจะใช้ เวลาอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเกินครัง้ ละ 5
นาที
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีคําถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณา ให้ นําไปสอบถาม หรื อให้ ความเห็นในวาระ
อื่น ๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม และขอความกรุ ณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการ
ซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซํ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สทิ ธิด้วย
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
เนื่องจากการประชุมในครัง้ นี ้ บริ ษัทใช้ ระบบบาร์ โคดเช่นเดียวกับการประชุมในครัง้ ก่อน ซึ่งระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
เพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช้ ซึ่งได้ รับการยืนยันและสาธิ ตจากบริ ษัทผู้ให้ บริ การว่าจะ
สามารถช่วยอํานวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาได้ มาก
รายละเอียดทางปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้ า 87 - 88
ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว กล่าวโดยสรุป คือ
1. ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อ ผู้มอบ
ฉันทะไม่ได้ ระบุให้ ลงคะแนนตามความประสงค์ ) ที่ลงทะเบียนแล้ ว จะได้ รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
2

ครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทงหมด
ั้
11 วาระ โดยมีรอยฉีกออกเป็ นแผ่นย่อยสําหรับแต่ละวาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อย
นัน้ จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดตามที่ได้ แจ้ งข้ างต้ นยังไม่ได้ รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ขอ
ความกรุ ณ าติ ด ต่อ เจ้ าหน้ า ที่ ด้ า นนอกห้ อ งประชุม เพื่ อ ให้ อ อกใบแทนโดยด่ว น มิ ฉ ะนัน้ จะไม่ ส ามารถร่ ว มออกเสี ย ง
ลงคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้
2. หากผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้มอบฉันทะ กําหนดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้มอบฉันทะมาแล้ ว จะไม่ได้ รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากคะแนน
ที่ลงคะแนนมาแล้ วล่วงหน้ า จะบันทึกในระบบ และนํามานับรวม เมื่อมีการนับคะแนนในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงให้ ถือว่า หนึ่งหุ้นมีห นึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ จะต้ องใช้ บัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ถกู ต้ องตรงกับวาระ
4. ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระที่ 5 บริ ษัทจะใช้
บัตรออกเสี ย งลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อ บุคคลที่ ได้ รับ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการไว้ ทัง้ 5 ท่านแยกต่างหากจากกัน เพื่ อ ให้
พิจารณาเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล
การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ การดําเนินการพิจารณาในแต่ละวาระเป็ นไปด้ วยความรวมเร็ว ดังนี ้ ในการลงคะแนนเสียง
สําหรับทุกวาระ ยกเว้ นในวาระที่ 5 (ซึ่งเป็ นวาระเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ) หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใด ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามจํานวนเสียงของท่านต่อมติที่นําเสนอ
สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ และยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่
ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
ในการรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทังหมด
้
และส่วนที่
เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย สําหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้ วยขอให้ เก็บบัตรลงคะแนนไว้ ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ ้นการประชุม
สําหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็ นวาระเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระนัน้ เนื่องจากจะมีการลงคะแนนสําหรับ
กรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ดังนัน้ เพื่อให้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี
บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทังในกรณี
้
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง ทังนี
้ ้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียงก่อน จากนัน้ จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้ วย ซึ่งจะมีเจ้ าหน้ าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่าน
เพื่อนํามาคํานวณคะแนนเสียงว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเป็ นจํานวนเท่าไหร่
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะ และจะถือเป็ นบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง
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2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรื อไม่ได้ แสดงเจตนาใด ๆ
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกํากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกํากับด้ วยทุกครัง้
5. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้ าร่ วมประชุมทันและวาระที่
เหลืออยูเ่ ท่านัน้
นอกจากนี ้ คะแนนเสียงของจํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือ
หุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะ ทํา ให้ จํา นวนผู้เข้ า ร่ ว มประชุม แต่ล ะวาระอาจไม่เท่า กัน สํา หรับ ผู้ถื อ หุ้น ที่ป ระสงค์จ ะกลับ
ก่อ น หรื อ ไม่อ ยู่ใ นห้ อ งประชุมในวาระใด ผู้ถือ หุ้น สามารถใช้ สิท ธิ ไ ด้ โดยส่ง บัต รลงคะแนนล่ว งหน้ า ให้ กับ เจ้ า หน้ า ที่
ของบริ ษัทก่อนออกจากห้ องประชุม
6. เพื ่อ ให้ ก ารประชุม เป็ น ไปด้ ว ยความรวดเร็ ว เมื่อ มีก ารลงมติใ นวาระใดแล้ ว ประธานในที่ป ระชุม หรื อ ผู้ดําเนินการ
ประชุมแทนอยู่ในระหว่างนันจะดํ
้ าเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกันไป โดยไม่รอผลการนับคะแนนในวาระนัน้ และเมื่อ
ดําเนินการประชุมในวาระต่อไปเสร็ จสิ ้นแล้ ว จึงจะขอให้ เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่า น
มา และดําเนินการเช่นนี เ้ รื่ อยไปจนเสร็ จสิ ้นการประชุม
7. เพื่อให้ การนับคะแนนเสียงเป็ นไปโดยโปร่งใส การนับคะแนนเสียงจะกระทําโดยผู้ตรวจนับคะแนน ประกอบด้ วย ผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ถือหุ้นอาสา รวม 3 ท่าน
ผู้ดําเนินการประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมตังคณะกรรมการตรวจนั
้
บคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้ วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน
ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย 1 ท่าน เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ทัง้ นี ้ คุณ สมใจ กนกสารวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ เสนอตัวเข้ าเป็ นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่ วมกับตัวแทน
ผู้สอบบัญชี คือ คุณธนัชชา สุขโหตุ และตัวแทนสํานักกฎหมาย คือ คุณพัชรนนท์ บํารุงสุข
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
รั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ สง่ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุก
ท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้ บนั ทึกการประชุม
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
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ผู้ ดํ า เนิ น การประชุ ม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉั น ทะซั ก ถามหรื อ แสดงความเห็ น ได้ เนื่ อ งจากไม่ มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความเห็นแต่อย่างใด จึงเสนอให้ ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
้
้ ถือหุ้นที่เข้ า
ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึง่ วาระนี ้ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
ตามที่รายละเอียดที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

