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สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหำชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2561 เวลำ 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อำคำรเบอร์ลี่ ยุคเกอร์
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหำนคร
นายเจริญ สิริวัฒ นภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิด
ประชุมเมื่อเวลา 15.15 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจานวน
1,306 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 3,483,669,599 หุ้น หรือร้อยละ 87.1484 ของหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
จานวน 3,997,398,499 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เพื่ อ ให้ การดาเนิ น การประชุ มเป็ น ไปโดยเรีย บร้อยและมี ประสิท ธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศั ก ดิ์
นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) และมอบหมาย
ให้นายวิทยา แก้วกังสดาล ทาหน้าที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)
ผู้ดาเนินการประชุมได้แนะนากรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริษัท

3. ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ

4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

กรรมการบริษัท

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน

6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
7. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการอิสระ

9. พลตารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์

กรรมการอิสระ

10. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการอิสระ

11. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

กรรมการอิสระ

13. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

กรรมการบริษัท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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ทั้ งนี้ ศาสตราจารย์ กิต ติ คุ ณ นายแพทย์ภิ รมย์ กมลรัต นกุ ล และรองศาตราจารย์ น ายแพทย์ก าจร ตติ ย กวี
กรรมการบริษัทติดภารกิจ จึงขอลาและไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
นอกจากนี้ ผู้ดาเนินการประชุมได้แนะนาผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข นายวีร์ สุจริต
และนางสาวพนิดา วิศรุตนาถ จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย
เพื่อให้การดาเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่ อประโยชน์ของบริษัทและ
ท่านผู้ถือหุ้นทุกราย เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียง
และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส ผู้ดาเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจ
นับคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย
1 ท่าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ทั้งนี้ นางสาวอรสา ตางาม ผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี
คือ นางสาวพนิดา วิศรุตนาถ และตัวแทนสานักงานกฎหมาย คือ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ์
จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุมได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วำระที่ 1
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมือ่ วันศุกร์ที่ 28 เมษำยน 2560
ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม ได้ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า บริษั ท ได้ จัด ส่ งสาเนารายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ครั้งที่ 1/2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิ จารณาแล้วเห็นว่า รายงานการ
ประชุมดังกล่าว ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ฉบับดังกล่าว
ผู้ดาเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
สรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,041 ราย หรือจานวน 3,645,784,948 เสียง
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,645,399,948 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9894

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

385,000 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0105

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 12 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วำระที่ 2
รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2560
ผู้ดาเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
แถลงต่อผู้ถือหุน้ เรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะนาผู้บริหารระดับสูง ของกลุ่มบริษัทต่อที่ประชุม
โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 1

2. นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์
3. นายธีระพล เกียรติสุรนนท์

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจ บีเจซี 2
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ

4. นายธีระ

รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและ
งานสนับสนุนส่วนกลาง

วีรธรรมสาธิต

5. นายศุภกิจ อัศวชัย

ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน

โดยแนะนาผู้บริหารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ดูแลในกลุ่มสินค้าและบริการ
ทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม ดังนี้
1. นางวิภาดา ดวงรัตน์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายแกรี่

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก

ฮาร์ดี้

3. ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์

ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน

ประธานเจ้ าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการดาเนิน งานของกลุ่ม บริษั ท และสรุป
เหตุการณ์สาคัญในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
เหตุกำรณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2560
ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญส่วนหนึ่ งของบีเจซี ซึ่งได้รับความน่าเชื่อถือในส่วนภายนอก
จากการจัดอันดับเครดิจของทริสเรทติ้ง โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
กุมภาพันธ์ 2560
- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์
จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน
35,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สารองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ของบริษัทที่ระดับ
“A+”
มีนาคม 2560
-

บริษัทได้ทาการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจานวน 40,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างเงินกู้ที่ใช้ในการ
เข้าซื้อกิจการของบิ๊กซีจานวน 39,000 ล้านบาท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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สิงหาคม 2560
-

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พร้อมทั้งกาหนด
แนวโน้ม “คงที”่ สาหรับอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัท
กันยายน 2559
-

กลุ่มบริษัทได้ทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของกิจการบิ๊กซีที่ราคา 225.00 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของในหุ้นบิ๊กซีทั้งหมดร้อยละ 99.85 หลังการทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ ในวันที่
21 กันยายน 2560 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการบิ๊กซี
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
- บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คัมปะนี ลิมิเต็ด (“บีเจไอเอชเค”) เข้าซื้อกิจการของบริษัท วีนา เปเปอร์ จอยช์
สต็อก คัมปะนี หนึ่งในผู้ผลิตกระดาษทิชชู่ชั้นนาของประเทศเวียดนาม ด้วยมูลค่า 483 ล้านบาทโดยปัจจุบันมี
กาลั งการผลิต อยู่ที่ 16,000 ตัน ต่อปี และมีส่วนแบ่ งทางการตลาดอยู่ ที่ร้อยละ 13.00 ในตลาดกระดาษทิช ชู่
ประเทศเวียดนาม
ตุลาคม 2559
-

