รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2561 ของบริษัท เบอร์ ล่ ี ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้ องประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอร์ ล่ ี ยุคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรู เบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
นายเจริ ญ สิริวัฒ นภักดี ประธานกรรมการบริ ษั ท ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิ ด
ประชุมเมื่อเวลา 15.15 น. พร้ อมทังกล่
้ าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุ มจานวน
1,306 ท่าน ถื อหุ้นรวมกันทัง้ สิ ้น 3,483,669,599 หุ้น หรื อร้ อยละ 87.1484 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษั ท
จานวน 3,997,398,499 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เพื่ อให้ การด าเนิ น การประชุม เป็ นไปโดยเรี ย บร้ อยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประธานมอบหมายให้ นายธี รศัก ดิ์
นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) และมอบหมาย
ให้ นายวิทยา แก้ วกังสดาล ทาหน้ าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แนะนากรรมการของบริษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการบริษัท

3. ดร. ชัยยุทธ ปิ ลนั ธน์โอวาท

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ

4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

กรรมการบริษัท

5. นายสิทธิชยั ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน

6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ

กรรมการบริษัท และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่

7. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการอิสระ

9. พลตารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

กรรมการอิสระ

10. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์

กรรมการอิสระ

11. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. พลเอกนิวตั ร มีนะโยธิน

กรรมการอิสระ

13. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

กรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

หน้ าที่ 1 จาก 25

ทัง้ นี ้ ศาสตราจารย์ กิ ต ติ คุณ นายแพทย์ ภิ รมย์ กมลรั ต นกุล และรองศาตราจารย์ น ายแพทย์ ก าจร ตติ ย กวี
กรรมการบริษัทติดภารกิจ จึงขอลาและไม่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้
นอกจากนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ แนะนาผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ได้ แก่ ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ นายวีร์ สุจริ ต
และนางสาวพนิดา วิศรุตนาถ จากบริษัท ดีลอยท์ท้ ชู โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึง่ ได้ เข้ าร่วมการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย
เพื่อให้ การดาเนินการประชุมครัง้ นีเ้ ป็ นไปโดยเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของบริ ษัทและ
ท่านผู้ถือหุ้นทุกราย เลขานุการที่ประชุม ได้ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียง
และเพื่อให้ การนับคะแนนเสียงเป็ นไปโดยโปร่ งใส ผู้ดาเนินการประชุมได้ ขอให้ ที่ประชุมตังคณะกรรมการตรวจ
้
นับคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้ วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย
1 ท่าน เข้ าร่วมเป็ นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ทังนี
้ ้ นางสาวอรสา ตางาม ผู้ถือหุ้นได้ เสนอตัวเข้ าเป็ นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี
คือ นางสาวพนิดา วิศรุตนาถ และตัวแทนสานักงานกฎหมาย คือ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ์
จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ ท่ ี 28 เมษายน 2560
ผู้ด าเนิ น การประชุม ได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า บริ ษั ท ได้ จัด ส่งส าเนารายงานการประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ครัง้ ที่ 1/2560 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการ
ประชุมดังกล่าว ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ฉบับดังกล่าว
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามหรื อแสดงความเห็น ผู้ดาเนิ นการประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,041 ราย หรื อจานวน 3,645,784,948 เสียง
เห็นด้ วยจานวน

3,645,399,948 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9894

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

385,000 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0105

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

หน้ าที่ 2 จาก 25

วาระที่ 2
รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญนายอัศวิน เตชะเจริ ญวิกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แถลงต่อผู้ถือหุ้นเรื่ องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ แนะนาผู้บริ หารระดับสูง ของกลุ่มบริ ษัท ต่อที่ประชุม
โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
1. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร

ผู้จดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจ บีเจซี 1

2. นายตุลย์ วงศ์ศภุ สวัสดิ์
3. นายธีระพล เกียรติสรุ นนท์

ผู้จดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจ บีเจซี 2
ผู้จดั การใหญ่ กลุม่ ธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ

4. นายธีระ

รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลกลุม่ บริษัทและ
งานสนับสนุนส่วนกลาง

วีรธรรมสาธิต

5. นายศุภกิจ อัศวชัย

ประธานเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายการเงิน

โดยแนะนาผู้บริ หารของ บริ ษัท บิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ดูแลในกลุ่มสินค้ าและบริ การ
ทางการค้ าปลีกสมัยใหม่ ที่ได้ รับเชิญเข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นางวิภาดา ดวงรัตน์

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2. นายแกรี่

ประธานเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั ิการฝ่ ายธุรกิจค้ าปลีก

ฮาร์ ดี ้

3. ดร.ปิ ยะวรรณ ปิ ยะพงษ์

ผู้ช่วยรองประธานฝ่ ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ แถลงผลการดาเนิ น งานของกลุ่มบริ ษั ท และสรุ ป
เหตุการณ์สาคัญในปี 2560 ให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
เหตุการณ์ สาคัญที่เกิดขึน้ ในปี 2560
ในปี ที่ผ่านมาเป็ นปี ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญส่วนหนึ่งของบีเ จซี ซึ่งได้ รับความน่าเชื่อถือในส่วนภายนอก
จากการจัดอันดับเครดิจของทริสเรทติ ้ง โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี ้
กุมภาพันธ์ 2560
- ทริ สเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปั จจุบันของบริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์
จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้ อมทังจั
้ ดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน
35,000 ล้ านบาท และหุ้นกู้สารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท ของบริ ษัทที่ระดับ
“A+”
มีนาคม 2560
-

บริ ษัทได้ ทาการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจานวน 40,000 ล้ านบาท เพื่อใช้ ในการปรับโครงสร้ างเงินกู้ที่ใช้ ในการ
เข้ าซื ้อกิจการของบิ๊กซีจานวน 39,000 ล้ านบาท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