1,467,828,238

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9993

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

5,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0003

งดออกเสียงจํานวน

4,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,467,837,238

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม

วาระที่ 2
รั บทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ แถลงต่อผู้ถือหุ้น
เรื่ องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558 ที่ผา่ นมา
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ แนะนําผู้บริหารระดับสูงต่อผู้ถือหุ้น และได้ แถลงผลการดําเนินงาน
ของกลุม่ บริษัท และสรุปเหตุการณ์สําคัญในปี 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
สรุ ปผลประกอบการจําแนกตามกลุ่มธุรกิจ ในปี 2558
 กลุ่มสินค้ าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
ในส่วนของโรงงานแก้ วบางพลี บริ ษัทได้ มีการวิจยั และพัฒนาการผลิตขวดแก้ วสีเขียวมรกต ซึง่ ป็ นสีที่ได้ รับการตอบ
รับจากลูกค้ าเป็ นอย่างดีและบริ ษัท ไทย เบเวอร์ เรจ แคน จํากัด ก็ได้ ทําการเพิ่มกําลังการผลิตฝากระป๋ องขึ ้นอีก 850 ล้ านฝา
ต่อปี ซึง่ ปี 2558 ปี ที่ผา่ นมานัน้ นอกจากบริษัทจะมีกําไรสูงสุดในประวัติการณ์แล้ ว รายได้ ในส่วนของกลุม่ สินค้ าและบริการ
ทางบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั มีรายได้ เติบโตสูงสุดนับตังแต่
้ ตงบริ
ั ้ ษัทมาอีกด้ วย
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 กลุ่มสินค้ าและบริการทางอุปโภคบริโภค
บริ ษัทได้ มีการเข้ าซื ้อเงินลงทุนทังหมดในบริ
้
ษัท ดานอน แดรี่ จํากัด (“ดานอน”) ซึง่ เป็ นบริษัทผู้ผลิตโยเกิร์ตที่ใหญ่
้
ก็ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษัท ไทย แดรี่ จํากัด”
ที่สดุ อันดับหนึง่ ของโลก ซึง่ ภายหลังที่บริษัทได้ เข้ าซื ้อเงินลงทุนทังหมดในดานอน
โดยมีสว่ นของกําไรจากการเข้ าทําธุรกรรมครัง้ นี ้ประมาณ 300 กว่าล้ านบาท ซึง่ เป็ นกระแสเงินสดที่เข้ ามาในบริษัทนอกจากนี ้
บริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ จํากัด มีการเปิ ดคลังสินค้ าประเภทสารเคมีแห่งใหม่บนพื ้นที่ 2,700 ตารางเมตร
 กลุ่มสินค้ าและบริการทางเวชภัณฑ์ และเทคนิค
บริ ษัทได้ เข้ าร่วมลงทุนกับบริษัทในประเทศพม่าเพื่อทําการขายเครื่ องมือแพทย์ ซึง่ เป็ นตลาดใหม่ที่บริ ษัทเข้ าไป และ
เริ่ มบุกเบิกในตลาดเครื่ องมือกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติหรื อเครื่ อง AED ซึง่ เป็ นเครื่ องที่ใช้ ช่วยชีวิตคนในกรณีที่มีอาการช๊ อค
ทางหัวใจ และจะช่วยลดปั ญหาเรื่ องอัมพาตได้ ในอนาคต นอกจากนัน้ บริษัทได้ มีการเปิ ดศูนย์ฝึกอบรม หรื อ Training Center
เกี่ยวกับการใช้ เครื่ องตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก และบริ ษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จํากัด ได้ ร่วมมือกับบริ ษัทญี่ปนุ่ ในการ
ทําธุรกิจเกี่ยวกับ Cloud Technologies อีกด้ วย
ภาพรวมผลประกอบการ
จากยอดขายตามกลุม่ สินค้ าบริ การแต่ละกลุม่ ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริ ษัทมียอดขายสูงขึ ้นร้ อยละ 2.9 โดยแบ่งเป็ น
กลุม่ สินค้ าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์มียอดขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.4 ซึง่ เป็ นอัตราการเติบโตที่ดี และตลาดในเวียดนามยังมีการ
เติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกลุ่มสินค้ าและบริ การทางอุปโภคบริ โภคนันมี
้ ยอดขายเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยในอัตราร้ อยละ 1.2
ถึงแม้ ว่าในปี ที่แล้ วเป็ นปี ที่มีการผันผวนในเรื่ องของกําลังซื ้อ แต่ยอดขายของบริ ษัทยังถือว่าเติบโตได้ ดี นอกจากนัน้ บริ ษัทได้
เริ่ มเข้ าไปทําธุรกิจโลจิสติกส์และตัวแทนจัดจําหน่ายที่ประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ยอดขายในกลุ่มสินค้ าทางเวชภัณฑ์
และเทคนิคในปี 2558 ที่ผา่ นมาได้ ปรับตัวลดลง เนื่องจากได้ รับผลกระทบจากจํานวนงานในโครงการต่างๆ ลดลง
สําหรับปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากกลุ่มสินค้ าและบริ การเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 66.2 เนื่องจากมีรายการพิเศษ
