
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 1/2560 ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1201-1202 ชัน้ 12 อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร ์
เลขที่ 99 ซอยรูเบีย ถนนสขุุมวิท 42 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 
15.10 น. พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม  

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุมจ านวน  1,202  
ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งส้ิน  3,601,127,932 หุ้น หรือร้อยละ 90.2293 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจ านวน 
3,991,085,399  หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  

เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ประธานมอบหมายให้  นายธีรศักดิ์             
นาทีกาญจนลาภ กรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) และมอบหมายให้
นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล ท าหน้าที่เลขานุการท่ีประชุม (“เลขานุการท่ีประชุม”) 

ผู้ด าเนินการประชุมไดแ้นะน ากรรมการของบริษัทท่ีเขา้ร่วมประชมุ ดังนี้  

1. นายเจริญ สิริวัฒนภักด ี ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร 

2. คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี  รองประธานกรรมการบรษิัท 

3. ดร. ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท  กรรมการบรษิัท รองประธานกรรมการบริหาร และ 
  ประธานกรรมการสรรหา ก าหนดค่าตอบแทน และ 
  ก ากับดูแลกิจการ 

4. นายประเสริฐ  เมฆวฒันา กรรมการบรษิัท และรองประธานกรรมการบริหาร 

5. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการบรษิัท และกรรมการบริหาร  

6. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการบรษิัท กรรมการบริหาร และ 
  ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ ่

7. นางฐาปณ ีเตชะเจริญวกิุล กรรมการบรษิัท กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา  
  ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากับดแูลกิจการ และ 
  กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประจ าส านักประธาน 
  เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

8. นายปณต สิรวิัฒนภักด ี กรรมการบรษิัท และกรรมการบริหาร 

9. นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

10. นายวีระวงค์ จติต์มติรภาพ กรรมการอิสระ 

11. พลต ารวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
  กรรมการสรรหา ก าหนดคา่ตอบแทน และก ากับดูแลกิจการ 
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12. นายรงัสรรค์ ศรีวรศาสตร ์ กรรมการอิสระ 

13. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทยภิ์รมย์ กมลรัตนกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

14. รองศาตราจารย์นายแพทย์ก าจร ตตยิกวี กรรมการอิสระ 

15. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ กรรมการบรษิัท และรองประธานกรรมการบริหาร 

 นอกจากนี้  ผู้ด าเนินการประชุมได้แนะน าผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ  นายวีร์ สุจริต 
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และนางสาวธนัชชา สุขโหตุ จากบริษัท ดีลอยท์ทู้ช โธมัทสุ  ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งได้เข้าร่วม
การประชุมครั้งนี้ด้วย 

 เพื่อให้การด าเนินการประชุมครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์ของบริษัทและท่านผู้
ถือหุ้นทุกราย เลขานุการท่ีประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับระเบียบการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสียง  

และเพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปโดยโปร่งใส ผู้ด าเนินการประชุมได้ขอให้ที่ประชุมตั้งคณะกรรมการตรวจนับ
คะแนน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ตัวแทนผู้สอบบัญชี 1 ท่าน และตัวแทนที่ปรึกษากฏหมาย 1 ท่าน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน  

 ทั้งนี้ คุณธิมาภรณ์ เตชะมนูญ ผู้ถือหุ้นได้เสนอตัวเข้าเป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนนร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี 
คือ คุณธนัชชา สุขโหตุ และตัวแทนส านักงานกฎหมาย คือ คุณภัทราภา พัฒนาภรณ์  

 จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
2/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้
บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็น ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้
ดังนี้  

วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,295 ราย หรือจ านวน 3,603,148,284 เสียง 

เห็นด้วยจ านวน     3,603,103,684   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9988 

ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000             

งดออกเสียงจ านวน               44,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0012 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
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มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 

 
วาระที่ 2 

รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทประจ าปี 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แถลง
ต่อผู้ถือหุ้นเรื่องรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แนะน าผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม
บริษัทต่อที่ประชุม โดยมีรายชื่อ ดังนี ้

1) นายปฐพงศ์ เอีย่มสุโร   ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกจิ บีเจซี 1 

2) นายธีระพล เกยีรติสุรนนท ์   ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกจิ บีเจซี 2 

3) นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข   รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบริษัท 

4) นายธีระ วีรธรรมสาธิต   รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายทรพัยากรบุคคลกลุ่มบริษัทและ 
     งานสนุบสนุนส่วนกลาง 

5) นางคริสเตล เฌอเนวิแอฟ คริสเตยีน ยูร์ ดูฟร์ู รองผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส – ฝ่ายบริการจดัการลงทุน 
     กลุ่มธุรกิจบรษิัทในเครือ  

โดยแนะน าผู้บริหารของ บริษัท บ๊ิกซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บิ๊กซี”) ที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมดงันี ้

1) นางวิภาดา ดวงรัตน ์   รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2) นายแกรี่ ฮาร์ดี ้    ประธานเจา้หน้าที่ปฏิบัตกิารฝ่ายธุรกิจคา้ปลีก 

3) นางสาวร าภา ค าหอมรื่น   ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงินและบญัชี  
ฝ่ายบัญชี การเงินและควบคุมงบประมาณ 

4) ดร.โอลิเวอร์ โจฮานเนส ก๊อตชัลล์  รองประธานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

5) นางสุจิตรา วชิยศกึษ์     รองประธานฝ่ายจัดซื้อและบริหารต้นทุนภายใน 

6) ดร.บัณฑิต รุ่งเจริญพร   รองประธานฝ่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ 

7) ดร.ปิยะวรรณ ปิยะพงษ ์   ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน 

8) นายวรวุฒิ วาริการ    ผู้ช่วยรองประธานฝ่ายพาณชิย์อิเล็กทรอนิกส์ 

9) นายรามี่ บีไรแนน    ผู้อ านวยการฝ่ายนกัลงทุนสัมพันธ์ 

ประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ได้แถลงผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท และสรุปเหตุการณ์
ส าคัญในปี 2559 ให้ท่ีประชมุทราบ ดังนี ้
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เหตกุารณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในป ี2559 

 ในปีที่ผ่านมาเป็นปีท่ีท้าทายอีกปหีน่ึง เป็นปีท่ีมีการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญส่วนหน่ึงของบีเจซี เมื่อมองย้อนกลับไปจะ
เห็นว่าบเีจซีมีการวางแผนธุรกจิเมื่อ 4 – 5 ปีก่อน วา่จะท ายอดขายอยา่งไรใหเ้กิน 1 แสนล้านบาท โดยมีการตั้งมั่นในแนวทาง
ตามที่ทา่นประธานกรรมการให้ไว้ที่วา่ธุรกิจต้องขยายและมีความมั่นคง โดยตั้งแต่ปี 2555 ที่ผ่านมายอดขายก็เกิน 1 แสนล้าน
บาท ซึ่งเป็นผลงานของทีมงานทุกคน บริษัทมีการปรับฐานเพื่อเติมเต็มวิสัยทัศน์ทีเ่คยไดคุ้ยกันไว้วา่จะเข้าไปในสู่ธุรกจิปลาย
น้ า นั่นก็คือธุรกจิค้าปลีก ซึ่งปทีี่ผ่านมาบริษัทก็มีบิ๊กซีเขา้มามีทมีงานท่ีเข้มแขง็ แต่อกีในหลายส่วนก็ต้องปรับ ท าให้บีเจซี
ด าเนินธุรกิจตัง้แตต่้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าไปดว้ย  

• การเข้าซื้อกิจการ บิ๊กซี 

มีนาคม 2559  

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นและการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ บิ๊กซีจ านวน 
483,077,600 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.55 ในราคาซื้อขายหุ้นละ  252.88 บาท 

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของ C-Distribution Asia Pte Ltd. เป็น
จ านวนทั้งสิ้น 2,700,000 หุ้น จาก Cdiscount International BV ในราคาซื้อขายเป็นเงินรวมทั้งส้ินจ านวน 21.5 ล้าน
ยูโร (คิดเป็นเงินประมาณ 856 ล้านบาท) 