หน้ าที่ 3 จาก 25

สิงหาคม 2560
-

ทริ สเรทติง้ คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริ ษัท เบอร์ ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้ อมทัง้ กาหนด
แนวโน้ ม “คงที่” สาหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท
กันยายน 2559
-

กลุ่มบริ ษัทได้ ทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ที่เหลือทังหมดของกิ
้
จการบิ๊กซีที่ราคา 225.00 บาทต่อหุ้น โดยในปั จจุบนั
กลุม่ บริ ษัทมีสดั ส่วนความเป็ นเจ้ าของในหุ้นบิ๊กซีทงหมดร้
ั้
อยละ 99.85 หลังการทาคาเสนอซื ้อหลักทรัพย์ ในวันที่
21 กันยายน 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมตั ิเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการบิ๊กซี
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตังแต่
้ วนั ที่ 28 กันยายน 2560 เป็ นต้ นไป
- บริ ษัท บีเจซี อินเตอร์ เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (“บีเจไอเอชเค”) เข้ าซื ้อกิจการของบริ ษัท วีนา เปเปอร์ จอยช์
สต็อก คัมปะนี หนึ่งในผู้ผลิตกระดาษทิชชู่ชนน
ั ้ าของประเทศเวียดนาม ด้ วยมูลค่า 483 ล้ านบาทโดยปั จจุบนั มี
กาลังการผลิตอยู่ที่ 16,000 ตันต่อปี และมี ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 13.00 ในตลาดกระดาษทิ ชชู่
ประเทศเวียดนาม
ตุลาคม 2559
-

บริ ษั ทได้ ทาการเปิ ดเตาแก้ วใหม่ ณ โรงงานไทยมาลายา กลาส จังหวัดสระบุรี เพื่ อเพิ่มกาลังการผลิตแก้ วใน
ประเทศไทย โดยมีกาลังการผลิตเพิ่มขึน้ ที่ 300 ตันต่อวัน ส่งผลให้ ปัจจุบันกาลังการผลิตแก้ วในประเทศไทย
ทังหมดอยู
้
ท่ ี่ 3,305 ตันต่อวัน คิดเป็ นจานวนขวดกว่า 4,400 ล้ านขวดต่อปี

• บีเจซีกับรางวัลแห่ งความสาเร็จ
Alpha Southeast Asia:
✓ THAILAND: Most Improved Investor Relations: Berli Jucker PCL
✓ THAILAND: Best Annual Report in Thailand: Berli Jucker PCL
✓ THAILAND: Best Senior Management IR Support – TOP-3: Berli Jucker PCL ranked 2nd
✓ THAILAND: Strongest Adherence to Corporate Governance: Berli Jucker PCL ranked 3rd
SET Awards 2017:
✓ Outstanding Deal of the Year Awards Acquisition and Mandatory Tender Offer of Big C
Supercenter pcl by Berli Jucker PCL
IR Magazine 2017 Awards:
✓ 1st in Best in Sector: Industrials
✓ 1st in Best in Country: Thailand
✓ 2nd in Best IR by Senior Management
✓ 2nd in Best Investor Relations Officer (small to mid-cap)
✓ 3rd in Best Overall Investor Relations in South East Asia
✓ Nomination in Best IR During Corporate Transaction
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• ภาพรวมผลประกอบการ
จากยอดขายตามกลุ่มสินค้ าและบริ การแต่ละกลุ่ม ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริ ษั ทมี ยอดขายรวมสาหรับปี 2560
เพิ่มขึ ้น 149,158 ล้ านบาท เติบโตที่ 23,828 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 19 เมื่อเปรี ยบเทียบกับยอดขายรวมปี ที่แล้ ว โดย
ธุรกิจเดิมก็เติบโตขึ ้น แบ่งเป็ นกลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์ มียอดขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2.6 ในส่วนของกลุ่มสินค้ า
และบริ การทางอุปโภคบริ โภคมีความท้ าทาย จึงมียอดขายเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยที่ร้อยละ 3.8 ในส่วนกลุม่ สินค้ าและบริ การทาง
เวชภัณฑ์และทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 9.9 นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ ธุรกิจใหม่เข้ ามา คือกลุ่มสินค้ าและบริ การ
ทางการค้ าปลีกสมัยใหม่ หรื อ ธุรกิจบิ๊กซีทาให้ ยอดขายเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 27.7
สาหรับกาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่ายของบริ ษัทในปี 2560 เติบโตขึน้ ร้ อยละ 19.8 เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับกาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่ายปี ที่แล้ วจากกลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์
เติบโตขึ ้นร้ อยละ 6.2 กลุ่มสินค้ าและบริ การทางอุปโภคบริ โภคเติบโตขึ ้นร้ อยละ 37.0 กลุ่มสินค้ าและบริ การทางเวชภัณฑ์
และทางเทคนิคเติบโตขึ ้นร้ อยละ 28.7 และกลุ่มสินค้ าและบริ การทางการค้ าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งคือ ธุรกิจบิ๊กซีเข้ ามาช่วยทา
ให้ บริษัทมีกาไรก่อนดอกเบี ้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่ายของบริษัทในปี 2560 อยู่ที่ 12,614 ล้ านบาท หรื อเติบโตขึ ้น
ร้ อยละ 31.7%
ในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ เป็ นจานวน 5,211 ล้ านบาท เติบโตขึ ้นร้ อยละ 57.6 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ กาไรสุทธิ
ปี ที่แล้ ว กาไรสุทธิที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่มาจากกลุม่ สินค้ าและบริ การทางการค้ าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากการรวมงบการเงินของ
กลุม่ สินค้ าและบริการทางการค้ าปลีกสมัยใหม่ สาหรับธุรกิจเดิมอันได้ แก่ กลุม่ สินค้ าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์มีกาไรสุทธิ
เติบโตขึ ้นร้ อยละ 0.2 กลุม่ สินค้ าและบริการทางอุปโภคบริโภคมีกาไรสุทธิ เติบโตขึ ้นร้ อยละ 89.9 และกลุม่ สินค้ าและบริ การ
ทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคมีกาไรสุทธิเติบโตขึ ้นร้ อยละ 43.9
ทังนี
้ ้ เลขานุการที่ประชุม ได้ ชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคานวณมูลค่า สินทรัพย์
ที่มีตวั ตนสุทธิ (NTA) ของบริ ษัท เพื่อใช้ ในการเปรี ยบเทียบขนาดรายการตามหลักการทารายการที่มีนยั สาคัญ ตามที่ได้ รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลผ่านช่องทางการ
สื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายไปแล้ วก่อนหน้ านี ้ โดยเมื่อคานวณตามหลักการใหม่ที่ได้ รับความเห็นชอบ
แล้ ว ณ ปั จ จุบัน มูล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี ตัว ตนสุท ธิ (NTA) ของบริ ษั ท จะคิ ด เป็ น จ านวน 61,353 ล้ า นบาท ซึ่ง อ้ า งอิ ง ตาม
งบการเงินรวมของบริษัทประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามเกี่ยวกับกลุม่ สินค้ าและบริ การทางบรรจุภณ
ั ฑ์ว่า
เหตุใดยอดขายถึงเติบโตร้ อยละ 3 เนื่องจากเห็นว่า บริษัทน่าจะรักษาการเติบโตของยอดขายได้ ร้อยละ 6-8
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ ชี ้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจบริ การบรรจุภณ
ั ฑ์ เป็ นธุรกิจที่มี
การลงทุนสูง โดยบริษัทได้ มีการบริหารจัดการในทุกด้ านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องบริ หารจัดการในส่วนของ
โรงงานและเครื่ องจักรที่ได้ ใช้ อย่างเต็มกาลังการผลิตแล้ ว ซึง่ บริษัทต้ องใช้ เวลาในการลงทุนและขยายกาลังการผลิตต่อไป
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สาหรั บสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ผู้ด าเนิ น การประชุม ได้ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุน และ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึง่ ได้ จดั ส่งพร้ อมหนังสือเชิญประชุมเป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ เรี ยนเชิญ นายอัศวิน เตชะเจริ ญ วิกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็ น
ผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินต่อที่ประชุม
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ รายงานสรุ ปงบการเงินประจาปี 2560 ของบริ ษัทต่อที่
ประชุมดังนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)
งบกาไรขาดทุน
รายได้ จากการขายและให้ บริการ
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
อัตราส่ วนที่สาคัญทางการเงิน
อัตรากาไรขันต้
้ น
อัตรากาไรสุทธิ

