รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2558 ของบริษทั เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 เวลา 15.20 น.
ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา
15.20 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 317 ท่าน และรับมอบฉั นทะมา
ประชุมจานวน 545 ท่าน รวมเป็น 862 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 1,457,272,411 หุ้น หรือร้อยละ 91.5244 ของหุ้นที่
จาหน่ายได้ทั้งหมดจานวน 1,592,221,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อดาเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 953 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,457,535,883 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 91.5411 ของหุ้นชาระแล้วของ
บริษัทจานวน 1,592,221,000 หุ้น
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประชุ ม เป็ น ไปโดยเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประธานมอบหมายให้ น ายธี ร ศั ก ดิ์
นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระทั้งหมดเว้นแต่วาระการประชุมที่ 10 และ 11
มอบหมายให้นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) และ
มอบหมายให้นางสุจิตรา วิชยศึกษ์ และนายวิทยา แก้วกังสดาล ทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)
ผู้ดาเนินการประชุมได้แนะนากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท
4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
5. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
6. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
7. นายปณต สิริวัฒนภักดี

8. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
9. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ
10. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
11. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช
12. พลตารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ และ
13. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

ทั้งนี้ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้
1. นายปฐพงศ์ เอีย่ มสุโร
2. นายธีระ วีรธรรมสาธิต

ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัท

3. นายมนัส มนูญชัย
4. นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข
5. นายศุภกิจ อัศวชัย
6. นายธรรมนิตย์ เบญจาภิบาล

ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ และ ฝ่ายบริหารงาน
สนับสนุนกลุ่มบริษัท
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงินกลุ่มบริษัท
ผู้อานวยการ
ฝ่ายบัญชี
ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริหารการเงิน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คุณชวาลา เทียนประเสริฐกิจ จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญ ชี จากัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ร่วมด้วยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เจดี
พาร์ท เนอร์ส จากั ด ได้ แก่ คุ ณ จิ รยง อนุ ม านราชธน คุ ณ ดวงใจ หล่อ เลิ ศ วิท ย์ คุ ณ กนกกร พรสวัสดิ์ และจาก
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จากัด ได้แก่ คุณประเสริฐ ภัทรดิลก คุณนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม คุณสุมาลี ตันตยาภรณ์
ผู้ด าเนิ น การประชุ ม ได้ แจ้ งได้ แ จ้ งต่ อ ผู้ ถื อหุ้ น ว่า เพื่ อให้ ก ารด าเนิ น การประชุ ม ครั้งนี้ เป็ น ไปโดยเรีย บร้อ ยและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้ถือหุ้นทุกราย ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงและทาความเข้าใจกับ
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
การซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถามและแสดงความเห็นได้อย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยที่การประชุมจะไม่รบกวนเวลา
ของท่านผู้ถือหุ้นมากเกินสมควร ท่านผู้ถือหุ้นควรถือปฏิบัติดังนี้
1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดาเนิ นการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม
กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ยกมือขึ้น เพื่อให้ประธานในที่ประชุม หรือผู้ดาเนินการ
ประชุมอนุญาต ซึ่งหากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถามหรือแสดงความเห็นหลายท่าน ประธานในที่ประชุม หรือ
ผู้ดาเนินการประชุมจะพิจารณาโดยคานึงถึงผู้ถือหุ้นที่ยังมิได้มีโอกาสซักถามหรือแสดงความเห็นก่อน ซึ่งประธาน
ในที่ประชุม หรือผู้ดาเนินการประชุมจะเป็นผู้จัดลาดับให้
3. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นที่ไมโครโฟน โดยแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่
ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง โดยการซั กถามหรือแสดงความเห็นจะต้องเป็นการ
กล่าวกับประธานในที่ประชุม หรือผู้ดาเนินการประชุมเท่านั้น จะไม่มีการกล่าวหรือโต้แย้งกับผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือ
ออกชื่อผู้ถือหุ้นรายอื่นหรือบุคคลอื่นโดยไม่จาเป็น และจะใช้เวลาอย่างเหมาะสม กล่าวคือ ไม่ควรเกินครั้งละ 5
นาที
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4. ในกรณี ที่ ผู้ถื อ หุ้ น มี ค าถามหรือ ความเห็ น ที่ น อกเหนื อ จากวาระที่ ก าลั งพิ จ ารณา ให้ น าไปสอบถาม หรือ ให้
ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถาม
อย่างกระชับ และ งดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้
ใช้สิทธิด้วย
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ บริษัทใช้ระบบบาร์โคดเช่นเดียวกับการประชุมในครั้งก่อน ซึ่งระบุข้อมูลของผู้ถือหุ้นแต่
ละรายเพื่อประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช้ ซึ่งได้รับการยืนยันและสาธิต จากบริษัทผู้
ให้บริการว่าจะสามารถช่วยอานวยความสะดวกและช่วยประหยัดเวลาได้มาก
รายละเอียดทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หน้า
87- 88 ของหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 กล่าวโดยสรุป คือ
1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ (เฉพาะผู้รับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผู้ถือหุ้น หรือ
ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุให้ลงคะแนนตามที่เห็นสมควร) ที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนน ซึ่งครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 11 วาระ โดยมีรอยปรุให้ฉีกออกเป็นแผ่นย่อยสาหรับแต่ละ
วาระได้ โดยในแต่ละแผ่นย่อยนั้น จะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง
อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดตามที่ได้แจ้งข้างต้นยังไม่ได้รับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน
หรือได้รับไม่ครบขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านนอกห้องประชุมเพื่อให้ออกใบแทนโดยด่วน มิฉะนั้น ท่านจะ
ไม่สามารถร่วมออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
2. หากผู้ รับ มอบฉัน ทะที่ ถือหนังสือ มอบฉั นทะแบบ ข ที่มี ผู้ถื อหุ้น หรือผู้ม อบฉัน ทะ กาหนดให้ ผู้รับมอบฉัน ทะ
ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะมาแล้ว จะไม่ได้รับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนน เนื่องจากคะแนนที่ลงคะแนนมาแล้วล่วงหน้า จะบันทึกในระบบ และนามานับ รวม เมื่อมีการนั บ
คะแนนในแต่ละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงให้ถือว่า หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะ จะต้องใช้บัตรหลักฐานการออก
เสียงลงคะแนนสาหรับทุกวาระ
4. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อ ให้ก ารด าเนิ นการพิจ ารณาในแต่ละวาระเป็ นไปด้วยความรวดเร็ว ดังนี้ ในการ
ลงคะแนนเสียงสาหรับทุกวาระยกเว้นในวาระที่ 5 (วาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ) และวาระที่ 10 (วาระเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจานวนเสียงต่อมติที่นาเสนอ และสาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
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ด้ วยหรืองดออกเสี ยง ให้ ผู้ถื อหุ้ นลงคะแนนในบั ตรลงคะแนนที่ บริษั ทจั ดให้ และยกมื อให้ เจ้ าหน้ าที่ ไปเก็ บบั ตร
ลงคะแนน
ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วน
ที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สาหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
สาหรับวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น เนื่องจากจะมีการลงคะแนนสาหรับ
กรรมการแต่ละท่านแยกกันไป ดังนั้น เพื่อให้บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง และวาระที่ 10 (วาระเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม) ซึ่งเป็นวาระสาคัญ บริษัทจะเก็บบัตร
ลงคะแนนทุกใบ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง
จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ซึ่ง
จะมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อนามาคานวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจานวนเท่าไหร่
การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ และจะถือเป็นบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไม่ได้แสดงเจตนาใด ๆ
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ในกรณีทผี่ ู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับด้วยทุกครั้ง
5. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทันและ
วาระที่เหลืออยู่เท่านั้น
นอกจากนี้ คะแนนเสีย งรวมของจานวนผู้ถือ หุ้น ในแต่ละวาระอาจไม่เ ท่า กัน เนื่อ งจากการทยอยเข้า ห้อ ง
ประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทาให้จานวนผู้เข้าร่ วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน สาหรับผู้ถือ
หุ้น ที่ป ระสงค์จ ะกลับ ก่อ น หรือ ไม่อ ยู่ในห้อ งประชุม ในวาระใด ผู้ถือ หุ้น สามารถใช้สิท ธิของท่า นได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม
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6. ประธานในที่ป ระชุม หรือ ผู้ดาเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้นจะดาเนินการประชุมในวาระต่อเนื่องกันไป
โดยไม่ร อผลการนับ คะแนนในวาระนั้น และเมื่อ ดาเนิน การประชุม ในวาระต่อ ไปเสร็จ สิ้น แล้ว จึง จะขอให้
เลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระที่ผ่านมา และดาเนินการเช่นนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการ
ประชุม
7. เพื ่อ ให้ ก ารนับ คะแนนเสีย งเป็น ไปโดย โปร่ ง ใส การนั บ คะแนนเสี ย งจะกระท าโดยผู้ ต รวจนั บ คะแนน
ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผู้ถือหุ้นอาสา
ผู้ดาเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ท่าน ประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1
ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ทั้ งนี้ คุ ณ ไฮ หว่ อ ง ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ เสนอตั ว เข้ า เป็ น คณะกรรมการตรวจนั บ คะแนนร่ วมกั บ ตั วแทนผู้ สอบบั ญ ชี คื อ
คุณธนัชชา สุขโหตุ และตัวแทนสานักกฎหมาย คือ คุณพัชรนนท์ บารุงสุข การประชุมได้ดาเนินไปตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558
ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2558 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาไม่ ได้มาร่วมประชุม แต่ยังคงสนใจ
ติดตามการประชุมแต่ปรากฏว่าในรายงานการประชุมฉบับนี้ไม่มีการบันทึกรายละเอียดเท่าที่ควรจึงมีความเห็นว่า
ผู้บันทึกการประชุมควรจะบันทึกรายละเอียดให้มากกว่านี้
ประธานกล่าวขอบคุณสาหรับความคิดเห็น และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เพิ่มเติม
นาย Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้ น แสดงความเห็นว่า เพื่ อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ การก ากับ ดูแลกิ จการที่ ดี
บริษัทควรจัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาภายใน 14 วันนับจากเสร็จสิ้นการประชุมและผู้บันทึก
การประชุมควรเป็นกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม
2558 ตามที่เลขานุการที่ประชุมเสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจานวน

1,457,335,242

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9905

ไม่เห็นด้วยจานวน

60,829

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0041

งดออกเสียงจานวน

58,500

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0040

บัตรเสีย

18,900

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0012

1,457,473,471

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จานวนหุ้นรวม

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2557
ผู้ดาเนินการประชุมขอเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ แถลงต่อ
ผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แนะนาผู้บริหารระดับสูงต่อผู้ถือหุ้น และได้แถลงผลการดาเนินงาน
ของกลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และสรุปเหตุการณ์สาคัญในปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
ภาพรวมผลประกอบการ
สาหรับปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการ 43,423 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8
จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของทุกกลุ่มสินค้าและบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสินค้าและบริการ
ทางอุปโภคบริโภคและกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค
สาหรับ ปี 2557 บริษั ทและบริษั ทย่ อยมี กาไรขั้น ต้ นเท่ ากับ 9,780 ล้ านบาท ลดลงร้อ ยละ 3.1 จากปี ก่อ น
ส่วนอัตรากาไรขั้นต้นของปี 2557 เท่ากับร้อยละ 22.5 ลดลงร้อยละ 1.4 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาต้นทุน
วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์และกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค
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สาหรับปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 7,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 จากปี
ก่อน และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 17.6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปีก่อน
กาไรจากการดาเนินงานสาหรับปี 2557 เท่ากับ 2,949 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.5 จากปีก่อน
กาไรสุทธิก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสาหรับปี 2557 เท่ากับ 1,856 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 29.0 จาก
ปีก่อน ส่วนกาไรสุทธิ เท่ากับ 1,680 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30.8 จากปีก่อน โดยมีอัตรากาไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 3.9
ลดลงร้อยละ 1.9 จากปีก่อน
บริษัทและบริษัทย่อย มีกาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2557 เท่ากับ 1.06 บาท เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึง่ มีกาไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 1.53 บาท
สรุปผลประกอบการจาแนกตามกลุ่มธุรกิจ


กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์

ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2557 เท่ากับ 18,074 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ
1.8 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงกว่ายอดขายที่ลดลงของธุรกิจ
บรรจุภัณฑ์แก้ว
กาไรสุทธิสาหรับปี 2557 เท่ากับ 1,245 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 22.0 จากปีก่อน และมีอัตรากาไรสุทธิ
เท่ากับร้อยละ 6.9 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 9.0 ในปีก่อน เนื่องจากราคาวัตถุดิบในกลุ่มบรรจุภัณฑ์แก้วที่สูงขึ้นและ
ค่าใช้จ่ายในการปิดเตาที่โรงงานแก้วที่ราษฎร์บูรณะ ในขณะที่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องยังคงมีความสามารถในการ
ทากาไรที่ดีและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้วในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 11,052 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 61 ของ
รายได้จากการขายของกลุ่ม สินค้าและบริการทางบรรจุภัณ ฑ์ โดยยอดขายของธุรกิจบรรจุภัณ ฑ์แก้ว ในปี 2557
ปรับตัวลดลง ร้อยละ 3.3 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสาเหตุหลักจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวโดยเฉพาะ
กลุ่มเครื่องดื่ม
กาไรสุทธิสาหรับปี 2557 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากราคาเศษ
แก้วและค่าพลังงาน อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการปิดเตาที่ราษฎร์บูรณะ
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ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋อง
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 7,022 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 39
ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ โดยยอดขายของธุรกิจบรรจุภัณฑ์กระป๋องในปี
2557 ขยายตัวร้อยละ 11.1 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า โดยเป็นการเติบโตหลักๆ จากยอดขายของธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม
กาไรสุทธิสาหรับปีของกลุ่มบรรจุภัณ ฑ์กระป๋องยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม โดยความสามารถในการทากาไรของกลุ่มดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556


กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค

กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 16,285 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4
จากปีก่อน โดยการเติบโตหลักๆ มาจากกลุม่ สินค้าอุปโภคในประเทศและธุรกิจกระจายสินค้าในประเทศเวียดนาม
กาไรสุทธิสาหรับปี 2557 ปรับลดลงจากปี 2556 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ภาวะการแข่งขันใน
ตลาดที่รุนแรง และต้นทุนวัตถุดิบทางการผลิตที่สูงขึ้น
กลุ่มธุรกิจอาหาร
กลุ่มธุรกิจอาหารในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 4,708 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 29 ของรายได้
จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยปรับตัวลดลงร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
หน้า เป็นผลมาจากการใช้จา่ ยของผู้บริโภคชะลอตัว ทาให้ยอดขายสินค้าขนมขบเคี้ยวปรับลดลง สภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรงและต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึน้ ยังคงส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรของกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภค
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 6,650 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 41 ของ
รายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่ง
เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในธุรกิจสินค้าสาหรับเด็ก ธุรกิจเครื่องเขียน และธุรกิจผลิตภัณฑ์
ของใช้ในครัวเรือนและสินค้าใช้แล้วทิ้ง ในส่วนของความสามารถในการทากาไรของกลุ่ม ลดลงเล็กน้อยเนื่องจาก
ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น เช่น เศษกระดาษและเยื่อกระดาษใยยาว อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารเพื่อเป็นการปรับตัวกับภาวะต้นทุนสินค้าที่สูงขึ้น
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กลุ่มธุรกิจต่างประเทศ
ยอดขายของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2557 มีสัดส่วนร้อยละ 28 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและ
บริการทางอุปโภคบริโภค ทั้งนี้ประเทศเวียดนามยังคงเป็นตลาดการค้าต่างประเทศหลักของบริษัท โดยยอดขายจาก
ประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 24 จากปี 2556 และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้กาไร
สุทธิของกลุ่มธุรกิจต่างประเทศในปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556


กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค

กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิคในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 7,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
5.9 จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของยอดขายในกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
ก าไรสุ ท ธิ ส าหรั บ ปี 2557 เท่ า กั บ 598 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 4.0 จากปี ก่ อ น โดยเป็ น ผลมาจาก
ความสามารถในการทากาไรของกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิคดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการเลือกงานโครงการที่ให้
ผลตอบแทนสูง
กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
ยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์ในปี 2557 มียอดขายเท่ากับ 3,934 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 51 ของรายได้จากการขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และเทคนิค ซึ่งยอดขายดังกล่าว
ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในช่วงปี 2556 – 2557
กาไรสุทธิสาหรับปี 2557 ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2556 จากอัตรากาไรขั้นต้นที่ลดลงของธุรกิจเวชภัณฑ์
กลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
ยอดขายของกลุ่ ม สิ น ค้ า และบริ ก ารทางเทคนิ ค ในปี 2557 มี สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 49 ของรายได้ จ าก
การขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณ ฑ์ และเทคนิค โดยยอดขายของกลุ่มสินค้าและบริการทางเทคนิค
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับอาหารและเบเกอรี่ และธุรกิจโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี เนื่องจาก
ในปี 2557 มีการรับงานก่อสร้างและงานรับทาโครงสร้างเหล็กทีเ่ พิ่มมากขึ้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
รายงานประจาปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557
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นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เสนอแนะว่า การตอบคาถามในวาระนี้ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวาระที่ 3 เรื่องพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยู่แล้ว และเกรงว่าจะซ้าซ้อน จึงเสนอให้ที่ประชุมเปิดโอกาสให้
ซักถามในอีกวาระหนึ่งแทนเพื่อความรวดเร็ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระ
เพื่อทราบ จึงจะไม่มีการลงมติ
ที่ป ระชุ มรับ ทราบรายงานของคณะกรรมการบริษั ท ประจาปี 2557 ตามที่ ประธานเจ้ าหน้าที่ บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่แถลง
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นเรื่องพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว
เห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปีดังกล่าว ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกต้อง
ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมี
รายละเอียดปรากฎในงบการเงินประจาปี 2557 ทั้งนี้ ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปในประเด็นสาคัญต่อที่ประชุม
ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารและกรรมการผู้ จั ดการใหญ่ ได้ รายงานสรุ ป ต่ อที่ ประชุ มว่ า งบแสดงฐานะการเงิ นและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนทั้งสิ้น
45,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีกอ่ น จานวน 677 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดยมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี
ก่อน ดังนี้
ลูกหนี้การค้า จานวน 8,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 562 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 โดยเป็นการเพิม่ ขึ้นตามการ
เจริญเติบโตของยอดขาย ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า ปี 2557 คิดเป็นเท่ากับ 5.43 เท่า เปรียบเทียบ
กับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ 5.79 เท่า
 สินค้ า คงเหลือ จ านวน 7,856 ล้า นบาท ลดลง 587 ล้ านบาท คิ ด เป็ นร้อยละ 7.0 โดยส่ว นใหญ่ สิน ค้ า

