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สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กลาวเปดประชุมเมื่อ
เวลา 15.10 น. พรอมทั้งกลาวตอนรับผูถือหุนที่มาประชุม
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและรับ มอบฉันทะมาประชุมจํานวน
1,202 ท าน ถือหุ น รวมกัน ทั้งสิ้น 3,601,127,932 หุ น หรือรอยละ 90.2293 ของหุนที่จําหนายได แล วทั้งหมดของบริษั ท
จํานวน 3,991,085,399 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การประชุ ม เป น ไปโดยเรี ย บรอ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประธานมอบหมายให นายธี รศั ก ดิ์
นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) และมอบหมาย
ใหนางสาวประทุมพร สมบูรณพูลผล ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)
ผูดําเนินการประชุมไดแนะนํากรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุม ดังนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริษทั

3. ดร. ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท

กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และ
กํากับดูแลกิจการ

4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การใหญ

7. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ และ
กรรมการรองผูจัดการใหญอาวุโส ประจําสํานักประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจ ัดการใหญ

8. นายปณต สิริวัฒนภักดี

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

9. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

10. นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ

กรรมการอิสระ

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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11. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ

12. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร

กรรมการอิสระ

13. ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

14. รองศาตราจารยนายแพทยกาํ จร ตติยกวี

กรรมการอิสระ

15. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ ผูดําเนินการประชุมไดแนะนําผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ นายวีร
สุจริต ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และนางสาวธนัชชา สุขโหตุ จากบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งได
เขารวมการประชุมครั้งนี้ดวย
เพื่อใหการดําเนินการประชุมครั้งนี้เปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชนของบริษัทและทาน
ผูถือหุนทุกราย เลขานุการที่ประชุม ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเกีย่ วกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการ
นับคะแนนเสียง
และเพื่อใหการนับคะแนนเสียงเปนไปโดยโปรงใส ผูดําเนินการประชุมไดขอใหที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับ
คะแนน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากผูถือหุน 1 ทาน ตัวแทนผูสอบบัญชี 1 ทาน และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย 1
ทาน เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ทั้งนี้ คุณธิมาภรณ เตชะมนูญ ผูถือหุนไดเสนอตัวเขาเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับตัวแทนผูสอบ
บัญชี คือ คุณธนัชชา สุขโหตุ และตัวแทนสํานักงานกฎหมาย คือ คุณภัทราภา พัฒนาภรณ
จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่
2/2559 ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวได
บันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น
ไดดังนี้

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผล

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน ครัง้ ที่ 1/2561 หนาที่ 19 จาก 96

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,295 ราย หรือจํานวน 3,603,148,284 เสียง
เห็นดวยจํานวน

3,603,103,684

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9988

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

44,600

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0012

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2559
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ นายอัศวิน เตชะเจริญ วิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ
แถลงตอผูถือหุนเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 ที่ผานมา
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดแนะนําผูบริหารระดับสูงของ
กลุมบริษัทตอที่ประชุม โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1) นายปฐพงศ เอีย่ มสุโร

ผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจ บีเจซี 1

2) นายธีระพล เกียรติสุรนนท

ผูจัดการใหญ กลุมธุรกิจ บีเจซี 2

3) นางสาวสุรีรัตน ศิลปสกุลสุข

รองผูจัดการใหญอาวุโสฝายการเงินและบัญชีกลุมบริษัท

4) นายธีระ วีรธรรมสาธิต

รองผูจัดการใหญอาวุโส ฝายทรัพยากรบุคคลกลุมบริษัทและ
งานสนุบสนุนสวนกลาง

5) นางคริสเตล เฌอเนวิแอฟ คริสเตียน ยูร ดูฟูร

รองผูอํานวยการฝายอาวุโส – ฝายบริการจัดการลงทุน
กลุมธุรกิจบริษัทในเครือ

โดยแนะนําผูบริหารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ที่ไดรับเชิญเขารวมประชุมดังนี้
1) นางวิภาดา ดวงรัตน

รองประธานเจาหนาที่บริหาร

2) นายแกรี่ ฮารดี้

ประธานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ ารฝายธุรกิจคาปลีก

3) นางสาวรําภา คําหอมรื่น

ประธานเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชี
ฝายบัญชี การเงินและควบคุมงบประมาณ

4) ดร.โอลิเวอร โจฮานเนส กอตชัลล

รองประธานฝายทรัพยากรมนุษย

5) นางสุจิตรา วิชยศึกษ

รองประธานฝายจัดซื้อและบริหารตนทุนภายใน

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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6) ดร.บัณฑิต รุงเจริญพร

รองประธานฝายระบบขอมูลสารสนเทศ

7) ดร.ปยะวรรณ ปยะพงษ

ผูชวยรองประธานฝายพัฒนาผลิตภัณฑดานการเงิน

8) นายวรวุฒิ วาริการ

ผูชวยรองประธานฝายพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

9) นายรามี่ บีไรแนน

ผูอํานวยการฝายนักลงทุนสัมพันธ

ประธานเจ า หน าที่ บ ริห ารและกรรมการผู จั ด การใหญ ได แ ถลงผลการดํ า เนิ น งานของกลุ ม บริษั ท และสรุ ป
เหตุการณสําคัญในป 2559 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2559
ในปที่ผานมาเปนปที่ทาทายอีกปหนึ่ง เปนปที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสวนหนึ่งของบีเจซี เมื่อมองยอนกลับไป
จะเห็นวาบีเจซีมีการวางแผนธุรกิจเมื่อ 4 – 5 ปกอน วาจะทํายอดขายอยางไรใหเกิน 1 แสนลานบาท โดยมีการตั้งมั่นใน
แนวทางตามที่ทานประธานกรรมการใหไวที่วาธุรกิจตองขยายและมีความมั่นคง โดยตั้งแตป 2555 ที่ผานมายอดขายก็เกิน
1 แสนลานบาท ซึ่งเปนผลงานของทีมงานทุกคน บริษัทมีการปรับฐานเพื่อเติมเต็มวิสัยทัศนที่เคยไดคุยกันไววาจะเขาไปใน
สูธุรกิจปลายน้ํา นั่นก็คือธุรกิจคาปลีก ซึ่งปที่ผานมาบริษัทก็มีบิ๊กซีเขามามีทีมงานที่เขมแข็ง แตอีกในหลายสวนก็ตองปรับ
ทําใหบีเจซีดําเนินธุรกิจตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําไปดวย
• การเขาซื้อกิจการ บิ๊กซี
มีนาคม 2559
-

ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ได มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารเข า ซื้ อ หุ น และการทํ า คํ า เสนอซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ทั้ ง หมดของ บิ๊ ก ซี จํ า นวน
483,077,600 หุน หรือคิดเปนรอยละ 58.55 ในราคาซื้อขายหุนละ 252.88 บาท

-

ที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัท และ/หรือบริษัทยอยเขาซื้อหุนของ C-Distribution Asia Pte Ltd. เปน
จํานวนทั้งสิ้น 2,700,000 หุน จาก Cdiscount International BV ในราคาซื้อขายเปนเงินรวมทั้งสิ้นจํานวน 21.5
ลานยูโร (คิดเปนเงินประมาณ 856 ลานบาท)

พฤษภาคม 2559
-

จากผลการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของ บิ๊กซี ทําใหบริษัทไดมาซึ่งหุนในบิ๊กซีโดยทางออมเปนจํานวนหุนทั้งสิ้น
324,914,213 หุน (คิดเปนรอยละ 39.39 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายแลวทั้งหมดของบิ๊กซี) สงผลให บริษัท
มีสัดสวนการถือหุ นในบิ๊กซีโดยทางออม ทั้งสิ้นคิด เปน รอยละ 97.94 ของจํานวนหุ นที่ออกและจําหนายแลว
ทั้ งหมดของบิ๊ ก ซี สั ด ส ว นการถื อ หุ น โดยทางอ อ มใน C-Distribution Asia Pte Ltd. ทั้ งสิ้ น รอยละ 99.18 และ
สัดสวนการถือหุนทางออมใน C-Distribution (Thailand) Company Limited ทั้งสิ้นรอยละ 98.80

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน ครัง้ ที่ 1/2561 หนาที่ 21 จาก 96

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

มิถุนายน 2559
-

บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 2,400,000,000 หุนใหแกผูถือ
หุนเดิมตามสัดสวนจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Rights Offering) เปนจํานวน 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกบริษัท
ไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ที่ราคา 35 บาท/หุน และครั้งที่สองใน
อัตรา 2 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม ที่ราคา 35 บาท/หุน

กันยายน 2559
-

บริษัทไดทําการชําระหนี้คืนเงินกูที่ใชในการเขาซื้อกิจการของบิ๊กซี โดยการออกหุนกูไมมีหลักประกันจํานวน
54,000 ลานบาท และเพื่อชําระหนี้เงินกู 67,000 ลานบาท

ธันวาคม 2559
-

บริษั ทไดออกหุนกูไมมีหลักประกันจํานวน 28,000 ลานบาท เพื่อชําระหนี้คืนเงินกูจากสถาบันการเงินที่กลุม
บริษัทใชในการเขาซื้อกิจการของกลุมบิ๊กซีจํานวน 67,000 ลานบาท สงผลใหเหลือเงินกูกับสถาบันการเงินเปน
จํานวน 39,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทมีแผนที่อาจจะออกหุนกูเพื่อชําระหนี้คืนเงินกูอีกครั้งในป 2560 ซึ่งจะทําให
ดอกเบี้ยลดลงไปประมาณเกือบ 2,000 ลานบาท

• กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ
เมษายน 2559
-

บริษัทไดทําการสรางเตาแกวใหม ณ โรงงานแกวสระบุรี เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตแกวในประเทศไทย โดยมีกําลัง
การผลิตเพิ่มที่ 300 ตัน/วัน โดยคาดวาจะเริ่มทําการผลิตไดในไตรมาส 4/2560