ปี 2560

ปี 2559

% เพิ่ม / ลด

315,059
203,886
111,173
26.66

308,701
197,553
111,148
25.75

2.1%
3.2%
0%
3.5%

149,158
5,211
1.31

125,330
3,307
1.28

19.0%
57.6%
2.7%

19.07%
3.49%

18.03%
2.64%

5.8%
32.2%

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,080 ราย หรื อจานวน 3,648,578,630 เสียง
เห็นด้ วยจานวน

3,646,966,230 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9558

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

1,612,400 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0441

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงินปั นผล
สาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เชิญนายอัศวิน เตชะเจริ ญวิกุล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่
เป็ นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้ จงรายละเอียดการจัดสรรกาไรสาหรับรอบปี บัญ ชี
2560 ว่าบริ ษัทมีผลกาไรจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 4/2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน
2560 ในอัตราหุ้น ละ 0.15 บาท ดังนัน้ บริ ษั ทจึงเห็นควรให้ รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ ผ้ ูถื อหุ้น
รับทราบในการประชุมคราวนี ้
นอกจากนี ้ บริ ษัทขอเสนอการจ่ายปั นผลงวดสิ ้นปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกในอัตราหุ้น ละ 0.42 บาท โดยเมื่อรวมเงิน
ปั นผลที่จ่ายในคราวนี ้กับเงินปั นผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ ว จะเท่ากับว่าบริ ษัทได้ ประกาศจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ทังสิ
้ ้นในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท ทังนี
้ ้ บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อ
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปั นผลในวัน จันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทังนี
้ ้
ปั จจุบันบริ ษัท ได้ จัดสรรกาไรไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายครบตามจานวนแล้ วทัง้ สิ ้น 405,395,500 บาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จานวน 4,053,955,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ได้ จดั ส่งให้ กบั
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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ผู้ดาเนินการประชุมเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,085 ราย หรื อจานวน 3,648,579,256 เสียง
เห็นด้ วยจานวน

3,620,321,356 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.2255

28,257,900 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.7744

งดออกเสียงจานวน

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วยจานวน

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
จัด สรรก าไรเป็ น ทุน ส ารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงิน ปั น ผลสาหรั บ ผลการด าเนิ น งานประจ าปี 2560 ในอัต ราหุ้น ละ
0.57 บาท ทัง้ นี ้ โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท คงเหลือเงินปั นผลจ่ายงวดสิ ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยบริ ษัทกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม
2561 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปั นผล โดย
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิ ลนั ธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ ชี ้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในครัง้ นี ้ จะต้ องมีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ นจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
หรื อเท่ากับ
5 ท่าน โดยกรรมการทัง้ 5 ท่าน มีรายนามดังนี ้
1. นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี

ประธานกรรมการบริษัท

2. คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. พลเอกนิวตั ร มีนะโยธิน