พฤษภาคม 2559 

- จากผลการท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ บิ๊กซี  ท าให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นในบิ๊กซีโดยทางอ้อมเป็นจ านวนหุ้นทั้งส้ิน 
324,914,213 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 39.39 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบิ๊กซี) ส่งผลให้ บริษัทมี
สัดส่วนการถือหุ้นในบิ๊กซีโดยทางอ้อม ทั้งส้ินคิดเป็นร้อยละ 97.94 ของจ านวนหุ้นที่ออกและจ าหน่ายแล้วทั้งหมด
ของบิ๊กซี สัดส่วนการถือหุ้นโดยทางอ้อมใน C-Distribution Asia Pte Ltd. ทั้งส้ินร้อยละ 99.18 และสัดส่วนการถือ
หุ้นทางอ้อมใน C-Distribution (Thailand) Company Limited ทั้งสิ้นร้อยละ 98.80 

มิถุนายน 2559 

- บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 2,400,000,000 หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RightsOffering) เป็นจ านวน 2 ครั้ง ซึ่งครั้งแรกบริษัทได้ออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคา 35 บาท/หุ้น และครั้งที่สองในอัตรา 2 หุ้น
เดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ท่ีราคา 35 บาท/หุ้น  

กันยายน 2559 

- บริษัทได้ท าการช าระหนี้คืนเงินกู้ที่ใช้ในการเข้าซื้อกิจการของบิ๊กซี โดยการออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจ านวน 54,000 
ล้านบาท และเพื่อช าระหนี้เงินกู้ 67,000 ล้านบาท 

ธันวาคม 2559 

- บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันจ านวน 28,000 ล้านบาท เพื่อช าระหนี้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงนิท่ีกลุ่มบริษัทใช้
ในการเข้าซื้อกิจการของกลุ่มบิ๊กซีจ านวน 67,000 ล้านบาท ส่งผลให้เหลือเงินกู้กับสถาบันการเงินเป็นจ านวน 
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39,000 ล้านบาท  ซึ่งบริษัทมีแผนที่อาจจะออกหุ้นกู้เพื่อช าระหนี้คืนเงินกู้อีกครั้งในปี 2560 ซึ่งจะท าให้ดอกเบี้ย
ลดลงไปประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาท 

• กลุ่มสนิค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ 

เมษายน 2559 

- บริษัทได้ท าการสร้างเตาแก้วใหม่ ณ โรงงานแก้วสระบุรี เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตแก้วในประเทศไทย โดยมีก าลังการ
ผลิตเพิ่มที่ 300 ตัน/วัน โดยคาดว่าจะเริ่มท าการผลิตได้ในไตรมาส 4/2560 

• บีเจซีกับรางวัลแห่งความส าเร็จ  

✓ SOUTHEAST ASIA: BEST DOMESTIC M&A, The Asset Regional Awards 2016: จากการที่บริษัท 
เข้าซื้อกิจการของ บิ๊กซีด้วยมูลค่ากว่า 6.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

✓ THAILAND: BEST M&A, The Asset Country Awards 2016: จากการท่ีบริษัทเข้าซื้อกจิการของบิ๊กซดี้วย
มูลค่ากว่า 6.3 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ 

✓ THAILAND: BEST ACQUISITION FINANCING, The Asset Country Awards 2016:         
จากการทีบ่ริษัทท าการกู้เงินจ านวน 3.2 พันล้านปอนด์ และ 88,000 ล้านบาท 

✓ BEST LOCAL CURRENCY BOND DEAL OF THE YEAR 2016 IN SOUTHEAST ASIA, Alpha 
Southeast Asia - 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal & Solution Awards 2016:   
จากการท่ีบริษัทท าการออกหุ้นกู้ มูลค่า 54,000 ล้านบาท (หรือคดิเป็นประมาณ 1.51 พันล้านเหรยีญดอลลาร์
สหรัฐ) 

✓ BEST THAILAND DEAL, The FinanceAsia – Achievement Awards 2016:  
จากการท่ีบริษัทเข้าซื้อหุ้นบ๊ิกซจีากกลุ่มคาสิโน จ านวนร้อยละ 58.56 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและจ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดในบ๊ิกซี หรือคดิเป็นมูลคา่ 122,160 ล้านบาท 

✓ ThaiBMA BEST BOND AWARDS 2016:  DEAL OF THE YEAR for The Debentures:      
จากการท่ีบริษัทออกหุ้นกู้ครัง้ที่ 1/2559 ชุดที่ 1 – 4 