บริษัทได้ทาการเปิดเตาแก้วใหม่ ณ โรงงานไทยมาลายา กลาส จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มกาลังการผลิตแก้วใน
ประเทศไทย โดยมีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นที่ 300 ตันต่อวัน ส่งผลให้ปัจจุบันกาลังการผลิตแก้วในประเทศไทย
ทั้งหมดอยู่ที่ 3,305 ตันต่อวัน คิดเป็นจานวนขวดกว่า 4,400 ล้านขวดต่อปี

• บีเจซีกับรำงวัลแห่งควำมสำเร็จ
Alpha Southeast Asia:
✓ THAILAND: Most Improved Investor Relations: Berli Jucker PCL
✓ THAILAND: Best Annual Report in Thailand: Berli Jucker PCL
✓ THAILAND: Best Senior Management IR Support – TOP-3: Berli Jucker PCL ranked 2nd
✓ THAILAND: Strongest Adherence to Corporate Governance: Berli Jucker PCL ranked 3rd
SET Awards 2017:
✓ Outstanding Deal of the Year Awards Acquisition and Mandatory Tender Offer of Big C
Supercenter pcl by Berli Jucker PCL
IR Magazine 2017 Awards:
✓ 1st in Best in Sector: Industrials
✓ 1st in Best in Country: Thailand
✓ 2nd in Best IR by Senior Management
✓ 2nd in Best Investor Relations Officer (small to mid-cap)
✓ 3rd in Best Overall Investor Relations in South East Asia
✓ Nomination in Best IR During Corporate Transaction
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• ภำพรวมผลประกอบกำร
จากยอดขายตามกลุ่มสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทมี ยอดขายรวมสาหรับปี 2560
เพิ่มขึ้น 149,158 ล้านบาท เติบโตที่ 23,828 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมปีที่แล้ว โดย
ธุรกิจเดิมก็เติบโตขึ้น แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.6 ในส่วนของกลุ่มสินค้า
และบริการทางอุปโภคบริโภคมีความท้าทาย จึงมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 3.8 ในส่วนกลุ่มสินค้าและบริการทาง
เวชภัณฑ์และทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.9 นอกจากนั้น บริษัทได้ธุรกิจใหม่เข้ามา คือกลุ่มสินค้าและบริการ
ทางการค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ ธุรกิจบิ๊กซีทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.7
สาหรับกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่ายของบริษัทในปี 2560 เติบโตขึ้นร้อยละ 19.8 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่ายปีที่แล้วจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณ ฑ์
เติบโตขึ้นร้อยละ 6.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นร้อยละ 37.0 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์
และทางเทคนิคเติบโตขึ้นร้อยละ 28.7 และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งคือ ธุรกิจบิ๊กซีเข้ามาช่วยทา
ให้บริษัทมีกาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจาหน่ายของบริษัทในปี 2560 อยู่ที่ 12,614 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น
ร้อยละ 31.7%
ในปี 2560 บริษัทมีกาไรสุทธิเป็นจานวน 5,211 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 57.6 เมื่อเปรียบเทียบกับกาไรสุทธิ
ปีที่แล้ว กาไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากการรวมงบการเงินของ
กลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ สาหรับธุรกิจเดิมอันได้แก่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์มีกาไรสุทธิ
เติบโตขึ้นร้อยละ 0.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคมีกาไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 89.9 และกลุ่มสินค้าและบริการ
ทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคมีกาไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 43.9
ทั้งนี้ เลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การคานวณมูลค่าสินทรัพย์
ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบขนาดรายการตามหลักการทารายการที่มีนัยสาคัญ ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมูลผ่านช่องทางการ
สื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายไปแล้วก่อนหน้านี้ โดยเมื่อคานวณตามหลักการใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบ
แล้ ว ณ ปั จ จุ บั น มู ลค่ า สิ น ทรัพ ย์ ที่ มี ตั วตนสุ ท ธิ (NTA) ของบริษั ท จะคิ ด เป็ น จ านวน 61,353 ล้ านบาท ซึ่ ง อ้ า งอิ งตาม
งบการเงินรวมของบริษัทประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ผู้ดาเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ว่า
เหตุใดยอดขายถึงเติบโตร้อยละ 3 เนื่องจากเห็นว่า บริษัทน่าจะรักษาการเติบโตของยอดขายได้ร้อยละ 6-8
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจบริการบรรจุภัณฑ์ เป็นธุรกิจที่มี
การลงทุนสูง โดยบริษัทได้มีการบริหารจัดการในทุกด้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบริหารจัดการในส่วนของ
โรงงานและเครื่องจักรที่ได้ใช้อย่างเต็มกาลังการผลิตแล้ว ซึ่งบริษัทต้องใช้เวลาในการลงทุนและขยายกาลังการผลิตต่อไป
เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
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วำระที่ 3
พิจำรณำอนุมตั ิงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนและกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สำหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนและกาไร
ขาดทุ น เบ็ ด เสร็จ ได้ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้ สอบบั ญ ชี และได้ รับ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามทีป่ รากฏในรายงานประจาปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญ นายอัศวิน เตชะเจริญ วิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น
ผูร้ ายงานสรุป งบแสดงฐานะทางการเงินต่อที่ประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจาปี 2560 ของบริษัทต่อที่
ประชุมดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)
งบกำไรขำดทุน
รายได้จากการขายและให้บริการ
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น)
อัตรำส่วนที่สำคัญทำงกำรเงิน
อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรสุทธิ

ปี 2560

ปี 2559

% เพิ่ม / ลด

315,059
203,886
111,173
26.66

308,701
197,553
111,148
25.75

2.1%
3.2%
0%
3.5%

149,158
5,211
1.31

125,330
3,307
1.28

19.0%
57.6%
2.7%

19.07%
3.49%

18.03%
2.64%

5.8%
32.2%

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,080 ราย หรือจานวน 3,648,578,630 เสียง
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,646,966,230 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9558

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

1,612,400 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0441

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ
วำระที่ 4
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผล
สำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2560
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นผู้เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกาไรเป็นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สาหรับผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกาไรสาหรับรอบปีบัญ ชี
2560 ว่าบริษัทมีผลกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2560
ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน
2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็ นควรให้รายงานการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ ผู้ถือหุ้ น
รับทราบในการประชุมคราวนี้
นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจ่ายปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้น ละ 0.42 บาท โดยเมื่อรวมเงิน
ปันผลที่จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560
ทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชือ่
ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผลในวัน จันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้
ปัจจุบันบริษัท ได้จัดสรรกาไรไว้เป็นทุนสารองตามกฎหมายครบตามจานวนแล้วทั้งสิ้น 405,395,500 บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จานวน 4,053,955,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2560 ได้จัดส่งให้กับ
ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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ผู้ดาเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,085 ราย หรือจานวน 3,648,579,256 เสียง
เห็นด้วยจานวน

3,620,321,356 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.2255

28,257,900 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.7744

งดออกเสียงจานวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้วยจานวน

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
จัด สรรกาไรเป็ น ทุ น สารองตามกฎหมาย และจ่ ายเงิน ปั น ผลสาหรับ ผลการด าเนิน งานประจาปี 2560 ในอั ตราหุ้ น ละ
0.57 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15
บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท โดยบริษัทกาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม
2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดย
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตามที่เสนอ

วำระที่ 5
พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีต่ ้องออกตำมวำระ
ผู้ดาเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ
กากับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในครั้งนี้ จะต้องมีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระเป็นจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ
5 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 5 ท่าน มีรายนามดังนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการบริษัท

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ

4. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน

กรรมการอิสระ

5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการอิสระ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 5 ท่าน
กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลาดั บที่ 4 ใน
หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายนที นาคธนสุกาญจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการบริษัทว่าได้มีพิจารณาวาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เป็นอย่างไร เนื่องจากหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ในหมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ ได้ระบุว่าคณะกรรมการควรกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
ไม่เกิน 9 ปี
ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและกากับ ดูแลกิจการ ชี้แจงว่า ทางคณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาในประเด็น ดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่ากรรมการอิสระที่มีวาระการดารงตาแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เป็นบุคคลที่สร้าง
คุณประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก รวมทั้งได้นาประสบการณ์มาช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้กลับ
เข้ามาดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ จึง
ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้บริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วำระที่ 5.1 กำรเลือกตั้ง นำยเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมกำรบริษัทต่ออีกวำระหนึ่ง
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.6468
0.3327
0.0203
0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็น
กรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
วำระที่ 5.2 กำรเลือกตั้ง คุณหญิงวรรณำ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมกำรบริษัทต่ออีกวำระหนึ่ง
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.8658
0.1341
0.0000
0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 19 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วำระที่ 5.3 กำรเลือกตั้ง นำยประสิทธิ์ โฆวิไลกูล เป็นกรรมกำรบริษัทต่ออีกวำระหนึ่ง
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9993
0.0005
0.0000
0.0000