กรรมการอิสระ

5. นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์

กรรมการอิสระ
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ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทัง้ 5 ท่าน
กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้ อมูลกรรมการทัง้ 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลาดับที่ 4 ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นายนที นาคธนสุกาญจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการบริ ษัทว่าได้ มีพิจารณาวาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เป็ นอย่างไร เนื่องจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ ได้ ระบุว่าคณะกรรมการควรกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
ไม่เกิน 9 ปี
ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ ชี แ้ จงว่า ทางคณะกรรมการบริ ษั ท ได้
พิจารณาในประเด็น ดังกล่าวแล้ ว โดยเห็นว่ากรรมการอิสระที่ มีวาระการดารงตาแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เป็ นบุคคลที่สร้ าง
คุณประโยชน์ต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก รวมทังได้
้ นาประสบการณ์ มาช่วยให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ กลับ
เข้ ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ จึง
ขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี ้บริษัทได้ เก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระที่ 5.1 การเลือกตัง้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็ นกรรมการบริษัทต่ ออีกวาระหนึ่ง
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,102 ราย หรื อจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,635,938,690
12,142,560
741,824
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.6468
0.3327
0.0203
0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม เลือกตัง้ นายเจริ ญ สิริวฒ
ั นภักดี เป็ น
กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง่
วาระที่ 5.2 การเลือกตัง้ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เป็ นกรรมการบริษัทต่ ออีกวาระหนึ่ง
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,102 ราย หรื อจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,643,927,551
4,894,499
1,024
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8658
0.1341
0.0000
0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม เลือกตัง้ คุณหญิงวรรณา สิริวฒ
ั นภักดี
เป็ นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง่
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วาระที่ 5.3 การเลือกตัง้ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็ นกรรมการบริษัทต่ ออีกวาระหนึ่ง
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,102 ราย หรื อจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,648,800,980
21,070
1,024
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9993
0.0005
0.0000
0.0000

มติ: ที่ ประชุม มี มติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกตัง้ นายประสิท ธิ์ โฆวิไลกูล
เป็ นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง่
วาระที่ 5.4 การเลือกตัง้ พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน เป็ นกรรมการบริษัทต่ ออีกวาระหนึ่ง
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,102 ราย หรื อจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,648,049,213
769,837
4,024
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9787
0.0210
0.0001
0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม เลือกตัง้ พลเอกนิวัตร มีนะโยธิ น
เป็ นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง่
วาระที่ 5.5 การเลือกตัง้ นายรั งสรรค์ ศรี วรศาสตร์ เป็ นกรรมการบริษัทต่ ออีกวาระหนึ่ง
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,102 ราย หรื อจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,507,914,026
140,908,204
1,204
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

96.1382
3.8617
0.0000
0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม เลือกตัง้ นายรังสรรค์ ศรี วรศาสตร์
เป็ นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึง่
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วาระที่ 6
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่
ผู้ด าเนิ น การประชุม ได้ เชิ ญ ดร.ชัย ยุท ธ ปิ ลัน ธน์ โอวาท ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่ า ตอบแทนและ
กากับดูแลกิจการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ ประชุมว่า เพื่ อรองรับการ
ขยายตัวของการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา เพิ่มจานวนกรรมการจากเดิม 15 ท่านเป็ น 16
ท่าน โดยเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่
้
จานวน 1 ท่าน ได้ แก่ นางฐาปณี เตชะเจริ ญวิกลุ เป็ นกรรมการใหม่ของ
บริษัท
ทัง้ นี ้ ประวัติและคุณ สมบัติโดยสังเขปของกรรมการที่ ได้ รับการเสนอชื่ อเข้ าดารงตาแหน่งใหม่ ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชุมลาดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นแล้ ว
ผู้ดาเนินการประชุม เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้ นางฐาปณี เตชะเจริ ญวิกลุ ผู้ที่ได้ รับการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเข้
้
า
ใหม่นนั ้ ได้ แสดงตน เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เห็นตัวจริงด้ วย
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ แจ้ งว่า เนื่องจากนางฐาปณี เตชะเจริ ญวิกุล ยังไม่ได้ รับ
การเลือกตังเข้
้ ามาเป็ นกรรมการ ในวันนี ้จึงไม่ได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และขออภัยในที่นี ้ด้ วย
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,119 ราย หรื อจานวน 3,648,834,059 เสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

3,586,578,501 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

98.2938

62,253,834 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

1.7061

1,724 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ เป็ นกรรมการใหม่ของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

หน้ าที่ 11 จาก 25

วาระที่ 7
พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
ผู้ด าเนิ น การประชุม ได้ เชิ ญ ดร.ชัย ยุท ธ ปิ ลัน ธน์ โอวาท ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่ า ตอบแทนและ
กากับดูแลกิจการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแลกิ จการ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ ประชุมว่า คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้ รับเงินเดือน
หรื อค่าที่ปรึกษาประจาจากบริ ษัท เป็ นจานวนไม่เกิน 50,000,000 บาท และเสนอให้ ที่ประชุมมอบอานาจให้ เป็ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่ า ตอบแทนและก ากับ ดูแ ลกิ จ การ และประธานกรรมการบริ ษั ท ในการก าหนด
รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้ กบั กรรมการแต่ละท่านตามหน้ าที่ และความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแ ลกิจการ ได้ แจ้ งข้ อมูล เพิ่ มเติม เพื่ อ ประกอบการ
พิจารณาว่า ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 25 ล้ านบาท เป็ นจานวนเงินที่บริ ษัทได้ กาหนดมาแล้ วประมาณ 15 ปี และหาก
เปรี ยบเทียบกับกาไรสุทธิและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริ ษัท(Market Capitalization) ในปี 2560 เปรี ยบเทียบ
กับปี 2546 คือ บริษัทมีกาไรสุทธิเป็ นจานวน 5,211 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้น 4 เท่า และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ
วันที่ 23 เมษายน 2561 มีจานวน 234,858 ล้ านบาท เติบโตเพิ่มขึ ้น 20 เท่า ทังนี
้ ้ ประธานกรรมการบริ ษัท และรองประธาน
กรรมการบริษัท ได้ แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนกรรมการมาโดยตลอด จึงเห็นว่าค่าตอบแทนที่นาเสนอในวงเงินไม่เกิน 50
ล้ านบาท หากเปรี ยบเทียบตามสัดส่วนดังกล่าวแล้ ว เป็ นจานวนเงินที่เหมาะสม เพื่อสามารถให้ ผลตอบแทนกรรมการบริษัท
ที่อนั จะเป็ นการสร้ างคุณประโยชน์ให้ กบั บริษัท
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,125 ราย หรื อจานวน 3,648,838,720 เสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