• ภาพรวมผลประกอบการ 
จากยอดขายตามกลุ่มสินค้าและบริการแต่ละกลุ่ม ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายรวมส าหรับปี 2559 เท่ากับ 

125,330 ล้านบาท เติบโตที่ 82,437 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 192.2 เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายรวมปีที่แล้ว  โดยธุรกิจ
เดิมก็เติบโตขึ้น แบ่งเป็นกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการ
ทางอุปโภคบริโภคมีความท้าทายจึงมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.1 ในส่วนกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และ
ทางเทคนิคมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8  นอกจากนั้น บริษัทได้ธุรกิจใหม่เข้ามาคือกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีก
สมัยใหม่ หรือ ธุรกิจบิ๊กซีท าให้ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 100 

ส าหรับก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทในปี 2559 เติบโตขึ้นร้อยละ 159.2 เมื่อ
เปรียบเทียบกับก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตัดจ าหน่ายปีท่ีแล้วจากกลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์เติบโต
ขึ้นร้อยละ 12.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงร้อยละ 38.8 กลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทาง
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เทคนิคเติบโตขึ้นร้อยละ 10.1 และกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ ซึ่งคือธุรกิจบิ๊กซีเข้ามาช่วยท าให้บริษัทมี
ก าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือม และค่าตัดจ าหน่ายของบริษัทในปี 2559 อยู่ที ่16,816 ล้านบาท 

ในปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิเป็นจ านวน 4,001 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 43.3 เมื่อเปรียบเทียบกับก าไรสุทธิปีที่
แล้ว ก าไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากกลุ่มสินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ เนื่องจากการรวมงบการเงินของกลุ่ม
สินค้าและบริการทางการค้าปลีกสมัยใหม่ตั้งแต่เดือน มีนาคม 2559 ส าหรับธุรกิจเดิมอันได้แก่ กลุ่มสินค้าและบริการทาง
บรรจุภัณฑ์มีก าไรสุทธิเติบโตขึ้นร้อยละ 22.2 กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคมีก าไรสุทธิลดลงร้อยละ 59.0 ซึ่งมี
ผลกระทบมาจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เช่น มันส าปะหลัง รวมถึงรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (one-time 
items) ในปี 2558 ส่งผลให้ก าไรสุทธิในปี 2559 ลดลง และกลุ่มสินค้าและบริการทางเวชภัณฑ์และทางเทคนิคมีก าไรสุทธิ
เติบโตขึ้นร้อยละ 14.6 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

นายสมหวัง พูลสมบัติ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปีที่ผ่านมา เหตุใดธุรกิจค้าปลีกจากบิ๊กซีจึงมีการเติบโตที่
ลดลง  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าเนื่องจากบิ๊กซีมีการปรับยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการ
ขายสินค้าที่มีก าไรมากขึ้น ท้ังนี้ในความเป็นจริงแล้ว ยอดขายในแต่ละประเภทร้านค้า (Format) ก็มีการเติบโตขึ้น เช่นมินิบิ๊กซี 
ในปี 2559 ก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.4 อย่างไรก็ดี ยอดขายส่วนใหญ่ของบิ๊กซีมาจากร้านค้าขนาดใหญ่อย่างไฮเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
ปรับยุทธศาสตร์ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ ทีมผู้บริหารจากบิ๊กซี ก็ขอน้อมรับค าแนะน าจากท่านผู้ถือหุ้น และจะตั้งใจ
ท างานต่อไป 

นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่านโยบายของบริษัทที่มีต่อการด าเนินธุรกิจในบ๊ิกซีเป็น
อย่างไร เพราะพบว่าราคาขายของบิ๊กซีสูงกว่าของโลตัส ซึ่งอาจเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท าให้ยอดขายของบิ๊กซีไม่เติบโต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้มีการปรับยุทธศาสตร์เรื่องราคาสินค้าขาย
ในบิ๊กซี ซึ่งบิ๊กซีก็ตั้งใจให้ราคาขายของบิ๊กซี เป็นราคาที่คุ้มค่าส าหรับลูกค้า แต่บางจังหวะหรือช่วงเวลาที่สินค้าหมด หรือ
จังหวะที่คู่แข่งมีการท าโปรโมชั่น แล้วเป็นช่วงเดียวกับที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปซื้อสินค้าที่บิ๊กซีจึงอาจส่งกระทบต่อจิตใจบ้าง ส่ิ ง
ที่บิ๊กซีมีการท าอยู่คือมีการท าการส ารวจเรื่องราคา (Price Survey) ซึ่งพบว่าราคาขายในบิ๊กซีไม่ได้สูงกว่าในราคาขายของ
คู่แข่ง อย่างไรก็ตามทางทีมงานจะขอรับค าแนะน าและรายละเอียดเพิ่มจากท่านผู้ถือหุ้นภายหลังจบประชุม เพื่อจะรีบน าไป
ปรับปรุงต่อไป 