เกิดขึ ้น และแม้ วา่ ไม่มีการรวมรายการพิเศษเข้ าไป บริษัทก็ยงั คงมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ ้น ในส่วนของกลุม่ สินค้ าเละบริการทางบรรจุ
ภัณฑ์นนั ้ บริษัทสามารถบริ หารต้ นทุนได้ ดีขึ ้น และสามารถพิจารณาและเลือกช่วงเวลาที่ดเหมาะสมในการซื ้อวัตถุดิบในช่วงที่
มีราคาตํ่าได้ ทําให้ กําไรในกลุม่ สินค้ าเละบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 38 นอกจากนี ้ บริษัทมีกําไรสุทธิจากกลุม่ สินค้ า
และบริ การทางอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 469.9 เนื่องจากมีรายการพิเศษเกิดขึ ้น และในส่วนของกลุม่ สินค้ าและบริการ
ทางเวชภัณฑ์และเทคนิค บริ ษัทมีกําไรลดลง เนื่องจากยอดขายลดลง แต่ในภาพรวมก็ยงั ถือว่าเป็ นปี ที่บริ ษัทมีกําไรในอัตรา
การเติบโตที่สงู มาก ซึง่ มีสภาพการแข่งขันโดยรวมที่แตกต่างจากปี ที่แล้ ว และในส่วนของกําไรก่อนหักดอกเบี ้ยเละภาษี ซึง่ ก็จะ
เห็นว่าสอดคล้ องไปในทางเดียวกันกับทางกํ าไรสุทธิ ที่ได้ ชีแ้ จงมา และในปี นี ้ บริ ษั ทตัง้ เป้าหมายที่มีความท้ าทายมากขึน้
เพื่อให้ บริษัทสามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้นต่อไป
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ
จึงจะไม่มีการลงมติ
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 ตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่แถลง
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงผลงานทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผู้ดําเนิ นการประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า วาระนี เ้ ป็ นเรื่ องพิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกํ าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบ
้ ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน และ
อื่น ๆ ที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ทังนี
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ได้ ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถกู ต้ อง ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงิน และ
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจําปี 2558 ทัง้ นี ้ ได้ เชิญนาย
อัศวิน เตชะเจริ ญวิกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ให้ รายงานสรุปประเด็นสําคัญ ต่อที่ประชุม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ รายงานสรุปงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปี 2558 ต่อที่ประชุม ดังนี ้
ในส่วนของงบดุลของบริ ษัท ในปี 2558 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 3 จากปี 2557 ซึง่ สาเหตุหลักมาจากการ
ลงทุนในสิน ทรั พ ย์ ถาวร ซึ่งเป็ นไปตามการเติ บโตของธุรกิจ ในขณะที่ บริ ษั ท มี ห นี ส้ ิน รวม 23,950 ล้ านบาท ซึ่งลดลงมา
ประมาณร้ อยละ 6 เนื่องจากบริ ษัทมี การจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสันไป
้ และบริ ษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริ ษัทที่เพิ่มขึน้ ร้ อยละ
13.88 คิดเป็ นจํานวน 17,063 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้นตามกําไรที่เพิ่มสูงขึ ้น และสอดคล้ องกับมูลค่าทางบัญชี หรื อ มูลค่าต่อหุ้น
ของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 13.7 เป็ นจํานวน 10.72 บาท ต่อหุ้น ในส่วนของอัตราส่วนที่สําคัญทางการเงินก็จะเห็นว่า บริ ษัทมี
อัตรากําไรข้ างต้ นที่สงู ขึ ้น และอัตรากําไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 4 เป็ น ร้ อยละ 6.5 ในปี 2558
ผู้ดําเนิ นการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ประชุมซักถามคําถามต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกํ าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคิ ุณ ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความยินดีกบั คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัททุกท่าน ที่ในปี ที
ผ่านมา บริ ษัทมีกําไรสูงสุดเป็ นประวัติการณ์ตามที่ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ ชี ้แจงข้ างต้ น ทังนี
้ ้
ได้ มีข้อสอบถามว่าจากการที่บริ ษัทได้ เข้ าไปซือ้ กิจการของบริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) จึงอยาก
ทราบว่าในปี 2559 บริ ษัทได้ คาดการณ์ ว่าจะมีรายได้ และกําไรเพิ่มขึ ้นเท่าใด เนื่องจากที่ผ่านมาสินค้ าของบริ ษัทเป็ นจํานวน