• บีเจซีกับรางวัลแหงความสําเร็จ
 SOUTHEAST ASIA: BEST DOMESTIC M&A, The Asset Regional Awards 2016: จากการที่บริษัท
เขาซื้อกิจการของ บิ๊กซีดวยมูลคากวา 6.3 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
 THAILAND: BEST M&A, The Asset Country Awards 2016: จากการที่บริษัทเขาซื้อกิจการของบิ๊กซี
ดวยมูลคากวา 6.3 พันลานเหรียญดอลลารสหรัฐ
 THAILAND: BEST ACQUISITION FINANCING, The Asset Country Awards 2016:
จากการที่บริษทั ทําการกูเงินจํานวน 3.2 พันลานปอนด และ 88,000 ลานบาท
 BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR 2016 IN SOUTHEAST ASIA, Alpha
Southeast Asia - 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2016:
จากการที่บริษัททําการออกหุนกู มูลคา 54,000 ลานบาท (หรือคิดเปนประมาณ 1.51 พันลานเหรียญ
ดอลลารสหรัฐ)
 BEST THAILAND DEAL, The FinanceAsia – Achievement Awards 2016:
จากการที่บริษัทเขาซื้อหุนบิ๊กซีจากกลุมคาสิโน จํานวนรอยละ 58.56 ของจํานวนหุนที่ออกและจําหนายได
แลวทั้งหมดในบิ๊กซี หรือคิดเปนมูลคา 122,160 ลานบาท
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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 ThaiBMA BEST BOND AWARDS 2016: DEAL OF THE YEAR for The Debentures:
จากการที่บริษัทออกหุนกูครัง้ ที่ 1/2559 ชุดที่ 1 – 4
• ภาพรวมผลประกอบการ
จากยอดขายตามกลุมสินคาและบริการแตละกลุม ในป 2559 ที่ผานมา บริษัทมียอดขายรวมสําหรับป 2559
เทากับ 125,330 ลานบาท เติบโตที่ 82,437 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 192.2 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมปที่แลว
โดยธุรกิจเดิมก็เติบโตขึ้น แบงเปนกลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑมียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 7.1 ในสวนของกลุมสินคา
และบริการทางอุปโภคบริโภคมีความทาทายจึงมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กนอยที่รอยละ 0.1 ในสวนกลุมสินคาและบริการทาง
เวชภัณฑและทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 นอกจากนั้น บริษัทไดธุรกิจใหมเขามาคือกลุมสินคาและบริการทาง
การคาปลีกสมัยใหม หรือ ธุรกิจบิ๊กซีทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 100
สําหรับกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม และคาตัดจําหนายของบริษัทในป 2559 เติบโตขึ้นรอยละ 159.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม และคาตัดจําหนายปที่แลวจากกลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณ ฑ
เติบโตขึ้นรอยละ 12.2 กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงรอยละ 38.8 กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและ
ทางเทคนิคเติบโตขึ้นรอยละ 10.1 และกลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม ซึ่งคือธุรกิจบิ๊กซีเขามาชวยทําให
บริษัทมีกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม และคาตัดจําหนายของบริษัทในป 2559 อยูที่ 16,816 ลานบาท
ในป 2559 บริษัทมีกําไรสุทธิเปนจํานวน 4,001 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 43.3 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิปที่
แลว กําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมาจากกลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม เนื่องจากการรวมงบการเงินของ
กลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหมตั้งแตเดือน มีนาคม 2559 สําหรับธุรกิจเดิมอันไดแก กลุมสินคาและบริการ
ทางบรรจุภัณฑมีกําไรสุทธิเติบโตขึ้นรอยละ 22.2 กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคมีกําไรสุทธิลดลงรอยละ 59.0 ซึ่ง
มีผลกระทบมาจากราคาวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เชน มันสําปะหลัง รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (one-time
items) ในป 2558 สงผลใหกําไรสุทธิในป 2559 ลดลง และกลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิคมีกําไรสุทธิ
เติบโตขึ้นรอยละ 14.6
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ที่ลดลง

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวาปที่ผานมา เหตุใดธุรกิจคาปลีกจากบิ๊กซีจึงมีการเติบโต

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญชี้แจงวาเนื่องจากบิ๊กซีมีการปรับยุทธศาสตร โดยมุงเนนการ
ขายสินคาที่มีกําไรมากขึ้น ทั้งนี้ในความเปนจริงแลว ยอดขายในแตละประเภทรานคา (Format) ก็มีการเติบโตขึ้น เชน
มินิบิ๊กซี ในป 2559 ก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 ในไตรมาสที่ 3 ของป 2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 และไตรมาสที่ 4 ของป
2559 เพิ่มขึ้นรอยละ 4.4 อยางไรก็ดี ยอดขายสวนใหญของบิ๊กซีมาจากรานคาขนาดใหญอยางไฮเปอรมารเก็ต ซึ่งไดรับ
ผลกระทบจากการปรับยุทธศาสตรตามที่ไดกลาวมาขางตน ทั้งนี้ ทีมผูบริหารจากบิ๊กซี ก็ขอนอมรับคําแนะนําจากทานผูถือ
หุน และจะตั้งใจทํางานตอไป
นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวานโยบายของบริษัทที่มีตอการดําเนินธุรกิจในบิ๊กซี
เปนอยางไร เพราะพบวาราคาขายของบิ๊กซีสูงกวาของโลตัส ซึ่งอาจเปนสาเหตุสวนหนึ่งที่ทําใหยอดขายของบิ๊กซีไมเติบโต

