รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นายเจริญ สิริวัฒ นภักดี ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กลาวเปด
ประชุมเมื่อเวลา 15.00 น. พรอมทั้งกลาวตอนรับผูถือหุนที่มาประชุม
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจํานวน
1,865 ท าน ถือ หุ น รวมกั น ทั้ งสิ้น 3,448,266,843 หุน หรือ รอยละ 86.143 ของหุ น ที่ จําหน ายได แล วทั้ งหมดของบริษั ท
จํานวน 4,002,958,699 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
เพื่ อ ให การดําเนิ น การประชุ มเป น ไปโดยเรีย บรอยและมี ประสิท ธิภ าพ ประธานมอบหมายให นายธีรศั ก ดิ์
นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) และมอบหมาย
ใหนางสาวภัทราภา พัฒนาภรณ ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)
ผูดําเนินการประชุมไดแนะนํากรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุม ดังนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
3. นางสาวพจนีย ธนวรานิช
4. ศาสตราจารยกิตติคุณนายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล
5. พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
6. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
7. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต
8. รองศาสตราจารยนายแพทยกําจร ตติยกวี
9. นายรังสรรค ศรีวรศาสตร
10. ดร. ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท
11. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
12. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
13. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
14. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
15. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล

ครั้งนี้

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
กรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจ จึงขอลาและไมเขารวมประชุมใน
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นอกจากนี้ ผูดําเนินการประชุมไดแนะนําผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข นายวีร สุจริต
และนางสาวพนิดา วิศรุตนาถ จากบริษัท ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ซึ่งไดเขารวมการประชุมครั้งนี้ดวย
เพื่อใหการดําเนินการประชุมครั้งนี้เปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชนของบริษัทและ
ทานผูถือหุนทุกราย เลขานุการที่ประชุม ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียง
และเพื่อใหการนับคะแนนเสียงเปนไปโดยโปรงใส ผูดําเนินการประชุมไดขอใหที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจ
นับคะแนน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากผูถือหุน 1 ทาน ตัวแทนผูสอบบัญชี 1 ทาน และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย
1 ทาน เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ทั้งนี้ นางสาวจริยา สิทธิโชติ ผูถือหุนไดเสนอตัวเขาเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับตัวแทนผูสอบ
บัญชี คือ นางสาวพนิดา วิศรุตนาถ และตัวแทนสํานักงานกฎหมาย คือ นางสาวพิมพขวัญ ทรัพยประเสริฐ
จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
ผู ดํ าเนิ น การประชุ ม ได แ จ งให ที่ ป ระชุ ม ทราบวา บริษั ท ได จัด ส งสํ า เนารายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
ครั้งที่ 1/2561 ใหแกผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิ จารณาแลวเห็นวา รายงานการ
ประชุมดังกลาว ไดบันทึกการประชุมอยางถูกตองครบถวนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ฉบับดังกลาว
ผูดําเนินการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น ผูดําเนินการประชุม จึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
สรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 1,966 ราย หรือจํานวน 3,448,860,641 เสียง
เห็นดวย

