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เอกสารประกอบการพิจารณา
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.
ณ หองประชุม 1201-1202 ชั้น 12 อาคารเบอรลี่ ยุคเกอร
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กลาวเปดประชุมเมื่อเวลา 15.10
น. พรอมทั้งกลาวตอนรับผูถือหุนที่มาประชุม
ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจํานวน 449 ทาน ถือ
หุนรวมกันทั้งสิ้น 1,450,070,109 หุน หรือรอยละ 91.0722 ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจํานวน 1,592,221,000 หุน ครบเปน
องคประชุมตามขอบังคับของบริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อดําเนินการประชุมเสร็จสิ้น มีผูถือหุน
เขารวมประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมรวมทั้งสิ้น 683 ราย นับจํานวนหุนได 1,468,151,201
หุนคิดเปนรอยละ 92.2078 ของหุนชําระแลวของบริษัทจํานวน 1,592,221,000 หุน
เพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปโดยเรีย บรอยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายใหนายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ
กรรมการ เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม ”) และมอบหมายใหนายวิทยา
แกวกังสดาล ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการที่ประชุม”)
ผูดําเนินการประชุมไดแนะนํากรรมการของบริษัทที่เขารวมประชุม ดังนี้
1. นายเจริญ สิริวัฒนภักดี
2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
3. นายชัยยุทธ ปลันธนโอวาท
4. นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล

7. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
8. นายปณต สิริวัฒนภักดี
9. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
10. นายวีระวงค จิตตมติ รภาพ
11. พลตํารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต
12. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ

ทั้งนี้ นายรังสรรค ศรีวรศาสตร กรรมการบริษัทติดภารกิจ จึงขอลาและไมเขารวมประชุมครัง้ นี้
สวนผูบริหารที่เขารวมประชุม มีดังตอไปนี้
1. คุณปฐพงศ เอี่ยมสุโร
ผูจัดการใหญ
2. คุณวิภาดา ดวงรัตน
ผูจัดการใหญ
3. คุณธีระพล เกียรติสุรนนท
ผูจัดการใหญ
4. คุณสุรีรัตน ศิลปสกุลสุข
รองผูจัดการใหญอาวุโส
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5. คุณธีระ วีรธรรมสาธิต

รองผูจัดการใหญอาวุโส

ฝายทรัพยากรบุคคลและงานสนับสนุนสวนกลาง
กลุมบริษัท

นอกจากนี้ ผูสอบบัญชีของบริษัท ไดแก นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ นายวัลลภ วิไลวรวิทย และนายวีร สุจริต จากบริษัท
ดีลอยททูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเขารวมการประชุมครั้งนี้ดวย
นางสุจิตรา วิชยศึกษ ไดแจงตอผูถือหุนวา เพื่อใหการดําเนินการประชุมครั้งนี้เปนไปโดยเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เพื่ อ
ประโยชนของบริษัทและทานผูถือหุนทุกราย จึงขอชี้แจงเพื่อใหที่ประชุมรับทราบและทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการ
ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้
การซักถามและแสดงความเห็นของผูถือหุน
เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสซักถามและแสดงความเห็นไดอ ยางทั่วถึงในแตละวาระ โดยที่การประชุมจะไมรบกวนเวลา
ของทานผูถือหุนมากเกินสมควร ทานผูถือหุนควรถือปฏิบัติดังนี้
1. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผูดําเนินการประชุม จะเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมซักถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ตองการซักถาม กรุณา
แจงชื่อและนามสกุลใหที่ประชุมทราบกอนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดวยทุกครั้ง
2. ผูถือหุนที่ประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอใหยกมือขึ้น เพื่อใหประธานในที่ประชุม หรือผูดําเนินการประชุม
อนุญ าต ซึ่งหากมีผูถือหุนประสงคจะซักถามหรือแสดงความเห็นหลายทาน ประธานในที่ประชุม หรือผูดําเนินการ
ประชุมจะพิจารณาโดยคํานึงถึงผูถือหุนที่ยังมิไดมีโอกาสซักถามหรือแสดงความเห็นกอน
3. เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะแสดงความเห็นที่ไมโครโฟน โดยการซักถามหรือแสดงความเห็น
จะตองเปนการกลาวกับประธานในที่ประชุม หรือผูดําเนินการประชุมเทานั้น จะไมมีการกลาวหรือโตแยงกับผูถือหุน
รายอื่น หรือออกชื่อผูถือหุนรายอื่นหรือบุคคลอื่นโดยไมจําเปน และจะใชเวลาอยางเหมาะสม กลาวคือ ไมควรเกินครั้ง
ละ 5 นาที
4. ในกรณีที่ผูถือหุนมีคําถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณา ใหนําไปสอบถาม หรือใหความเห็นใน
วาระอื่น ๆ ในชวงทายของการประชุม และขอความกรุณาทานผูถือหุนใหความเห็น หรือสอบถามอยางกระชับ และงด
เวนการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ํากัน เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่นไดใชสิทธิดวย
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ บริษัทใชระบบบารโคดเชนเดียวกับการประชุมในครั้งกอน ซึ่งระบุขอมูลของผูถือหุนแตละราย
เพื่อประโยชนในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนมาใช ซึ่งไดรับการยืนยันและสาธิตจากบริษัทผูใหบริการวาจะ
สามารถชวยอํานวยความสะดวกและชวยประหยัดเวลาไดมาก
รายละเอียดทางปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ปรากฏใน เอกสารประกอบการประชุม หนา 61 62 ของหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว กลาวโดยสรุป คือ
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1. ผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะ (เฉพาะผูรับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ แบบ ข ที่ผูถือหุน หรือ ผูมอบ
ฉันทะไมไดระบุใหลงคะแนนตามความประสงค) ที่ลงทะเบี ยนแลว จะไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
ครอบคลุมวาระการประชุมที่มีทั้งหมด 11 วาระ โดยมีรอยฉีกออกเปนแผนยอยสําหรับแตละวาระได โดยในแตละแผน
ยอยนั้น จะระบุชื่อผูถือหุนและสิทธิออกเสียง
อนึ่ง หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดตามที่ไดแจงขา งตนยังไมไดรับบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน ขอ
ความกรุณ าติดตอเจาหนาที่ดานนอกหองประชุมเพื่อใหออกใบแทนโดยดวน มิฉะนั้น จะไมสามารถรวมออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
2. หากผูรับมอบฉันทะที่ถือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่มีผูถือหุน หรือผูมอบฉันทะ กํา หนดใหผูรับมอบฉันทะลงคะแนน
ตามความประสงคของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะมาแลว จะไมไดรับแจกบัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจาก
คะแนนที่ลงคะแนนมาแลวลวงหนา จะบันทึกในระบบ และนํามานับรวม เมื่อมีการนับคะแนนในแตละวาระ
3. การลงคะแนนเสียงใหถือวา หนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง ซึ่งผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ จะตองใชบัตรหลักฐานการออกเสียง
ลงคะแนนใหถูกตองตรงกับวาระ
4. ในวาระที่ 2 จะไมมีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ และในการลงคะแนนในวาระที่ 5 บริษัทจะใช
บัตรออกเสียงลงคะแนน ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได รับการเสนอชื่อเปนกรรมการไวทั้ง 5 ทานแยกตางหากจากกันเพื่อให
พิจารณาเลือกกรรมการเปนรายบุคคล
การออกเสียงลงคะแนนเพื่อใหการดําเนินการพิจารณาในแตละวาระเปนไปดวยความรวมเร็ว ดังนี้ ในการลง คะแนน
เสียง สําหรับทุกวาระ ยกเวนในวาระที่ 5 (ซึ่งเปนวาระเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ) หากไมมีผู
ถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุน เห็นชอบหรือเห็นดวยตามจํานวนเสียงของทานตอมติที่
นําเสนอ สําหรับผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ใหผูถือหุนลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดใหและยกมือ
ใหเจาหนาที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากทาน
ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และ
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย สําหรับผูที่ออกเสียงเห็นดวยขอใหเก็บบัตรลงคะแนนไวกอน และ
สงคืนแกเจาหนาที่ของบริษัทหลังเสร็จสิ้นการประชุม
สําหรับวาระที่ 5 ซึ่งเปนวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระนั้น เนื่องจากจะมีการลงคะแนน
สําหรับกรรมการแตละทานแยกกันไป ดังนั้น เพื่อใหบริษัทไดปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู
ถือหุนที่ดี บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งถือบัตรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นดวย
ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง จะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงกอน จากนั้น จึงจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูที่เห็นดวย ซึ่งจะมีเจาหนาที่เดินไปเก็บบัตร
ลงคะแนนจากทาน เพื่อนํามาคํานวณคะแนนเสียงวามีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออก
เสียงเปนจํานวนเทาไหร
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การลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้จะถือวาการลงคะแนนดังกลาวเปนโมฆะ และจะถือเปนบัตรเสีย
1)
2)
3)
4)

บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง
บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน หรือไมไดแสดงเจตนาใด ๆ
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกํากับ
บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกวาเสียงที่มีอยู

ในกรณีทผี่ ูถือหุนตองการแกไขการออกเสียง โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับดวยทุกครั้ง
5. ผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมทันในวาระใด จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเขารวมประชุมทันและวาระที่
เหลืออยูเทานั้น
นอกจากนี้ คะแนนเสียงของจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาหองประชุมของผู
ถือ หุน และผูรับ มอบฉัน ทะ ทํา ใหจํา นวนผูเขา รว มประชุม แตละวาระอาจไมเ ทากัน สํา หรับ ผูถือ หุน ที่ป ระสงคจ ะ
กลับ กอ น หรือ ไมอ ยูใ นหอ งประชุม ในวาระใด ผูถือ หุน สามารถใชสิท ธิได โดยสง บัต รลงคะแนนลว งหนา ใหกั บ
เจาหนาที่ของบริษัทกอนออกจากหองประชุม
6. เพื่อใหการประชุม เปน ไปดวยความรวดเร็วเมื่อมีก ารลงมติในวาระใดแลว ประธานในที่ป ระชุมหรือ ผูดําเนินการ
ประชุมแทนอยูในระหวางนั้นจะดําเนินการประชุมในวาระตอเนื่องกันไป โดยไมรอผลการนับคะแนนในวาระนั้น และ
เมื่อดําเนินการประชุมในวาระตอไปเสร็จสิ้นแลว จึงจะขอใหเลขานุการที่ประชุมประกาศผลการนับคะแนนในวาระ
ที่ผานมา และดําเนินการเชนนี้เรื่อยไปจนเสร็จสิ้นการประชุม
7. เพื่อ ใหก ารนับ คะแนนเสีย งเปน ไปโดยโปรงใส การนับคะแนนเสียงจะกระทําโดยผูตรวจนับคะแนน ประกอบดวย
ผูสอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท และผูถือหุนอาสา รวม 3 ทาน
ผูดําเนินการประชุมไดขอใหที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับคะแนน 3 ทาน ซึ่งประกอบดวย ตัวแทนจากผูถือหุน 1 ทาน
ตัวแทนผูสอบบัญชี 1 ทาน และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย 1 ทาน เขารวมเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนน
ทั้งนี้ คุณสมใจ กนกสารวุฒิ ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนไดเสนอตัวเขาเปนคณะกรรมการตรวจนับคะแนนรวมกับตัวแทน
ผูสอบบัญชี คือ คุณธนัชชา สุขโหตุ และตัวแทนสํานักกฎหมาย คือ คุณพัชรนนท บํารุงสุข
จากนั้น ผูดําเนินการประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดสงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ใหแกผูถือหุน
ทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญ ประชุม ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกการ
ประชุมอยางถูกตองครบถวนแลว จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกลาว
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ผู ดํ า เนิ น การประชุ ม ได เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น และผู รั บ มอบฉั น ทะซั ก ถามหรื อ แสดงความเห็ น ได เนื่ อ งจากไม มี
ผูถือหุนทานใดซักถามหรือแสดงความเห็นแตอยางใด จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ซึ่งวาระนี้ตองการคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559
ตามที่รายละเอียดที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม

1,467,828,238
5,000
4,000
1,467,837,238

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9993
คิดเปนรอยละ 0.0003
คิดเปนรอยละ 0.0002
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ 100.0000

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ประจําป 2558
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจดั การใหญ แถลงตอผูถ ือ
หุนเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2558 ที่ผานมา
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดแนะนําผูบ ริหารระดับสูงตอผูถือหุน และไดแถลงผลการดําเนินงาน
ของกลุมบริษัท และสรุปเหตุการณสําคัญในป 2558 ใหที่ประชุมทราบ ดังนี้
สรุปผลประกอบการจําแนกตามกลุมธุรกิจ ในป 2558
x กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณฑ
ในสวนของโรงงานแกวบางพลี บริษัทไดมีการวิจยั และพัฒนาการผลิตขวดแกวสีเขียวมรกต ซึง่ ปนสีที่ไดรับการ
ตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีและบริษัท ไทย เบเวอรเรจ แคน จํากัด ก็ไดทําการเพิ่มกําลังการผลิตฝากระปองขึ้นอีก 850
ลานฝาตอป ซึ่งป 2558 ปที่ผานมานั้น นอกจากบริษัทจะมีกาํ ไรสูงสุดในประวัติการณแลว รายไดในสวนของกลุมสินคา
และบริการทางบรรจุภัณฑยังมีรายไดเติบโตสูงสุดนับตัง้ แตตั้งบริษัทมาอีกดวย
x กลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภค
บริษัทไดมีการเขาซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดานอน แดรี่ จํากัด (“ดานอน”) ซึ่งเปนบริษัทผูผลิตโยเกิรตที่ใหญ
ที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ซึ่งภายหลังที่บริษัทไดเขาซื้อเงินลงทุนทั้งหมดในดานอน ก็ไดเปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท ไทย แดรี่
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จํากัด” โดยมีสวนของกําไรจากการเขาทําธุรกรรมครั้งนี้ประมาณ 300 กวาลานบาท ซึ่งเปนกระแสเงินสดที่เขามาในบริษัท
นอกจากนี้ บริษัท เบอรลี่ ยุคเกอร โลจิสติกส จํากัด มีการเปดคลังสินคาประเภทสารเคมีแหงใหมบนพื้นที่ 2,700 ตาราง
เมตร
x กลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและเทคนิค
บริษัทไดเขารวมลงทุนกับบริษัทในประเทศพมาเพื่อทําการขายเครื่ องมือแพทย ซึ่งเปนตลาดใหมที่บริษัทเขาไป
และเริ่มบุกเบิกในตลาดเครื่องมือกระตุนหัวใจไฟฟาอัตโนมัติหรือเครื่อง AED ซึ่งเปนเครื่องที่ใชชวยชีวิตคนในกรณีที่มี
อาการชอคทางหัวใจ และจะชวยลดปญหาเรื่องอัมพาตไดในอนาคต นอกจากนั้น บริษัทไดมีการเปดศูนยฝกอบรม หรือ
Training Center เกี่ยวกับการใชเครื่องตรวจความหนาแนนของมวลกระดูก และบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี จํากัด ไดรวมมือ
กับบริษัทญี่ปุน ในการทําธุรกิจเกี่ยวกับ Cloud Technologies อีกดวย
ภาพรวมผลประกอบการ
จากยอดขายตามกลุมสินคาบริการแตละกลุม ในป 2558 ที่ผานมา บริษัทมียอดขายสูงขึ้นรอยละ 2.9 โดย
แบงเปน กลุมสินคาและบริการทางบรรจุภัณ ฑมียอดขายเพิ่มขึ้นรอยละ 7.4 ซึ่งเปนอัตราการเติบโตที่ดี และตลาดใน
เวียดนามยังมีการเติบโตสูงอยางตอเนื่อง ในสวนของกลุมสินคาและบริการทางอุปโภคบริโภคนั้นมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กนอย
ในอัตรารอยละ 1.2 ถึงแมวาในปที่แลวเปนปที่มีการผันผวนในเรื่องของกําลังซื้อ แตยอดขายของบริษัทยังถือวาเติบโตไดดี
นอกจากนั้น บริษัทไดเริ่มเขาไปทําธุรกิจโลจิสติกสและตัวแทนจัดจําหนายที่ประเทศเวียดนาม อยางไรก็ตาม ยอดขายใน
กลุมสินคาทางเวชภัณ ฑ และเทคนิคในป 2558 ที่ผานมาไดปรับตัวลดลง เนื่องจากไดรับผลกระทบจากจํานวนงานใน
โครงการตางๆ ลดลง
สําหรับป 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจากกลุมสินคาและบริการเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 66.2 เนื่องจากมีรายการ
พิเศษเกิดขึ้น และแมวาไมมีการรวมรายการพิเศษเขาไป บริษั ทก็ยังคงมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในสวนของกลุมสินคาเละบริการ
ทางบรรจุภัณฑนั้น บริษัทสามารถบริหารตนทุนไดดีขึ้น และสามารถพิจารณาและเลือกชวงเวลาที่ดเหมาะสมในการซื้อ
วัตถุดิบในชวงที่มีราคาต่ําได ทําใหกําไรในกลุมสินคาเละบริการทางบรรจุภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ 38 นอกจากนี้ บริษัทมีกําไร
สุทธิจากกลุมสินคาและบริการทางอุปโภคและบริโภคเพิ่มขึ้นรอยละ 469.9 เนื่องจากมีรายการพิเศษเกิดขึ้น และในสวน
ของกลุมสินคาและบริการทางเวชภัณฑและเทคนิค บริษัทมีกําไรลดลง เนื่องจากยอดขายลดลง แตในภาพรวมก็ยังถือวา
เปนปที่บริษัทมีกําไรในอัตราการเติบโตที่สูงมาก ซึ่งมีสภาพการแขงขันโดยรวมที่แตกตางจากปที่แลว และในสวนของกําไร
กอนหัก ดอกเบี้ยเละภาษี ซึ่งก็จะเห็นวาสอดคลองไปในทางเดียวกันกั บทางกําไรสุทธิที่ ไดชี้แจงมา และในปนี้ บริษั ท
ตั้งเปาหมายที่มีความทาทายมากขึ้น เพื่อใหบริษัทสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีใหกับผูถือหุนตอไป
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมกลาวตอที่ประชุมวา เนื่องจากวาระนีเ้ ปนวาระเพื่อ
ทราบ จึงจะไมมีการลงมติ
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ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2558 ตามที่ประธานเจาหนาที่
บริหาร และกรรมการผูจดั การใหญแถลง
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ผูดําเนินการประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา วาระนี้เปนเรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ
งบอื่น ๆ ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวางบแสดงฐานะการเงิน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาว ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญ ชีถูกตอง ผูถือหุนควรอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในงบการเงินประจําป 2558 ทั้งนี้
ไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ใหรายงานสรุปประเด็นสําคัญ ตอ
ที่ประชุม
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดรายงานสรุปงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจําป 2558 ตอที่ประชุม ดังนี้
ในสวนของงบดุลของบริษัท ในป 2558 บริษัทมีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 3 จากป 2557 ซึ่งสาเหตุหลักมาจาก
การลงทุนในสินทรัพยถาวร ซึ่งเปนไปตามการเติบโตของธุรกิจ ในขณะที่ บริษัทมีหนี้สินรวม 23,950 ลานบาท ซึ่งลดลงมา
ประมาณรอยละ 6 เนื่องจากบริษัทมีการจายคืนเงินกูยืมระยะสั้นไป และบริษัทมีสวนของผูถือหุ นบริษัทที่เพิ่มขึ้น รอยละ
13.88 คิดเปนจํานวน 17,063 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นตามกําไรที่เพิ่มสูงขึ้น และสอดคลองกับมูลคาทางบัญชี หรือ มูลคาตอ
หุนของบริษัทเพิ่มขึ้นรอยละ 13.7 เปนจํานวน 10.72 บาท ตอหุน ในสวนของอัตราสวนที่สําคัญทางการเงินก็จะเห็นวา
บริษัทมีอัตรากําไรขางตนที่สูงขึ้น และอัตรากําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 4 เปน รอยละ 6.5 ในป 2558
ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัท
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดแสดงความยินดีกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัททุกทาน ที่ในปทีผาน
มา บริษัทมีกําไรสูงสุดเปนประวัติการณตามที่ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดชี้แจงขางตน ทั้งนี้
ไดมีขอสอบถามวาจากการที่บริษัทได เขาไปซื้อกิจการของบิ๊กซี จึงอยากทราบวาในป 2559 บริษัทไดคาดการณวาจะมี
รายได และกําไรเพิ่มขึ้นเทาใด เนื่องจากที่ผานมาสินคาของบริษัทเปนจํานวนมากที่ไดมีการนําไปวางขายที่บิ๊กซี จะตอง
จายคาแรกเขาดวย
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นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ ไดชี้แจงวา จํานวนหุนในบิ๊กซี ที่บริษัทจะรับซื้อนั้นยังเปนจํานวนที่ไมแนนอน ดังนั้น ในการตอบ
คําถามเกี่ยวกับการเขาทํารายการระหวาง บิ๊กซี กับบริษัท จึงตองพิจารณาเทียบเคียงกับหลัก Arm's Length Basis กอน
เนื่องจาก บิ๊กซี และบริษัทเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย จึงถือเป นการเขาทํารายการระหวางกัน ที่จะตอง
พิจารณาถึงความเหมาะสมของราคา และเงื่อนไขในการเขาทํารายการดังกลาวดวย
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอผูถือหุนวา ในสวนของรายไดและกําไรในป 2559 นั้น จะมา
จากสองสวนหลักๆ คือ สวนหนึ่งมาจากธุ รกิจของบริษัทที่ดําเนินการปกติเสมือนหนึ่งวาไมไดมีการเขาซื้อบิ๊กซีเขามา ซึ่ง
บริษัทตั้งเปายอดขายไวเปนเลขสองหลัก เพื่อใหผูถือหุนสบายใจวาทางผูบริหารใหความสําคัญกับการเติบโตธุรกิจของ
บริษัทอยางแทจริง ในสวนที่สองนั้น เมื่อบริษัทไดเขาซื้อบิ๊กซี (ป จจุบันบริษัทถือหุนในบิ๊กซี รอยละ 58 ของจํานวนหุนที่
จําหนายแลวทั้งหมด) ซึ่งบริษัทสามารถที่จะรวมยอดขาย120,000 ลานบาทของบิ๊กซีเขามาเปนรายไดของบริษัท เนื่องจาก
บริษัทไดเขาบริหารและควบคุมกิจการของบิ๊กซี ซึ่งรายไดของบิ๊กซีจะสะทอนจากการรวมงบการเงินของบริษัทไดอยาง
แทจริงในป 2560 แตในสวนของกําไรสุทธิที่บริษัทจะไดรับจากธุรกิจของบิ๊กซีนั้น ขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัท
ในบิ๊กซี ซึ่งบริษัทยังไมทราบวาจะเปนจํานวนเทาใด ซึ่งขึ้นอยูกับกระบวนการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดในบิ๊กซี และ
ในสวนของเรื่องรายการระหวางกันของบริษัทและบิ๊กซีนั้น จะตองมีลักษณะ Arm's Length Basis นอกจากนี้ ทางบิ๊กซีไดมี
การจัดตั้งคณะทํางานที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของธุรกิจทั้งสองบริษัทอีกดวย
นายศิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดกลาวขอบคุณสําหรับคําชี้แจง และเพื่อใหเขาใจไดงายนั้น จึงขอใหอธิบายใหผูถือหุนทาน
อื่นวากําไรสุทธิที่บริษัทจะไดรับจากธุรกิจของบิ๊กซีนั้น ขึ้นอยูกับสัดสวนการถือหุนของบริษัทในบิ๊กซี ซึ่งกําไรสุทธิดังกลาว
จะตองหักตนทุนทางการเงิน อยางไรก็ดี ในป 2558 บริษัทมียอดขายไดสูงสุด และกําไรสูงสุด โดยมีกําไรสุ ทธิของหุน 1.75
บาท และมีนโยบายจายเงินปนผลรอยละ 50 ตอกําไรสุทธิตอหุน โดยในชวงระยะเวลาสองปที่ผานมา เงินปนผลมีอัตรา
0.84 บาท ตอหุนทั้งสองป จึงขอใหทานประธานและคณะกรรมการพิจารณาวาในป 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหวาง
บริษัทและบิ๊กซีแลว จึงอยากใหบริษัทคงนโยบายจายเงินปนผลเดิมคือรอยละ 50 ของกําไร หากบริษัทจายเงินปนผลใน
อัตรา 1 บาทตอหุน ก็จะเปนสถิติใหม ไมใชเฉพาะยอดขายสูงสุด กําไรสูงสุด แตบริษัทยังสามารถจายเงินปนผลสูงสุดอีก
ดวย
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบดวย งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบอื่น ๆ ที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็น
วางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาว ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีถูกตองแลว ซึ่งในวาระนี้
ตองการคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมี มติอนุมัติงบแสดงผลงานทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว ดวยคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม

1,467,123,457
790,000
1,467,913,457

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
วาระที่ 4

คิดเปนรอยละ 99.9461
คิดเปนรอยละ 0.0000
คิดเปนรอยละ 0.0538
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ 100.0000

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และจายเงินปนผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําป 2558
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูเสนอ
รายละเอียดการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรกําไรสําหรับรอบปบัญชี 2558 ดังนี้
ปจจุบัน บริษัทจัดสรรกําไรไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนแลวทั้งสิ้น 201,438,944.40 บาท หรือคิดเปน
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จํานวน 2,014,389,444 บาท
จากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิหลังหักภาษีประจําป 2558 รวม
เปนจํานวน 2,792 ลานบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาการจายเงินป นผล
ประจําป 2558 ในอัตราหุนละ 0.84 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 1,337.37 ลานบาท ซึ่งคิดเปนอัตราการจายเงินปนผลรอยละ
47.91ของกํ าไรสุท ธิห ลั งหั กภาษี ป ระจํ าป 2558 ทั้ งนี้ บริษั ท ไดจ ายเงิน ป น ผลระหวางกาลให กับ ผู ถือ หุ น เมื่ อ วัน ที่ 11
กันยายน 2558 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 0.49 บาท คิดเปนจํานวนเงิน
780.19 ลานบาท โดยเงินปนผลประจําป 2558 ที่เสนอจายในอัตรารอยละ 47.91 ของกําไรสุทธินั้น บริษัทไดคํานึงถึง
กระแสเงินสดของกิจการ และ/หรือ โครงการลงทุน หรือโครงการขยายการลงทุนตางๆจากธุรกิจที่ดําเนินอยูในปจจุบันซึ่ ง
เปนจํานวนที่เหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท โดยบริษัทจะจายเงินปนผลในวันที่ 25
พฤษภาคม 2559 ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อ
จายเงินปนผล โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่ มีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปด
สมุดทะเบียน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจั ดการใหญ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและจายเงินปนสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความเห็นเพิ่มเติม ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายเงิ นปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานป 2558 ซึ่งในวาระนี้ ตองการคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับลการดําเนินงานป 2558 ในอัตราหุนละ 0.84 บาท คิดเปน
จํานวนเงิน 1,337.37 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลใหกับผูถือหุน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ในอัตรา
หุนละ 0.35 บาท คงเหลือเงินปนผลจายงวดสิ้นปในอัตราหุนละ 0.49 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 780.19 ลานบาท และ
กําหนดวันกําหนดชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิ ไดรับเงินปนผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ใน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทจะจายเงินปนใหกับผูถือหุนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม

1,467,913,857
5,000
1,467,918,857
วาระที่ 5

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9996
คิดเปนรอยละ 0.0000
คิดเปนรอยละ 0.0003
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ 100.0000

พิจารณาเลือกกรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ ดร.ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดชี้แจงวาการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ จะตองมีกรรมการที่
ออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด หรือเทากับ 5 ทาน ตามขอบังคับของบริษัท
ขอ 17 โดยกรรมการทั้ง 5 ทาน มีรายนามดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ

คณะกรรมการไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหทานผูถือหุนพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเข าดํารงตําแหนง
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความรูความสามารถเพื่อการบริหารงานของบริษัท ซึ่งขอมูลกรรมการทั้ง 5 ทาน ปรากฏอยู
ในเอกสารประกอบการประชุมลําดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
เลือกกรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
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เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกกรรมการ
แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ เปนรายบุคคลแยกตางหากจากกันไปตามลําดับ ซึ่งในวาระนี้ ตองการคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนน
เสียง ดังนี้
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม

1,433,886,520
34,020,500
8,400
11,153
1,467,926,573

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 97.6810
คิดเปนรอยละ 2.3175
คิดเปนรอยละ 0.0005
คิดเปนรอยละ
0.0007
คิดเปนรอยละ 100.0000

1,267,752,920
191,156,100
10,300
7,253
1,458,926,573

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 86.9766
คิดเปนรอยละ 13.0221
คิดเปนรอยละ 0.0007
คิดเปนรอยละ 0.0004
คิดเปนรอยละ 100.0000