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาบริษัทไมไดมีการปรับยุทธศาสตรเรื่องราคาสินคา
ขายในบิ๊กซี ซึ่งบิ๊กซีก็ตั้งใจใหราคาขายของบิ๊กซี เปนราคาที่คุมคาสําหรับลูกคา แตบางจังหวะหรือชวงเวลาที่สินคาหมด
หรือจังหวะที่คูแขงมีการทําโปรโมชั่น แลวเปนชวงเดียวกับที่ทานผูถือหุนเขาไปซื้อสินคาที่บิ๊กซีจึงอาจสงกระทบตอจิตใจ
บาง สิ่งที่บิ๊กซีมีการทําอยูคือมีการทําการสํารวจเรื่องราคา (Price Survey) ซึ่งพบวาราคาขายในบิ๊กซีไมไดสูงกวาในราคา
ขายของคูแขง อยางไรก็ตามทางทีมงานจะขอรับคําแนะนําและรายละเอียดเพิ่มจากทานผูถือหุนภายหลังจบประชุม เพื่อ
จะรีบนําไปปรับปรุงตอไป
นางลักษณา วราสินธุ ผูถือหุนมาดวยตนเอง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทที่
ลดลงเกือบรอยละ 60 จากสินคากลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภความาจากสินคาอะไร และอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาสินคากลุมอุปโภคบริโภคของบริษั ทเปนสินคา
ประเภทอาหาร โดยสวนหนึ่งคือสินคาประเภทขนมขบเคี้ยว และโยเกิรต และเนื่องจากเปนสินคาประเภทดังกลาวไมใช
สินคาที่ขาดไมไดในชีวิตประจําวัน ดังนั้น เมื่ออยูในชวงเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ลูกคาจึงอาจเลือกไมซื้อสินคาประเภทนี้
กอน ซึ่งทําใหในปที่ผานมามีผลกระทบในเรื่องของยอดขาย และยังมีผลกระทบจากหัวมันสําปะหลังที่ใชในการผลิต ที่ทํา
ใหตนทุนในการผลิตสูงขึ้น ทําใหกําไรสุทธิของกลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงเมื่อเทียบกับปกอน แตก็ยังมี
กําไร ไมไดขาดทุน
นางลลิดา วงศชูศิริ ผูถือหุนมาดวยตนเอง ขอชมเชยวาอาหารที่ขายที่บิ๊กซีอรอย แตตนอยูแถวสาธุรประดิษฐ ไมมี
สาขาของบิ๊กซีเลย จึงขอสอบถามวาเมื่อไหรจะมีการขยายสาขาไปแถวนั้นบาง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ขอบคุณทานผูถือหุนที่ใหกําลังใจ ในเรื่องของอาหารเปน
ยุทธศาสตรที่บริษัทกําลังวางแผนและศึกษาอยู และยังมีหลายๆ อยางที่ตองปรับปรุงและแกไข เพื่อทําอาหารใหมีความ
สะอาดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางศึกษาและพิจารณาเรื่องธุรกิจการสั่งซื้ออาหารออนไลน
นายสุรัตน สิงหสุขสวัสดิ์ ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวา ในป 2559 บริษัทมีตนทุนทางการเงินเปนจํานวน
เทาไหร และมีแนวโนมที่จะลดลงหรือไม โดยมีความเห็นวาในตางประเทศมีธุรกิจคาปลีกออนไลนเปนจํานวนมาก ซึ่งแมแต
คูแขงของบริษัทก็ดําเนินธุรกิจซื้อขายออนไลนแลว จึงสอบถามวาธุรกิจออนไลนในบิ๊กซี มีอยูเทาไหร และในปหนาจะเปน
เทาไหร
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาทางทีมจัดการและกรรมการบริหารไดชวยกัน
บริหารตนทุนทางการเงินในการออกหุนกูถือใหทัดเทียมกับในตลาด ยกตัวอยางตอนที่บริษัทกูเงินเพื่อซื้อกิจการของบิ๊กซี
บริษัทมีตนทุนทางการเงินเฉลี่ยประมาณรอยละ 5 แตบริษัทมีความสามารถในการออกหุนกูทั้ง 3 ครั้ง โดยมีตนทุนเฉลี่ยอยู
ที่รอยละ 3.04 และมีระยะเวลาเฉลี่ย 5.19 ป ในสวนของธุรกิจคาปลีกออนไลนมียอดขายคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ
5 ซึ่งบริษัทอยูระหวางรวมธุรกิจออนไลนของกลุมเขาดวยกัน ซึ่งปจจุบันธุรกิจออนไลนในที่มีอยูคือ เอเชียบุค และที่บิ๊กซี มีซี
มารท ซึ่งเดิมคือซีดิสเคาท ซึ่งเปนมารเก็ตเพลส (Market Place) ที่ใหคนเขามาซื้อขาย โดยบริษัทจัดพื้นที่ขาย และจัดการ
บริหารตางๆ โดยที่บริษัทไมตองสตอกสินคา ทั้งนี้ สวนที่สําคัญที่บริษัทมุงเนนที่จะดําเนินการตอ คือธุรกิจบิ๊กซีออนไลน ซึ่ง
จะผสมผสานจุดแข็งที่บริษัทมีอยู ไดแกรานบิ๊กซีที่มีเครือขายกวา 900 สาขา (หรือเรียกวา Omni-Channel) เพื่อใหสามารถ
สั่งสินคาออนไลนได และในชวงเดือน มิถุนายน 2560 นี้ บริษัทกําลังพัฒนา 5 สาขาในเมืองโดยใหสามารถสงสินคาอาหาร
สดไม วาจะเป น หมู เนื้ อ ผัก ทั้ งนี้ บริษั ท เห็ นวาโอกาสในอนาคตของธุรกิจออนไลนนั้ น มี ความเป นไปได แต อยากจะ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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พิจารณาใหรอบคอบมากที่สุด เพราะธุรกิจการสั่งซื้อสินคาออนไลนนั้น ประสบการณในการซื้อสินคาของลูกคาเปนสิ่งที่
สําคัญ หากเรงรีบดําเนินการไป และไมสามารถสรางประสบการณที่ดีใหกับลูกคาไดแลวนั้น การที่จะเรียกลูกคากลับมาอีก
ครั้งเปนเรื่องที่ยาก
ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจากวาระนีเ้ ปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สําหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
ผูดําเนินการประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
อันประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และขอมูลอื่นๆ รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปของบริษั ท ซึ่งไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญ ประชุมเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาว ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแลว และไดเรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
เปนผูรายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินตอที่ประชุม
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไดรายงานสรุปงบการเงินประจําป 2559 ของบริษัทตอที่
ประชุมดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
มูลคาตามบัญชี (บาทตอหุน )
งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขายและใหบริการ
กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษี
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน )
อัตราสวนที่สําคัญทางการเงิน
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ

2559

2558

% เพิ่ม / ลด

301,843
189,986
103,431
25.93

44,701
23,950
17,063
10.72

575.2%
693.3%
506.2%
141.9%

125,330
11,479
4,001
1.54

42,893
4,346
2,792
1.75

192.2%
164.1%
43.3%
-12.0%

18.0%
3.2%

22.9%
6.5%

-4.9%
-3.3%

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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นายศิ ริวัฒ น วรเวทวุฒิ คุ ณ ผูถื อ หุน มาด วยตนเอง ได แสดงความยิ น ดี กับ บริษั ทว าในป 2559 เป น ป แ รกใน
ประวัติศาสตรของบริษัทที่บริษัทมีรายไดมากกวาแสนลานบาทและไดสอบถามเรื่องรายไดจากการขายและการใหบริการ
ของบริษัท ที่เพิ่มขึ้นจาก 42,893 ลานบาท เปน 125,330 วาสวนใหญเกิดขึ้นจากเหตุใด ซึ่งเกิดจากการที่บริษัทเขาไปซื้อ
กิจการในบริษัทที่เวียดนามใชหรือไม และสอบถามวารายไดจากการขายและการใหบริการป 2559 มีสัดสวนรายไดระหวาง
ในประเทศ และตางประเทศในกลุมประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เรียนขอบคุณ คุณศิริวัฒนที่ใหกําลังใจแกบริษัทที่ชวยให
บริษัทขับเคลื่อนกันตอไป และชี้แจงวาป 2559 ที่ผานมายอดขายเติบโตขึ้นมาจากธุรกิจเดิมของบีเจซี ไมวาจะเปนกลุม
ธุรกิจบรรจุภัณฑเติบโตขึ้นรอยละ 7.1 ธุรกิจเครื่องอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นรอยละ 0.1 ธุรกิจเวชภัณฑและเทคนิคเติบโตขึ้น
รอยละ 2.8 สวนที่เหลือเปนรายไดจากบิ๊กซีที่เพิ่มเขามา ทั้งนี้รายไดที่แสดงนั้น ยังไมไดรวมเอ็ม เอ็ม เมกกามารเก็ต ที่
เวียดนาม เนื่องจากในขั้นตอนการนําเอ็มเอ็ม เมกกามารเก็ต เขามานั้นก็ตองผานการประชุมผูถือหุนตอไป
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ สอบถามเพิ่มเติมวารายไดสวนใหญของบริษัทมาจากในประเทศใชหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวารายไดสวนใหญของบริษัทมาจากในประเทศ
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ สอบถามไปยังทานประธานกรรมการบริษัทวาอีกภายในอีกกี่ปขางหนา บริษัทจะมี
รายไดเพิ่มขึ้นเปนสองแสนลานบาทหรือไม เนื่องจากรายไดขณะนี้ยังไมรวมรายไดจากตางประเทศที่บริษัทเขาไปลงทุน
ประธานกรรมการบริษัท ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหกําลังใจบริษัทและฝายจัดการ ทั้งนี้ ในสวนของ
รายไดบริษั ทที่จะเพิ่มขึ้นเปนสองแสนลานบาทนั้น เห็น วาคงอีกไมไกล ซึ่งที่ผานมาผูถือหุนใหญ ของบริษัท ไดเขาชวย
แกปญ หาเกี่ยวกับการเขาซื้อกิจการของเมโทร แคช แอนด แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด ประกอบกับทีมฝายบริหารและฝาย
จัดการของบริษัทไดตั้งใจเพื่อแกปญหาตางๆ เพื่อทําใหบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นไดวาในปที่ผานมาบริษัทไดรับ
รางวัลในความสําเร็จหลายรางวัล ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุนใหญของบริษัทก็ขอใหกําลังใจคณะทํางาน
ทุกทานของบริษัทดวย
นายศิ ริวัฒ น วรเวทวุฒิ คุ ณ ไดส อบถามเพิ่ ม เติ มวากํ าไรจากอัตราแลกเปลี่ย นสุ ทธิเพิ่ มขึ้ นจากป 2558 จาก
116.13 ลานบาท เปน 1,064.05 ลานบาท เกิดจากสาเหตุใด
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาเปนเรื่องของจังหวะและความผันผวนทางการเงิน
ซึ่งไดรับคําแนะนําในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจากประธานกรรมการ และคุณสิทธิชัย ชัยเกรียง
ไกร กรรมการบริหาร ที่ไดชวยดูแลเรื่องการซื้อเงินสกุลยูโรเพื่อชําระหนี้เงินกูที่เปนเงินสกุลยูโร และทีมงานก็ตั้งใจกันอยาง
เต็มที่ จึงทําใหบริษัทมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดชื่นชมและแสดงความยินดีกับบริษัทเกี่ยวกับกําไรที่บริษัทไดรับจากการเพิ่มขึ้นของ
อัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และไดสอบถามเกี่ยวกับรายไดที่เพิ่มขึ้นจากรายไดคาเชาและคาบริการ รวมทั้งรายไดจากการ
โฆษณา รวมทั้งแนวโนมของรายไดดังกลาวในอนาคต
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาเนื่องจากรายไดดังกลาวเปนรายไดที่เกิดขึ้นจาก
ธุรกิจของบิ๊กซี ดังนั้น เมื่อบริษัทไดทําการรวมงบการเงินของบิ๊กซีกับงบการเงินของบริษัท (Consolidate) จึงทําใหบริษัทมี
รายไดคาเชาและคาบริการ และรายไดจากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการที่บิ๊กซีใหเชาพื้นที่โฆษณาตางๆ
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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นายศิริวัฒ น วรเวทวุฒิ คุณ ไดกล าวสรุป วาในการเขาซื้อกิ จการในบิ๊ กซี ทํ าให บริษัท มีกํ าไรเพิ่ม มากขึ้นและ
ตอเนื่องในอนาคต และไดสอบถามประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเปนไปไดของกําไรสุทธิของบริษัทจากปจจุบัน
5,000 ลานบาท เปน 10,000 ลานบาทในอนาคต
ประธานกรรมการบริษัท ไดกลาวตอผูถือหุนวาเปนเรื่องปกติที่หากยอดขายเพิ่มขึ้น บริษัทก็จะมีกําไรเพิ่มขึ้นดวย
ซึ่งขึ้นอยูกับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ หากผูถือหุนชวยกันอุดหนุนซื้อสินคาในบิ๊กซี ก็จะเปนสวนหนึ่งที่ทําใหธุรกิจคาปลีกในบิ๊ก
ซีแข็งแรงมากขึ้น และหากธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกรงมากขึ้น ก็จะชวยสามารถสรางภาพรวมใหธุรกิจในประเทศไทย
ดีขึ้นดวย
นายศิริวัฒ น วรเวทวุฒิ คุณ ไดสอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคตเกี่ยวกับการเขาซื้อกิจการใน
ตางประเทศที่มีความเสี่ยงนอยแตมีอัตราการเติบโตสูง เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายเร็วขึ้น
ประธานกรรมการบริษัท ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน และไดชี้แจงวาบริษัทมีความมุง มัน่ ที่จะดําเนินธุรกิจเปนอยางดี
ซึ่งการที่บริษัทเขาซื้อธุรกิจของบิ๊กซี ทําใหแบรนดบิ๊กซีเปนของบริษัทดวย ซึ่ง ณ ปจจุบันหางเซ็นทรัลตองจายคาบริการจาก
การใชแบรนดบิ๊กซีในเวียดนามใหกับบริษัท ในสวนของการขยายธุรกิจไปตางประเทศนั้น บริษัทอยูระหวางการสราง
บุ ค ลากร ซึ่ งเป น เรื่อ งที่ สํ า คั ญ มาก หากบุ ค ลากรมี จํ านวนไม เพี ย งพอ ก็ จ ะทํ า ให บ ริษั ท เสี ย หายหากขยายกิ จ การใน
ตางประเทศ ซึ่งการเติบโตของธุรกิจในอนาคตบริษัทจะตองมีความพรอมและมีพื้นฐานภายในที่แข็งแกรงดวย
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,408 ราย หรือจํานวน 3,603,526,788 เสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย

3,601,627,488

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9473

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

1,899,300

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0527

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็จ สําหรับ ป สิ้ นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ
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วาระที่ 4
พิจารณาเสนอผูถือหุน เพือ่ อนุมัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปน
ผูเสนอรายละเอีย ดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรเป นทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงิน ปนผลสําหรับ ผลการดําเนินงาน
ประจําป 2559
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกําไรสําหรับรอบปบัญชี 2559
วาบริษัทมีผลกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตรา
หุนละ 0.12 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรใหรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบในการ
ประชุมคราวนี้
นอกจากนี้บริษัทขอเสนอการจายปนผลงวดสิ้นป ใหแกผูถือหุนอีกในอัตราหุนละ 0.38 บาท โดยเมื่อรวมเงินปน
ผลที่จายในคราวนี้กับเงินปนผลระหวางกาลที่จายไปแลว จะเทากับวาบริษัทไดประกาศจายเงินปนผลประจําป 2559
ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิตามชื่อ
ปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อจายปนผล โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการ
รับเงินปนผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญ ญั ติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้
ปจจุบันบริษัทไดจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแลวทั้งสิ้น 405,395,500 บาท หรือคิดเปนรอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 4,053,955,000 บาท รายละเอียดการจายเงินปนผลประจําป 2559 ไดจัดสงใหกับผูถือ
หุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,420 ราย หรือจํานวน 3,603,560,113 เสียง
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย

3,603,525,813

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9990

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

34,300

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0010

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 ใน
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อัตราหุนละ 0.50 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุน
ละ 0.12 บาท คงเหลือ เงินป น ผลจายงวดสิ้น ป ในอัตราหุน ละ 0.38 บาท โดยบริษั ทกํ าหนดจายเงิน ปน ผลในวัน ที่ 26
พฤษภาคม 2560 ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อ
จายเงินปนผล โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทจะรวบรวม
รายชื่อโดยวิธีปดสมุดทะเบียนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ
วาระที่ 5
พิจารณาเสนอผูถือหุน เพือ่ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ งออกตามวาระ
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอ
ที่ประชุมในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแจงวาในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ จะตองมีกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด หรือเทากับ 5 ทาน โดยกรรมการทั้ง 5 ทาน มี
รายนามดังนี้
1. นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท
2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล
4. ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล
5. พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต
ทั้งนี้คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทานผูถือหุนพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งขอมูลกรรมการทั้ง 5 ทาน ปรากฏอยูในเอกสารประกอบการประชุมลําดับที่ 4 ในหนังสือเชิญ
ประชุมผูถือหุนที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยใน
วาระนี้บริษัทไดเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
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วาระที่ 5.1 การแตงตั้งนายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง
เห็นดวย

3,591,741,248 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.6719

11,787,239 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.3271

34,408 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0009

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแตงตั้ง นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5.2 การแตงตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง
เห็นดวย

3,593,127,747 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.7105

10,400,740 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.2886

34,408 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0009

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแตงตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5.3 การแตงตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง
เห็นดวย

3,537,404,962 เสียง

คิดเปนรอยละ

98.1642

66,123,525 เสียง

คิดเปนรอยละ

1.8349

34,408 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0009

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแตงตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน ครัง้ ที่ 1/2561 หนาที่ 30 จาก 96

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

วาระที่ 5.4 การแตงตั้ง ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล เปนกรรมการบริษัทตออีก
วาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง
เห็นดวย

3,593,930,082 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.7327

9,598,405 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.2664

34,408 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0009

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแตงตั้ง ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทย ภิรมย กมลรัตนกุล เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระ
หนึ่ง
วาระที่ 5.5 การแตงตั้ง พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจํานวน 3,603,562,895 เสียง
เห็นดวย