3,448,434,641 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9876

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

426,000 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0123

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561
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วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2561
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ
แถลงตอผูถือหุนเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 ที่ผานมา
ประธานเจ าหนาที่ บริหารและกรรมการผู จัดการใหญ ไดแถลงผลการดําเนิน งานของกลุม บริษั ท และสรุป
เหตุการณสําคัญในป 2561 ใหท่ปี ระชุมทราบ ดังนี้
เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในป 2561
มีนาคม 2561
- บริษั ทไดทําการเป ดศูนยกระจายสินคาแหงใหมที่ธัญ บุ รี เพื่อรองรับ การขยายตัวการเป ดสาขาของมิ นิ บิ๊ก ซี
รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการขนสงใหดียิ่งขึ้น
สิงหาคม 2561
- ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองคกรของ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ “A+” พรอมทั้งกําหนด
แนวโนม “คงที่” สําหรับอันดับเครดิตองคกรและหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกันของบริษัท
กันยายน 2561
- บริษัทไดทําการเปดเตาแกวใหม ณ โรงงานมาลายา กลาส จังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตแกวในประเทศไทย
โดยมีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นที่ 400 ตันตอวัน ปจจุบันกลุมบีเจซีเปนผูผลิตแกวที่มีกําลังการผลิตมากที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่ประมาณ 4,000 ตันตอวัน
- บีเจซีรวมมือกับบริษัท อิมแพ็ค โซลาร ในการติดตั้งแผงแปรรูปพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยบนหลังคารานคา
บิ๊กซีและศูนยกระจายสินคาอาหารสดบิ๊กซี รวมทั้งหมด 33 แหง ในป 2561
- บริษัทไดทําการเปดศูนยกระจายสินคา Cross dock แหงใหมที่ธัญ บุรี ซึ่งอยูบริเวณใกลเคียงกับศูนยกระจาย
สินคามินิ บิ๊กซี
- บีเจซีรับรางวัลองคกรที่มีมูลคาแบรนดสูงสุดตอเนื่องเปนเวลา 3 ป ตั้งแตป 2559-2561 ในหมวดธุรกิจพาณิชย
(บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร) ดวยมูลคาแบรนด 127,012 ลานบาท จัดอันดับโดยคณะพาณิชศาสตรจุฬาฯ รวมกับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
พฤศจิกายน 2561
- บีเจซีไดเขาซื้อหุน บริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) จํานวนรอยละ 50.24 คิดเปนมูลคาประมาณ 1,614 ลานบาท
ซึ่งประกอบธุรกิจนําเขาและจําหนายเคมีภัณฑอุตสาหกรรม ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจจัดจําหนวย
อุปกรณปองกันภัย สงผลใหบีเจซีเปนบริษัท 1 ใน 3 ของผูจัดจําหนายสินคาเคมีภัณฑอุตสาหกรรมรายใหญที่สุด
ในประเทศไทย
- บริษัทไดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) ในระหวางวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่
11 มกราคม 2562 ผลของการซื้อหลักทรัพยของบริษัท ไวทกรุป จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนรอยละ 42.85 สงผล
ใหบีเจซีมีสัดสวนในการถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 93.09 รวมเงินลงทุนทั้งหมด 2,991 ลานบาท
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• ภาพรวมผลการดําเนินงานทางการเงิน
จากยอดขายแยกตามกลุมสินคาและบริการแตละกลุม ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทมียอดขายรวมสําหรับป 2561
เพิ่มขึ้น 156,142 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 4.7 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมปที่แลว ทั้งนี้ หากพิจารณายอดขายแยก
ตามกลุมสินคาและบริการ กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ มียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 8.5 กลุมสินคาและบริการทาง
อุปโภคบริโภคมียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 4.3 กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ
3.4 นอกจากนี้ กลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม มียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 5.7 ทั้งนี้ แมวาในป 2561 ที่ผาน
มานั้นเปนปที่คอนขางยาก บริษัทก็ไดใชความพยายามอยางดีที่สุดเพื่อใหผลการดําเนินงานของบริษัทมีการเติบโตขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทมีกําไรกอนดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อม และคาตัดจําหนายของบริษัท (EBITDA) ในป 2561 เติบโตขึ้น
รอยละ 5.2 เมื่อเปรียบเทียบกับ EBITDA ปท่ีแลว โดยกลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ เติบโตขึ้นรอยละ 4.3 กลุม
สินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นรอยละ 22.7 กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิค เติบโตขึ้น
รอยละ 19.2 และกลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม เติบโตขึ้นรอยละ 3.1
ในป 2561 บริษัทมีกําไรสุทธิเปนจํานวน 6,650 ลานบาท เติบโตขึ้นรอยละ 27.6 เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิ
ของป ที่ แลว โดยกลุม สิน ค าและบริก ารทางบรรจุภั ณ ฑ มี ย อดขาดทุ นสุ ท ธิอยู ที่รอยละ 0.1 เนื่ อ งจากได รับ ผลกระทบ
ทางดานพลังงานจากปที่แลว กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค มีกําไรสุทธิเติบโตขึ้นรอยละ 26.7 กลุมสินคาและ
บริการทางเวชภัณฑและทางเทคนิค มีกําไรสุทธิเติบโตขึ้นรอยละ 16 และกลุมสินคาและบริการทางการคาปลีกสมัยใหม มี
กําไรสุทธิเติบโตขึ้นรอยละ 8.8
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดแนะนําผูบริหารระดับสูงของบริษัท และผูบริหารของ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ซึ่งเปนผูมีสวนสําคัญในการทําใหผลประกอบการของบริษัทในปที่
ผานมาเติบโตขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้
ผูบริหารกลุมบริษัท
1. นายธีระพล เกียรติสุรนนท
2. นายตุลย วงศศุภสวัสดิ์
3. นายธีระ วีรธรรมสาธิต
4. นายศุภกิจ อัศวชัย
5. นายวิเชียร รุงวัฒนะกิจ

ผูจัดการใหญ ธุรกิจสินคาและบริการทางเวชภัณฑและเทคนิค
ผูจัดการใหญ ธุรกิจสินคาอุปโภคบริโภค
ประธานเจาหนาที่ฝายทรัพยากรบุคคลกลุมบริษัท
ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน
รองผูจัดการใหญอาวุโส ธุรกิจสินคาบรรจุภัณฑและวิศวกรรม

ผูบริหารบิ๊กซี
1. นางวิภาดา ดวงรัตน
2. นายปฐพงศ เอีย่ มสุโร
3. นายแกรี่ ฮารดี้
4. นายวิชัย เบญญาดิลก
5. นายอนุพงศ เครืองาม
6. ดร. ปยะวรรณ ปยะพงษ
7. นางสุจิตรา วิชยศึกษ

รองประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานเจาหนาที่ฝา ยการพาณิชย
ประธานเจาหนาที่ปฏิบัตกิ าร -คาปลีก
รองประธาน ฝายจัดซื้อสินคาอุปโภค บริโภค
รองประธาน ฝายปฎิบัติการ
รองประธาน ธุรกิจยริการและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
รองประธาน ฝายจัดซื้อและบริหารจัดการตนทุนภายใน
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ผูดําเนินการประชุมเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความเห็น
เนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สําหรับสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
ผูดําเนินการประชุม ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ไดผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป
ของบริษัท ซึ่งไดจัดสงพรอมหนังสือเชิญประชุมเปนที่เรียบรอยแลว และไดเรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูร ายงานสรุปงบการเงินตอที่ประชุม
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานสรุปงบการเงินประจําป 2561 ของบริษัทตอที่
ประชุมดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สนิ รวม
สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
มูลคาตามบัญชี (บาทตอหุน)
งบกําไรขาดทุน
รายไดจากการขายและใหบริการ
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)
อัตราสวนที่สําคัญทางการเงิน
อัตรากําไรขั้นตน
อัตรากําไรสุทธิ

ป 2561

ป 2560

% เพิ่ม / ลด

323,021
207,936
110,512
27.61

315,059
203,886
106,514
26.66

2.5%
1.9%
3.8%
3.6%

156,142
6,650
1.66

149,158
5,211
1.31

4.7%
27.6%
26.7%

19.19%
4.26%

19.07%
3.49%

0.6%
22.1%

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ เปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562

หนาที่ 5 จาก 19

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของรายการลูกหนี้อื่นใน
งบการเงินของบริษทั ตามที่ระบุไวในหนา 78 ของงบการเงินของบริษัท วาเงินจํานวน 4,000 ลานบาท คือรายการใด
นายศุภกิจ อัศวชัย ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน ไดชี้แจงวา บริษัทมีรายการเงินกูยืมระหวางกันระหวางบริษัท
และบริษัทยอย ซึ่งเงินจํานวน 4,000 ลานบาท เปนคาดอกเบี้ยคางจายที่ยังคางอยูในบัญชีของงบการเงินเฉพาะกิจการ
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะ ไดกลาวชื่นชมบริษัท ที่แมวายอดขาย
รวมในปที่แลว จะเพิ่มขึ้นเพียงประมาณรอยละ 5 ก็ยังมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 27 ในขณะที่ผูประกอบการรายอื่นๆ มี
ผลประกอบการลดลง ทั้งนี้ ไดสอบถามเรื่องการจายภาษีของบริษัท ตามที่ระบุไวในหนา 10 ของงบการเงิน โดยในป 2560
บริษัทจายภาษีเงินได จํานวน 2,200 ลานบาท แตในป 2561 บริษัทจายภาษีเงินไดเพียงแค 1,600 ลานบาท ซึ่งในขณะที่
รายไดเพิ่มขึ้น แตเพราะเหตุใดจึงมีการจายภาษีลดลง
นายศุภกิจ อัศวชัย ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน ไดชี้แจงวา บริษัทไดมีการบริหารจัดการทางภาษี แตขอไมลง
ในรายละเอียด
นอกจากนี้ นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนมาดวยตนเองและรับมอบฉันทะ ไดกลาวขอบคุณคณะกรรมการ
บริษัทและผูบริหาร ที่มีวิสัยทัศนกวางไกล ที่ตัดสินใจซื้อกิจการบิ๊กซี และจะดําเนินการขยายกิจการในประเทศเวียดนาม
ถึงแมวาที่ประชุมจะเคยมีมติไมเห็นดวย จึงสงผลใหปจจุบันบริษัทมียอดขายเปนหลักแสนลานได อีกทั้งไดกลาวขอบคุณ
พนักงานทุกระดับของบริษัท และบิ๊กซี รวมถึงคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร ที่รวมมือรวมใจกันทําใหผลประกอบการ
ของบริษัทดีขึ้น
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงเพิ่มติมวา บริษัทยังคงมุงเนนการขยายธุรกิจไปยัง
ตางประเทศ โดยในสวนของ MM Mega Market ที่ดําเนินการรวมกันระหวางบีเจซีและบิ๊กซีในประเทศเวียดนามนั้น มี
นายแกรี่ ฮารดี้ ประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการฝายธุรกิจคาปลีกของบิ๊กซี เปนผูรับผิดชอบดูแลเรื่องการบริหาร อยางไรก็ดี
การจะนํา MM Mega Market ในประเทศเวียดนามกลับเขามาเป นสวนหนึ่งของบี เจซี บิ๊กซีในประเทศไทยนั้ น จะตอง
ดําเนินการเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัตติ อไป ทั้งนี้ บริษัทอยูระหวางการดําเนินการขยายกิจการบิ๊กซีไปยังประเทศรอบ
ขาง โดยในไตรมาสที่สามของปนี้ จะมีการเปดกิจการที่ปอยเปต ประเทศกัมพูชาเปนประเทศแรก และจะดําเนินการขยาย
กิจการตอไปในประเทศลาวในอนาคต
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุม จึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,047 ราย หรือจํานวน 3,448,974,933 เสียง
เห็นดวย