3,361,643,146 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

92.1291

287,140,200 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

7.8693

55,374 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0015

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึง่ มาประชุม
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอานาจให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริ ษัท ในการกาหนด
รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้ กบั กรรมการแต่ละท่านตามหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายจาก
บริษัท ตามที่เสนอข้ างต้ น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

หน้ าที่ 12 จาก 25

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญ นายประสิทธ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่
ประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรื อนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พชั ร
ปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรื อ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
หรื อนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 จากบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้ คนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อได้ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทางาน โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ
เกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท นอกจากนี ้ ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็ นที่ยอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเป็ นผู้ที่ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 จานวน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จานวน
1,740,000 บาท รวมเป็ นเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็ นจานวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ในจานวน 2,950,000 บาท ซึง่ ค่าสอบบัญชีในปี 2561 นี ้ เป็ นอัตราเดียวกับปี ก่อน
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,126 ราย หรื อจานวน 3,648,839,744 เสียง
เห็นด้ วยจานวน

3,648,825,370 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9996

ไม่เห็นด้ วยจานวน

11,900 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0003

งดออกเสียงจานวน

2,474 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ตามที่เสนอข้ างต้ น
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วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัตโิ ครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทให้ แก่ ผ้ ูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรื อ บริษัทย่ อย
(โครงการ BJC ESOP 2018)
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญ นายอัศวิน เตชะเจิญวิกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ น
ผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท ให้ มีความตังใจในการท
้
างาน เพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัทและ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ ูบริ หารและ/พนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และที่หาทดแทนได้ ยาก ให้ ทางานกับบริ ษัท
ต่อไปในระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยได้ เชิญ นายธีระ วีรธรรมสาธิต รองผู้จดั การใหญ่อาวุโส ฝ่ ายทรัพยากร
บุคคลกลุม่ บริษัทและงานสนุบสนุนส่วนกลาง ได้ ชี ้แจงในรายละเอียดให้ ที่ประชุมพิจารณา
รองผู้จัดการใหญ่ อาวุโส ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริ ษัทและงานสนุบสนุนส่วนกลาง ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า
ภายใต้ โครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จะซื อ้ หุ้น
สามัญของบริ ษัท ให้ แก่ผ้ ูบริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ที่เรี ยกว่าโครงการ BJC ESOP 2018 นัน้
บริ ษัทจะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมจานวน 80,000,000 หน่วย โดยจะจัดสรรให้ ทุก ๆ ปี เป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องกัน 5 ปี ปี ละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ให้ แก่ ผ้ ูบ ริ ห ารและ
พนักงานบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อยในแต่ละปี บริ ษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี และดาเนินการ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่ อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ต่อกรรมการหรื อพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ดังนัน้ ในปี 2561 นี ้ การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย
ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาในครัง้ นี ้ จึงเป็ นการเสนอให้ มีการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานของบริษัทและ/หรื อบริษัทย่อยเป็ นครัง้ แรกภายใต้ โครงการ BJC ESOP 2018 ซึง่ จะออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ในจานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกาหนดอายุของใบสาคัญ แสดงสิทธิ ไว้ จานวน 5 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นเอกสารประกอบการประชุมลาดับที่ 8 ที่ได้ สง่ ให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นแล้ ว
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โดยให้ คณะจัดการของบริ ษัท มีอานาจในการพิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้ องกับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ หรื อในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น หรื อการกาหนด
แก้ ไข หรื อเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้ เป็ นตามข้ อกาหนดของกฎหมายหรื อคาสัง่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง รวมทังมี
้ อานาจ
ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั ิตามโครงการ BJC ESOP 2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ ตามที่เห็นสมควร เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ ซงึ่ รวมถึง การจัดเตรี ยม แก้ ไข เจรจา ลงนาม ส่งคาขออนุญาต และ/
หรื อเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้ อมูล ยื่นคาขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่ นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรื อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ได้ แสดงความเห็นว่าโครงการ Employee Stock Option Program
และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นโครงการระยะยาวและส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นทุกครัง้ เมื่อมีการใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัท จึงขอเสนอให้ คณะกรรมการพิจารณาว่า เมื่อสิ ้นสุดในครัง้ นี ้แล้ ว ให้
งดเรื่ องโครงการดังกล่าว
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและผู้จัดการใหญ่ ได้ ชีแ้ จงว่า บริ ษั ทได้ คานึง ถึงความสมดุล ในทุก ๆ ด้ านแล้ ว โดย
โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษั ท
จานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วยต่อปี และจะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 0.40 ทังนี
้ ้ จะขอรับ
เรื่ องดังกล่าวไว้ พิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,144 ราย หรื อจานวน 3,648,842,180 เสียง
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,564,977,130

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.7015

83,465,040

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.2874

400,010

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมี สิท ธิ อ อกเสี ยงลงคะแนน อนุมัติ โครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย และ
มอบอานาจให้ คณะจัดการของบริ ษัท มีอานาจในการพิจารณากาหนด แก้ ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จาเป็ น
และเกี่ยวข้ องกับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกาหนดให้ กระทาได้ หรื อในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
ตามที่เสนอข้ างต้ น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

หน้ าที่ 15 จาก 25

วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 9
เรื่ องการพิจารณาอนุมตั ิโครงการ Employee Stock Option Program2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้ แก่ผ้ ูบริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”) บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ อง
ลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษั ท โดยตัดหุ้นสามัญ ที่ ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายก่ อนการเพิ่ มทุนจดทะเบี ยนบริ ษั ท เพื่ อรองรั บ
โครงการ BJC ESOP 2018 เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 136 และมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมที่มีแก้ ไขเพิ่มเติม) จานวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,053,955,000 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 4,034,626,699 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ายออกจานวน 19,328,301 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,166 ราย หรื อจานวน 3,648,849,656 เสียง
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,563,684,582