3,603,528,487 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9990

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

34,408 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0010

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแตงตั้ง พลตํารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6
พิจารณาเสนอผูถือหุน เพือ่ อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ ดร.ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและ
กํากับดูแลกิจการ เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการที่ไมไดรับเงินเดือน
หรือคาที่ปรึกษาประจําจากบริษัท เปนจํานวนไมเกิน 25,000,000 บาท ซึ่งประกอบดวยคาตอบแทนกรรมการจํานวนไม
เกิน 25,000,000 บาทตอป และเสนอใหที่ประชุมมอบอํานาจใหคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ และประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจและมีดุลยพินิจในการกําหนดรายละเอียดและอัตราคาตอบแทนที่จะจาย
ใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่ และความรับผิดชอบ

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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ประธานคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ไดแจงเพิ่มเติมวา ทานประธานกรรมการ
บริษัท และทานรองประธานกรรมการบริษัทไมเคยรับคาตอบแทนใดๆ ตลอดมาเปนเวลา 15 ปแลว แมกระทั่งในปจจุบัน
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายศิริวัฒ น วรเวทวุฒิ คุณ มีความเห็นวาในฐานะผูถือหุน รายยอย เห็นวาเปดศักราชใหมแลว โดยบริษัท มี
ยอดขายกวาแสนลานบาท และบริษัทก็มีผลประกอบการที่ดี ซึ่งเห็นไดจากการที่บริษัทจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอยาง
ตอเนื่อง จึงเห็นวาคณะกรรมการนาจะไดรับการพิจารณาใหเพิ่มคาตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ ใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของที่
ประชุมผูถือหุน
ประธานกรรมการบริษั ท กลาวขอบคุ ณ ผู ถื อหุ น ที่ให ขอ เสนอแนะ อยา งไรก็ ดี เนื่ องจากในการประชุม ครั้งนี้
คณะกรรมการสรรหากําหนดค าตอบแทน และกํากับ ดูแลกิจการไดมีการพิ จารณาการเสนอกําหนดคาตอบแทนของ
คณะกรรมการดังกลาวแลว ทานผูถือหุนก็ควรพิจารณาตามวาระที่เสนอ อยางไรก็ดี ก็ขอใหประธานคณะกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการพิจารณาถึงความจําเปนและเหมาะสมในเรื่องดังกลาวตอไป
เมื่อไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,437 ราย หรือจํานวน 3,603,567,102 เสียง
เห็นดวย

3,603,229,694 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9906

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

337,408 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0093

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงของผูถือหุนทั้งหมดซึ่งมาประชุม
อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560 ภายในวงเงินไมเกิน 25,000,000 บาทตอป และมอบอํานาจใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหากําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ ในการกําหนด
รายละเอียดและอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกบั กรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
บริษัท ตามที่เสนอขางตน
วาระที่ 7
พิจารณาเสนอผูถือหุน เพือ่ อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2560
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายประสิทธ โฆวิไลกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอ
ที่ประชุมในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศพัชร
ปกรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
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หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของใดๆ กับบริษัท นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอชื่อเปนผูที่มีความรู ความสามารถ เปนที่ยอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยกําหนดคา
สอบบัญชีประจําป 2560 จํานวน 1,060,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส จํานวน 1,890,000 บาท รวมเปน
เงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป นจํานวนที่เหมาะสม และเห็ นสมควรเสนอใหที่ป ระชุมผูถือหุ นอนุมั ติคาสอบบั ญ ชีในอัตรา
2,950,000 บาทตอป ซึ่งคาสอบบัญชีในป 2560 นี้ ลดลงจากปที่ผานมาจํานวน 500,000 บาท หรือคิดเปนรอยละ 14.49
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,456 ราย หรือจํานวน 3,603,605,946 เสียง
เห็นดวยจํานวน

3,603,253,838

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9902

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

352,108

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0098

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2560 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา
หลังจากนั้น ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเปนการทั่วไป
นายสุ รัต น สิ ง ห สุ ข สวั ส ดิ์ ผู ถื อ หุ น มาด ว ยตนเอง แจ ง ว า ตามที่ ท า นประธานแจ ง ว า บริ ษั ท ได มี ก ารลงทุ น ที่
ตางประเทศ แตงบการเงินของบริษัทยังไมไดรวมงบการเงินของกิจการในตางประเทศดวย จึงสอบถามถึงเหตุผลในเรื่อง
ดังกลาว และหากมีการรวมงบการเงินของกิจการที่บริษัทไปลงทุนดังกลาว จะทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นหรือไม ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาจากงบการเงินของบิ๊กซีแลวพบวาบิ๊กซีมีกําไรสุทธิ หากบิ๊กซีรวมงบการเงินกับกิจการที่ลงทุนในตางประเทศนั้นจะ
ทําใหกําไรสุทธิในภาพรวมลดนอยลงหรือมีผลกระทบหรือไม อยางไร

บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถอื หุน ครัง้ ที่ 1/2561 หนาที่ 33 จาก 96