3,447,934,033 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9698

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

1,040,900 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0301

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
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มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น สําหรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561
ผูดําเนินการประชุม ไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ
เปนผูเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2561
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกําไรสําหรับรอบปบัญ ชี
2561 วาบริษัทมีผลกําไรจากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2561 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561
ซึ่งประชุมเมื่อที่ 14 สิงหาคม 2561 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561
ในอัตราหุนละ 0.18 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรใหรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวใหผูถือหุนรับทราบใน
การประชุมคราวนี้
นอกจากนี้ บริษัทขอเสนอการจายปนผลงวดสิ้นป ใหแกผูถือหุนอีกในอัตราหุนละ 0.55 บาท โดยเมื่อรวมเงิน
ปนผลที่จายในคราวนี้กับเงินปนผลระหวางกาลที่จายไปแลว จะเทากับวาบริษัทไดประกาศจายเงินปนผลประจําป 2561
ทั้งสิ้นในอัตราหุนละ 0.73 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิตาม
ชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อจายปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ ปจจุบันบริษัทไดจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแลวทั้งสิ้น 411,462,670 บาท หรือคิดเปน
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 4,114,626,699 บาท รายละเอียดการจายเงินปนผลประจําป 2561 ไดจัดสงใหกับ
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ผูดําเนินการประชุมเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,053 ราย หรือจํานวน 3,448,995,726 เสียง
เห็นดวย

3,386,518,926 เสียง

คิดเปนรอยละ

98.1885

62,476,800 เสียง

คิดเปนรอยละ

1.8114

งดออกเสียง

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

บัตรเสีย

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
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มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2561 ในอัตราหุนละ 0.73 บาท ปจจุบันไดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตาม
กฎหมายครบถวนแลว ทั้งนี้ บริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุน เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ในอัตราหุนละ
0.18 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวดสิ้นป ในอัตราหุนละ 0.55 บาท โดยบริษัทกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 21
พฤษภาคม 2562 ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อจาย
ปนผล โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตามที่เสนอ
วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ
ผูดําเนินการประชุม ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ จะตองมีกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด หรือเทากับ 6 ทาน โดยกรรมการทั้ง 6 ทาน มี
รายนามดังนี้
1. ดร. ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
5. นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
6. รองศาสตาจารยนายแพทยกําจร ตติยกวี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทานผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 6
ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งขอมูลกรรมการทั้ง 6 ทาน ปรากฏอยูในเอกสารประกอบการประชุมลําดับที่ 4 ที่
ไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว
ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถาม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้
บริษัทไดเก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระที่ 5.1 การเลือกตั้ง ดร. ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจํานวน 3,449,105,263 เสียง
เห็นดวย
3,440,253,241 เสียง
คิดเปนรอยละ
99.7433
ไมเห็นดวย
8,850,998 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.2566
งดออกเสียง
1,024 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.0000
มติ: ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งขา งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนน
เลือกตั้ง ดร. ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
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วาระที่ 5.2 การเลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจํานวน 3,449,105,263 เสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,324,543,941
124,560,298
1,024
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

96.3885
3.6113
0.0000
0.0000

มติ: ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข างมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนน
เลือกตั้ง นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5.3 การเลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกลุ เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจํานวน 3,449,105,263 เสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,446,492,497
2,611,742
1,024
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9242
0.0757
0.0000
0.0000

มติ: ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข างมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนน
เลือกตั้ง นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5.4 การเลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวัฒนา เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจํานวน 3,449,105,263 เสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,441,940,433
7,163,706
1,124
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.7922
0.2076
0.0000
0.0000

มติ: ที่ ป ระชุม มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งขา งมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนน
เลือกตั้ง นายประเสริฐ เมฆวัฒนา เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
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วาระที่ 5.5 การเลือกตั้ง นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจํานวน 3,449,105,263 เสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,339,548,122
109,556,117
1,024
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

96.8236
3.1763
0.0000
0.0000

มติ: ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข างมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนน
เลือกตั้ง นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5.6 การเลือกตั้ง รองศาสตาจารยนายแพทยกําจร ตติยกวี เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,061 ราย หรือจํานวน 3,449,105,263 เสียง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,447,481,255
1,621,201
2,807
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9529
0.0470
0.0000
0.0000

มติ: ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ด ว ยคะแนนเสี ย งข างมากของผู ถื อ หุ น ซึ่ งมาประชุ ม และมี สิ ท ธิอ อกเสี ย งลงคะแนน
เลือกตั้ง นายกําจร ตติยกวี เปนกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 6
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562
ผูดํ าเนิ น การประชุ ม ได เชิญ ดร.ชั ยยุ ท ธ ป ลั น ธน โอวาท ประธานกรรมการสรรหา กํา หนดคา ตอบแทน และ
กํากับดูแลกิจการ เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมในวาระนี้
ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ
พิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไมเกิน
50,000,000 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากคาตอบแทนในกลุมบริษัทที่มี
รายไดและมูลคาหลักทรัพยใกลเคียงกันกับของบริษัท และเปนอัตราคาตอบแทนเทากับป 2561 ที่ผานมา และเสนอใหที่
ประชุมมอบอํานาจใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแลกิจการ และประธาน
กรรมการบริษัท ในการกําหนดรายละเอียดและอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกับกรรมการแตละทานตามหนาที่และความ
รับผิดชอบ
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ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,092 ราย หรือจํานวน 3,449,115,954 เสียง
เห็นดวย