มากที่ได้ มีการนําไปวางขายที่บิ๊กซี จะต้ องจ่ายค่าแรกเข้ าด้ วย
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นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า จํานวนหุ้นในบิ๊กซี ที่บริ ษัทจะรับซื ้อนันยั
้ งเป็ นจํานวนที่ไม่แน่นอน ดังนัน้ ใน
การตอบคําถามเกี่ยวกับการเข้ าทํารายการระหว่างบิ๊กซีกบั บริ ษัท จึงต้ องพิจารณาเทียบเคียงกับหลัก Arm's Length Basis
ก่อน เนื่องจาก บิ๊กซี และบริ ษัทเป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงถือเป็ นการเข้ าทํารายการระหว่างกัน ที่จะต้ อง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขในการเข้ าทํารายการดังกล่าวด้ วย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ในส่วนของรายได้ และกําไรในปี 2559 นัน้ จะมาจาก
สองส่วนหลักๆ คือ ส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจของบริ ษัทที่ดําเนินการปกติเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้ มีการเข้ าซื ้อบิ๊กซีเข้ ามา ซึ่งบริ ษัทตัง้
เป้ายอดขายไว้ เป็ นเลขสองหลัก เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสบายใจว่าทางผู้บริ หารให้ ความสําคัญ กับการเติบโตธุรกิจของบริ ษัทอย่าง
แท้ จริ ง ในส่วนที่ สองนัน้ เมื่ อบริ ษั ท ได้ เข้ าซื อ้ บิ๊กซี (ปั จจุบัน บริ ษั ทถื อหุ้นในบิ๊กซี ร้ อยละ 58 ของจํ านวนหุ้น ที่ จําหน่ายแล้ ว
ทังหมด)
้
ซึ่งบริ ษัทสามารถที่จะรวมยอดขาย120,000 ล้ านบาทของบิ๊กซีเข้ ามาเป็ นรายได้ ของบริ ษัท เนื่องจากบริ ษัทได้ เข้ า
บริ หารและควบคุมกิจการของบิ๊กซี ซึง่ รายได้ ของบิ๊กซีจะสะท้ อนจากการรวมงบการเงินของบริ ษัทได้ อย่างแท้ จริงในปี 2560 แต่
ในส่วนของกําไรสุทธิที่บริ ษัทจะได้ รับจากธุรกิจของบิ๊กซีนนั ้ ขึ ้นอยู่กบั สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบิ๊กซี ซึง่ บริ ษัทยังไม่ทราบ
ว่าจะเป็ นจํานวนเท่าใด ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั กระบวนการทําคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดในบิ
ั้
๊กซี และในส่วนของเรื่ องรายการระหว่าง
กันของบริ ษัทและบิ๊กซีนนั ้ จะต้ องมีลกั ษณะ Arm's Length Basis นอกจากนี ้ ทางบิ๊กซีได้ มีการจัดตังคณะทํ
้
างานที่จะศึกษา
เกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจทังสองบริ
้
ษัทอีกด้ วย
นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒคิ ุณ ผู้ถือหุ้น ได้ กล่าวขอบคุณสําหรับคําชี ้แจง และเพื่อให้ เข้ าใจได้ ง่ายนัน้ จึงขอให้ อธิบายให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ท่านอื่นว่ากําไรสุทธิที่บริ ษัทจะได้ รับจากธุรกิจของบิ๊กซีนนั ้ ขึ ้นอยู่กบั สัดส่วนการถือหุ้นของบริ ษัทในบิ๊กซี ซึง่ กําไรสุทธิดงั กล่าว
จะต้ องหักต้ นทุนทางการเงิน อย่างไรก็ดี ในปี 2558 บริ ษัทมียอดขายได้ สงู สุด และกําไรสูงสุด โดยมีกําไรสุทธิ ของหุ้น 1.75
บาท และมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 50 ต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น โดยในช่วงระยะเวลาสองปี ที่ผ่านมา เงินปั นผลมีอตั รา 0.84
บาท ต่อหุ้นทังสองปี
้
จึงขอให้ ท่านประธานและคณะกรรมการพิจารณาว่าในปี 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหว่างบริ ษัท
และบิ๊กซีแล้ ว จึงอยากให้ บริษัทคงนโยบายจ่ายเงินปั นผลเดิมคือร้ อยละ 50 ของกําไร หากบริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 1 บาท
ต่อหุ้นก็จะเป็ นสถิติใหม่ ไม่ใช่เฉพาะยอดขายสูงสุด กําไรสูงสุด แต่บริษัทยังสามารถจ่ายเงินปั นผลสูงสุดอีกด้ วย
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
้ ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่างบ
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบอื่น ๆ ที่ได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ทังนี
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว ได้ ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถกู ต้ องแล้ ว ซึง่ ในวาระนี ้ ต้ องการ
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุมพิ จารณาแล้ วและมี ม ติอ นุมัติงบแสดงผลงานทางการเงิน และงบกํ าไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จประจํ าปี สิน้ สุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม

1,467,123,457

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9461

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

790,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0538

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,467,913,457

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558
ผู้ดําเนิ นการประชุมได้ เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริ ญ วิกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้เสนอ
รายละเอียดการจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
ั ชี 2558 ดังนี ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงรายละเอียดการจัดสรรกําไรสําหรับรอบปี บญ
ปั จจุบนั บริ ษัทจัดสรรกําไรไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแล้ วทังสิ
้ ้น 201,438,944.40 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 2,014,389,444 บาท
จากผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษี ประจําปี 2558 รวม
เป็ นจํานวน 2,792 ล้ านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2558 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 1,337.37 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลร้ อยละ 47.91ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษี ประจําปี 2558 ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ กบั ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ใน
อัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปั นผลจ่ายงวดสิ ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 780.19 ล้ านบาท โดยเงิน
ปั นผลประจําปี 2558 ที่เสนอจ่ายในอัตราร้ อยละ 47.91 ของกําไรสุทธินนั ้ บริ ษัทได้ คํานึงถึงกระแสเงินสดของกิจการ และ/หรื อ
โครงการลงทุน หรื อโครงการขยายการลงทุนต่างๆจากธุรกิจที่ดําเนินอยู่ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นจํานวนที่เหมาะสม และสอดคล้ อง
กับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิตาม
ชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปั นผล โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน
การรับเงินปั นผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
กําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ซึ่งในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงิน 1,337.37 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ กบั ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้น
ละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปั นผลจ่ายงวดสิ ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.49 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 780.19 ล้ านบาท และกําหนดวัน
กํ า หนดชื่ อ ผู้ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รับ เงิ น ปั น ผลในวัน ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้ ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10
พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปั นให้ กบั ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม

1,467,913,857

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9996

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

5,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0003

-

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

-

1,467,918,857

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกกรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิ ลนั ธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ ชี ้แจงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ จะต้ องมีกรรมการที่ออก
้
หรื อเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 17
จากตําแหน่งตามวาระเป็ นจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
โดยกรรมการทัง้ 5 ท่าน มีรายนามดังนี ้
1.

นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

2.

นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

3.

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

4.

นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

5.

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
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คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทัง้ 5 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถเพื่อการบริ หารงานของบริ ษัท ซึ่งข้ อมูลกรรมการทัง้ 5 ท่าน ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชุมลําดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเลือก
กรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เป็ นรายบุคคลแยกต่างหากจากกันไปตามลําดับ ซึง่ ในวาระนี ้ ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
้
ง้ 5 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการทั
ดังนี ้
นายสิทธิชัย ชัยเกรี ยงไกร
เห็นด้ วยจํานวน

1,433,886,520

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6810

34,020,500

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3175

8,400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0005

11,153

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

1,467,926,573

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

เห็นด้ วยจํานวน

1,276,752,920

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

191,156,100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 13.0221

10,300

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

7,253

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

1,467,926,573

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

1,467,865,320

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม

86.9766

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
เห็นด้ วยจํานวน
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99.9958

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

42,200

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0028

งดออกเสียงจํานวน

6,400

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

12,653

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0008

1,467,926,573

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

1,458,348,020

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.3474

9,559,500

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.6512

7,900

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0005

11,153

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

1,467,926,573

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

1,450,126,520

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

98.7874

17,779,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

1.2111

9,900

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0006

11,153

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0007

1,467,926,573

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม
นายวีระวงค์ จิตต์ มติ รภาพ
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม

วาระที่ 6
พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิ ลนั ธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้ รับเงินเดือนหรื อค่าที่ปรึกษาประจําจากบริ ษัท
เป็ นจํานวนไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึง่ ประกอบด้ วยค่าตอบแทนกรรมการประจําเดือน จํานวนไม่เกิน 15 ,000,000 บาทต่อปี
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และเป็ นโบนัสกรรมการประจําปี ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี (ซึ่งเป็ นอัตราเดิมกว่า 10 ปี แล้ ว) และเสนอให้ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการ มีอํานาจและดุลยพินิจในการกําหนดรายละเอียดอัตราผลตอบแทนที่
จะจ่ายให้ กรรมการในแต่ละท่านตามหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคําถามต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องกับการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
นางสาวบุญสม จันทรานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอแนะว่า เพื่อให้ ราคาหุ้นของบริ ษัทมีเสถียรภาพ จึงอยากให้ กรรมการบริ ษัท
บริหารกิจการของบริษัทให้ มีผลกําไรมากขึ ้นยิ่งไป
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ วาระนี ้ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

