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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2561 ของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอร์ล่ี ยุคเกอร์ 
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวทิ 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิด
ประชมุเม่ือเวลา 15.15 น. พร้อมทัง้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  

ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจ านวน 
1,306 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 3,483,669,599 หุ้น หรือร้อยละ  87.1484 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท
จ านวน 3,997,398,499 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท เบอร์ลี่ ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”)  

เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้ นายธีรศักด์ิ      
นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชมุ”) และมอบหมาย
ให้นายวิทยา แก้วกงัสดาล ท าหน้าท่ีเลขานกุารท่ีประชมุ (“เลขานกุารท่ีประชมุ”) 

ผู้ด าเนินการประชมุได้แนะน ากรรมการของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1. นายเจริญ สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 

2. คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี  รองประธานกรรมการบริษัท 

3. ดร. ชยัยทุธ ปิลนัธน์โอวาท  กรรมการบริษัท และประธานกรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และ 

  ก ากบัดแูลกิจการ 

4. นายประเสริฐ  เมฆวฒันา กรรมการบริษัท  

5. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการบริษัท และประธานกรรมการการลงทนุ  

6. นายอศัวิน เตชะเจริญวิกลุ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

7. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ กรรมการอิสระ 

9. พลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนนัต์ กรรมการอิสระ  

10. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการอิสระ 

11. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

12. พลเอกนิวตัร  มีนะโยธิน กรรมการอิสระ 

13. นายธีรศกัด์ิ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบริษัท  
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  ทัง้นี ้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล และรองศาตราจารย์นายแพทย์ก าจร ตติยกวี
กรรมการบริษัทติดภารกิจ จงึขอลาและไมเ่ข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้

 นอกจากนี ้ ผู้ด าเนินการประชุมได้แนะน าผู้สอบบญัชีของบริษัท ได้แก่ ดร.เกียรตินิยม คุณติสขุ นายวีร์ สจุริต 
และนางสาวพนิดา วิศรุตนาถ จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั ซึง่ได้เข้าร่วมการประชมุครัง้นีด้้วย 

 เพ่ือให้การด าเนินการประชุมครัง้นีเ้ป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือประโยชน์ของบริษัทและ
ท่านผู้ ถือหุ้นทุกราย เลขานุการท่ีประชุม ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบัระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน 
และการนบัคะแนนเสียง  

 และเพ่ือให้การนบัคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส ผู้ด าเนินการประชมุได้ขอให้ท่ีประชมุตัง้คณะกรรมการตรวจ
นบัคะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตวัแทนจากผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน ตวัแทนผู้สอบบญัชี 1 ท่าน และตวัแทนท่ีปรึกษากฏหมาย 
1 ทา่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนบัคะแนน  

 ทัง้นี ้นางสาวอรสา ตางาม ผู้ ถือหุ้นได้เสนอตวัเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนบัคะแนนร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชี 
คือ นางสาวพนิดา  วิศรุตนาถ และตวัแทนส านกังานกฎหมาย คือ นางสาวพิมพ์ขวญั ทรัพย์ประเสริฐ์ 

 จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 

พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 

ผู้ ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น          
ครัง้ท่ี 1/2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการ
ประชมุดงักล่าว ได้บนัทึกการประชมุอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุ
ฉบบัดงักลา่ว 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเหน็ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ ด าเนินการประชุม จึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่ง
สรุปผลได้ดงันี ้ 

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,041 ราย หรือจ านวน 3,645,784,948 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,645,399,948 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9894 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000          

งดออกเสียงจ านวน               385,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0105 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 

มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัศกุร์ท่ี 28 เมษายน 2560 
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วาระที่ 2 

รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายอศัวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
แถลงตอ่ผู้ ถือหุ้นเร่ืองรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้แนะน าผู้บริหารระดบัสงูของกลุ่มบริษัทต่อท่ีประชุม 
โดยมีรายช่ือ ดงันี ้

1. นายปฐพงศ์  เอ่ียมสโุร ผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจ บีเจซี 1 

2. นายตลุย์ วงศ์ศภุสวสัด์ิ ผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจ บีเจซี 2 
3. นายธีระพล  เกียรติสรุนนท์ ผู้จดัการใหญ่ กลุม่ธุรกิจตา่งประเทศและพฒันาธุรกิจ 

4. นายธีระ  วีรธรรมสาธิต รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายทรัพยากรบคุคลกลุม่บริษัทและ 
งานสนบัสนนุสว่นกลาง 

5. นายศภุกิจ  อศัวชยั ประธานเจ้าหน้าท่ี ฝ่ายการเงิน 

โดยแนะน าผู้บริหารของ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ดูแลในกลุ่มสินค้าและบริการ
ทางการค้าปลีกสมยัใหม ่ท่ีได้รับเชิญเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

1. นางวิภาดา  ดวงรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายแกร่ี  ฮาร์ดี ้ ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการฝ่ายธุรกิจค้าปลีก 

3. ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ์ ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพฒันาผลติภณัฑ์ด้านการเงิน 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ได้แถลงผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุป
เหตกุารณ์ส าคญัในปี 2560 ให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

เหตุการณ์ส าคัญที่เกดิขึน้ในปี 2560 

 ในปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัส่วนหนึ่งของบีเจซี ซึ่งได้รับความน่าเช่ือถือในส่วนภายนอก 
จากการจดัอนัดบัเครดิจของทริสเรทติง้ โดยมีรายละเอียดท่ีส าคญั ดงันี ้
กมุภาพนัธ์ 2560  

- ทริสเรทติง้คงอันดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกันชุดปัจจุบันของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 
จ ากดั (มหาชน) ที่ระดบั “A+” พร้อมทัง้จดัอนัดบัเครดิตหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนัชดุใหม่ในวงเงินไม่เกิน 
35,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ส ารองเพ่ือการเสนอขายเพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 5 ,000 ล้านบาท ของบริษัทท่ีระดบั 
“A+” 