3,449,088,430 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9992

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

27,524 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0007

0 เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 ภายในวงเงินไมเกิน 50,000,000 บาทตอป และมอบอํานาจใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการบริษัท ในการกําหนด
รายละเอียดและอัตราคาตอบแทนที่จะจายใหกบั กรรมการแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
บริษัท ตามที่เสนอขางตน
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ นายประสิทธ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดตอที่
ประชุมในวาระนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่
ประชุมเพื่อพิจารณาแตงตั้ง (1) ดร.เกียรตินิยม คุณ ติสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญ าตเลขที่ 4800 หรือ (2) ดร.ศุภมิตร เตชะ
มนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 หรือ (3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797 จากบริษัท
ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีบริษัท โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัท
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อไดผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี ประสิทธิภาพในการทํางาน โดยผูสอบบัญชีดังกลาวไมมีความสัมพันธหรือ
เกี่ยวของใดๆ กับบริษัท นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอชื่อเปนผูที่มีความรู ความสามารถ เปนที่ยอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเปนผูที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 จํานวน 1,210,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินไตรมาส จํานวน
1,740,000 บาท รวมเปนเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมอนุมัติคาสอบ
บัญชีประจําป 2562 จํานวน 2,950,000 บาท ทั้งนี้ คาสอบบัญชีประจําป 2562 นี้ เปนอัตราเดียวกันกับคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีในปกอน
ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดแสดงความเห็นวา บริษัทควรจัดทําตารางเปรียบเทียบ
อัตราคาสอบบัญชียอนหลัง 3 ป เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเปรียบเทียบการทํางานและปริมาณงานของผูสอบบัญชี
และเพื่อใหสะดวกตอการตรวจสอบ
ประธานเจาหนาที่บริหารและผูจัดการใหญ กลาวขอบคุณในขอเสนอแนะของผูถือหุน
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุม จึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,101 ราย หรือจํานวน 3,449,121,382 เสียง
เห็นดวย