คงเหลือที่ลดลงมาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
ในปี 2557 คิดเป็นเท่ากับ 4.13 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ที่คิดเป็นเท่ากับ 4.20 เท่า
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 เงินลงทุนในบริษัทร่วม จานวน 480 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.8 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากส่วน

แบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
 เงินลงทุนระยะยาวอื่น จานวน 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.3 ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น

จากการลงทุนในธุรกิจกระจายสินค้า
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จานวน 19,736 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,129 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 เกิดจาก

บริษัทและบริษัทย่อยมีการลงทุนเพิ่มขึ้น 3,363 ล้านบาท โดยมาจากกลุ่มธุรกิจหลัก คือ กลุ่มสินค้าและ
บริก ารทางบรรจุ ภัณ ฑ์ 2,828 ล้านบาท และกลุ่ มสิน ค้าและบริก ารทางอุป โภคบริโภค 262 ล้านบาท
ขณะเดียวกันบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเสื่อมราคาสะสมเพิ่มขึ้นจากการตัดค่าเสื่อมราคา 2,126 ล้านบาท
ทั้งนี้ บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.4 เปรียบเทียบกับปีก่อน
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.9
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น จานวน 1,279 ล้านบาท ลดลง 120 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.6 ส่วนใหญ่จาก

ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนทั้งสิ้น 26,904 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิ้นปีก่อนจานวน 100 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 ซึ่งมีรายละเอียดเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปีก่อน ดังนี้
 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย จานวน 16,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.5 โดย

เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น จานวน 3,999 ล้านบาท และเป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว
จานวน 3,746 ล้านบาท
 เจ้าหนี้การค้า จานวน 4,813 ล้านบาท ลดลงจานวน 281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.5 และมีอัตราส่วน

การหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้าปี 2557 คิดเป็นเท่ากับ 6.79 เท่า เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งคิดเป็นเท่ากับ
6.73 เท่า
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น จานวน 345 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 301 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 687.9 ส่วนใหญ่

เกิดจากขาดทุนจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด จานวน 274 MB
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจานวนทั้งสิ้น 18,276 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนจานวน 577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.3 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
 เพิ่มขึ้นด้วยผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน ประจาปี 2557 จานวน 1,856 ล้านบาท
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 ลดลงด้วยผลจากการจ่ายเงินปันผลจานวน 1,193 ล้านบาท โดยแยกเป็นการจ่ายเงินปันผลจานวน 636

ล้ า นบาทหรื อ หุ้ น ละ 0.40 บาท ส าหรั บ ผลประกอบการงวด 6 เดื อ นหลั ง ของปี 2556 เมื่ อ วั น ที่ 23
พฤษภาคม 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 และจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจานวน 557 ล้านบาท หรือหุ้นละ 0.35 บาท สาหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557
 ลดลงจ านวน 136 ล้านบาท ด้ ว ยผลจากเงินปันผลของบริษั ทย่ อยที่จ่ า ยให้แก่ ส่วนได้ เสีย ที่ไม่ มี อานาจ

ควบคุม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น สาหรับปี 2557 เท่ากับ 1.47 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่ง
เท่ากับ 1.51 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.93 เท่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน ซึ่งเท่ากับ 0.94 เท่า สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ สภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกินอัตราส่วนที่กาหนดไว้ในการออกหุ้นกู้ที่ 1.75 เท่า
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล เสนอแนะว่า ช่วงเวลาที่ผู้ถือหุ้นรอเข้ามาประชุม ควรจะมี ผู้ให้คาแนะนา และเสนอให้มี
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) ให้คาปรึกษาต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการเสียเวลา อาทิเช่น การเข้าไปซื้อ
ธุรกิจที่เวียดนาม ควรมีการอธิบายถึงประโยชน์และความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุน เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
นาย Basant Kumar Dugar กล่าวชื่นชมรายงานการทางการเงินของบริษั ทและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้จัดท า
ข้อมูลในรูปแบบของแผนภูมิ การจัดทาข้อมูลสรุปเกี่ยวกับยอดขายของบริษัท รวมถึงการสรุปข้อมูลและบทวิเคราะห์
ในเรื่องของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคาถามอื่นใด ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ
ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม แล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า งบแสดงฐานะ
การเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ถูกต้องแล้ว ซึ่งในวาระนี้ ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท อันประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ และงบอื่ น ๆ ประจ าปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ซึ่ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี ได้ ต รวจสอบและรั บ รองแล้ ว
ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม

1,456,417,754

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9232

59,629

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0040

1,039,400

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0713

19,100

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0013

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.0000

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ผู้ดาเนินการประชุมได้เชิญประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้เสนอรายละเอียดการจัดสรรกาไร
เป็นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอการจัดสรรกาไรสาหรับรอบปีบัญชี 2557 ดังนี้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
กาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรต้นปี 2557
จ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปี 2556 เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท
กาไรสุทธิหลังหักภาษีประจาปี 2557 (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
คงเหลือกาไรสะสมเพื่อการจัดสรร
ตั้งสารองตามกฎหมาย สาหรับเงินปันผลที่จ่าย (ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน)
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
กาไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป
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(หน่วย : บาท)
9,510,972,197
(636,184,880)
8,874,787,317
1,657,206,715
10,531,994,032
(557,052,292)
9,974,941,740
(34,626,444)
(398,055,250)*
9,542,260,046