มีนาคม 2560 

- บริษัทได้ท าการออกหุ้นกู้ ไม่มีหลกัประกนัจ านวน 40,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการปรับโครงสร้างเงินกู้ ท่ีใช้ในการ
เข้าซือ้กิจการของบิ๊กซีจ านวน 39,000 ล้านบาท 
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สิงหาคม 2560 

- ทริสเรทติง้คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) ท่ีระดับ “A+” พร้อมทัง้ก าหนด
แนวโน้ม “คงท่ี” ส าหรับอนัดบัเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ ไมด้่อยสิทธิ ไมมี่หลกัประกนัของบริษัท 

กนัยายน 2559 

- กลุ่มบริษัทได้ท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ท่ีเหลือทัง้หมดของกิจการบิ๊กซีท่ีราคา 225.00 บาทต่อหุ้น โดยในปัจจบุนั
กลุม่บริษัทมีสดัสว่นความเป็นเจ้าของในหุ้นบิ๊กซีทัง้หมดร้อยละ 99.85 หลงัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ ในวนัท่ี 
21 กันยายน 2560 คณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมตัิเพิกถอนหลกัทรัพย์ของกิจการบิ๊กซี
จากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ตัง้แตว่นัท่ี 28 กนัยายน 2560 เป็นต้นไป 

- บริษัท บีเจซี อินเตอร์เนชั่นแนล คมัปะนี ลิมิเต็ด (“บีเจไอเอชเค”) เข้าซือ้กิจการของบริษัท วีนา เปเปอร์ จอยช์ 
สต็อก คมัปะนี หนึ่งในผู้ผลิตกระดาษทิชชู่ชัน้น าของประเทศเวียดนาม ด้วยมลูค่า 483 ล้านบาทโดยปัจจุบนัมี
ก าลังการผลิตอยู่ท่ี 16,000 ตันต่อปี และมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ท่ีร้อยละ 13.00 ในตลาดกระดาษทิชชู่
ประเทศเวียดนาม 

ตลุาคม 2559 

- บริษัทได้ท าการเปิดเตาแก้วใหม่ ณ โรงงานไทยมาลายา กลาส จังหวัดสระบุรี เพ่ือเพิ่มก าลงัการผลิตแก้วใน
ประเทศไทย โดยมีก าลังการผลิตเพิ่มขึน้ท่ี 300 ตันต่อวัน ส่งผลให้ปัจจุบันก าลังการผลิตแก้วในประเทศไทย
ทัง้หมดอยูท่ี่ 3,305 ตนัตอ่วนั คิดเป็นจ านวนขวดกวา่ 4,400 ล้านขวดต่อปี 

• บีเจซีกับรางวัลแห่งความส าเร็จ  

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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• ภาพรวมผลประกอบการ 
จากยอดขายตามกลุ่มสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมส าหรับปี 2560 

เพิ่มขึน้ 149,158 ล้านบาท เติบโตท่ี 23,828 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เม่ือเปรียบเทียบกบัยอดขายรวมปีท่ีแล้ว  โดย
ธุรกิจเดิมก็เติบโตขึน้ แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.6 ในส่วนของกลุ่มสินค้า
และบริการทางอปุโภคบริโภคมีความท้าทาย จึงมียอดขายเพิ่มขึน้เล็กน้อยท่ีร้อยละ 3.8 ในส่วนกลุม่สินค้าและบริการทาง
เวชภัณฑ์และทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 9.9  นอกจากนัน้ บริษัทได้ธุรกิจใหม่เข้ามา คือกลุ่มสินค้าและบริการ
ทางการค้าปลีกสมยัใหม ่หรือ ธุรกิจบิ๊กซีท าให้ยอดขายเพิ่มขึน้ร้อยละ 27.7 

ส าหรับก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทในปี 2560 เติบโตขึน้ร้อยละ 19.8 เม่ือ
เปรียบเทียบกับก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจ าหน่ายปีท่ีแล้วจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์
เติบโตขึน้ร้อยละ 6.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภคเติบโตขึน้ร้อยละ 37.0 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภณัฑ์
และทางเทคนิคเติบโตขึน้ร้อยละ 28.7 และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมยัใหม่ ซึ่งคือ ธุรกิจบิ๊กซีเข้ามาช่วยท า
ให้บริษัทมีก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อม และคา่ตดัจ าหน่ายของบริษัทในปี 2560 อยู่ท่ี 12,614 ล้านบาท หรือเติบโตขึน้
ร้อยละ 31.7% 

ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิเป็นจ านวน 5,211 ล้านบาท เติบโตขึน้ร้อยละ 57.6 เม่ือเปรียบเทียบกับก าไรสทุธิ     
ปีท่ีแล้ว ก าไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากกลุม่สินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมยัใหม่ เน่ืองจากการรวมงบการเงินของ
กลุม่สินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมยัใหม่ ส าหรับธุรกิจเดิมอนัได้แก่ กลุม่สินค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์มีก าไรสทุธิ
เติบโตขึน้ร้อยละ 0.2 กลุม่สินค้าและบริการทางอปุโภคบริโภคมีก าไรสทุธิเติบโตขึน้ร้อยละ 89.9 และกลุม่สินค้าและบริการ
ทางเวชภณัฑ์และทางเทคนิคมีก าไรสทุธิเติบโตขึน้ร้อยละ 43.9 