1,467,881,520

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9967

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

1,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

6,100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

40,153

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0027

1,467,928,773

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม

วาระที่ 7
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2559
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เชิญนายประสิทธ์ โฆวิไลกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมใน
วาระนี ้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตังนายชวาลา
้
เทียนประเสริ ฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรื อนายศุภมิตร เตชะมนตรี กุล เลขทะเบียน 3356 หรื อนายเกียรตินิยม คุณติสขุ เลข
ทะเบียน 4800 จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัท โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทํา
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ทังนี
จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน และ
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท ตลอดจนราคาของค่าสอบบัญชี นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็ นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็ นผู้ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 จํานวน 1,260,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน
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ไตรมาส จํานวน 2,190,000 บาท รวมเป็ นเงิน 3,450,000 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควรจะอนุมัติแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตรา 3,450,000 บาท ต่อปี ซึง่ ค่าสอบบัญชีในปี 2559 นี ้ เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วเป็ นจํานวน 850,000 บาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 32.7 อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการสอบบัญชีของบริ ษัทในครัง้ นี ้มีค่าใช้ จ่ายที่จะต้ องรวมงบการเงินของบิ๊กซี
กับงบการเงินของบริ ษัท (Consolidate) จํานวน 700,000 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 26.9 ดังนัน้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทเพิ่มขึ ้น
จํานวน 150,000 บาท หรื อคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 5.8
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ซึง่ วาระนี ้ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายชวาลา เทียนประเสริ ฐกิจ เลขทะเบียน 4301 หรื อนายศุภมิตร เตชะมนตรี
กุล เลขทะเบียน 3356 หรื อนายเกียรตินิยม คุณ ติสขุ เลขทะเบียน 4800 จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ ที่ปรึ กษา
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีบริ ษัท สําหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 จํานวน 1,260,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน
ไตรมาส จํานวน 2,190,000 บาท รวมเป็ นเงิน 3,450,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม

1,467,728,192

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9846

181,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0123

4,100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0002

40,153

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0027

1,467,953,445

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้
หุ้นสามัญของบริษัท ให้ แก่ ผ้ ูบริหารและพนักงานบริษัท และ/หรื อ บริษัทย่ อยครั ง้ ที่ 5
(“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั ง้ ที่ 5”)
ผู้ดําเนิ นการประชุมได้ เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริ ญ วิกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ ประชุมว่าเพื่ อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้ มีความตังใจในการทํ
้
างานเพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น
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รวมถึงสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ บู ริ หาร และ/หรื อ พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ ยาก ให้ ทํางานกับบริ ษัทต่อไปใน
ระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ บริ ษัทจึงขอมติจากที่ประชุมอนุมตั ิโครงการ Employee Stock Option Program
หรื อ ESOP และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่
5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ ที่ 5) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ภายใต้ โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ของ
บริ ษัท (“ใบสําคัญ แสดงสิทธิ ”) ให้ แก่ผ้ ูบริ หารและพนักงานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ทย่อย (โครงการ BJC ESOP 2012)
บริ ษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิเป็ นจํานวนทังหมด
้
80,000,000 หน่วย เป็ นระยะเวลา 5 ปี ในจํานวนปี ละไม่
เกิน 16,000,000 หน่วย ยกเว้ นในบางปี ที่จดั สรรไม่ถึง 16,000,000 หน่วย บริ ษัทอาจจะนําไปจัดสรรในปี ถดั ไป เกินกว่า ปี ละ
16,000,000 หน่วย ได้ แต่โดยรวม 5 ปี แล้ ว จะจัดสรรไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อยในแต่ละปี บริ ษัทจะดําเนินการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และดําเนินการต่างๆ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ตอ่ กรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ดังนัน้ ในปี 2559 นี ้ การเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิท ธิ ให้ แก่ผ้ ูบ ริ หารและพนักงานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่อย ที่จะ
นําเสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาในครัง้ นี ้ จึงเป็ นการขอให้ มีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของ
บริ ษัท และ/หรื อ บริษัทย่อย เป็ นครัง้ ที่ 5 ภายใต้ โครงการ BJC ESOP 2012 ซึง่ จะออกเสนอขายในจํานวนไม่เกิน 16,000,000
หน่ ว ย และกํ า หนดอายุใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ ไว้ จํ า นวน 5 ปี นับ จากวัน ที่ อ อกใบสํ า คัญ แสดงสิ ท ธิ โดยรายละเอี ย ดสรุ ป
สาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่
5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ ที่ 5) ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิโครงการ Employee Stock Option Program และการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 5 (โครงการ BJC ESOP
2012 ครัง้ ที่ 5) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้ คณะจัดการของบริ ษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนด แก้ ไขเพิ่มเติม
รายละเอียด และเงื่อนไขใดๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริ ษัท เท่าที่กฎหมายกําหนดให้
กระทําได้ หรื อในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ วิธีการใช้ สิทธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น หรื อการกําหนด แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายหรื อ
คําสัง่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ อํานาจดําเนินการใดๆ ที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามโครงการ BJC ESOP
2012 ครัง้ ที่ 5 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกําหนดให้ กระทําได้ ซึ่งรวมถึง
การจัดเตรี ยม แก้ ไข เจรจา ลงนาม ส่งคําขออนุญาต และ/หรื อ เอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้ อมูล ยื่นคําขออนุญาตดังกล่าวและ
เอกสารหลักฐานอื่นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และ/หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
BJC ESOP 2012 ครัง้ ที่ 5
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เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee
stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสํ าคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห ารและ
พนักงานบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อยครัง้ ที่ 5 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึง่ วาระนี ้ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรวมกันตังแต่
้ ร้อยละ 10
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงคัดค้ าน
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
ที่ประชุมพิ จารณาแล้ วและมี มติอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อยครัง้ ที่ 5 ซึ่งจะออกและเสนอ
ขายจํานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม

1,463,560,295

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.7007

4,339,997

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.2956

6,000

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

47,153

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0032

1,467,953,445

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญ
ของบริษัทที่ออกให้ แก่ ผ้ ูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรื อ บริษัทย่ อย ครั ง้ ที่ 5
(“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั ง้ ที่ 5”)
ผู้ดําเนิ นการประชุมได้ เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริ ญ วิกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8
เรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อยครัง้ ที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ ที่ 5)
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วและเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ บริ ษัทดําเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน
ไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทที่ออกและเสนอขาให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 5 ภายใต้ โครงการ BJC ESOP
2012
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะจัดการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี ้
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1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทที่ออกและเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ูบริ หารและพนักงานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ทย่อย ครัง้ ที่ 5 ภายใต้ โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่ อนไขและ
รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2) การเข้ าเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังดํ
้ าเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนํ าหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และมี
อํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรร
หุ้นสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครัง้ ที่ 5
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญของ
บริษัท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกให้ แก่ผ้ บู ริหารและพนักงานของบริษัท
และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 5 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี ้ต้ องการคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ
บริษัทย่อย ครัง้ ที่ 5 ภายใต้ โครงการ BJC ESOP 2012 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน
ไม่เห็นด้ วยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุ้นรวม

1,463,548,709

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.6991

4,338,700

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.2955

7,500

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0005

70,653

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0048

1,467,965,562

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์ )
ผู้ดําเนิ นการประชุมได้ เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริ ญ วิกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ นผู้ชีแ้ จง
รายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
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ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของ
บริ ษัท จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท โดยแก้ ไขวัตถุประสงค์ข้อ 5 และ เพิ่มเติม
วัตถุประสงค์อีก 1 ข้ อ เป็ นวัตถุประสงค์ข้อ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

แก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้ อ 5 เป็ นดังนี ้ “ซื ้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื ้อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ รับจํ านํา
รับจํ านอง และจัดการโดยประการอื น่ ซึ่ งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์ สินนัน้ และขาย โอน ให้เช่า จํ านอง
จํ านํา แลกเปลีย่ น และจํ าหน่ายโดยประการอืน่ ซึ่งทรัพย์สินใดๆ”

2.

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ข้ อ 20 เป็ นดังนี ้ “ประกอบธุรกิ จบริ การรับเป็ นทีป่ รึ กษาและให้คําแนะนํา รวมถึงการรับ
บริ หารจัดการ เกี ่ยวกับด้านบริ หารงาน พาณิ ชยกรรม ธุรกิ จค้าส่ง ธุรกิ จค้าปลี ก อุตสาหกรรม รวมทัง้ ปัญหาการผลิ ต
การตลาด และจัดจํ าหน่าย”

นอกจากนี ้ บริ ษัทจําเป็ นต้ องแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 ของบริ ษัท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
จากเดิม 19 ข้ อ เป็ น 20 ข้ อ โดยมีข้อความดังนี ้
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มี จํานวน 20 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแ่ นบ”
ทังนี
้ ้ ในการจดทะเบียนแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์บริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้
บุคคลที่คณะกรรมการหรื อกรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทมอบหมาย มีอํานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อความในวัตถุประสงค์ที่
เสนอให้ แก้ ไขดังกล่าว เพื่อให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของการแก้ ไขวัตถุประสงค์
ตามที่เสนอข้ างต้ น
ผู้ดําเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามคําถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์)
เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้น รายใดมี ข้ อ ซักถามในวาระนี ้ ผู้ดํ าเนิ น การประชุม จึงเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณาอนุมัติ การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์) ซึง่ วาระนี ้ต้ องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม วัต ถุป ระสงค์ ข องบริ ษั ท และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนัง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วยจํานวน