3,449,108,882 เสียง

คิดเปนรอยละ

99.9996

0 เสียง
1,000 เสียง
11,500 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

0.0000
0.0000
0.0003

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
แตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2562 ตามที่เสนอขางตน
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษทั
และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2)
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ นายอัศวิน เตชะเจิญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปน
ผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมในวาระนี้
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของบริษัทใหมีความตั้งใจในการทํางาน เพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและ
ผูถือหุน รวมถึงสรางแรงจูงใจใหผูบริหาร และ/หรือพนักงานที่มีผลงานโดดเดนและที่หาทดแทนไดยาก ใหอยากทํางานกับ
บริษัทตอไปในระยะยาว เพื่อการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงไดเสนอโครงการ Employee Stock Option
Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) โดยจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) โดยไดเชิญนายธีระ วีรธรรมสาธิต ประธาน
เจาหนาที่ ฝายทรัพยากรบุคคลกลุมบริษัท ชี้แจงในรายละเอียดใหที่ประชุมพิจารณา
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ประธานเจาหนาที่ ฝายทรัพยากรบุคคลกลุมบริษัท ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ภายใตโครงการ Employee Stock
Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท
ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) บริษัทจะออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย จํานวนไม
เกิน 16,000,000 หนวย ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมลําดับที่ 7 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว โดย
ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทยอยในแตละป บริษัทจะ
เสนอตอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ป และดําเนินการ ตาง ๆ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ทั้งนี้ ใหคณะจัดการของบริษัท มีอํานาจในการพิจารณากําหนด แกไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท เทาที่กฎหมายกําหนดใหกระทําไดหรือในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ
เชน วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ วิธีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนตน หรือการกําหนด
แกไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพื่อใหเปนตามขอกําหนดของกฎหมายหรือคําสั่งของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจ
ดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้ง
ที่ 2) และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) ตามที่เห็นสมควร เทาที่กฎหมายกําหนดใหกระทําได
ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามวา บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุนใหแก
พนักงานภายใตโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) อยางไร และหุนที่นํามาจัดสรร
ใหแกพนักงาน เปนหุนที่ซื้อมาจากตลาดหลักทรัพยฯ หรือมาจากหุนเพิ่มทุน
ประธานเจาหนาที่ ฝายทรัพยากรบุคคลกลุมบริษัท ชี้แจงวา โครงการ Employee Stock Option Program (BJC
ESOP 2018 ครั้งที่ 2) นี้ เป นโครงการที่ มี วัต ถุป ระสงคเพื่ อ สรางแรงจูงใจให แกพ นัก งาน และเพื่ อรักษาผูบ ริห ารและ
พนักงานที่ขับเคลื่อนธุรกิจของทั้งบีเจซี และบิ๊กซี ใหสรางผลประกอบการที่ดีใหแกองคกร เพื่อแขงขันกับบริษัทชั้นนําอื่น ๆ
โดยโครงการในลั ก ษณะนี้ เป น โครงการที่ ดํ า เนิ น การโดยบริ ษั ท ชั้ น นํ า หลายแห ง เพื่ อ เป น ส ว นประกอบในการเพิ่ ม
คาตอบแทนใหแกพนักงานและผูบริหารของบริษทั ที่มีคุณภาพและชวยในการขับเคลื่อนบริษัท โดยหลักเกณฑการพิจารณา
จัดสรรหุนไดแก ผลงานศักยภาพและความสําคัญของพนักงานและผูบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงเพิ่มเติมวา โครงการนี้เปนการออกหุนใหมเพื่อรองรับ
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิของพนักงานและผูบริหาร มิใชการซื้อหุนมาจากตลาดหลักทรัพยฯ อยางไรก็ดี บริษัท
นั้นมีการพิจารณาในเรื่องของ dilution โดยจะควบคุมไมให dilution ในแตละครั้งที่มีการออกละเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิในระยะเวลา 5 ป มีจํานวนเกินกวารอยละ 5 กลาวคือ โดยเฉลี่ยแลวจะไมเกินรอยละ 1 ในแตละป ซึ่งในปน้ีจะมีการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ยอย จํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน dilution จึงจะคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 0.4 ทั้งนี้ นายอัศวิน เตชะเจิญวิกุล และ
นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ไดขอสละสิทธิในการไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทดังกลาว
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นายศิ ริวัฒ น วรเวทวุ ฒิ คุ ณ ผู ถื อ หุ น มาด ว ยตนเองและรับ มอบฉัน ทะ ได เสนอแนะให ค ณะกรรมการบริษั ท
พิจารณา ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/
หรือบริษัทยอย เพิ่มเปนจํานวนไมเกิน 32,000,000 หนวย เนื่องจาก 16,000,000 หนวย เปนจํานวนที่นอยเกินไป เนื่องจาก
พนักงานของบีเจซีและบิ๊กซีมีจํานวนมาก และทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น มีถึงจํานวน 4,000 กวาลานบาท ดังนั้น จึง
เสนอใหบริษัทพิจารณาจัดสรรเพิ่มขึ้นเปน 32,000,000 หนวย จะเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 0.8 หากเปรียบเทียบกับ
ทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกทั้ง สภาพเศรษฐกิจขณะนี้ยังไมดีมากและมีการแขงขันที่สูง อีกทั้งนักลงทุนจากตางชาติก็เริ่ม
มีการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น จึงอาจมีการซื้อตัวหรือดึงตัวพนักงานได ซึ่งจะสงผลกระทบตอบริษัทได
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงวา บริษัทยังมีเวลาในการพิจารณาออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยไดอีก
เนื่องจากอายุของโครงการ Employee Stock Option Program มีระยะเวลา 5 ป
ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร กลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับขอเสนอแนะ และไดชี้แจง
เพิ่มเติมวา หากในอนาคตบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น ก็อาจพิจารณาจัดสรรหุนสามัญใหแกพนักงานและผูบริหารในจํานวนที่มาก
ขึ้นได และจะนําขอเสนอแนะของผูถือหุนไปพิจารณาตอไป
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือหุนมาดวยตนเองและรับมอบฉันทะ เสนอแนะใหบริษัทพิจารณาใหพนักงานและ
ผูบริหารของบริษัทซื้อหุนของบริษัทในราคาสวนลด (discount) เชน ลดราคาลงประมาณรอยละ 25-30 จากราคาตลาด
หรืออางอิงจากบริษัทอื่นๆ ที่มีโครงการจัดสรรหุนใหแกพนักงาน
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามเพิ่มเติมวา หากขายหุนใหแกพนักงาน
และผูบริหารของบริษัทในราคาสวนลด (discount) รอยละ 25-30 จากราคาตลาด ตามที่นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ผูถือ
หุนมาดวยตนเองและรับมอบฉันทะ เสนอขางตน จะมีปญหาจากการเทขายหุนของพนักงานหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงวา โครงการ Employee Stock Option Program
นี้ บริษัทไมไดออกเปนตัวหุน แตออกเปนใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนของบริษัท ในราคาใชสิทธิ (exercise price) ที่
กํ า หนดโดยผ า นการอนุ มั ติ โดยที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ซึ่ ง เป น ราคาป ด ของหุ น สามั ญ ของบริษั ท ที่ ทํ าการซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพย โดยเฉลี่ยถวงน้ําหนักในชวงระยะเวลา 15 วันทําการกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท และเมื่อพนักงาน
จะขายก็จะตองเปนไปตามราคาตลาด ณ ขณะนั้น
ทั้งนี้ บริษัทใสใจดูแลพนักงาน ผูบริหาร และกรรมการของบริษัท และผูถือหุนรายยอยของบริษัทอยูเสมอ เมื่อ
พนั ก งานต อ งการใช สิ ท ธิ ใ นการซื้ อ หุ น ตามใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ทางบริษั ท จะดํ าเนิ น การเพื่ อ ให พ นั ก งานมี สิ ท ธิทั น ที
นอกจากนี้ บริษัทจัดใหมีโครงการสหกรณสําหรับพนักงานของกลุมบริษัท บีเจซี บิ๊กซี เพื่ออํานวยความสะดวกแกพนักงาน
ของบริษัทในกรณีทมี่ ีความประสงคที่จะกูยืมเงินเพื่อมาซื้อหุนของบริษัทในราคาตลาดดวย และเมื่อพนักงานหรือผูบริหาร
ไดใชสิทธิในการซื้อหุนของบริษัทแลว ก็จะมีสถานะเปนผูถือหุนของบริษัทและมีสิทธิไดรับเงินปนผลดังเชนผูถือหุนรายอื่น
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นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง กลาวขออภัยสําหรับคําถามเกี่ยวกับตารางเปรียบเทียบอัตรา
ค า สอบบั ญ ชี ในวาระที่ 7 ก อ นหน า เนื่ อ งจากพบว า บริ ษั ท ได มี ก ารจั ด ทํ า เปรีย บเที ย บย อ ยหลั ง 3 ป ครบถ ว นดี แ ล ว
นอกจากนี้ เห็นดวยกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานของบริษัท
และการจัดตั้งสหกรณเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกพนักงานที่ประสงคจะกูยืมเงินซื้อหุนของบริษัท และเสนอใหออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานและผูบริหารในราคามีสวนลด (discount) นอกจากนี้ ผูถือหุนไดกลาวชื่นชม
บริษัท ที่ใหความสําคัญกับพนักงาน กรรมการ และผูบริหารของบริษัท และขอบคุณที่กรรมการบางทานสละสิทธิในการ
ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทดังกลาว
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ผูด ําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,119 ราย หรือจํานวน 3,449,133,390 เสียง
เห็นดวย