ทัง้นี ้เลขานกุารท่ีประชมุ ได้ชีแ้จงข้อมลูเพิ่มเติม เก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงหลกัเกณฑ์การค านวณมลูค่าสินทรัพย์
ท่ีมีตวัตนสทุธิ (NTA) ของบริษัท เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบขนาดรายการตามหลกัการท ารายการท่ีมีนยัส าคญั ตามท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้แจ้งข้อมลูผ่านช่องทางการ
สื่อสารของตลาดหลกัทรัพย์ให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายไปแล้วก่อนหน้านี ้โดยเม่ือค านวณตามหลกัการใหม่ท่ีได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ณ ปัจจุบันมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทจะคิดเป็นจ านวน 61,353 ล้านบาท ซึ่งอ้างอิงตาม          
งบการเงินรวมของบริษัทประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ผู้ด าเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสมหวงั พลูสมบตัิ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามเก่ียวกบักลุม่สินค้าและบริการทางบรรจภุณัฑ์ว่า 
เหตใุดยอดขายถงึเติบโตร้อยละ 3 เน่ืองจากเหน็วา่ บริษัทน่าจะรักษาการเติบโตของยอดขายได้ร้อยละ 6-8 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้ชีแ้จงว่า เน่ืองจากธุรกิจบริการบรรจภุณัฑ์ เป็นธุรกิจท่ีมี
การลงทนุสงู โดยบริษัทได้มีการบริหารจดัการในทกุด้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองบริหารจดัการในสว่นของ
โรงงานและเคร่ืองจกัรท่ีได้ใช้อยา่งเตม็ก าลงัการผลติแล้ว ซึง่บริษัทต้องใช้เวลาในการลงทนุและขยายก าลงัการผลติต่อไป 

เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมมี่การออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที่ 3 

พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ส าหรับสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ผู้ ด าเนินการประชุม ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนและ        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่ได้จดัสง่พร้อมหนงัสือเชิญประชมุเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว และได้เรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่  เป็น
ผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินตอ่ท่ีประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้รายงานสรุปงบการเงินประจ าปี 2560 ของบริษัทต่อท่ี
ประชมุดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท  ปี 2560 ปี 2559  % เพิ่ม / ลด 
งบแสดงฐานะการเงนิ  

   
สินทรัพย์รวม 315,059 308,701 2.1% 

หนีส้ินรวม 203,886 197,553 3.2% 

สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 111,173 111,148 0% 

มลูค่าตามบญัชี (บาทตอ่หุ้น) 26.66 25.75 3.5% 

งบก าไรขาดทุน     

รายได้จากการขายและให้บริการ   149,158 125,330 19.0% 

ก าไรสทุธิ  5,211 3,307 57.6% 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาทตอ่หุ้น)  1.31 1.28 2.7% 

อัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงนิ     

อตัราก าไรขัน้ต้น  19.07% 18.03% 5.8% 

อตัราก าไรสทุธิ  3.49% 2.64% 32.2% 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 
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เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชมุ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,080 ราย หรือจ านวน 3,648,578,630 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,646,966,230 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9558 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000          

งดออกเสียงจ านวน               1,612,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0441 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิ   

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีเสนอ 
 

 

วาระที่ 4 

พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงนิปันผล 
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เชิญนายอศัวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
เป็นผู้ เสนอรายละเอียดเก่ียวกบัการจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียดการจัดสรรก าไรส าหรับรอบปีบัญชี 
2560 ว่าบริษัทมีผลก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2560 
ซึ่งประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเม่ือวนัพุธท่ี 13 กนัยายน 
2560 ในอัตราหุ้ นละ 0.15 บาท ดังนัน้ บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ ถื อหุ้ น
รับทราบในการประชมุคราวนี ้ 

นอกจากนี ้บริษัทขอเสนอการจ่ายปันผลงวดสิน้ปี ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท โดยเม่ือรวมเงิน    
ปันผลท่ีจ่ายในคราวนีก้บัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีจ่ายไปแล้ว จะเท่ากบัว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
ทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 0.57 บาท ทัง้นี ้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 25 พฤษภาคม 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิตามช่ือ
ปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือจ่ายปันผลในวนัจันทร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ทัง้นี ้
ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนแล้วทัง้สิน้  405,395,500 บาท หรือคิดเป็น    
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน จ านวน 4,053,955,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ได้จดัส่งให้กบั  
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 

 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  หน้าท่ี 8 จาก 25 
 

ผู้ด าเนินการประชมุเปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,085 ราย หรือจ านวน 3,648,579,256 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,620,321,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.2255 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 28,257,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.7744         

งดออกเสียงจ านวน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิ

จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้ นละ       
0.57 บาท ทัง้นี ้โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ ถือหุ้น เม่ือวนัท่ี 13 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 
บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิน้ปี ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท โดยบริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 
2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิตามช่ือปรากฏในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือจ่ายปันผล โดย
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ตามท่ีเสนอ 

 
 

วาระที่ 5 

พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญ ดร.ชยัยทุธ ปิลนัธน์โอวาท  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
ก ากบัดแูลกิจการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และก ากบัดแูลกิจการ ได้ชีแ้จงว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นี ้จะต้องมีกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด หรือเท่ากบั 
5 ทา่น โดยกรรมการทัง้ 5 ทา่น มีรายนามดงันี ้ 

1. นายเจริญ สิริวฒันภกัดี            ประธานกรรมการบริษัท  

2. คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี   รองประธานกรรมการบริษัท  

3. นายประสทิธ์ิ โฆวิไลกลู            กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ           

4. พลเอกนิวตัร มีนะโยธิน            กรรมการอิสระ  

5. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์          กรรมการอิสระ 
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ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทัง้ 5 ท่าน 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมลูกรรมการทัง้ 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมล าดบัท่ี 4 ใน
หนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

นายนที นาคธนสกุาญจน์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการบริษัทว่าได้มีพิจารณาวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี  เป็นอย่างไร เน่ืองจากหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ในหมวดท่ี 5 ความรับผิดชอบของกรรมการ ได้ระบวุ่าคณะกรรมการควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระ
ไมเ่กิน 9 ปี  

ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ชีแ้จงว่า ทางคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาในประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยเห็นว่ากรรมการอิสระท่ีมีวาระการด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี เป็นบุคคลท่ีสร้าง
คณุประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมาก รวมทัง้ได้น าประสบการณ์มาช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้กลบั
เข้ามาด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีข้อซกัถาม ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  จึง
ขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนีบ้ริษัทได้เก็บบตัรลงคะแนนทกุประเภท  ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระที่ 5.1 การเลือกตัง้ นายเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,102 ราย หรือจ านวน 3,648,823,074 เสียง 