หมายเหตุ * คานวณจากจานวนหุ้น ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 เท่ากับ 1,592,221,000 หุ้น ซึ่งจานวนเงินปันผลที่จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ
จานวนหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
เสนอจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
รวมเงิ
นผลจ่ายปี
เงินปันนปัผลประจ
าปี 2557
2557
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล
รายละเอียด
เงินปันผลระหว่างกาล
เงินปันผลงวดสิ้นปี
เงินปันผลรวม

2557
0.35
0.25
0.60

2556
0.44
0.40
0.84

557,052,292
398,055,250
955,107,542

2555
0.32
0.52
0.84

2554
0.28
0.45
0.73

ปัจจุบันบริษัทจัดสรรกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายครบตามจานวนแล้วทั้งสิ้น 201,438,944.40 บาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จานวน 2,014,389,444 บาท
ผลการดาเนินงานประจาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) มีกาไรสุทธิ
หลั งหั ก ภาษี ป ระจาปี 2557 รวม 1,680 ล้ า นบาท คณะกรรมการจึ งเห็ น สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ
พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจานวนเงิน 955.11 ล้านบาท คิดเป็น
อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 57.6 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีประจาปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท คงเหลื อเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปีหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ น
จานวนเงิน 398.06 ล้ านบาท ทั้งนี้ เงิน ปัน ผลประจาปี 2557 ที่ เสนอจ่ายในอัต ราร้อยละ 57.6 ของก าไรสุท ธินั้ น
บริษัทได้คานึงถึงกระแสเงินสดของกิจการและ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนต่างๆจากธุรกิจที่
ดาเนินอยู่ ในปัจจุบันซึ่งเป็นจานวนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยจะ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน
2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 28 เมษายน 2558
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2557
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน ผลสาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2557 ซึ่งวาระนี้ตัองการคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี
สิทธิเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท
โดยบริ ษั ท ได้ จ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลเมื่ อ วั น ที่ 12 กั น ยายน 2557 ในอั ต ราหุ้ น ละ 0.35 บาท คงเหลื อ จ่ า ย
เงินปันผลงวดสิ้นปีในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลใน
วันที่ 27 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 เมษายน 2558 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วยจานวน

1,457,395,154

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9903

ไม่เห็นด้วยจานวน

25,629

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0017

งดออกเสียงจานวน

93,500

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0064

บัตรเสีย

21,600

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0014

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จานวนหุ้นรวม

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระ
ผู้ด าเนิน การประชุม ได้เชิญ นายชั ยยุ ทธ ปิ ลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ น
ผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องมีกรรมการ
ออกจากตาแหน่งตามวาระเป็นจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน ตามข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 17 ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี
4. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
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5. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5
ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบลาดับที่ 4 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคาถามต่าง ๆ

นายสุวรรณ เดชะรินทร์ แสดงความเห็นว่า หากท่านกรรมการได้เข้าอบรม ของ IOD (Thai Institute of Directors)
จะเพิ่ม competitveness ให้กับบริษัท
นายสุรเชษฐ์ วินิยกูล ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอการเลือกกรรมการมีวิธีการเลือกแบบ Cumulative
Voting เสนอให้บริษัทนาระบบดังกล่าวมาใช้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5 ท่าน เป็นรายบุคคลแยกต่างหาก
จากกันไปตามลาดับ โดยที่ประชุม ได้มีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
เห็นด้วยจานวน

1,433,540,250

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 98.3536

20,627,696

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 1.4152

งดออกเสียงจานวน

63,400

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0043

ไม่ส่งบัตรลงคะแนน

3,294,937

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.2260

9,600

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0006

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจานวน

บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
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เห็นด้วยจานวน

1,433,516,150

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 98.3520

20,652,596

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 1.4169

งดออกเสียงจานวน

61,700

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0042

ไม่ส่งบัตรลงคะแนน

3,294,437

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.2260

11,000

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0007

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

1,433,500,650

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 98.3509

20,663,096

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 1.4176

งดออกเสียงจานวน

67,400

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0046

ไม่ส่งบัตรลงคะแนน

3,290,8437

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 1.2393

14,300

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0009

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

1,453,970,117

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.7553

ไม่เห็นด้วยจานวน

200,129

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0137

งดออกเสียงจานวน

67,400

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0046

ไม่ส่งบัตรลงคะแนน

3,289,937

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.2257

8,300

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0005

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจานวน

บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม
นายปณต สิริวัฒนภักดี
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน

บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
เห็นด้วยจานวน

บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม
นายสุวทิ ย์ เมษินทรีย์
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เห็นด้วยจานวน

1,453,970,117

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.7553

ไม่เห็นด้วยจานวน

198,129

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0135

งดออกเสียงจานวน

64,400

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0044

ไม่ส่งบัตรลงคะแนน

3,293,937

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.2259

9,300

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0006

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม

วาระที่ 6
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ด าเนิน การประชุม ได้เชิญ นายชั ยยุ ทธ ปิ ลันธน์ โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ น
ผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี้ ผู้ดาเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ จ่ า ยค่ า ตอบแทนแก่ ก รรมการที่ ไม่ ได้ รั บ เงิ น เดื อ น
หรือค่าที่ ป รึก ษาประจาจากบริษั ท เป็น จานวนไม่เกิน 25,000,000 บาท (ยี่สิบ ห้ าล้านบาท) ต่ อปี ประกอบด้ วย
ค่าตอบแทนกรรมการ จานวนไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาท) ต่อปี และโบนัสกรรมการประจาปี จานวน
ไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบ ล้านบาท) ต่อปี และมอบอานาจให้อ ยู่ในดุลยพินิ จของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน และประธานกรรมการ ในการกาหนดรายละเอี ย ด และอัต ราค่ าตอบแทนที่ จ ะจ่ ายให้ กั บ
กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่ง
วาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุม
พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน

1,457,390,354

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9900

58,529

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0040
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งดออกเสียงจานวน