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6659

84,765,174

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3230

399,900

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จานวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 4,053,955,000 บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 4,034,626,699 บาท โดยการตัด หุ้ นสามัญ ที่ ยัง มิ ไ ด้
ออกจาหน่ายออกจานวน 19,328,301 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามที่เสนอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

หน้ าที่ 16 จาก 25

วาระที่ 11
พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ผู้ดาเนิ นการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุม พิ จารณาอนุมัติ การแก้ ไขเพิ่ม เติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่ได้ เสนอในวาระที่ 10 บริ ษัทจะดาเนินการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 4 โดยใช้ ข้อความใหม่แทน
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน

4,034,626,699 บาท

(สี่พนั สามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าบาท)

แบ่งออกเป็ น

4,034,626,699 หุ้น

(สี่พนั สามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึง่ บาท)

หุ้นสามัญ

4,034,626,699 หุ้น

(สี่พนั สามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้ อยเก้ าสิบเก้ าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

ไม่มี หุ้น

โดยแยกออกเป็ น:

(-)”

ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,168 ราย หรื อจานวน 3,648,849,766 เสียง
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,563,684,132

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6659

84,764,874

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3230

400,760

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมี สิ ทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ ไขเพิ่ ม เติม หนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน จด
ทะเบียน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

หน้ าที่ 17 จาก 25

วาระที่ 12
พิจารณาอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท*
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยสืบเนื่องจากวาระที่ 9
เรื่ องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดง
สิ ท ธิ ให้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห ารและพนัก งานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ท จะด าเนิ น การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย นอี ก จ านวน
80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,034,626,699 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,114,626,699
บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่ อรองรับโครงการ BJC
ESOP 2018
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,168 ราย หรื อจานวน 3,648,849,766 เสียง
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,565,027,602

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.7027

83,421,240

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.2862

400,924

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 4,034,626,699 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่จานวน 4,114,626,699 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่ มทุน
จานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ Employee Stock Option Program 2018
และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ บู ริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรื อบริษัทย่อย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

หน้ าที่ 18 จาก 25

วาระที่ 13
พิจารณาอนุมัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามวาระที่ 12 บริ ษัทจะดาเนินการแก้ ไขหนั งสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 โดยใช้ ข้อความ
ต่อไปนี ้แทน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน 4,114,626,699 บาท
แบ่งออกเป็ น

4,114,626,699 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น ”

4,114,626,699 หุ้น

(สี่พนั หนึ่งร้ อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้ อย
เก้ าสิบเก้ าบาท)
(สี่พนั หนึ่งร้ อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้ อย
เก้ าสิบเก้ าหุ้น)
(หนึง่ บาท)
(สี่พนั หนึ่งร้ อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้ อย
เก้ าสิบเก้ าหุ้น)

ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,172 ราย หรื อจานวน 3,648,850,743 เสียง
เห็นด้ วยจานวน
ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,563,295,835

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.6552

85,153,874

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.3337

401,034

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
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วาระที่ 14
พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เสนอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเพื่อรองรับการใช้
สิ ท ธิ ต ามโครงการ BJC ESOP 2018 โดยมี รายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏในวาระที่ 9 เรื่ อ งการพิ จ ารณาอนุมัติ โครงการ
Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิท ธิให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของ
บริษัท และ/หรื อบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”)
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และพนักงานของบริ ษั ท และ/หรื อบริ ษัทย่อย
ภายใต้ โครงการ BJC ESOP 2018
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย ที่จะออกและ
เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูบ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่อ ยที่ จ ะเสนอขายภายใต้ โครงการ
Employee Stock Option Programในปี 2562 –2565 (2019–2022)
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะจัดการของบริษัทมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น
1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื อ้ หุ้นสามัญของบริ ษัทที่
ออกและเสนอขายให้ แก่ผ้ บู ริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ภายใต้ โครงการ BJC ESOP
2018 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2) การเข้ าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังด
้ าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริ ษัท เข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอัน
จาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึง่ สรุปผลได้ ดงั นี ้
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,173 ราย หรื อจานวน 3,648,850,993 เสียง
เห็นด้ วยจานวน

3,565,029,443

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

97.7027

83,421,540

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

2.2862

400,010

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิ
การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่ มทุนของบริ ษั ทเพื่ อรองรับการใช้ สิทธิ ตามโครงการ BJC ESOP 2018 และมอบหมายให้ คณะ
จัดการของบริษัทมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ

วาระที่ 15
พิจารณาอนุมัตเิ พิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เชิญ นายอัศวิน เตชะเจิญวิกลุ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เป็ น
ผู้ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี ้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขาย
หุ้น กู้เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ น าเงิ น ที่ ได้ จ ากการออกและเสนอขายหุ้น กู้ไปช าระคื น หุ้ นกู้เดิ ม (Refinancing) และ/หรื อ ใช้ ในการ
ด าเนิ น งาน และ/หรื อ ขยายธุ ร กิ จ และ/หรื อ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษั ท หรื อ เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดเบื ้องต้ นของหุ้นกู้มีดงั นี ้
รายละเอียดเบื ้องต้ นของหุ้นกู้มีดงั นี ้
วัตถุประสงค์ :

ชนิด:

สกุลเงิน:

เพื่อนาเงินที่ได้ จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชาระคืนหุ้นกู้เดิม (Refinancing) และ/หรื อ
ใช้ ในการดาเนินงาน และ/หรื อ ขยายธุรกิจ และ/หรื อ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท หรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
หุ้นกู้ทกุ ประเภทและรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรื อไม่ระบุชื่อ มีหรื อไม่มีหลักประกัน
หรื อผู้คา้ ประกัน มีหรื อไม่มีผ้ ูแทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้ อยสิทธิ หรื อไม่ด้อยสิทธิ ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กับความ
เหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปั จจัยอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า
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มูลค่ ารวมของหุ้นกู้:

การเสนอขาย:

อัตราดอกเบีย้ :

อายุของหุ้นกู้:
การไถ่ ถอนก่ อน
กาหนด:
อานาจกาหนด
รายละเอียดอื่นๆ:

เพิ่มเติมวงเงินในการออกหุ้นกู้อีกจานวนไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้น
กู้ของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดทุ
้
กประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้ องมีจานวนไม่เกิน
150,000 ล้ านบาท หรื อสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ ว
หรื อซื ้อคืนได้ ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจาหน่ายแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับการไถ่ถอน
ไม่วา่ ณ ในขณะใดขณะหนึง่ จะต้ องมีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น (revolving basis)
เสนอขายหุ้นกู้ทงั ้ หมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ นหลายชุดหรื อชุดเดียว หรื อทยอย
ออกหุ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้ แก่ผ้ ูลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/
หรื อ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ลงทุนที่มีลกั ษณะเฉพาะ
ตามความหมายที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้ อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรื อในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน หรื อตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ทัง้ นี ้ ให้ อยู่ภ ายใต้ บังคับของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
และ/หรื อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อประกาศ
หรื อกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และบริษัทอาจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่
ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ให้ คณะกรรมการบริษัทหรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจดังนี ้
1) กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี ้ย อายุการไถ่
ถอน การแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการเสนอขาย
ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2) แต่งตัง้ ที่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรื อหลักทรัพย์ และ/หรื อบุคคลอื่ นใดใน
กรณีที่จะต้ องมีการแต่งตังตามกฎเกณฑ์
้
ที่เกี่ยวข้ องหรื อในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3) ติดต่อ เจรจา เข้ าทา ลงนาม แก้ ไข สัญญาและ/หรื อเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ ข้อมูล
ยื่นเอกสารหลักฐานกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์
และ/หรื อ หน่วยงานอื่ นใดที่ เกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจน
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องหรื อ จาเป็ นได้ ทกุ ประการตามที่เห็นควร
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ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่าในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน
ไม่เกิน 150,000 ล้ านบาท จะทาให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นอัตราเท่าไหร่ และในปี 2561 บริ ษัท
จะมีแผนการรวมและการซื ้อกิจการ (Mergers and Acquisitions หรื อ M&A) อีกหรื อไม่
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ ได้ ชี แ้ จ้ งว่า ณ ปั จ จุบัน บริ ษั ท ออกหุ้น กู้ไปแล้ วทัง้ สิ น้
ประมาณ 120,000 ล้ านบาท และข้ อกาหนดทางการเงินของหุ้นกู้ได้ กาหนดอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระหนี ้ดอกเบี ้ยสุทธิ ต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ไว้ ไม่เกิน 2.0 เท่า ซึ่งปั จจุบนั อยู่ที่ 1.38 เท่า อย่างไรก็ดี แม้ ว่า บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ เพิ่มวงเงินในการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้ นี ้แล้ ว อัตราส่วนดังกล่าว ก็ยงั ไม่เกินข้ อกาหนดทางการเงินของหุ้นกู้ ในส่วนแผนการรวมและการ
ซื ้อกิจการนัน้ บริ ษัทยังคงมองหาโอกาสการเติบโตในการดาเนินธุรกิจ หากการควบรวมและการซื ้อกิจการสามารถต่อยอด
การดาเนินงานของบริษัทได้ ก็อาจจะพิจารณาดาเนินการต่อไป
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ เสนอแนะต่อบริษัทว่า ควรมีการออกหุ้นกู้ในประเภท
ต่าง ๆ อย่างครบถ้ วน เช่น การออกหุ้น กู้ประเภทหมุน เวียนตลอดชี พ หรื อหุ้นกู้ป ระเภทคล้ ายทุน โดยพิ จารณาความ
เหมาะสมจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทากาไร และอัตราส่วนหนี ้สินที่ดี อย่างไรก็ตาม Mr. Basant
Kumar Dugar ได้ กล่าวชมเชยถึงผลการดาเนินกงานของบริ ษัทที่เติบโตเพิ่มขึ ้น และอยากเห็นบริ ษัทมีผลการดาเนินงานที่
เติบโตเพิ่มขึ ้นในอนาคตที่ดีไปต่อไป
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ กล่าวขอบคุณสาหรับข้ อแนะนาดังกล่าว และได้ ชี ้แจงว่า
บริษัทได้ มีการพิจารณาการออกหุ้นกู้อย่างครอบคลุมทุกรูปแบบแล้ ว
วาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุม 2,173 ราย หรื อจานวน 3,648,850,993 เสียง
เห็นด้ วยจานวน