เหน็ด้วย 3,635,938,690 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6468 
ไมเ่หน็ด้วย                                      12,142,560 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.3327 
งดออกเสียง 741,824 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0203 
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ เลือกตัง้ นายเจริญ สิริวฒันภกัดี เป็น
กรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
 
วาระที่ 5.2 การเลือกตัง้ คุณหญิงวรรณา สริิวัฒนภักดี  เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 

  วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,102 ราย หรือจ านวน 3,648,823,074 เสียง 

เหน็ด้วย 3,643,927,551 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8658 
ไมเ่หน็ด้วย                                      4,894,499 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1341 
งดออกเสียง 1,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ เลือกตัง้ คณุหญิงวรรณา สิริวฒันภกัดี
เป็นกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
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วาระที่ 5.3 การเลือกตัง้ นายประสทิธ์ิ โฆวไิลกูล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,102 ราย หรือจ านวน 3,648,823,074 เสียง 

เหน็ด้วย 3,648,800,980 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9993 
ไมเ่หน็ด้วย                                      21,070 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
งดออกเสียง 1,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม เลือกตัง้ นายประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล    
เป็นกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
 
วาระที่ 5.4 การเลือกตัง้ พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,102 ราย หรือจ านวน 3,648,823,074 เสียง 

เหน็ด้วย 3,648,049,213 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9787 
ไมเ่หน็ด้วย                                      769,837 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0210 
งดออกเสียง 4,024 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม เลือกตัง้ พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน    
เป็นกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
 
วาระที่ 5.5 การเลือกตัง้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหน่ึง 

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,102 ราย หรือจ านวน 3,648,823,074 เสียง 

เหน็ด้วย 3,507,914,026 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 96.1382 
ไมเ่หน็ด้วย                                      140,908,204 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 3.8617 
งดออกเสียง 1,204 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
      

มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ เลือกตัง้ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ 
เป็นกรรมการบริษัทตอ่อีกวาระหนึง่ 
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วาระที่ 6 
พจิารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าใหม่ 

 
 ผู้ ด าเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและ         

ก ากบัดแูลกิจการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือรองรับการ
ขยายตวัของการด าเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา เพิ่มจ านวนกรรมการจากเดิม 15 ท่านเป็น 16 
ท่าน โดยเสนอเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ เป็นกรรมการใหม่ของ
บริษัท  

ทัง้นี ้ประวัติและคุณสมบัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ ปรากฏอยู่ใน
เอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 5 ในหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นแล้ว  

ผู้ด าเนินการประชมุ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

ผู้ ถือหุ้นรายย่อย เสนอให้นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ ผู้ ท่ีได้รับการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้า
ใหมน่ัน้ ได้แสดงตน เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้เหน็ตวัจริงด้วย 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้แจ้งว่า เน่ืองจากนางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ยงัไม่ได้รับ
การเลือกตัง้เข้ามาเป็นกรรมการ  ในวนันีจ้งึไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท และขออภยัในท่ีนีด้้วย 

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,119 ราย หรือจ านวน 3,648,834,059 เสียง 

เหน็ด้วย 3,586,578,501 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.2938 

ไมเ่หน็ด้วย                                      62,253,834 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.7061 

งดออกเสียง 1,724 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตัง้ 

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกลุ เป็นกรรมการใหมข่องบริษัท 
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วาระที่ 7 
พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ผู้ ด าเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและ       
ก ากบัดแูลกิจการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีไม่ได้รับเงินเดือน
หรือค่าท่ีปรึกษาประจ าจากบริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 50,000,000 บาท และเสนอให้ท่ีประชมุมอบอ านาจให้เป็นดลุยพินิจ
ของคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  และประธานกรรมการบริษัท ในการก าหนด
รายละเอียดและอตัราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กบักรรมการแตล่ะทา่นตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบ  

ประธานกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เพ่ือประกอบการ
พิจารณาว่า ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 25 ล้านบาท เป็นจ านวนเงินท่ีบริษัทได้ก าหนดมาแล้วประมาณ 15 ปี  และหาก
เปรียบเทียบกบัก าไรสทุธิและมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท(Market Capitalization) ในปี 2560 เปรียบเทียบ
กบัปี 2546 คือ บริษัทมีก าไรสทุธิเป็นจ านวน 5,211 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 4 เทา่ และมลูค่าหลกัทรัพย์ตามราคาตลาด ณ 
วนัท่ี 23 เมษายน 2561 มีจ านวน 234,858 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึน้ 20 เท่า ทัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธาน
กรรมการบริษัท ได้แสดงเจตนาไม่รับคา่ตอบแทนกรรมการมาโดยตลอด จงึเห็นวา่คา่ตอบแทนที่น าเสนอในวงเงินไมเ่กิน 50         
ล้านบาท หากเปรียบเทียบตามสดัสว่นดงักลา่วแล้ว เป็นจ านวนเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือสามารถให้ผลตอบแทนกรรมการบริษัท 
ท่ีอนัจะเป็นการสร้างคณุประโยชน์ให้กบับริษัท 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นใดซกัถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,125  ราย หรือจ านวน 3,648,838,720  เสียง 

เหน็ด้วย 3,361,643,146 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 92.1291 

ไมเ่หน็ด้วย                                      287,140,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 7.8693 

งดออกเสียง 55,374 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0015 

บตัรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึง่มาประชมุ 
อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาทต่อปี และมอบอ านาจให้อยู่ใน
ดลุยพินิจของคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากบัดแูลกิจการ และประธานกรรมการบริษัท ในการก าหนด
รายละเอียดและอตัราคา่ตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กบักรรมการแต่ละทา่นตามหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายจาก
บริษัท ตามที่เสนอข้างต้น 
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วาระที่ 8 
พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธ์ โฆวิไลกูล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อท่ี
ประชมุในวาระนี ้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชมุเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ ดร.เกียรตินิยม คณุติสขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4800 หรือนายเพิ่มศกัด์ิ วงศ์พชัร
ปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3427 หรือ ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 
หรือนายวลัลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 6797  จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือได้ผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
หลกัเกณฑ์ คณุวฒุิ คณุภาพของผู้สอบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างาน โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
เก่ียวข้องใดๆ กบับริษัท นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ เป็นท่ียอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเป็นผู้ ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