62,600

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0042

บัตรเสีย

24,400

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0016

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จานวนหุ้นรวม

วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558
ผู้ดาเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดาเนินการ
ประชุมในวาระนี้ โดยผู้ดาเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุม ว่า คณะกรรมการขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
แต่งตั้ง นายชวาลา เทียนประเสริฐ กิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4301 หรือ นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3356 หรือ นายชูพงษ์ สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4325 จาก
บริษัท ดี ลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญ ชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิน ของบริษั ท ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ เสนอได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทางาน
และไม่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งใดกั บ บริ ษั ท ตลอดจนราคาค่ า สอบบั ญ ชี ผู้ ส อบบั ญ ชี ที่ เ สนอเป็ น
ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก สานักงานคณะกรรมการ
ก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ค่ า สอบบั ญ ชี ป ระจ าปี 2558 จ านวน 950,000 บาท และค่ า สอบทาน
งบการเงินไตรมาส จานวน 1,650,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท เป็นจานวนที่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่เสนอในอัตราค่าสอบบัญชี 2,600,000 บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีปี 2558 นีเ้ พิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 จานวน 200,000 บาท (สองแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.3
นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้ตัองการคะแนนเสียง
ข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังที่ได้กล่าวนามมาข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทสาหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

19/28

งบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญ ชีประจาปี 2558 จานวน 950,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส
จานวน 1,650,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,600,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วยจานวน

1,457,392,754

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9901

ไม่เห็นด้วยจานวน

57,629

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0039

งดออกเสียงจานวน

62,100

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0042

บัตรเสีย

23,400

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0016

1,457,353,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

จานวนหุ้นรวม

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษทั ย่อย ครั้งที่ 4
(โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4)
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น
ผู้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความ
ตั้งใจในการทางานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้ แก่บริษั ทและผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือ
พนักงานที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยาก ให้ทางานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทาง
ธุรกิจ บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC
ESOP 2012 ครั้งที่ 4) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้
ภายใต้ โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสาคั ญ แสดงสิท ธิที่ จะซื้อ หุ้ น
สามัญของบริษัท (“ใบสาคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ BJC
ESOP 2012) บริษัทจะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิเป็น จานวนทั้งหมด 80,000,000 หน่วย เป็นเวลา 5 ปี
ในจานวนปี ละไม่ เกิ น 16,000,000 หน่วย ยกเว้นในบางปี ที่จั ดสรรไม่ ถึง 16,000,000 หน่ วย บริษั ท อาจจะน าไป
จัดสรรในปีถัดไปเกินกว่าปีละ16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย โดยในการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ในแต่ละปี บริษัทจะ
ดาเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดาเนินการต่าง ๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
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ดังนั้น ในปี 2558 นี้ การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่
จะนาเสนอที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการขอให้มีการเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เป็นครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายใน
จานวน ไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิไว้จานวน 5 ปี นับจากวันที่ออกใบสาคัญ
แสดงสิทธิ โดยรายละเอียดสรุปสาระสาคัญ ของการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อม
กับหนังสือเชิญประชุมนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC
ESOP 2012 ครั้งที่ 4) รายละเอียดตามที่เสนอ โดยให้คณะจัดการของบริษัทมีอานาจในการพิจารณากาหนด แก้ไข
เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษั ท เท่าที่
กฎหมายกาหนดให้กระทาได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกาหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตาม
ข้อกาหนดของกฎหมายหรือคาสั่งของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้อง
กั บ การปฏิ บั ติ ต ามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้ง ที่ 4 และการออกและเสนอขายใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ตามที่
เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้ ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งคาขออนุญาต และ/
หรือเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล ยื่นคาขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
นายสุวรรณ เดชะรินทร์ แสดงความเห็นว่าเห็นด้วยกับการออก ESOP และขอให้บริษัทต้องหาคนดี ๆ มาอยู่ใน
บริษัท
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยมีเสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุม พิจารณาแล้วและมี มติอนุมั ติโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP
2012 ซึ่งจะออกและเสนอขายจานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกาหนดอายุของใบสาคัญแสดงสิทธิไว้จานวน
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5 ปี นั บจากวันที่ออกใบสาคัญ แสดงสิทธิ ยกเว้นในบางปี ที่จัดสรรไม่ถึง 16,000,000 หน่ วย บริษั ทอาจจะนาไป
จัดสรรในปีถัดไปเกินกว่า ปีละ 16,000,000 หน่วย ก็ได้ แต่โดยรวม 5 ปีแล้ว จะไม่เกิน 80,000,000 หน่วย ตามที่
เสนอ โดยให้คณะจัดการของบริษัทมีอานาจในการพิจารณากาหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่
จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้หรือในส่วนที่
ไม่ใช่สาระสาคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดง
สิทธิ เป็นต้น หรือการกาหนด แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อให้เป็นตามข้อกาหนดของกฎหมายหรือคาสั่งของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP
2012 ครั้งที่ 4 และการออกและเสนอขายใบสาคัญ แสดงสิทธิ ตามที่เห็นสมควรเท่าที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้
ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งคาขออนุญาต และ/หรือเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล ยื่นคาขอ
อนุญ าตดั งกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สานั กงานคณะกรรมการกากับหลั กทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วยจานวน

1,456,325,210

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9169

1,125,173

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0771

งดออกเสียงจานวน

62,100

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0042

บัตรเสีย

23,400

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0016

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจานวน

จานวนหุ้นรวม

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ที่ อ อกให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริษั ท ย่ อ ย ครั้ งที่ 4
(“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4”)
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลง
ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock
Option Program และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 4) คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาให้บริษัทดาเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้

22/28

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้ง
ที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิ ทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษั ทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามใน
เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและสมควรเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ
พนั ก งานของบริษั ท และ/หรือ บริษั ท ย่ อ ย ที่ จ ะเสนอขายภายใต้ โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2559
(2016)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ซึ่งวาระนี้ต้องการคะแนนเสียงข้างมาก ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้ง
ที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น 1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ
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บริษั ทย่อย ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 2) การเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 3) ลงนามใน
เอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าว
ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นและสมควรเกี่ยวกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการออกและ
เสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ
พนั ก งานของบริษั ท และ/หรือ บริษั ท ย่ อ ย ที่ จ ะเสนอขายภายใต้ โครงการ BJC ESOP 2012 ในปี 2559
(2016)
ตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วยจานวน