มติ: ที่ประชุมมี มติด้ วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง นายประสิทธิ์ โฆวิไลกู ล
เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
วำระที่ 5.4 กำรเลือกตั้ง พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน เป็นกรรมกำรบริษัทต่ออีกวำระหนึ่ง
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9787
0.0210
0.0001
0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
วำระที่ 5.5 กำรเลือกตั้ง นำยรังสรรค์ ศรีวรศำสตร์ เป็นกรรมกำรบริษัทต่ออีกวำระหนึ่ง
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,102 ราย หรือจานวน 3,648,823,074 เสียง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

96.1382
3.8617
0.0000
0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือกตั้ง นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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วำระที่ 6
พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่
ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม ได้ เชิ ญ ดร.ชั ย ยุ ท ธ ปิ ลั น ธน์ โอวาท ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่ า ตอบแทนและ
กากับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้
ประธานกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ ได้ชี้แจงต่อที่ป ระชุมว่า เพื่ อรองรับ การ
ขยายตัวของการดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เพิ่มจานวนกรรมการจากเดิม 15 ท่านเป็น 16
ท่าน โดยเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่จานวน 1 ท่าน ได้แก่ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการใหม่ของ
บริษัท
ทั้งนี้ ประวัติและคุณ สมบัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับ การเสนอชื่อเข้าดารงตาแหน่งใหม่ ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชุมลาดับที่ 5 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว
ผู้ดาเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ผูท้ ี่ได้รับการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้า
ใหม่นั้น ได้แสดงตน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นตัวจริงด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่า เนื่องจากนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ยังไม่ได้รับ
การเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการ ในวันนีจ้ ึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และขออภัยในที่นี้ด้วย
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,119 ราย หรือจานวน 3,648,834,059 เสียง
เห็นด้วย

3,586,578,501 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

98.2938

62,253,834 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

1.7061

1,724 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้ง
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 21 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วำระที่ 7
พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2561
ผู้ ด าเนิ น การประชุ ม ได้ เชิ ญ ดร.ชั ย ยุ ท ธ ปิ ลั น ธน์ โอวาท ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่ า ตอบแทนและ
กากับดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้
ประธานกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและกากับ ดูแลกิจการ ได้ชี้แจงต่อที่ ประชุมว่า คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน
หรือค่าที่ปรึกษาประจาจากบริษัท เป็นจานวนไม่เกิน 50,000,000 บาท และเสนอให้ที่ประชุมมอบอานาจให้เป็นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่ า ตอบแทนและก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และประธานกรรมการบริษั ท ในการก าหนด
รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ประธานกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและกากับ ดูแลกิจการ ได้ แจ้ง ข้อมูลเพิ่ มเติม เพื่ อประกอบการ
พิจารณาว่า ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท เป็นจานวนเงินที่บริษัทได้กาหนดมาแล้วประมาณ 15 ปี และหาก
เปรียบเทียบกับกาไรสุทธิและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท(Market Capitalization) ในปี 2560 เปรียบเทียบ
กับปี 2546 คือ บริษัทมีกาไรสุทธิเป็นจานวน 5,211 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 4 เท่า และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ณ
วันที่ 23 เมษายน 2561 มีจานวน 234,858 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 20 เท่า ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท และรองประธาน
กรรมการบริษัท ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนกรรมการมาโดยตลอด จึงเห็นว่าค่าตอบแทนที่นาเสนอในวงเงินไม่เกิน 50
ล้านบาท หากเปรียบเทียบตามสัดส่วนดังกล่าวแล้ว เป็นจานวนเงินที่เหมาะสม เพื่อสามารถให้ผลตอบแทนกรรมการบริษทั
ทีอ่ ันจะเป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้กับบริษัท
ผูด้ าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,125 ราย หรือจานวน 3,648,838,720 เสียง
เห็นด้วย

3,361,643,146 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

92.1291

287,140,200 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

7.8693

55,374 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0015

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถอื หุ้น ซึ่งมาประชุม
อนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอานาจให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและกากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริษัท ในการกาหนด
รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กบั กรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัท ตามที่เสนอข้างต้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วำระที่ 8
พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีประจำปี 2561
ผู้ดาเนินการประชุมได้เชิญ นายประสิทธ์ โฆวิไลกู ล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุมในวาระนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชร
ปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี
จากัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทางาน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 จานวน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จานวน
1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจานวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ในจานวน 2,950,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2561 นี้ เป็นอัตราเดียวกับปีก่อน
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,126 ราย หรือจานวน 3,648,839,744 เสียง
เห็นด้วยจานวน