โดยก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 จ านวน 1,210,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จ านวน 
1,740,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนท่ีเหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ 
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ในจ านวน 2,950,000 บาท ซึง่คา่สอบบญัชีในปี 2561 นี ้ เป็นอตัราเดียวกบัปีก่อน 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ผู้ด าเนินการประชมุ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,126 ราย หรือจ านวน 3,648,839,744 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,648,825,370 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.9996 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 11,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0003          

งดออกเสียงจ านวน               2,474 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอข้างต้น 
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วาระที่ 9 
พจิารณาอนุมัตโิครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบส าคัญ

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย 
(โครงการ BJC ESOP 2018) 

 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญ นายอศัวิน เตชะเจิญวิกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็น  
ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดต่อท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือเป็นแรงจงูใจและตอบแทนการ
ปฏิบตัิงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ให้มีความตัง้ใจในการท างาน เพ่ือสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทและ      
ผู้ ถือหุ้น รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/พนักงานท่ีมีผลงานโดดเด่น และท่ีหาทดแทนได้ยาก ให้ท างานกับบริษัท
ตอ่ไปในระยะยาว เพ่ือบรรลเุปา้หมายทางธุรกิจ โดยได้เชิญ นายธีระ วีรธรรมสาธิต รองผู้จดัการใหญ่อาวโุส ฝ่ายทรัพยากร
บคุคลกลุม่บริษัทและงานสนบุสนนุสว่นกลาง ได้ชีแ้จงในรายละเอียดให้ท่ีประชมุพิจารณา 

  รองผู้ จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและงานสนุบสนุนส่วนกลาง ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 
ภายใต้โครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น
สามัญของบริษัท ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ท่ีเรียกว่าโครงการ BJC ESOP 2018 นัน้ 
บริษัทจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมจ านวน 80,000,000 หน่วย โดยจะจดัสรรให้ทุก ๆ ปี เป็นระยะเวลา
ตอ่เน่ืองกนั 5 ปี ปีละไมเ่กิน 16,000,000 หน่วย โดยในการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ บริหารและ
พนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในแต่ละปี บริษัทจะเสนอต่อผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติในทุกๆ ปี และด าเนินการ   
ต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เร่ือง การเสนอขายหลกัทรัพย์ท่ีออกใหม่  
ตอ่กรรมการหรือพนกังาน ลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 

  ดงันัน้ ในปี 2561 นี ้การเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  
ท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาในครัง้นี ้จึงเป็นการเสนอให้มีการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยเป็นครัง้แรกภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 ซึง่จะออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิในจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วย และก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิไว้จ านวน 5 ปี นับจากวันท่ีออก
ใบส าคญัแสดงสทิธิ โดยรายละเอียดปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบการประชมุล าดบัท่ี 8 ท่ีได้สง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นแล้ว 
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โดยให้คณะจดัการของบริษัท มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเง่ือนไขใด ๆ ท่ีจ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท เทา่ท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าได้หรือในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระส าคญั 
เช่น วนั เวลา และวิธีการในการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ วิธีการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เป็นต้น หรือการก าหนด 
แก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียด เพ่ือให้เป็นตามข้อก าหนดของกฎหมายหรือค าสัง่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้มีอ านาจ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามโครงการ BJC ESOP 2018 และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิ ตามท่ีเห็นสมควร เท่าท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าได้ซึง่รวมถงึ การจดัเตรียม แก้ไข เจรจา ลงนาม สง่ค าขออนญุาต และ/
หรือเอกสารอื่น ติดต่อ เสนอข้อมูล ย่ืนค าขออนุญาตดงักล่าวและเอกสารหลกัฐานอ่ืนให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

นายสมหวงั พลูสมบตัิ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความเห็นว่าโครงการ Employee Stock Option Program 
และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทเป็นโครงการระยะยาวและสง่ผลกระทบตอ่ราคา
หุ้นทุกครัง้ เม่ือมีการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัท จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาว่า เม่ือสิน้สดุในครัง้นีแ้ล้ว ให้   
งดเร่ืองโครงการดงักลา่ว 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้ จัดการใหญ่ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้ค านึงถึงความสมดุลในทุก ๆ ด้านแล้ว โดย
โครงการ Employee Stock Option Program และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท
จ านวนไม่เกิน 16,000,000 หน่วยต่อปี และจะมีผลกระทบต่อการลดลงของสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.40 ทัง้นี ้จะขอรับ
เร่ืองดงักลา่วไว้พิจารณาตอ่ไป  

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,144 ราย หรือจ านวน 3,648,842,180 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน 3,564,977,130 เสียง คิดเป็นร้อยละ       97.7015 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 83,465,040 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       2.2874           

งดออกเสียงจ านวน               400,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0109 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย  และ          
มอบอ านาจให้คณะจดัการของบริษัท มีอ านาจในการพิจารณาก าหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเง่ือนไขใด ๆ ท่ีจ าเป็น
และเก่ียวข้องกบัการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท เทา่ท่ีกฎหมายก าหนดให้กระท าได้หรือในสว่นท่ีไมใ่ช่สาระส าคญั 
ตามท่ีเสนอข้างต้น 

 
 



 