นางลักษณา วราสินธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทที่
ลดลงเกือบร้อยละ 60 จากสินค้ากลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคว่ามาจากสินค้าอะไร และอย่างไร  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าสินค้ากลุ่มอุปโภคบริโภคของบริษัทเป็นสินค้าประเภท
อาหาร โดยส่วนหนึ่งคือสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยว และโยเกิร์ต และเนื่องจากเป็นสินค้าประเภทดังกล่าวไม่ใช่สินค้าที่ขาด
ไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน ดังนั้น เมื่ออยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่มีความผันผวน ลูกค้าจึงอาจเลือกไม่ซื้อสินค้าประเภทน้ีก่อน ซึ่งท าให้
ในปีที่ผ่านมามีผลกระทบในเรื่องของยอดขาย และยังมีผลกระทบจากหัวมันส าปะหลังที่ใช้ในการผลิต ท่ีท าให้ต้นทุนในการ
ผลิตสูงขึ้น ท าให้ก าไรสุทธิของกลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภคลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ก็ยังมีก าไร ไม่ได้ขาดทุน  
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นางลลิดา วงศ์ชูศิริ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอชมเชยว่าอาหารที่ขายที่บิ๊กซีอร่อย แต่ตนอยู่แถวสาธุรประดิษฐ์ ไม่มี
สาขาของบิ๊กซีเลย จึงขอสอบถามว่าเมื่อไหร่จะมีการขยายสาขาไปแถวนั้นบ้าง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ก าลังใจ ในเรื่องของอาหารเป็น
ยุทธศาสตร์ที่บริษัทก าลังวางแผนและศึกษาอยู่ และยังมีหลายๆ อย่างที่ต้องปรับปรุงและแก้ไข เพื่อท าอาหารให้มีความ
สะอาดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาและพิจารณาเรื่องธุรกิจการส่ังซื้ออาหารออนไลน์  

นายสุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินเป็นจ านวน
เท่าไหร่ และมีแนวโน้มที่จะลดลงหรือไม่ โดยมีความเห็นว่าในต่างประเทศมีธุรกิจค้าปลีกออนไลน์เป็นจ านวนมาก ซึ่งแม้แต่
คู่แข่งของบริษัทก็ด าเนินธุรกิจซื้อขายออนไลน์แล้ว จึงสอบถามว่าธุรกิจออนไลน์ในบิ๊กซี มีอยู่เท่าไหร่ และในปีหน้าจะเป็ น
เท่าไหร ่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าทางทีมจัดการและกรรมการบริหารได้ช่วยกันบริหาร
ต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ถือให้ทัดเทียมกับในตลาด ยกตัวอย่างตอนที่บริษัทกู้เงินเพื่อซื้อกิจการของบิ๊กซี บริษัทมี
ต้นทุนทางการเงินเฉล่ียประมาณร้อยละ 5 แต่บริษัทมีความสามารถในการออกหุ้นกู้ทั้ง 3 ครั้ง โดยมีต้นทุนเฉล่ียอยู่ที่ร้อยละ 
3.04 และมีระยะเวลาเฉล่ีย 5.19 ปี  ในส่วนของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์มียอดขายคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ซึ่งบริษัท
อยู่ระหว่างรวมธุรกิจออนไลน์ของกลุ่มเข้าด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันธุรกิจออนไลน์ในที่มีอยู่คือ เอเชียบุ๊ค และที่บ๊ิกซี มีซีมาร์ท ซึ่งเดิม
คือซีดิสเคาท์ ซึ่งเป็นมาร์เก็ตเพลส (Market Place) ที่ให้คนเข้ามาซื้อขาย โดยบริษัทจัดพื้นที่ขาย และจัดการบริหารต่างๆ โดย
ที่บริษัทไม่ต้องสต๊อกสินค้า ท้ังนี้ ส่วนท่ีส าคัญที่บริษัทมุ่งเน้นที่จะด าเนินการต่อ คือธุรกิจบิ๊กซีออนไลน์ ซึ่งจะผสมผสานจุดแข็ง
ที่บริษัทมีอยู่ ได้แก่ร้านบิ๊กซีที่มีเครือข่ายกว่า 900 สาขา (หรือเรียกว่า Omni-Channel) เพื่อให้สามารถส่ังสินค้าออนไลน์ได้ 
และในช่วงเดือน มิถุนายน 2560 น้ี บริษัทก าลังพัฒนา 5 สาขาในเมืองโดยให้สามารถส่งสินค้าอาหารสดไม่ว่าจะเป็น หมู เนื้อ 
ผัก ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าโอกาสในอนาคตของธุรกิจออนไลน์นั้นมีความเป็นไปได้ แต่อยากจะพิจารณาให้รอบคอบมากที่สุด 
เพราะธุรกิจการส่ังซื้อสินค้าออนไลน์น้ัน ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าของลูกค้าเป็นส่ิงที่ส าคัญ หากเร่งรีบด าเนินการไป และ
ไม่สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้แล้วนั้น การท่ีจะเรียกลูกค้ากลับมาอีกครั้งเป็นเรื่องที่ยาก 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความเหน็เพิ่มเติม  

เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระที่ 3 

พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุและก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอืน่ 
ส าหรับสิน้สุดวันที่ 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแลว้ 

ผู้ด าเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 อัน
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และข้อมูลอื่นๆ  รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจ าปีของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว และได้เรียนเชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นผู้รายงานสรุปงบแสดงฐานะทางการเงินต่อที่ประชุม 
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานสรุปงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัทต่อที่ประชุม
ดังนี ้

หนว่ย : ล้านบาท  2559 2558 % เพิ่ม / ลด  
งบแสดงฐานะการเงนิ  

   
สินทรัพย์รวม 301,843 44,701 575.2% 

หน้ีสินรวม 189,986 23,950 693.3% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ 103,431 17,063 506.2% 

มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) 25.93 10.72 141.9% 
งบก าไรขาดทนุ  

   
รายได้จากการขายและให้บริการ   125,330 42,893 192.2% 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี   11,479 4,346 164.1% 

ก าไรสุทธิ  4,001 2,792 43.3% 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุน้)  1.54 1.75 -12.0% 
อัตราส่วนที่ส าคัญทางการเงิน  

   
อัตราก าไรขั้นต้น  18.0% 22.9% -4.9% 

อัตราก าไรสุทธิ  3.2% 6.5% -3.3% 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้แสดงความยินดีกับบริษัทว่าในปี 2559 เป็นปีแรกใน
ประวัติศาสตร์ของบริษัททีบ่ริษัทมีรายได้มากกว่าแสนล้านบาทและได้สอบถามเรื่องรายได้จากการขายและการให้บริการของ
บริษัท ที่เพิ่มขึ้นจาก 42,893 ล้านบาท เป็น 125,330 ว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากเหตุใด ซึ่งเกิดจากการทีบ่ริษัทเข้าไปซื้อกิจการใน
บริษัททีเ่วียดนามใช่หรือไม่ และสอบถามว่ารายได้จากการขายและการให้บริการปี 2559 มีสัดส่วนรายได้ระหว่างในประเทศ 
และต่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียนขอบคุณ คุณศิริวัฒน์ท่ีให้ก าลังใจแก่บริษัทท่ีช่วยให้บริษัท
ขับเคล่ือนกันต่อไป และชี้แจงว่าปี 2559 ที่ผ่านมายอดขายเติบโตขึ้นมาจากธุรกิจเดิมของบีเจซี  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธุรกิจบรรจุ
ภัณฑ์เติบโตขึ้นร้อยละ 7.1 ธุรกิจเครื่องอุปโภคบริโภคเติบโตขึ้นร้อยละ 0.1 ธุรกิจเวชภัณฑ์และเทคนิคเติบโตขึ้นร้อยละ 2.8 
ส่วนท่ีเหลือเป็นรายได้จากบิ๊กซีที่เพิ่มเข้ามา ท้ังนี้รายได้ที่แสดงนั้น ยังไม่ได้รวมเอ็มเอ็ม เมกก้ามาร์เก็ต ที่เวียดนาม เนื่องจาก
ในขั้นตอนการน าเอ็มเอ็ม เมกก้ามาร์เก็ต เข้ามานั้นก็ต้องผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามเพิ่มเติมว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากในประเทศใช่หรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่ารายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากในประเทศ  