1,467,956,940

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9947

ไม่เห็นด้ วยจํานวน

297

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียงจํานวน

6,100

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0004

70,653

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0048

บัตรเสีย
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จํานวนหุ้นรวม

1,468,033,990

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000

วาระที่ 11
เรื่ องอื่นๆ
นายสิทธิโชค เทียนนิมติ ผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลของบิ๊กซีวา่ ปั จจุบนั ยอดขายของบิ๊กซี
กับโลตัส แตกต่างกันอย่างไร และการเข้ าซื ้อกิจการในบิ๊กซีของบริ ษัทจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบิ๊กซีหรื อไม่ และท่าน
ประธานจะมีการทําธุรกิจใดเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
นายสมหวัง วุดานุ พันธ์ ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง แสดงข้ อคิดเห็นว่า เนื่องจากบริ ษัทได้ ใช้ เงินซื ้อกิจการของบิ๊กซี
เป็ นจํานวนมาก จึงไม่อยากให้ บริษัทต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก เนื่องจากต้ องหาเงินมาลงทุนเพิ่มเติม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับข้ อสอบถามและข้ อชี ้แนะ โดยได้ ชี ้แจง
ต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นวันนี ้เป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังนัน้ ในส่วนของคําถามที่เกี่ยวกับบิ๊กซี บริษัทจึง
ยังไม่สามารถตอบคําถามได้ มากนัก อย่างไรก็ดี เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี ้ มีผ้ แู ทนของบิ๊กซีเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
บริ ษัทจะแจ้ งฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของบิ๊กซีในส่วนของคําถามดังกล่าว ซึ่ง ณ ปั จจุบนั นี ้ บิ๊กซีก็ได้ กลายเป็ นธุรกิจของคนไทย
แล้ ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะที่สร้ างสรรค์ ก็สามารถแจ้ งมายังบริ ษัทได้ เพื่อให้ นํามาปฏิบตั ิและปรับปรุ งให้ ดียิ่งขึ ้น ใน
ส่วนของการลงทุนในครัง้ นี ้ ถือว่าเป็ นการลงทุนที่สําคัญของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะพิจารณาให้ มีโครงสร้ างทุนที่เหมาะสม ซึง่ จะ
คํานึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ เป็ นหลักด้ วย ซึ่งเป็ นไปตามแนวทางที่ท่านประธานและรองประธานที่ได้ มอบหมายเอาไว้
อย่างไรก็ดี บริ ษัทยังคงต้ องรอผลของคําเสนอซื ้อหลักทรัพย์ทงหมดของกิ
ั้
จการ (Tender Offer) ในบิ๊กซีก่อน จึงจะทราบแนว
ทางการจัดการเรื่ องทุนในอนาคตต่อไป ซึง่ บริษัทจะคํานึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็ นสําคัญ
นางกสินา ศรี สอ้ าน ผู้รับมอบฉันทะจากอาสาสมัครผู้พิทกั ษ์ สิทธ์ ของสมาคมผู้ถือหุ้นนักลงทุนไทย ได้ สอบถามว่าบริ ษัทมี
นโยบายต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ ในรูปแบบใดบ้ าง และบริ ษัทมีความสนใจที่จะเข้ าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิในการต่อต้ าน
ทุจริ ตในเอกชนไทย ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมกรรมการบริ ษัทไทย สภาอุตสาหกรรมหอการค้ า และเอกชนอีกหลายๆ แห่ง
หรื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีกฎเกณฑ์ต่างๆ ในการกําหนดการปฏิบตั ิ
หน้ าที่และบริหารพนักงาน รวมทังให้
้ ความรู้เพื่อที่จะให้ องค์กรมีธรรมาภิบาลสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ประธาน ได้ กล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่แสดงข้ อคิดเห็น และได้ ชีแ้ จงว่าเนื่องจากบริ ษัทอยู่ระหว่างกระบวนการทําคําเสนอซือ้
หลักทรัพย์ทงั ้ หมดในบิ๊กซี (Tender Offer) ซึ่งยังไม่สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดใดๆ ได้ มากนัก ทัง้ นี ้ จึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นดูผล
ประกอบการของบริ ษัท ที่คณะกรรมการทุม่ เทการบริหารกิจการอย่างเต็มที่
นายบรรธร ได้ สอบถามว่า บริษัทมีผลประกอบการในปี 2558 ที่ดีมาตลอด แต่เหตุใดราคาหุ้นของบริษัทจึงไม่ปรับขึ ้น
ประธานได้ ชี ้แจงว่า เรื่ องการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของราคาหุ้นนัน้ เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน ซึง่ บริษัทไม่สามารถตอบคําถามในส่วนนี ้
ได้ ซึง่ ในส่วนของประธานเอง ก็ไม่ได้ มีการขายหุ้นแต่อย่างใด
19

นายสิริวัฒ น์ วรเวทวุ ฒิ คุณ ผู้ถือหุ้น ได้ ชีแ้ จงว่า ในเรื่ องราคาหุ้นนัน้ ไม่มีใครสามารถรได้ แต่ผ้ ูถือหุ้นสามารถพิ จารณา
เปรี ยบเที ยบได้ จากอุตสาหกรรมทัง้ หมด เพื่ อ พิจารณาผลประกอบการของบริ ษั ทและใช้ ห ลักอัตราส่วนกํ าไรสุท ธิ ต่อ หุ้น
นอกจากนันยั
้ งมีปัจจัยเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นตามบัญชี ส่วนอีกปั จจัยหนึ่งคือ ปั จจัยทางด้ านจิตวิทยา กล่าวคือ นักลงทุนส่วนใหญ่
หุ้นไม่ขึ ้น ผู้ถือหุ้นก็ไม่ซื ้อ แต่เมื่อหุ้นขึ ้นทุกคนก็ไล่ซื ้อ จึงเป็ นสาเหตุที่ทําให้ ห้ นุ ขึ ้น ในส่วนของหุ้นของบริ ษัทนัน้ ถือเป็ นหุ้นที่มี
คุณค่า และเป็ นหุ้นที่น่าลงทุนในระยะยาว ซึง่ ตามที่ได้ เสนอแนะข้ างต้ นนัน้ ว่าขอให้ ทา่ นประธานและคณะกรรมการพิจารณา
ว่าในปี 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหว่างบริ ษัทและบิ๊กซีแล้ ว ก็อาจจะทําให้ บริ ษัทมียอดขายและกําไรที่สงู ขึ ้น จึงอยาก
ให้ บริษัทจ่ายเงินปั นผลในอัตราที่สงู ขึ ้นกว่าเดิม
เมื่อไม่มีเรื่ องอื่นใดเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาประชุมและได้ ร่วมกัน
เสนอข้ อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทในปี นี ้อีกครัง้ และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 16.40 น.
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