3,648,825,370 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.9996

ไม่เห็นด้วยจานวน

11,900 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0003

งดออกเสียงจานวน

2,474 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ตามที่เสนอข้างต้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 23 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วำระที่ 9
พิจำรณำอนุมตั ิโครงกำร Employee Stock Option Program 2018 และกำรออกและเสนอขำยใบสำคัญ
แสดงสิทธิทจี่ ะซื้อหุน้ สำมัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษทั และ/หรือ บริษัทย่อย
(โครงกำร BJC ESOP 2018)
ผู้ดาเนินการประชุมได้เชิญ นายอัศวิน เตชะเจิญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตั้งใจในการทางาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและ
ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/พนักงานที่มีผลงานโดดเด่น และที่หาทดแทนได้ยาก ให้ทางานกับบริษัท
ต่อไปในระยะยาว เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ โดยได้เชิญ นายธีระ วีรธรรมสาธิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนุบสนุนส่วนกลาง ได้ชี้แจงในรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณา
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนุบสนุนส่วนกลาง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า
ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสาคั ญ แสดงสิท ธิที่จ ะซื้อหุ้ น
สามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ที่เรียกว่าโครงการ BJC ESOP 2018 นั้น
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ รวมจานวน 80,000,000 หน่วย โดยจะจัดสรรให้ทุก ๆ ปี เป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องกัน 5 ปี ปีละไม่เกิน 16,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ ใ ห้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารและ
พนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละปี บริษัทจะเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี และดาเนินการ
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ดังนั้น ในปี 2561 นี้ การเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาในครั้งนี้ จึงเป็นการเสนอให้มีการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเป็นครั้งแรกภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ซึ่งจะออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิในจานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และกาหนดอายุของใบสาคัญ แสดงสิทธิไว้จานวน 5 ปี นับจากวันที่ออก
ใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมลาดับที่ 8 ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 24 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

โดยให้คณะจัดการของบริษัท มีอานาจในการพิจารณากาหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
เช่น วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการกาหนด
แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อให้เป็นตามข้อกาหนดของกฎหมายหรือคาสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอานาจ
ดาเนินการใดๆ ที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามโครงการ BJC ESOP 2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิทธิ ตามที่เห็นสมควร เท่าที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม ส่งคาขออนุญาต และ/
หรือเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล ยื่นคาขออนุญาตดังกล่าวและเอกสารหลักฐานอื่นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิ
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นว่าโครงการ Employee Stock Option Program
และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นโครงการระยะยาวและส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นทุกครั้ง เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาว่า เมื่อสิ้นสุดในครั้งนี้แล้ว ให้
งดเรื่องโครงการดังกล่าว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้คานึง ถึงความสมดุล ในทุก ๆ ด้านแล้ว โดย
โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้ นสามัญของบริษัท
จานวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วยต่อปี และจะมีผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.40 ทั้งนี้ จะขอรับ
เรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,144 ราย หรือจานวน 3,648,842,180 เสียง
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,564,977,130

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

97.7015

83,465,040

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

2.2874

400,010

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมี สิท ธิออกเสีย งลงคะแนน อนุ มั ติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขาย
ใบสาคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ให้ แ ก่ ผู้ บ ริห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท และ/หรือ บริษั ท ย่ อ ย และ
มอบอานาจให้คณะจัดการของบริษัท มีอานาจในการพิจารณากาหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จาเป็น
และเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท เท่าที่กฎหมายกาหนดให้กระทาได้หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสาคัญ
ตามที่เสนอข้างต้น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 25 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วำระที่ 10
พิจำรณำอนุมตั ิกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 9
เรื่องการพิจารณาอนุมัตโิ ครงการ Employee Stock Option Program2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”) บริษัทจึงมีความจาเป็นต้อง
ลดทุ นจดทะเบี ยนของบริษั ท โดยตั ดหุ้ นสามัญ ที่ ยังไม่ ได้ออกจาหน่ายก่อนการเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ยนบริษั ท เพื่ อ รองรับ
โครงการ BJC ESOP 2018 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 136 และมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมที่มีแก้ไขเพิ่มเติม) จานวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,053,955,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จานวน 4,034,626,699 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้ออกจาหน่ายออกจานวน 19,328,301 หุ้น มูลค่า
หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,166 ราย หรือจานวน 3,648,849,656 เสียง
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,563,684,582

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

97.6659

84,765,174

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

2.3230

399,900

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จานวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 4,053,955,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นใหม่ จ านวน 4,034,626,699 บาท โดยการตั ด หุ้ น สามั ญ ที่ ยั ง มิ ได้
ออกจาหน่ายออกจานวน 19,328,301 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 26 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วำระที่ 11
พิจำรณำอนุมตั ิกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน
ผู้ดาเนิ นการประชุม ได้เสนอให้ที่ ประชุม พิจารณาอนุ มัติ การแก้ไขเพิ่ มเติม หนั งสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 10 บริษัทจะดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4 โดยใช้ข้อความใหม่แทน
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน

4,034,626,699 บาท

(สี่พันสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น

4,034,626,699 หุ้น

(สี่พันสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

หุ้นสามัญ

4,034,626,699 หุ้น

(สี่พันสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

ไม่มี หุ้น

โดยแยกออกเป็น:

(-)”

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,168 ราย หรือจานวน 3,648,849,766 เสียง
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,563,684,132

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

97.6659

84,764,874

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

2.3230

400,760

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

มติ : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมี สิทธิอ อกเสีย งลงคะแนน อนุมั ติ การแก้ ไขเพิ่ มเติม หนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 เพื่ อให้ สอดคล้ องกับ การลดทุ นจด
ทะเบียน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 27 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วำระที่ 12
พิจำรณำอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั *
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยสืบเนื่องจากวาระที่ 9
เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดง
สิ ท ธิ ให้ แ ก่ ผู้บ ริห ารและพนั ก งานของบริ ษั ท และ/หรือ บริษั ท ย่ อ ย บริษั ท จะด าเนิ น การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นอี ก จ านวน
80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 4,034,626,699 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 4,114,626,699
บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ BJC
ESOP 2018
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,168 ราย หรือจานวน 3,648,849,766 เสียง
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,565,027,602

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

97.7027

83,421,240

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

2.2862

400,924

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจานวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 4,034,626,699 บาท เป็ นทุนจดทะเบี ยนใหม่ จานวน 4,114,626,699 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ เพิ่มทุ น
จานวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับโครงการ Employee Stock Option Program 2018
และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 28 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

วำระที่ 13
พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพือ่ ให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 12 บริษัทจะดาเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน จานวน 4,114,626,699 บาท
แบ่งออกเป็น

4,114,626,699 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็น:
หุ้นสามัญ

1 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น ”

4,114,626,699 หุ้น

(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อย
เก้าสิบเก้าบาท)
(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อย
เก้าสิบเก้าหุ้น)
(หนึ่งบาท)
(สี่พันหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหมื่นหกพันหกร้อย
เก้าสิบเก้าหุ้น)

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,172 ราย หรือจานวน 3,648,850,743 เสียง
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,563,295,835

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

97.6552

85,153,874

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

2.3337

401,034

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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วำระที่ 14
พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิ่มทุนของบริษทั เพือ่ รองรับกำรใช้สทิ ธิตำมโครงกำร BJC ESOP 2018
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้
สิ ท ธิ ต ามโครงการ BJC ESOP 2018 โดยมี รายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏในวาระที่ 9 เรื่อ งการพิ จ ารณาอนุ มั ติ โครงการ
Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”)
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิจานวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย ที่จะออกและ
เสนอขายให้ แ ก่ ผู้บ ริห าร และพนั ก งานของบริษั ท และ/หรือ บริษั ท ย่ อ ยที่ จ ะเสนอขายภายใต้ โครงการ
Employee Stock Option Programในปี 2562 –2565 (2019–2022)
ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะจัดการของบริษัทมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น
1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัทที่
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP
2018 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
2) การเข้าเจรจาทาความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดาเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรือขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอัน
จาเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,173 ราย หรือจานวน 3,648,850,993 เสียง
เห็นด้วยจานวน

3,565,029,443

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

97.7027

83,421,540

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

2.2862

400,010

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0109

0

เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 และมอบหมายให้คณะ
จัดการของบริษัทมีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่เสนอ

วำระที่ 15
พิจำรณำอนุมตั ิเพิ่มวงเงินในกำรออกและเสนอขำยหุน้ กูข้ องบริษัท
ผู้ดาเนินการประชุมได้เชิญ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น
ผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขาย
หุ้น กู้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ น าเงิน ที่ได้ จากการออกและเสนอขายหุ้ น กู้ไปชาระคื น หุ้ น กู้ เดิ ม (Refinancing) และ/หรือ ใช้ในการ
ด าเนิ น งาน และ/หรื อ ขยายธุ ร กิ จ และ/หรื อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของบริ ษั ท หรื อ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้มีดังนี้
รายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นกู้มีดังนี้
วัตถุประสงค์:

ชนิด:

สกุลเงิน:

เพื่อนาเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปชาระคืนหุ้นกู้เดิม (Refinancing) และ/หรือ
ใช้ในการดาเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน
หรือผู้ค้าประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)
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มูลค่ำรวมของหุน้ กู้:

กำรเสนอขำย:

อัตรำดอกเบี้ย:

อำยุของหุน้ กู้:
กำรไถ่ถอนก่อน
กำหนด:
อำนำจกำหนด
รำยละเอียดอื่นๆ:

เพิ่มเติมวงเงินในการออกหุ้นกู้อีกจานวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้น
กู้ของบริษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจานวนไม่เกิน
150,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอื่นในจานวนเทียบเท่า
ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้ว
หรือซื้อคืนได้ภายในวงเงินดังกล่าว โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจาหน่ายแล้วแต่ยงั ไม่ได้รับการไถ่ถอน
ไม่ว่า ณ ในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น (revolving basis)
เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอย
ออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/
หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ
ตามความหมายที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์
และ/หรือสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศ
หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด และบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่
ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจดังนี้
1) กาหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุการไถ่
ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกาหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรั พย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใดใน
กรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร
3) ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมูล
ยื่นเอกสารหลักฐานกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์
และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจน
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ จาเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 หน้าที่ 32 จาก 98

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน
ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท จะทาให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นอัตราเท่าไหร่ และในปี 2561 บริษัท
จะมีแผนการรวมและการซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions หรือ M&A) อีกหรือไม่
ประธานเจ้ า หน้ าที่ บ ริห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ได้ ชี้ แ จ้ งว่ า ณ ปั จ จุ บั น บริษั ท ออกหุ้ น กู้ ไปแล้ ว ทั้ งสิ้ น
ประมาณ 120,000 ล้านบาท และข้อกาหนดทางการเงินของหุ้นกู้ได้กาหนดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระหนี้ดอกเบี้ยสุทธิ ต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ไว้ไม่เกิน 2.0 เท่า ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 1.38 เท่า อย่างไรก็ดี แม้ว่า บริษัทได้รับอนุมัติให้เพิ่มวงเงินในการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้แล้ว อัตราส่วนดังกล่าว ก็ยังไม่เกินข้อกาหนดทางการเงินของหุ้นกู้ ในส่วนแผนการรวมและการ
ซื้อกิจการนั้น บริษัทยังคงมองหาโอกาสการเติบโตในการดาเนินธุรกิจ หากการควบรวมและการซื้อกิจการสามารถต่อยอด
การดาเนินงานของบริษัทได้ ก็อาจจะพิจารณาดาเนินการต่อไป
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะต่อบริษัทว่า ควรมีการออกหุ้นกู้ในประเภท
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น การออกหุ้ นกู้ป ระเภทหมุน เวี ย นตลอดชีพ หรือหุ้ นกู้ป ระเภทคล้ายทุ น โดยพิ จารณาความ
เหมาะสมจากสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทากาไร และอัตราส่วนหนี้สินที่ดี อย่างไรก็ตาม Mr. Basant
Kumar Dugar ได้กล่าวชมเชยถึงผลการดาเนินกงานของบริษัทที่เติบโตเพิ่มขึ้น และอยากเห็นบริษัทมีผลการดาเนินงานที่
เติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตที่ดีไปต่อไป
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้กล่าวขอบคุณสาหรับข้อแนะนาดังกล่าว และได้ชี้แจงว่า
บริษัทได้มีการพิจารณาการออกหุ้นกู้อย่างครอบคลุมทุกรูปแบบแล้ว
วาระนี้มีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 2,173 ราย หรือจานวน 3,648,850,993 เสียง
เห็นด้วยจานวน
ไม่เห็นด้วยจานวน
งดออกเสียงจานวน
บัตรเสีย