1,456,321,710

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9166

1,124,173

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0771

งดออกเสียงจานวน

61,600

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0041

บัตรเสีย

28,900

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0019

1,457,535,883

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

ไม่เห็นด้วยจานวน

จานวนหุ้นรวม

วาระที่ 10
พิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษทั และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งทาขึน้ ระหว่างบริษัท ทีซีซี โฮลดิง้ จากัด กับ
เมโทร แคช แอนด์ แครี่ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บี.วี. ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือไม่
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดาเนินการประชุมในวาระที่ 10 และต่อไป
ถึงวาระที่ 11 ด้วยตามที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย
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ผู้ดาเนินการประชุมแจ้งว่าวิธีดาเนินการประชุมจะเป็นไปตามวิธีการเช่นเดียวกันกับการประชุมครั้งก่อน กล่าวคือ
1. ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสาเหตุ และที่มาของการขอมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระนี้โดยละเอียด ซึ่งผู้ถือหุ้น
สามารถสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ และจะมีการชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวไปพร้อม ๆ กัน
2. เชิญที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงเกี่ยวกับเงื่อนไขใหม่ พร้อมข้อคิดเห็น จากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม
ประเด็นต่าง ๆ กับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3. เมื่อไม่มีการสอบถามใด ๆ จากผู้ถือหุ้นแล้ว จะขอให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันลงมติพิจารณาอนุมัติในวาระดังกล่าว

นอกจากนี้ เนื่องจากว่าการพิจารณาวาระเกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามในครั้งนี้ เป็นการประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 2 ราย เพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้แก่ บริษัท เจดีพาร์ทเนอร์ฯ และบริษัท แอดไวซ์เซอรี่พลัส ฯ ซึ่งทั้งสองรายมี
ความเห็นตรงกัน และภายหลังจากการชี้แจงเสร็จสิ้นและผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดหรือแสดงความเห็นเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยให้ เข้าซื้อเงินลงทุน ฝ่ายจัดการก็
จะดาเนินการต่อไป โดยจะพิจารณาเรื่องแหล่งลงทุนอีกครั้ง ซึ่งหากมีประเด็นที่จะต้องกลับมาขออนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นก็จะกลับมาดาเนินการอีกครั้งหนึ่ง แต่หากที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วย วาระนี้ก็จะเป็นอันตกไป
ผู้ด าเนินการประชุมได้สรุปรายละเอียดของการนาเสนอวาระเข้าซื้อเงินลงทุนที่ ได้มี การพิ จารณาในการประชุม
วิสามั ญ ครั้งที่ 1/2557 วัน ที่ 13 ตุ ลาคม 2557 และครั้งที่ ก ารประชุ ม วิสามั ญ ผู้ ถื อหุ้ น ครั้งที่ 1/2558 เมื่ อ วัน ที่ 8
มกราคม 2558 ให้แก่ที่ประชุมทราบ
ในส่วนของการนาเสนอวาระการประชุมเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทรเวียดนามในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ได้มีมติไม่อนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทา
รายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนาม ภายใต้เงื่อนไขใหม่ โดยบริษัท ทีซี ซี โฮลดิ้ง จากัด (“TCCH”) ได้แจ้งแก่
บริษัทว่า แม้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติไม่เห็นด้วยกับการเข้าทารายการนี้แล้ว TCCH ก็จะดาเนินการเจรจา
การเข้าทารายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทรเวียดนามกับผู้ขายต่อไปในนามของตนเอง โดยมีเงื่อนไขกับผู้ขายว่าหาก
TCCH สามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันกับผู้ขายได้ TCCH จะนาเงื่อนไขที่ตกลงกันได้มาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งว่าจะอนุมัติให้บริษัทเข้าทารายการซื้อเงินลงทุนใน เมโทร เวียดนามภายใต้
เงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 20 กุมภาพั นธ์ 2558 TCCH ได้มี หนังสือแจ้งมายังบริษั ทว่า
TCCH สามารถตกลงเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุน และเข้าท าสัญ ญาซื้อขายเงินลงทุนในเมโทร
เวียดนาม และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งเงื่อนไขการเข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร
เวียดนามตามสัญญาที่ TCCH ได้เข้าทากับผู้ขายเพื่อให้บริษัทได้นาเสนอให้คณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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พิจารณาว่าจะอนุมัติให้บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเข้าทารายการซื้อเงินลงทุนในเมโทรเวียดนามภายใต้เงื่อนไข
ดังกล่าวหรือไม่ต่อไป
จากนั้น คณะกรรมการบริษั ทได้พิจารณาเงื่อนไขทั้งหมดเกี่ยวกับการเข้าซื้อเงินลงทุน ในเมโทรเวียดนามตามที่
TCCH แจ้งให้ทราบแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติให้
บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนามในสัดส่วนร้อยละ 100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อ
ขายเงินลงทุนฉบับใหม่และสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาขึ้นระหว่าง TCCH กับ ผู้ขาย ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558
(“สัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่”)