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

ประธานเจาหนาที่บริการและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอผูถือหุนวา เขาใจวาคําถามของผูถือหุนนั้นนาจะ
หมายถึงธุรกิจในเอ็มเอ็ม เมกามารเก็ตเวียดนาม ซึ่งบริษัทไมไดนํางบการเงินของเอ็มเอ็ม มารเก็ตเวียดนามมารวมกับงบ
การเงินของบริษัทแตอยางใด เนื่องจากบริษัทยังไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหเขาซื้อกิจการดังกลาว ในสวนของ
ธุรกิจทั่วไปของบิ๊กซีเองมีอัตรากําไรสุทธิไมถึงรอยละ 10 เชนเดียวกับธุรกิจคาปลีกทั่วไป เนื่องจากธุรกิจคาปลีกเปนธุรกิจที่
มีอัตรากําไรนอยแตใชกระแสเงินสดเยอะ ซึ่งแตกตางจากบางธุรกิจที่อัตรากําไรขั้นตนเยอะแตใชกระแสเงินสดนอย
นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผูถือหุนมาดวยตนเอง อยากทราบมุมมองของผูบริหารเกี่ยวกับโมเดิรนเทรด เนื่องจาก
เห็นวาแนวโนมเรื่องโมเดิรนเทรดในอเมริกา เริ่มทยอยปดกิจการ ประกอบกับจากที่เคยไปซื้อของที่บิ๊กซีสมัยกอนลูกคาตอง
เขาแถวรอที่แคชเชียรเพื่อชําระคาสินคา แตณ ปจจุบันแคชเชียรตองรอใหลูกคามาชําระเงิน จึงอยากทราบมุมมองในเรื่อง
ดังกลาว
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวาการดําเนินธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ใน
สวนของบริษัทนั้น ก็มีทีมผูบริหารที่ดูแลเรื่องธุรกิจใหม และธุรกิจออนไลน ซึ่งบริษัทจะยังคงมุงเนนพัฒนาในสวนนี้กอน ใน
สวนธุรกิจรานคานั้น ยังเชื่อวามีศักยภาพในการเติบโต สําหรับประเทศไทยเองในเมืองรอง หรืออําเภอใหญ ก็ยังมีโอกาสใน
การเติบโตมากขึ้น ทั้งนี้ ในแงของบริษัทก็ตองมีการปรับตัว ซึ่งตองหาแนวทางวาทําอยางไรใหตนทุนในการเปดสาขาให
นอยที่สุด ทําอยางไรใหผูบริหาร พนักงานในรานคามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อรองรับโอกาสตอไปในอนาคต ซึ่งธุรกิจเกา
มีการปรับตัว ธุรกิจใหมก็จะมีการพัฒนา และสิ่งที่สําคัญที่บริษัททําคือการเชื่อมโยงธุรกิจใหมที่เปน E-Commerce กับ
ธุรกิจรานบิ๊กซีที่มีอยู โดยปจจุบันบิ๊กซีมีสาขาในประเทศกวา 900 สาขา บริษัทอยูระหวางการสรางเครือขายการกระจาย
สินคาใหครอบคลุมทั้งประเทศ โดยในแตละปบิ๊กซีขยายรานสาขาเล็กใหมีมากขึ้น สําหรับรานคาที่ทานไดกลาวถึง อาจจะ
เปนของจังหวะและชวงเวลาในการใหบริการ โดยบริษัทมุงที่จะปรับปรุงใหแคชเชียรมีจํานวนที่พอเพียงเพื่อรองรับลูกคา
จึงอาจทําใหมีจํานวนแคชเชียรที่รอใหบริการแกลูกคา อยางไรก็ดี บริษัทขะขอรายละเอียดจากทานเพิ่มเติมวาเปนที่สาขา
ใด อยางไร เพื่อนําไปปรับปรุงเพิ่มเติมตอไป
Mr. Basant Kumar Dugar ผู ถื อ หุ น มาประชุ ม ด วยตนเอง ได แ สดงความชื่ น ชมต อผลการดํ า เนิ น งานบริษั ท
โดยเฉพาะเรื่องกระแสเงินสดจากผลการดําเนินงานที่เปนบวก และมีกระแสเงินสดจากการลงทุนที่เปนลบ ซึ่งแสดงไดวา
บริษัทอยูระหวางการขยายการลงทุน ซึ่งนักลงทุนสถาบันเห็นวาเปนเรื่องที่ดี เนื่องจากแสดงถึงความเจริญเติบโตของบริษัท
และขอแสดงความยินดีกบั ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญในการบริหารองคกรอยางกระตือรือรนและ
เขมแข็ง นอกจากนี้ ไดมีขอเสนอแนะวา ในขณะที่บริษัทมีการขยายกิจการในเชิงรุกนั้น ขอใหบริษัทคํานึงถึงเรื่องกระแสเงิน
สดเพื่อใหเปนบวกและมีความคลองตัวอยูตลอดเวลาดวยเชนกัน
นายสุวัฒน สืบสันติกุล ผูถือหุนมาดวยตนเอง สอบถามวาบีเจซีไดมีการเขารวมโครงการตอตานการทุจริตและ
คอรรัปชั่นแลวหรือไม และมีนโยบายในเรื่องดังกลาวอยางไร
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ แจงวาบริษัททําตามนโยบายของกลุมบริษัท คือการเขา
รวมกับหอการคาไทย ในสวนที่เปนประโยชนก็จะดําเนินการเพิ่มเติม
เมื่ อ ไม มี เรื่อ งอื่ น ใดเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา ประธานได ก ล า วขอบคุ ณ ผู ถื อ หุ น ทุ ก ท า นที่ ได รว มกั น เสนอ
ขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอบริษัทในครั้งนี้ และกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 16.33 น.
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวม
ประชุมทั้งสิ้นจํานวน 1,495 ราย นับจํานวนหุนได 3,603,618,154 หุน หรือคิดเปนรอยละ 90.2917 ของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน 3,991,085,399 หุน

ลงนาม

- ลายมือชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม

_- ลายมือชื่อ - _______ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางสาวสุรีรัตน ศิลปสกุลสุข)
รองผูจัดการใหญอาวุโสฝายการเงินและบัญชีกลุมบริษัทและเลขานุการบริษัท

ลงนาม
_- ลายมือชื่อ ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวประทุมพร สมบูรณพูลผล)
เลขานุการที่ประชุม
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