3,640,062,152 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

99.7591

8,786,881 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.2408

1,960 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ

0.0000

มติ: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท จานวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท
และเมื่อนับรวมกับมูลค่าหุ้นกู้ของบริ ษัทที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจานวนไม่เกิน
150,000 ล้ า นบาท หรื อ สกุ ล เงิ น อื่ น ในจ านวนเที ย บเท่ า และการมอบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มวงเงินในการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามที่เสนอ
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วำระที่ 16
พิจำรณำเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ำมี)
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา
หลังจากนั้น ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเป็นการทั่วไป
นายศรีสุข เทียนสันติสุข ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องรถมินิ บิ๊กซี เคลื่อนที่ที่ขายสินค้า
อุป โภคบริโภคว่ า เป็ น สิ่ งที่ ดี ซึ่งอาจท าเป็ น สาขาย่ อยเคลื่ อ นที่ ข องบิ๊ กซี ได้ จึ งได้ เสนอแนะว่า บริษั ท ควรเชิ ญ ชวนให้
ประชาชนที่ขายเดิม เข้ามาเป็นสมาชิกของบิ๊กซี เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายของบริษัทได้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ที่ให้กาลังใจบริษัทในการดาเนิน
ธุรกิจ
นางสาวโศรยา เดโชเกียรติถวัลย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถาม เรื่องแผนการดาเนินงานใน 3 – 5 ปี
ข้างหน้าของบริษัทเป็นอย่างไร เนื่องจากรายได้หลัก ของบริษัทส่วนใหญ่ มาจากธุรกิจค้าปลีก ที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้าง
รุนแรง และสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทคาดหวังในการเข้าไปซื้อ “ตลาดดอทคอม” ไว้อย่างไร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจง เรื่องแผนการดาเนินงานว่า ธุรกิจ ค้าปลีกมีการ
แข่งขันที่สูงอยู่แล้ว ก่อนที่ บริษัทจะได้ธุรกิจของบิ๊กซีมา เนื่องจากทุกกลุ่มธุรกิจมีคู่แข่ง ในระดับโลก ซึ่งไม่ได้มีการแข่งขัน
มากไปกว่าในปัจจุบัน โดยแนวโน้มการเติบโตของบริษทั ได้มีการจัดกลุ่มโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ โดยมีผู้บริหารระดับสูง แต่ละ
สายกลุ่มธุรกิจดูแลรับผิดชอบ เพื่อผลักดันธุรกิจในกลุ่มที่เกี่ยวข้องและในธุรกิจหลัก เช่น บิ๊กซี ได้มีแผนการทาการตลาด
การลงทุนด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นการผสมผสานกันระหว่างการขายสินค้าทางออนไลน์และหน้าร้านในปัจจุบันให้มาก
ยิ่งขึ้น หรือกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ ได้มี การขยายฐานการผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ ในเรื่องการเข้าไปซื้อ “ตลาด
ดอทคอม” ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบีเจซี และบิ๊กซี แต่อย่างใด
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามภาพรวมของบีเจซี ในปี 2561 ว่าในแต่
ละกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตอย่างไร และจากที่บริษัทได้ ไปร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ในทุก
ไตรมาส ผู้บริหารได้นาความเห็นมาพัฒนาอย่างไรบ้าง และได้เสนอให้มีการปรับปรุงความสดของอาหารสดของบิ๊กซี และ
เสนอแนะว่าของว่างที่แจกผู้ถอื หุ้นควรเป็นของว่างที่ทานแล้วอิ่ม และขอบคุณที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาเป็นของว่าง
ทั้งนี้ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมถึงตน ไม่ได้รับเอกสารประกอบการประชุมในวันนี้
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะ เรื่องสถานที่นั่งของกรรมการ ควรจัดให้
มีการยกพื้นให้สูงกว่าระดับที่ผู้ถือหุ้น เพื่อผู้ถือหุ้นได้เห็นกรรมการทุกท่าน โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ควรออกจากห้องประชุม ด้วย และกล่าวชื่นชมที่ประธานกรรมการบริษั ท ที่ได้เข้าร่วม
ประชุมในวันนี้
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นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็น เรื่องสิทธิประโยชน์ส่วนลดที่ให้กับ
ลูกค้าควรมีความหลากหลายและมากขึ้น เนื่องจากหากเปรียบเทียบกับห้างอื่นแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า ซึ่ง
ควรหาพันธมิตรมาเสริมธุรกิจของบริษัท หรืออาจสร้างบัตรเครดิตของบริษัทขึ้นมาเอง และพยายามสร้างสมาชิกของบริษัท
ให้มีสิ่งต่างๆ เพิ่มเติมจากเดิม เช่น สมัครบัตรเครดิตของบริษัทครบ 1,000 บาท มีคูปองเครื่องเล่น และในครั้งถัดไป อาจเป็น
การให้ส่วนลด 100 บาท เป็นต้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสาหรับคาแนะนา และแจ้งต่อ
ผู้ถือหุ้นว่า ภายหลังจากการประชุมแล้ว ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะประสานการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อไป
เมื่ อ ไม่ มี เรื่อ งอื่ น ใดเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา ประธานได้ ก ล่ า วขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก ท่ า น ที่ ได้ ร่ว มกั น เสนอ
ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 17.10 น.
ทั้งนี้ เมื่อดาเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทั้งสิ้นจานวน 2,185 ราย นับจานวนหุ้นได้ 3,648,964,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91.2835 ของหุ้นที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัทจานวน 3,997,398,499 หุ้น

ลงนาม___

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จากัด (มหาชน)

_- ลายมือชื่อ (นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการบริษัท

_______ประธานที่ประชุม

ลงนาม

_- ลายมือชื่อ - _________ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางพัตราพร ภูวะเสถียร)
เลขานุการบริษัท

ลงนาม

_- ลายมือชื่อ - _________ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายวิทยา แก้วกังสดาล)
เลขานุการที่ประชุม
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