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561  หน้าท่ี 16 จาก 25 
 

วาระที่ 10 
พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทว่า สืบเน่ืองจากวาระที่ 9 
เร่ืองการพิจารณาอนมุตัิโครงการ Employee Stock Option Program2018 และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ
ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ BJC ESOP 2018”) บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้อง   
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุ้ นสามัญท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท เพ่ือรองรับ
โครงการ BJC ESOP 2018 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 136 และมาตรา 139 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมท่ีมีแก้ไขเพิ่มเติม) จ านวน 19,328,301 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,053,955,000 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหม่จ านวน 4,034,626,699 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ียงัมิได้ออกจ าหน่ายออกจ านวน 19,328,301 หุ้น มลูค่า
หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,166 ราย หรือจ านวน 3,648,849,656 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,563,684,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ        97.6659 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 84,765,174 เสียง  คิดเป็นร้อยละ         2.3230           

งดออกเสียงจ านวน               399,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0109 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ          0.0000 

 
มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 19,328,301 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม
จ านวน 4,053,955,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,034,626,699 บาท โดยการตัดหุ้ นสามัญ ท่ียังมิได้
ออกจ าหน่ายออกจ านวน 19,328,301 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ 11 
พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีได้เสนอในวาระท่ี 10 บริษัทจะด าเนินการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4 โดยใช้ข้อความใหมแ่ทน   

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน 4,034,626,699 บาท  (สี่พนัสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหม่ืนหกพนัหกร้อยเก้าสบิเก้าบาท) 

แบง่ออกเป็น  4,034,626,699 หุ้น   (สี่พนัสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหม่ืนหกพนัหกร้อยเก้าสบิเก้าหุ้น) 

มลูค่าหุ้นละ                       1 บาท (หนึง่บาท) 

โดยแยกออกเป็น:  

หุ้นสามญั           4,034,626,699 หุ้น     (สี่พนัสามสิบสี่ล้านหกแสนสองหม่ืนหกพนัหกร้อยเก้าสบิเก้าหุ้น) 

หุ้นบริุมสิทธิ                        ไม่มี  หุ้น      (-)”  

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ผู้ด าเนินการประชมุ จงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,168 ราย หรือจ านวน 3,648,849,766 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,563,684,132 เสยีง คิดเป็นร้อยละ       97.6659 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 84,764,874 เสียง คิดเป็นร้อยละ       2.3230           

งดออกเสียงจ านวน               400,760 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0109 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
มต ิ:  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 
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วาระที่ 12 
พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท* 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยสืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 
เร่ืองการพิจารณาอนุมัติโครงการ Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดง
สิทธิให้แก่ผู้ บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย  บริษัทจะด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 
80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 4,034,626,699 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,114,626,699 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 80,000,000 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท เพ่ือรองรับโครงการ BJC 
ESOP 2018 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,168 ราย หรือจ านวน 3,648,849,766 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,565,027,602 เสียง คิดเป็นร้อยละ       97.7027 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 83,421,240 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       2.2862           

งดออกเสียงจ านวน               400,924 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0109 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 80,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 4,034,626,699 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 4,114,626,699 บาท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับโครงการ Employee Stock Option Program 2018 
และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย 
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วาระที่ 13 

พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เสนอให้ท่ีประชมุ พิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามวาระท่ี 12 บริษัทจะด าเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 โดยใช้ข้อความ
ตอ่ไปนีแ้ทน  

“ข้อ 4.     ทนุจดทะเบียน จ านวน 4,114,626,699 บาท (สี่พนัหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหม่ืนหกพนัหกร้อย
เก้าสบิเก้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 4,114,626,699 หุ้น (สี่พนัหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหม่ืนหกพนัหกร้อย
เก้าสบิเก้าหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแบง่ออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 4,114,626,699 หุ้น (สี่พนัหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านหกแสนสองหม่ืนหกพนัหกร้อย

เก้าสบิเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ”  

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,172 ราย หรือจ านวน 3,648,850,743 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,563,295,835 เสียง คิดเป็นร้อยละ       97.6552 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 85,153,874 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       2.3337           

งดออกเสียงจ านวน               401,034 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0109 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
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วาระที่ 14 
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้เสนอให้ท่ีประชมุ พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเพ่ือรองรับการใช้
สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 9 เร่ืองการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
Employee Stock Option Program 2018 และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่ผู้บริหารและพนกังานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (“โครงการ BJC ESOP 2018”) 

1.  จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 16,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
ภายใต้โครงการ BJC ESOP 2018 

2. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพ่ือรองรับการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไม่เกิน 64,000,000 หน่วย ท่ีจะออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยท่ีจะเสนอขายภายใต้โครงการ 
Employee Stock Option Programในปี 2562 –2565 (2019–2022) 

ทัง้นี ้มอบหมายให้คณะจดัการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น 

1)  การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซื อ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ี
ออกและเสนอขายให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ภายใต้โครงการ BJC ESOP 
2018 และเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

2)  การเข้าเจรจาท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ด าเนินการตา่งๆ อนั
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว และ 

3)  ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนญุาตหรือขอผ่อนผนัเอกสารและหลกัฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลกัทรัพย์) และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนั
จ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ 
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เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ท่ีประชมุออกเสียงลงคะแนน ซึง่สรุปผลได้ดงันี ้

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,173 ราย หรือจ านวน 3,648,850,993 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,565,029,443 เสียง คิดเป็นร้อยละ       97.7027 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 83,421,540 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       2.2862           

งดออกเสียงจ านวน               400,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0109 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิ

การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ BJC ESOP 2018 และมอบหมายให้คณะ
จดัการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามท่ีเสนอ 

 
 

วาระที่ 15 
พจิารณาอนุมัตเิพิ่มวงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 

ผู้ด าเนินการประชมุได้เชิญ นายอศัวิน เตชะเจิญวิกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เป็น  
ผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุในวาระนี ้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทมีแผนท่ีจะออกและเสนอขาย
หุ้ นกู้ เพิ่มเติมเพ่ือน าเงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ไปช าระคืนหุ้ นกู้ เดิม (Refinancing) และ/หรือ ใช้ในการ
ด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ มีดงันี ้

รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ มีดงันี ้

วัตถุประสงค์: เพ่ือน าเงินท่ีได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปช าระคืนหุ้นกู้ เดิม (Refinancing) และ/หรือ 
ใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท หรือเพ่ือ
วตัถปุระสงค์อ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเหน็สมควร 

ชนิด: หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอ มีหรือไม่มีหลกัประกนั
หรือผู้ค า้ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ละคราว และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง 

สกุลเงนิ: เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุต่างประเทศในจ านวนเทียบเทา่ 
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มูลค่ารวมของหุ้นกู้: 
 

เพิ่มเติมวงเงินในการออกหุ้นกู้ อีกจ านวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และเม่ือนบัรวมกบัมลูค่าหุ้น
กู้ของบริษัทท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมดทกุประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 
150,000 ล้านบาท หรือสกลุเงินอ่ืนในจ านวนเทียบเทา่ 

ทัง้นี ้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมีการไถ่ถอนไปแล้ว
หรือซือ้คืนได้ภายในวงเงินดงักลา่ว โดยหุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้วแตย่งัไมไ่ด้รับการไถ่ถอน
ไมว่า่ ณ ในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจ านวนไมเ่กินวงเงินดงักลา่วข้างต้น (revolving basis) 

การเสนอขาย:  เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียว โดยแบ่งหุ้นกู้ ออกเป็นหลายชุดหรือชุดเดียว หรือทยอย
ออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/
หรือ ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุท่ีมีลกัษณะเฉพาะ
ตามความหมายท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์        
ท่ีเก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้
บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อัตราดอกเบีย้:  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ทัง้นี ้ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือประกาศ
หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องที่มีผลใช้บงัคบัขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อายุของหุ้นกู้:  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้  และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด:  

ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมมี่สิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนก าหนด และบริษัทอาจมีหรือไมมี่สิทธิขอไถ่
ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว 

อ านาจก าหนด
รายละเอียดอ่ืนๆ: 

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือบคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจดงันี ้
1) ก าหนดรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัหุ้นกู้  รวมถึงประเภท ช่ือ อตัราดอกเบีย้ อายกุารไถ่

ถอน การแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ตลอดจนก าหนดรายละเอียดท่ีเก่ียวข้องกบัการเสนอขาย
ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจดัสรร 

2) แต่งตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัด
อนัดบัความน่าเช่ือถือของผู้ออกหลกัทรัพย์และ/หรือหลกัทรัพย์ และ/หรือบุคคลอ่ืนใดใน
กรณีท่ีจะต้องมีการแตง่ตัง้ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องหรือในกรณีอ่ืนใดตามท่ีเหน็ควร 

3) ติดต่อ เจรจา เข้าท า ลงนาม แก้ไข สญัญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ ให้ข้อมลู 
ย่ืนเอกสารหลักฐานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และ/หรือ หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดังกล่าว ตลอดจน
ด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือ จ าเป็นได้ทกุประการตามท่ีเหน็ควร 
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ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่าในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงิน
ไม่เกิน 150,000 ล้านบาท จะท าให้อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นอตัราเท่าไหร่  และในปี 2561 บริษัท
จะมีแผนการรวมและการซือ้กิจการ (Mergers and Acquisitions หรือ M&A) อีกหรือไม ่

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ได้ชีแ้จ้งว่า ณ ปัจจุบันบริษัทออกหุ้ นกู้ ไปแล้วทัง้สิน้ 
ประมาณ 120,000 ล้านบาท และข้อก าหนดทางการเงินของหุ้นกู้ ได้ก าหนดอตัราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระหนีด้อกเบีย้สทุธิ ต่อ
สว่นของผู้ ถือหุ้น ไว้ไม่เกิน 2.0 เท่า ซึ่งปัจจบุนัอยู่ท่ี 1.38 เท่า อย่างไรก็ดี แม้ว่า บริษัทได้รับอนมุตัิให้เพิ่มวงเงินในการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นีแ้ล้ว อตัราสว่นดงักลา่ว ก็ยงัไม่เกินข้อก าหนดทางการเงินของหุ้นกู้  ในสว่นแผนการรวมและการ
ซือ้กิจการนัน้ บริษัทยงัคงมองหาโอกาสการเติบโตในการด าเนินธุรกิจ หากการควบรวมและการซือ้กิจการสามารถต่อยอด
การด าเนินงานของบริษัทได้ ก็อาจจะพิจารณาด าเนินการต่อไป 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้เสนอแนะตอ่บริษัทวา่ ควรมีการออกหุ้นกู้ ในประเภท
ต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เช่น การออกหุ้ นกู้ ประเภทหมุนเวียนตลอดชีพ หรือหุ้ นกู้ ประเภทคล้ายทุน  โดยพิจารณาความ
เหมาะสมจากสภาวะตลาด ณ ขณะนัน้ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการท าก าไร และอตัราส่วนหนีส้ินท่ีดี อย่างไรก็ตาม Mr. Basant 
Kumar Dugar ได้กล่าวชมเชยถึงผลการด าเนินกงานของบริษัทท่ีเติบโตเพิ่มขึน้ และอยากเห็นบริษัทมีผลการด าเนินงานท่ี
เติบโตเพิ่มขึน้ในอนาคตท่ีดีไปตอ่ไป 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้กล่าวขอบคณุส าหรับข้อแนะน าดงักลา่ว และได้ชีแ้จงว่า 
บริษัทได้มีการพิจารณาการออกหุ้นกู้อยา่งครอบคลมุทกุรูปแบบแล้ว  

วาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,173 ราย หรือจ านวน 3,648,850,993 เสียง 

เหน็ด้วยจ านวน     3,640,062,152 เสียง คิดเป็นร้อยละ        99.7591 

ไมเ่หน็ด้วยจ านวน 8,786,881 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.2408   

งดออกเสียงจ านวน               1,960 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท 
และเม่ือนบัรวมกบัมลูค่าหุ้นกู้ของบริษัทท่ียงัไม่ได้ไถ่ถอนทัง้หมดทกุประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจ านวนไม่เกิน 
150,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินอ่ืนในจ านวนเทียบเท่า  และการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการเพิ่มวงเงินในการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ตามท่ีเสนอ 
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วาระที่ 16 

พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ือพิจารณา 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเหน็เป็นการทัว่ไป 

นายศรีสขุ เทียนสนัติสขุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเหน็เร่ืองรถมินิ บิ๊กซี เคลื่อนท่ีท่ีขายสินค้า
อุปโภคบริโภคว่า เป็นสิ่งท่ีดี ซึ่งอาจท าเป็นสาขาย่อยเคลื่อนท่ีของบิ๊กซีได้ จึงได้เสนอแนะว่า บริษัทควรเชิญชวนให้
ประชาชนที่ขายเดิม เข้ามาเป็นสมาชิกของบิ๊กซี เพ่ือเป็นการเพิ่มยอดขายของบริษัทได้ 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ท่ีให้ก าลงัใจบริษัทในการด าเนิน
ธุรกิจ 

นางสาวโศรยา เดโชเกียรติถวลัย์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถาม เร่ืองแผนการด าเนินงานใน 3 – 5 ปี
ข้างหน้าของบริษัทเป็นอย่างไร เน่ืองจากรายได้หลักของบริษัทส่วนใหญ่มาจากธุรกิจค้าปลีกท่ีมีการแข่งขันท่ีค่อนข้าง
รุนแรง และสอบถามเพิ่มเติมวา่บริษัทคาดหวงัในการเข้าไปซือ้ “ตลาดดอทคอม” ไว้อยา่งไร 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ได้ชีแ้จง เร่ืองแผนการด าเนินงานว่า ธุรกิจค้าปลีกมีการ
แข่งขันท่ีสงูอยู่แล้ว ก่อนท่ีบริษัทจะได้ธุรกิจของบิ๊กซีมา เน่ืองจากทกุกลุ่มธุรกิจมีคู่แข่งในระดบัโลก ซึ่งไม่ได้มีการแข่งขัน
มากไปกวา่ในปัจจบุนั โดยแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ได้มีการจดักลุม่โครงสร้างกลุม่ธุรกิจ โดยมีผู้บริหารระดบัสงู แตล่ะ
สายกลุ่มธุรกิจดแูลรับผิดชอบ เพ่ือผลกัดนัธุรกิจในกลุ่มท่ีเก่ียวข้องและในธุรกิจหลกั เช่น บิ๊กซี ได้มีแผนการท าการตลาด 
การลงทุนด้านเทคโนโลยี เพ่ือเป็นการผสมผสานกันระหว่างการขายสินค้าทางออนไลน์และหน้าร้านในปัจจุบันให้มาก
ยิ่งขึน้ หรือกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ ได้มีการขยายฐานการผลิต เป็นต้น ทัง้นี ้ในเร่ืองการเข้าไปซือ้ “ตลาด
ดอทคอม” ไมไ่ด้มีสว่นเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบีเจซี และบิ๊กซี แตอ่ยา่งใด 

นางสาวสวุรรณี เชียรสิริไกรวฒุิ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้สอบถามภาพรวมของบีเจซี ในปี 2561 ว่าในแต่
ละกลุ่มธุรกิจมีการเติบโตอย่างไร และจากท่ีบริษัทได้ไปร่วมงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ในทุก
ไตรมาส ผู้บริหารได้น าความเห็นมาพฒันาอย่างไรบ้าง และได้เสนอให้มีการปรับปรุงความสดของอาหารสดของบิ๊กซี และ
เสนอแนะวา่ของวา่งท่ีแจกผู้ ถือหุ้นควรเป็นของวา่งท่ีทานแล้วอิ่ม และขอบคณุท่ีเลือกใช้ผลติภณัฑ์ของบริษัทมาเป็นของวา่ง 
ทัง้นี ้ได้แจ้งวา่มีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมถงึตน ไมไ่ด้รับเอกสารประกอบการประชมุในวนันี ้ 

นางสาวสพุร ปทมุสวุรรณวดี  ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้เสนอแนะ เร่ืองสถานท่ีนัง่ของกรรมการ ควรจดัให้
มีการยกพืน้ให้สงูกว่าระดบัท่ีผู้ ถือหุ้น เพ่ือผู้ ถือหุ้นได้เห็นกรรมการทุกท่าน โดยในวาระเลือกตัง้กรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ควรออกจากห้องประชมุด้วย และกล่าวช่ืนชมท่ีประธานกรรมการบริษัท ท่ีได้เข้าร่วม
ประชมุในวนันี ้
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นายสิทธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็น เร่ืองสิทธิประโยชน์ส่วนลดท่ีให้กบั
ลกูค้าควรมีความหลากหลายและมากขึน้  เน่ืองจากหากเปรียบเทียบกบัห้างอ่ืนแล้ว  จะได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีมากกว่า ซึ่ง
ควรหาพนัธมิตรมาเสริมธุรกิจของบริษัท หรืออาจสร้างบตัรเครดิตของบริษัทขึน้มาเอง และพยายามสร้างสมาชิกของบริษัท
ให้มีสิ่งตา่งๆ เพิ่มเติมจากเดิม เช่น สมคัรบตัรเครดิตของบริษัทครบ 1,000 บาท มีคปูองเคร่ืองเลน่ และในครัง้ถดัไป อาจเป็น
การให้สว่นลด 100 บาท เป็นต้น  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ กล่าวขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นส าหรับค าแนะน า และแจ้งต่อ    
ผู้ ถือหุ้นวา่ ภายหลงัจากการประชมุแล้ว ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์จะประสานการให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

เม่ือไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นทุกท่าน ท่ีได้ร่วมกันเสนอ
ข้อคิดเหน็อนัเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา 17.10 น. 

 ทัง้นี ้เม่ือด าเนินการประชุมเสร็จสิน้ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทัง้สิน้จ านวน 2,185 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 3,648,964,516 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 91.2835 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
แล้วทัง้หมดของบริษัทจ านวน 3,997,398,499 หุ้น 
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