3,319,837,919

เสียง

คิดเปนรอยละ

96.2513

ไมเห็นดวย

129,281,971

เสียง

คิดเปนรอยละ

3.7482

13,500

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0003

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ : ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ยอย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) และการมอบอํานาจใหคณะจัดการของบริษัท มีอํานาจในการพิจารณากําหนด
แกไขเพิ่ มเติ มรายละเอี ยดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ จํ าเป นและเกี่ยวของกับการเสนอขายใบสําคั ญ แสดงสิทธิของบริษั ท เทาที่
กฎหมายกําหนดใหกระทําได ตามทีเ่ สนอขางตน
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วาระที่ 9
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษทั เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัททีอ่ อกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษทั และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2
(โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2)
ผูดํ าเนินการประชุมไดเชิญ นายธีระ วีรธรรมสาธิต ประธานเจาหนาที่ ฝายทรัพ ยากรบุคคลกลุมบริษัท เป น
ผูชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุมในวาระนี้
ประธานเจาหนาที่ ฝายทรัพยากรบุคคลกลุมบริษัทและงานสนับสนุนสวนกลาง ชี้แจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปน
เรื่องสืบเนื่องจากวาระที่ 8 เรื่องการพิจารณาอนุมตั ิโครงการ Employee Stock Option Program (BJC ESOP 2018 ครั้งที่
2) และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 2 (BJC – WA 2018 ครั้งที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการไดพจิ ารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
1. จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย
ภายใตโครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2
2. ทั้ งนี้ บริษั ท ยั งคงมี หุ น สามั ญ คงเหลื อ 48,000,000 หุ น สํ า หรับ โครงการ BJC ESOP 2018 ในป 25632565 (2020 – 2022)
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะจัดการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน
1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่
ออกและเสนอขายใหแกผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ภายใตโครงการ BJC ESOP
2018 ครั้งที่ 2 และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
2) การเขาเจรจาทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตางๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ
3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญ เพิ่มทุนของบริษัท เขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย) และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอัน
จําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
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ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถาม ผูดําเนินการประชุมจึงขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลไดดังนี้
วาระนี้มีผูถือหุนซึ่งมาประชุม 2,130 ราย หรือจํานวน 3,449,144,689 เสียง
เห็นดวย