3,640,062,152 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.7591

8,786,881 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.2408

1,960 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้ วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท จานวนไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท
และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริ ษัทที่ยงั ไม่ได้ ไถ่ถอนทังหมดทุ
้
กประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้ องมีจานวนไม่เกิน
150,000 ล้ า นบาท หรื อ สกุ ล เงิ น อื่ น ในจ านวนเที ย บเท่ า และการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มวงเงินในการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามที่เสนอ
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วาระที่ 16
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นใดเพื่อพิจารณา
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเป็ นการทัว่ ไป
นายศรี สขุ เทียนสันติสขุ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ แสดงความคิดเห็นเรื่ องรถมินิ บิ๊กซี เคลื่อนที่ที่ขายสินค้ า
อุป โภคบริ โภคว่า เป็ น สิ่ งที่ ดี ซึ่งอาจท าเป็ น สาขาย่อ ยเคลื่ อ นที่ ข องบิ๊ ก ซี ได้ จึงได้ เสนอแนะว่า บริ ษั ท ควรเชิ ญ ชวนให้
ประชาชนที่ขายเดิม เข้ ามาเป็ นสมาชิกของบิ๊กซี เพื่อเป็ นการเพิ่มยอดขายของบริษัทได้
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ให้ กาลังใจบริษัทในการดาเนิน
ธุรกิจ
นางสาวโศรยา เดโชเกียรติถวัลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถาม เรื่ องแผนการดาเนินงานใน 3 – 5 ปี
ข้ างหน้ าของบริ ษัท เป็ นอย่างไร เนื่องจากรายได้ หลักของบริ ษัท ส่วนใหญ่ มาจากธุรกิจค้ าปลีก ที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้ าง
รุนแรง และสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทคาดหวังในการเข้ าไปซื ้อ “ตลาดดอทคอม” ไว้ อย่างไร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ ชีแ้ จง เรื่ องแผนการดาเนินงานว่า ธุรกิจ ค้ าปลีกมีการ
แข่งขันที่สงู อยู่แล้ ว ก่อนที่ บริ ษัทจะได้ ธุรกิจของบิ๊กซีมา เนื่องจากทุกกลุ่มธุรกิจมีค่แู ข่ง ในระดับโลก ซึ่งไม่ได้ มีการแข่งขัน
มากไปกว่าในปั จจุบนั โดยแนวโน้ มการเติบโตของบริ ษัท ได้ มีการจัดกลุม่ โครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจ โดยมีผ้ บู ริหารระดับสูง แต่ละ
สายกลุ่มธุรกิจดูแลรับผิดชอบ เพื่อผลักดันธุรกิจในกลุ่มที่เกี่ยวข้ องและในธุรกิจหลัก เช่น บิ๊กซี ได้ มีแผนการทาการตลาด
การลงทุนด้ านเทคโนโลยี เพื่อเป็ นการผสมผสานกันระหว่างการขายสินค้ าทางออนไลน์ และหน้ าร้ านในปั จจุบันให้ มาก
ยิ่งขึน้ หรื อกลุ่มสินค้ าและบริ การทางบรรจุภัณฑ์ ได้ มีการขยายฐานการผลิต เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ในเรื่ องการเข้ าไปซื ้อ “ตลาด
ดอทคอม” ไม่ได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบีเจซี และบิ๊กซี แต่อย่างใด
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ สอบถามภาพรวมของบีเจซี ในปี 2561 ว่าในแต่
ละกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตอย่างไร และจากที่บริ ษัทได้ ไปร่ วมงานบริ ษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ในทุก
ไตรมาส ผู้บริ หารได้ นาความเห็นมาพัฒนาอย่างไรบ้ าง และได้ เสนอให้ มีการปรับปรุงความสดของอาหารสดของบิ๊กซี และ
เสนอแนะว่าของว่างที่แจกผู้ถือหุ้นควรเป็ นของว่างที่ทานแล้ วอิ่ม และขอบคุณที่เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาเป็ นของว่าง
ทังนี
้ ้ ได้ แจ้ งว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหลายรายรวมถึงตน ไม่ได้ รับเอกสารประกอบการประชุมในวันนี ้
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ เสนอแนะ เรื่ องสถานที่นงั่ ของกรรมการ ควรจัดให้
มีการยกพืน้ ให้ สงู กว่าระดับที่ผ้ ถู ือหุ้น เพื่อ ผู้ถือหุ้นได้ เห็นกรรมการทุกท่าน โดยในวาระเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตาม
วาระ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ควรออกจากห้ องประชุม ด้ วย และกล่าวชื่นชมที่ประธานกรรมการบริ ษั ท ที่ได้ เข้ าร่วม
ประชุมในวันนี ้
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นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ได้ แสดงความคิดเห็น เรื่ องสิทธิประโยชน์ ส่วนลดที่ให้ กบั
ลูกค้ าควรมีความหลากหลายและมากขึ ้น เนื่องจากหากเปรี ยบเทียบกับห้ างอื่นแล้ ว จะได้ รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ซึ่ง
ควรหาพันธมิตรมาเสริ มธุรกิจของบริ ษัท หรื ออาจสร้ างบัตรเครดิตของบริ ษัทขึ ้นมาเอง และพยายามสร้ างสมาชิกของบริ ษัท
ให้ มีสิ่งต่างๆ เพิ่มเติมจากเดิม เช่น สมัครบัตรเครดิตของบริ ษัทครบ 1,000 บาท มีคปู องเครื่ องเล่น และในครัง้ ถัดไป อาจเป็ น
การให้ สว่ นลด 100 บาท เป็ นต้ น
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสาหรับคาแนะนา และแจ้ งต่อ
ผู้ถือหุ้นว่า ภายหลังจากการประชุมแล้ ว ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ จะประสานการให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ องต่อไป
เมื่ อ ไม่ มี เรื่ อ งอื่ น ใดเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณา ประธานได้ ก ล่า วขอบคุณ ผู้ถื อ หุ้น ทุก ท่ า น ที่ ได้ ร่ว มกัน เสนอ
ข้ อคิดเห็นอันเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทในครัง้ นี ้ และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 17.10 น.
ทังนี
้ ้ เมื่อดาเนินการประชุมเสร็ จสิ ้น มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วม
ประชุมทังสิ
้ ้นจานวน 2,185 ราย นับจานวนหุ้นได้ 3,648,964,516 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 91.2835 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทจานวน 3,997,398,499 หุ้น

ลงนาม__ - นายเจริ ญ สิ ริวฒ
ั นภักดี - ___ประธานที่ประชุม
(นายเจริญ สิริวฒ
ั นภักดี)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

ลงนาม

- นางพัตราพร ภูวะเสถี ยร -_ _ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางพัตราพร ภูวะเสถียร)
เลขานุการบริษัท

ลงนาม

- นายวิ ทยา แก้วกังสดาล_-____ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
(นายวิทยา แก้ วกังสดาล)
เลขานุการที่ประชุม
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