นอกจากนี้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ชี้แจงโดยละเอียดให้ที่ประชุมทราบถึงผลทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้ น รวมถึงความ
เสี่ยงในทางกฎหมายที่เป็นประเด็นที่ผู้ถือหุ้นควรรับทราบและพิจารณาประกอบการตัดสินใจออกเสียงลงมติในวาระ
นี้ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น
นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล สอบถามว่าหาก TCCH ไม่เข้าทารายการซื้อลงเงินลงทุนตามกาหนดเวลาในวันที่ 19
พฤษภาคม 2558 แล้วจะมีผลอย่างไรต่อบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมชี้แจงว่าผลในทางกฎหมายจะเป็นเช่นเดียวกันกับกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ได้มีมติไม่อนุมัติการเข้าทารายการทุกประการ
นางชยุดา ศุภทรัพย์ สอบถามว่า ในกรณีที่ TCCH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 73 % เหตุใดจึงต้องนามา
เสนอให้บริษัทพิจารณาอีกครั้ง
ผู้ดาเนินการประชุม ชี้แจงว่า เหตุที่ TCCH นาเรื่องดังกล่าวมาเสนอต่อบริษัทอีกครั้งเนื่องจากต้องการให้ขั้นตอน
ทั้งหมดมีความโปร่งใส
จากนั้นเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแล้ว ผู้ดาเนินรายการจึงขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจงต่อที่ประชุม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ตัวแทนของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระทั้งสองราย ได้สรุปความเห็นของที่ปรึกษา
ทางการเงินอิสระต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ กรณีการรับโอนสิทธิและการเข้าซื้อเงินลงทุน
ทั้งหมดในเมโทร แคช แอนด์ แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียด
เป็นไปตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม
ผู้ดาเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามคาถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนีจ้ ากที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ
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นางสุมณฑา วัฒนสินธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเหตุใดบริษัทต้องการเข้าไปลงทุนในเมโทร เวียดนาม ทั้ง ๆ ที่มีผล
ประกอบการที่ขาดทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า เมโทร เวียดนาม เป็นธุรกิจค้าปลีก (Retail Industry) ซึ่งมีทั้งธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง
แม้ว่าจะทาธุรกิจค้าส่ง (Wholesale) เป็นหลัก คือ ธุรกิจ Cash & Carry ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ทากันง่าย ๆ แต่สาเหตุที่
เมโทร เวียดนาม ขาดทุน เนื่องจากมีการเปิดสาขาใหม่ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมา ทาให้มีค่าเสื่อมราคามาก นอกจากนี้ ที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาว่า เมโทร เวียดนาม มีช่องทางที่สามารถพัฒนาได้มาก และที่สาคัญมีระบบการ
จัดการข้อมูลลูกค้า (Client Based) ประมาณ 9 แสนกว่าราย ซึ่งเป็นเหตุผลสาคัญที่บริษัทประสงค์จะเข้าลงทุน
นายยศทวี หวังธนาลาภ สอบถามว่าการเพิ่มทุนและการกู้ยืมเงินเป็นอย่างไร ถ้าบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (ผู้ซื้อ)
จะเข้าซื้อเงินลงทุน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงว่า จานวนเงิน 50 ล้านบาท ไม่ได้อยู่ในรายการเพิ่มทุน เนื่องจากเป็นเพียง Bank
Guarantee (Standby LC) ที่ผู้ซื้อไปวางไว้ให้ผู้ขายมั่นใจว่าจะได้รับเงิน
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งวาระนี้
ต้องการมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิ ทธิออก
เสียงลงคะแนนโดยไม่นับคะแนนเสียงในส่วนของหุ้นที่บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จากัด ถืออยู่เนื่องจากถือเป็น ผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้เสีย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เข้าซื้อเงินลงทุนในเมโทร เวียดนาม ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายเงินลงทุนฉบับใหม่ ซึ่งทาขึ้นระหว่างบริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง จากัด กับ เมโทร
แคช แอนด์ แครี่ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง บี.วี. ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วยจานวน

13,454,035

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 4.7331

ไม่เห็นด้วยจานวน

253,636,123

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 89.2294

งดออกเสียงจานวน

14,447,000

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 5.0824

ไม่ส่งบัตรลงคะแนน

2,645,605

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.9307

68,900

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0242

284,251,663

เสียง

คิดเป็นร้อยละ 100.0000

บัตรเสีย
จานวนหุ้นรวม

หมายเหตุ : วาระนี้ ได้ตัดเสียงของ บริษัท ที ซีซี โฮลดิ้ ง จากัด จานวน 1,173,284,220 เสียง ออกจากฐานเสีย ง
เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิ์ออกกเสียงในวาระนี้
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วาระที่ 11
เรื่องอื่น ๆ
นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดาเนินการประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า
บริษัทมีความประสงค์จะชี้แจงรายละเอียดบางประการให้ที่ประชุมรับทราบเพิ่มเติม โดย ประเด็นแรก เกี่ยวกับการ
แจกของชาร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการขอความร่วมมือมายังบริษัทจด
ทะเบียนทุกแห่งโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในการงดแจกของชาร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าการขอความร่วมมือดังกล่าวเป็นเจตนาที่ดี และบริษัทเห็นด้วย แต่เมื่อบริษัทได้พิจารณาแล้วถึง
วัตถุประสงค์ในการแจกของชาร่วยในกรณีของบริษัทนั้นแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ กล่าวคือ ของชาร่วยที่แจกได้แก่
สินค้าของบริษัทเอง โดยบริษัทมีความประสงค์ที่จะให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทได้มีโอกาสทดลองใช้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสินค้าใหม่ ๆ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นให้ความสนใจก็จะเป็นลูกค้าของบริษัท และของชาร่วยดังกล่าวมิได้มีมูลค่าสูง
หรือสิ้นเปลืองงบประมาณของบริษัทจานวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงเห็นว่าบริษัทจะแจกของชาร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปตามรายละเอียดข้างต้น
ประเด็นที่สองเกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุม ซึ่งจากเดิมที่เคยจัดส่งรายงานการประชุมและเสนอให้ผู้ถือหุ้น
รับรองในการประชุม ผู้ถือหุ้น ครั้งถัดไปซึ่งห่างกันเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีนั้น เป็นระยะเวลานานเกินสมควร
คณะกรรมการบริษัทจึงจะให้ทาการจัดเตรียมร่างรายงานการประชุม และเผยแพร่ภายในเวลา 14 วันหลังจากวัน
ประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งหากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือความเห็นใดๆ สามารถส่งให้แก่บริษัททางเว็บไซต์
ได้ภายในเวลาที่กาหนด คือ 14 วันหลังจากทาการเผยแพร่แล้ว และบริษัทจะพิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรหรือไม่และ
จัดทาร่างสุดท้ายเผยแพร่ต่อไป ซึ่งแม้บริษัทจะยังคงให้มีวาระเพื่อรับรองรายงานการประชุม แต่ก็คงเป็นเพียงพิธีการ
ที่จะไม่เสียเวลามากนักเนื่องจากผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเห็นรายงานการประชุม และให้ความเห็นหรือเสนอขอแก้ไขมา
ก่อนแล้ว
เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาประชุมและ
ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในปีนี้อีกครั้ง และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 18.10 น.
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