3,319,849,218

เสียง

คิดเปนรอยละ

96.2513

ไมเห็นดวย

129,281,971

เสียง

คิดเปนรอยละ

3.7482

13,500

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0003

0

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.0000

งดออกเสียง
บัตรเสีย

มติ: ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออก
ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ครั้งที่ 2 (โครงการ BJC ESOP 2018 ครั้งที่ 2) และมอบหมาย
ใหคณะจัดการของบริษัทมีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ตามที่
เสนอ
วาระที่ 10
พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา
หลังจากนั้น ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม และแสดงความคิดเห็นเปนการทั่วไป
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหนมาประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามขอมูลในงบการเงิน หนาที่ 132 วรรคที่ 2 วากําไร
จากการจําหนายเงินลงทุน เกิดจากรายการใด นอกจากนี้ ไดใหขอเสนอแนะแกบริษัทจํานวน 2 ขอ ดังนี้ 1) เสนอใหบริษัท
พิจารณาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนของบิ๊กซีดวย 2) เสนอใหมีการสงเสริมการขายสินคาไทยและการทองเที่ยวไทย และ
เสนอใหพิจารณาตั้งสาขาบิ๊กซี ในบริเวณชายแดน และการขายแฟรนไชส (Franchise) ของ มินิ บิ๊กซี ไปทั่วประเทศ
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงวา กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน ในงบการเงิน
หนาที่ 132 วรรคที่ 2 เปนรายการจําหนายหุนในบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จํากัด ประมาณรอยละ 50 ในชวงตนเดือน
มกราคม 2561 นอกจากนี้ ขอรับไวพิจารณาในเรื่องการสงเสริมการขายสินคาไทย ใหแกคนตางชาติ สวนในเรื่องการ
ขายแฟรนไชส นั้น บริษัทจะตองพัฒนาระบบที่เปนมาตรฐานมากยิ่งขึ้นเสียกอน จึงจะสามารถรับแฟรนไชสใหมได
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นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดเสนอแนะวา บริษัทควรพิจารณาใชจอโทรทัศนที่มี
ขนาดใหญ ขึ้น ในการประชุมผูถือ หุนเพื่ อใหผู ถือหุน เห็ นไดชัด ขึ้น และเสนอให สรางตึ กที่ป ระชุม ใหม ที่มี ขนาดใหญ ข้ึน
นอกจากนี้ ในวาระพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ขอใหบริษัทแจกแจงดวยวามีการจัดสรรอยางไรพรอมทั้งแสดง
รายละเอียดการจายคาตอบแทน และเสนอใหแนบประวัติกรรมการและรูปภาพของกรรมการไวในรายงานประจําปเพื่อ
ความสะดวกของผูถือหุนในการพิจารณาขอมูล
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ กลาวขอบคุณทานผูถือหุนสําหรับคําแนะนํา และจะรับไว
พิจารณาตอไป
นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมวาเหตุใดจึงมีการใชตราครุฑใน
หนังสือเชิญประชุมของบริษัท เนื่องจากปกติไมไดเห็นวามีการใชกันทั่วไป และเมื่อใดจะมีการรับสมัครผูสูงอายุเพื่อทํางาน
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา บริษัทมีการใชตราครุฑในหัวจดหมายของบริษัทมา
เปนระยะเวลากวา 10 ปแลว โดยไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพาห พ.ศ. 2534 ทั้งนี้ บริษัทจะดําเนินการ
ตรวจสอบอีกครั้ง อนึ่ง ในสวนของการรับสมัครผูสูงอายุในวัยเกษียณเขาทํางาน บริษัทไดมี “โครงการพี่ใหญไฟแรง” ซึ่งยัง
เปดรับสมัครพนักงานอยู โดยอยูที่ชั้น 6 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร นอกจากนี้ ที่สาขาก็มีการเปดรับสมัครตลอด
นางศิริรักษ ขาวไชยมหา (ผศ. ดร.) ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามความคืบหนาใน
เรื่องการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น ในหนา 200 ของรายงานประจําป (Room for Improvement) จึงอยากทราบวาบริษัทมี
นโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางไรบาง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงวา บริษัทเปนสมาชิกสภาหอการคาแหงประเทศไทย
จึ งมี น โยบายเช น เดี ย วกั น กั บ บริษั ท ในกลุ ม ที ซี ซี คอร ป อเรชั่ น และได ดํ า เนิ น งานตามกฎและระเบี ย บที่ กํ า หนดโดย
สภาหอการคาแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ในสวนของนโยบายเกี่ยวกับคูคา โดยหากเปนการเจรจาซื้อขายสินคากับคูคาในระดับ
สากล บริษัทจะเขาทําสัญญาซึ่งเปนไปตามกฎหมายในระดับสากล และในสวนของการทําสัญญาซื้อขายในประเทศไทย
ก็จะเปนไปตามเงื่อนไขที่สภาหอการคาแหงประเทศไทยกําหนด
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 16.52 น.
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ทั้งนี้ เมื่อดําเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขารวม
ประชุมทั้งสิ้นจํานวน 2,152 ราย นับจํานวนหุนได 3,449,162,384 หุน หรือคิดเปนรอยละ 86.1653 ของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทจํานวน 4,002,598,699 หุน

ลงนาม___

_______ประธานที่ประชุม
(นายเจริญ สิริวัฒนภักดี)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงนาม

______ ___________ผูรับรองรายงานการประชุม
(นางกมลวรรณ ศิรักษ)
เลขานุการบริษัท

ลงนาม

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562

_____
__________ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวภัทราภา พัฒนาภรณ)
เลขานุการที่ประชุม

หนาที่ 19 จาก 19