1,467,865,320
42,200
6,400
12,653
1,467,926,573

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9958
คิดเปนรอยละ 0.0028
คิดเปนรอยละ
0.0004
คิดเปนรอยละ
0.0008
คิดเปนรอยละ 100.0000

1,458,348,020
9,559,500
7,900
11,153
1,467,926,573

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.3474
คิดเปนรอยละ
0.6512
คิดเปนรอยละ
0.0005
คิดเปนรอยละ
0.0007
คิดเปนรอยละ 100.0000

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม
นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม
นายประเสริฐ เมฆวัฒนา
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม
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นายวีระวงค จิตตมิตรภาพ
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม

1,450,126,520
17,779,000
9,900
11,153
1,467,926,573

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 98.7874
คิดเปนรอยละ 1.2111
คิดเปนรอยละ 0.0006
คิดเปนรอยละ 0.0007
คิดเปนรอยละ 100.0000

วาระที่ 6
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญ ดร.ชัยยุทธ ปลันธนโอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระนี้
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการพิจารณาแล วเห็นสมควร
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการที่ไมไดรับเงินเดือนหรือคาที่ปรึกษาประจํา
จากบริษั ท เป น จํ า นวนไม เกิ น 25,000,000 บาท ซึ่ งประกอบด ว ยค า ตอบแทนกรรมการประจํ า เดื อ น จํ า นวนไม เกิ น
15 ,000,000 บาทตอป และเปนโบนัสกรรมการประจําปไมเกิน 10,000,000 บาทตอป (ซึ่งเปนอัตราเดิมกวา 10 ปแลว)
และเสนอใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และประธานกรรมการ มีอํานาจและดุลยพินิจในการกําหนด
รายละเอียดอัตราผลตอบแทนที่จะจายใหกรรมการในแตละทานตามหนาที่และความรับผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
นางสาวบุญสม จันทรานนท ไดเสนอแนะวา เพื่อใหราคาหุนของบริษัทมีเสถียรภาพ จึงอยากใหกรรมการบริษัทบริหาร
กิจการของบริษัทใหมีผลกําไรมากขึ้นยิ่งไป
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด
คาตอบแทนกรรมการ ซึ่งวาระนี้ตองการคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย

1,467,881,520
1,000
6,100
40,153

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9967
0.0000
0.0004
0.0027

1

1,467,928,773
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เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม

1,467,728,192
181,000
4,100
40,153
1,467,953,445

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9846
คิดเปนรอยละ 0.0123
คิดเปนรอยละ 0.0002
คิดเปนรอยละ
0.0027
คิดเปนรอยละ 100.0000

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมตั ิโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุน สามัญของบริษทั ใหแกผูบริหารและพนักงานบริษทั และ/หรือ บริษทั ยอยครั้งที่ 5
(“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5”)
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระนี้
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวาเพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและตอบแทนการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของบริษัท ใหมีความตั้งใจในการทํางานเพื่อสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือ
หุน รวมถึงสรางแรงจูงใจใหผูบริหาร และ/หรือ พนักงานที่มีผลงานโดดเดนและที่หาทดแทนไดยาก ใหทํางานกับบริษัท
ตอไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ บริษัทจึงขอมติจากที่ประชุมอนุมัติโครงการ Employee Stock Option
Program หรือ ESOP และการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทยอย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ภายใตโครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย (โครงการ BJC ESOP 2012)
บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิเปนจํานวนทั้งหมด 80,000,000 หนวย เปนระยะเวลา 5 ป ในจํานวนปละ
ไมเกิน 16,000,000 หนวย ยกเวนในบางปที่จัดสรรไมถึง 16,000,000 หนวย บริษัทอาจจะนําไปจัดสรรในปถัดไป เกินกวา
ป ละ16,000,000 หน ว ย ได แต โดยรวม 5 ป แ ลว จะจัด สรรไม เกิ น 80,000,000 หน ว ย โดยในการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยในแตละป บริษัทจะดําเนินการขออนุมัติ
จากที่ประชุมผูถือหุนและดําเนินการตางๆ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง
การเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551
ดังนั้น ในป 2559 นี้ การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ที่จะ
นําเสนอตอที่ประชุมใหพิจารณาในครั้งนี้ จึงเปนการขอใหมีการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือ บริษั ทยอย เปนครั้งที่ 5 ภายใตโครงการ BJC ESOP 2012 ซึ่งจะออกเสนอขายในจํานวนไมเกิน
16,000,000 หน ว ย และกํ า หนดอายุ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ไว จํ า นวน 5 ป นั บ จากวั น ที่ อ อกใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ โดย
รายละเอียดสรุปสาระสําคัญของการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทยอย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5) ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้แลว
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนสมควรอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program และการออก
และเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 (โครงการ BJC
ESOP 2012 ครั้งที่ 5) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ โดยใหคณะจัดการของบริษัทมีอํานาจในการพิจารณากําหนด แกไข
เพิ่มเติมรายละเอียด และเงื่อนไขใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท เทาที่กฎหมาย
กําหนดใหกระทําไดหรือในสวนที่ไมใชสาระสําคัญ เชน วัน เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ วิธีการใช
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เปนตน หรือการกําหนด แกไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ
กฎหมายหรือคําสั่งของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งมีอํานาจดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับ การปฏิบัติตาม
โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5 และการออกและเสนอขายใบสําคัญ แสดงสิทธิ ตามที่ เห็ นสมควรเทาที่กฎหมาย
กําหนดใหกระทําได ซึ่งรวมถึง การจัดเตรียม แกไข เจรจา ลงนาม สงคําขออนุญาต และ/หรือ เอกสารอื่น ติดตอ เสนอ
ขอมู ล ยื่นคํ าขออนุญ าตดังกล าวและเอกสารหลัก ฐานอื่นใหแ กสํานั กงานคณะกรรมการกํากั บหลัก ทรัพ ยและตลาด
หลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิ
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ
BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee
stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูบริหารและ
พนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยครั้งที่ 5 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ตองการคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน
4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไมมีผูถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ
10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงคัดคาน
ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูบริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยครั้งที่ 5 ซึ่งจะออกและเสนอ
ขายจํานวนไมเกิน 16,000,000 หนวย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม

1,463,560,295
4,339,997
6,000
47,153
1,467,953,445

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.7007
คิดเปนรอยละ 0.2956
คิดเปนรอยละ 0.0004
คิดเปนรอยละ
0.0032
คิดเปนรอยละ 100.0000

วาระที่ 9
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุน สามัญของบริษทั เพือ่ รองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน สามัญ
ของบริษทั ที่ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษทั และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5
(“โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5”)
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ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระนี้
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับมติที่ประชุมตามวาระที่ 8
เรื่องการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee stock Option Program และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูบริหารและพนักงานบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยครั้งที่ 5 (โครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่
5) คณะกรรมการไดพิจารณาแลวและเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหบริษัทดําเนินการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขาใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 ภายใตโครงการ
BJC ESOP 2012
ทั้งนี้ มอบหมายใหคณะจัดการของบริษัทมีอํานาจพิจ ารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาว ตามรายละเอียดดังนี้
1) การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอ
ขายใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 ภายใตโครงการ BJC ESOP 2012 และเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
2) การเขาเจรจา ทําความตกลงและลงนามในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งดําเนินการตาง ๆ อันเกี่ยวเนื่อง
กับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และ
3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตาง ๆ และหลักฐานที่จําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่ม
ทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญ าตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงาน
ราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามต างๆ ที่เกี่ยวของกับการ
จัดสรรหุนสามัญของบริษัท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2012 ครั้งที่ 5
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ
ของบริษัท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกใหแกผูบริหารและพนักงานของ
บริษัท และ/หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ซึ่งวาระนี้ตองการคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 16,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแกผูบริหารและพนักงานของบริษัท และ/
หรือ บริษัทยอย ครั้งที่ 5 ภายใตโครงการ BJC ESOP 2012 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
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เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม

1,463,548,709
4,338,700
7,500
70,653
1,467,965,562

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.6991
คิดเปนรอยละ 0.2955
คิดเปนรอยละ 0.0005
คิดเปนรอยละ
0.0048
คิดเปนรอยละ 100.0000

วาระที่ 10
พิจารณาอนุมตั ิแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษทั และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3
(วัตถุประสงค)
ผูดําเนินการประชุมไดเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุมในวาระนี้
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อรองรับนโยบายการขยายธุรกิจเพิ่มเติมของ
บริษั ท จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่ มเติมวัตถุประสงคของบริษั ท โดยแกไขวัตถุประสงคขอ 5 และ
เพิ่มเติมวัตถุประสงคอีก 1 ขอ เปนวัตถุประสงคขอ 20 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

แกไขวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 5 เปนดังนี้ “ซื้อ จัดหา รับ เชา เชาซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช รับ
จํานํา รับจํานอง และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพยสินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพยสินนั้น และขาย โอน ใหเชา
จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน และจําหนายโดยประการอื่นซึ่งทรัพยสินใดๆ”

2.

เพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษทั ขอ 20 เปนดังนี้ “ประกอบธุรกิจบริการรับเปนที่ปรึกษาและใหคําแนะนํา รวมถึงการ
รับบริหารจัดการ เกี่ยวกับดานบริหารงาน พาณิชยกรรม ธุรกิจคาสง ธุรกิจคาปลีก อุตสาหกรรม รวมทั้งปญหาการ
ผลิต การตลาด และจัดจําหนาย”

นอกจากนี้ บริษัทจําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขวัตถุประสงคของ
บริษัทจากเดิม 19 ขอ เปน 20 ขอ โดยมีขอความดังนี้
“ขอ 3 วัตถุประสงคของบริษั มีจํานวน 20 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแกไขวัตถุประสงคของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให
บุคคลที่คณะกรรมการหรือกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทมอบหมาย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมขอความในวัตถุประสงคที่
เสนอใหแกไขดังกลาว เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไมกระทบตอสาระสําคัญของการแกไขวัตถุประสงค
ตามที่เสนอขางตน
ผูดําเนินการประชุม ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมซักถามคําถามตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท
และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค)
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เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดมีขอซักถามในวาระนี้ ผูดําเนินการประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงค) ซึ่งวาระนี้ตองการคะแนนเสียงไมนอย
กวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิ จารณาแลวมีมติ อนุมัติ แกไขเพิ่ม เติม วัต ถุประสงคของบริษัท และแกไขเพิ่ มเติ มหนั งสือบริคณหสนธิ ขอ 3
(วัตถุประสงค) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นดวยจํานวน
ไมเห็นดวยจํานวน
งดออกเสียงจํานวน
บัตรเสีย
จํานวนหุนรวม

1,467,956,940
297
6,100
70,653
1,468,033,990
วาระที่ 11

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9947
คิดเปนรอยละ 0.0000
คิดเปนรอยละ 0.0004
คิดเปนรอยละ
0.0048
คิดเปนรอยละ 100.0000

เรื่องอื่นๆ
นายสิทธิโชค เทียนนิมิ ต ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง ไดสอบถามเกี่ยวกับขอมูลของบิ๊กซีวา ปจจุบันยอดขาย
ของบิ๊กซีกับโลตัส แตกตางกันอยางไร และการเขาซื้อกิจการในบิ๊กซีของบริษัทจะเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆ ในบิ๊กซีหรือไม
และทานประธานจะมีการทําธุรกิจใดเพิ่มเติมอีกหรือไม
นายสมหวัง วุดานุพันธ ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง แสดงขอคิดเห็นวา เนื่องจากบริษัทไดใชเงินซื้อกิจการของบิ๊กซี
เปนจํานวนมาก จึงไมอยากใหบริษัทตองเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก เนื่องจากตองหาเงินมาลงทุนเพิ่มเติม
ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับขอสอบถามและขอชี้แนะ โดยได
ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมผูถือหุนวันนี้เปนการประชุมผูถือหุนของบริษัท ดังนั้น ในสวนของคําถามที่เกี่ยวกับบิ๊กซี
บริษัทจึงยังไมสามารถตอบคําถามไดมากนัก อยางไรก็ดี เนื่องจากการประชุมผูถือหุ นในวันนี้ มีผูแทนของบิ๊กซีเขารวม
ประชุมดวย บริษัทจะแจงฝายนักลงทุนสัมพันธของบิ๊กซีในสวนของคําถามดังกลาว ซึ่ง ณ ปจจุบันนี้ บิ๊กซีก็ไดกลายเปน
ธุรกิจของคนไทยแลว หากทานผูถือหุนมีขอเสนอแนะที่สรางสรรค ก็สามารถแจงมายังบริษัทไดเพื่อใหนํามาปฏิบัติ และ
ปรับปรุงให ดียิ่งขึ้น ในสวนของการลงทุนในครั้งนี้ ถือวาเปนการลงทุ นที่สําคัญ ของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาให มี
โครงสรางทุนที่เหมาะสม ซึ่งจะคํานึงถึงผูถือหุนรายยอยอื่นๆ เปนหลักดวย ซึ่งเปนไปตามแนวทางที่ทานประธานและรอง
ประธานที่ไดมอบหมายเอาไว อยางไรก็ดี บริษัทยังคงตองรอผลของคําเสนอซื้อหลักทรัพยทั้งหมดของกิจการ (Tender
Offer) ในบิ๊กซีกอน จึงจะทราบแนวทางการจัดการเรื่องทุนในอนาคตตอไป ซึ่งบริษัทจะคํานึงถึงผูถือหุนรายยอยเปนสําคัญ
คุณ กสิน า ศรีสะอ าน ตัวแทนจากอาสาสมัครผูพิ ทักษ สิทธของสมาคมผูถือหุน นั กลงทุนไทย ไดสอบถามวาบริษัท มี
นโยบายตอตานทุจริตคอรัปชั่น ในรูปแบบใดบาง และบริษัทมีความสนใจที่จะเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติในการ
ตอตานทุจริตในเอกชนไทย ซึ่งสนับสนุนโดยสมาคมกรรมการบริษัทไทย สภาอุตสาหกรรมหอการคา และเอกชนอีกหลายๆ
แหงหรือไม
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ประธานเจาหนาที่บริหาร และกรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีกฎเกณฑตางๆ ในการกําหนดการ
ปฏิบัติหนาที่และบริหารพนักงาน รวมทั้งใหความรูเพื่อที่จะใหองคกรมีธรรมาภิบาลสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ประธาน ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่แสดงขอคิดเห็น และไดชี้แ จงวาเนื่องจากบริษัทอยูระหวางกระบวนการทําคําเสนอซื้อ
หลักทรัพยทั้งหมดในบิ๊กซี (Tender Offer) ซึ่งยังไมสามารถเปดเผยรายละเอียดใดๆ ไดมากนัก ทั้งนี้ จึงขอใหผูถือหุนดูผล
ประกอบการของบริษัท ที่คณะกรรมการทุมเทการบริหารกิจการอยางเต็มที่
นายบรรธร ไดสอบถามวา บริษัทมีผลประกอบการในป 2558 ที่ดีมาตลอด แตเหตุใดราคาหุนของบริษัทจึงไมปรับขึ้น
ประธานไดชี้แจงวา เรื่องการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุนนั้น เปนเรื่องละเอียดออน ซึ่งบริษัทไมสามารถตอบคําถามใน
สวนนี้ได ซึ่งในสวนของประธานเอง ก็ไมไดมีการขายหุนแตอยางใด
นายสิริวัฒน วรเวทวุฒิคุณ ไดชี้แจงวา ในเรื่องราคาหุนนั้นไมมีใครสามารถรได แตผูถือหุนสามารถพิจารณาเปรียบเทียบ
ไดจากอุตสาหกรรมทั้งหมด เพื่อพิจารณาผลประกอบการของบริษัทและใชหลักอัตราสวนกําไรสุทธิตอหุน นอกจากนั้นยัง
มีปจจัยเกี่ยวกับมูลคาหุนตามบัญชี สวนอีกปจจัยหนึ่งคือ ปจจัยทางดานจิตวิทยา กลาวคือ นักลงทุนสวนใหญ หุนไมขึ้น ผู
ถือหุนก็ไมซื้อ แตเมื่อหุนขึ้นทุกคนก็ไลซื้อ จึงเปนสาเหตุที่ทําใหหุนขึ้น ในสวนของหุนของบริษัทนั้น ถือเปนหุนที่มีคุณค า
และเปนหุนที่นาลงทุนในระยะยาว ซึ่งตามที่ไดเสนอแนะขางตนนั้น วาขอใหทานประธานและคณะกรรมการพิจารณาวาใน
ป 2559 หากมีการรวมงบการเงินระหวางบริษัทและบิ๊กซีแลว ก็อาจจะทําใหบริษัทมียอดขายและกําไรที่สูงขึ้น จึงอยากให
บริษัทจายเงินปนผลในอัตราที่สูงขึ้นกวาเดิม
เมื่อไมมีเรื่องอื่นใดเสนอใหที่ประชุมพิจารณา ประธานไดกลาวขอบคุณ ผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามาประชุมและได
รวมกันเสนอขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอบริษัทในปนี้อีกครั้ง และกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 16.40 น.

วิทยา แกวกังสดาล
เลขานุการที่ประชุม
บันทึกรายงาน
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