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ สอบถามไปยังท่านประธานกรรมการบริษัทว่าอีกภายในอีกกี่ปีข้างหน้า บริษัทจะมี
รายได้เพิ่มขึ้นเป็นสองแสนล้านบาทหรือไม่ เนื่องจากรายได้ขณะนี้ยังไม่รวมรายได้จากต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน  
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ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีใ่ห้ก าลังใจบริษัทและฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้
บริษัทที่จะเพิ่มขึ้นเป็นสองแสนล้านบาทนั้น เห็นว่าคงอีกไม่ไกล ซึ่งที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้เข้าช่วยแก้ปัญหา
เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการของเมโทร แคช แอนด์ แครี่ เวียดนาม ลิมิเต็ด ประกอบกับทีมฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการของบริษัท
ได้ตั้งใจเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อท าให้บริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับรางวัลในความส าเร็จ
หลายรางวัล ท้ังนี้ ประธานกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทก็ขอให้ก าลังใจคณะท างานทุกท่านของบริษัทด้วย 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าก าไรจากอัตราแลกเปล่ียนสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จาก 116.13 
ล้านบาท เป็น 1,064.05 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าเป็นเรื่องของจังหวะและความผันผวนทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค าแนะน าในเรื่องของการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนจากประธานกรรมการ และคุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 
กรรมการบริหาร ที่ได้ช่วยดูแลเรื่องการซื้อเงินสกุลยูโรเพื่อช าระหนี้เงินกู้ที่เป็นเงินสกุลยูโร และทีมงานก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่ จึง
ท าใหบ้ริษัทมีก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน  

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้ชื่นชมและแสดงความยินดีกับบริษัทเกี่ยวกับก าไรท่ีบริษัทได้รับจากการเพิ่มขึ้นของ
อัตราแลกเปล่ียนสุทธิ และได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ รวมทั้งรายได้จากการโฆษณา 
รวมทั้งแนวโน้มของรายได้ดังกล่าวในอนาคต 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าเนื่องจากรายได้ดังกล่าวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกิจ
ของบิ๊กซี ดังนั้น เมื่อบริษัทได้ท าการรวมงบการเงินของบิ๊กซีกับงบการเงินของบริษัท (Consolidate) จึงท าให้บริษัทมีรายได้ค่า
เช่าและค่าบริการ และรายได้จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดจากการท่ีบิ๊กซีให้เช่าพื้นที่โฆษณาต่างๆ  

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้กล่าวสรุปว่าในการเข้าซื้อกิจการในบิ๊กซี ท าให้บริษัทมีก าไรเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง
ในอนาคต และได้สอบถามประธานกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของก าไรสุทธิของบริษัทจากปัจจุบัน 5,000 ล้าน
บาท เป็น 10,000 ล้านบาทในอนาคต 

ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวต่อผู้ถือหุ้นว่าเป็นเรื่องปกติที่หากยอดขายเพิ่มขึ้น บริษัทก็จะมีก าไรเพิ่มขึ้นด้วย  ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าในบิ๊กซี ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ธุรกิจค้าปลีกในบิ๊กซี
แข็งแรงมากขึ้น และหากธุรกิจของบริษัทมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ก็จะช่วยสามารถสร้างภาพรวมให้ธุรกิจในประเทศไทยดีขึ้น
ด้วย 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ได้สอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทในอนาคตเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการใน
ต่างประเทศที่มีความเส่ียงน้อยแต่มีอัตราการเติบโตสูง เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเร็วขึ้น   

ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และได้ชี้แจงว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจเป็นอย่างดี 
ซึ่งการที่บริษัทเข้าซื้อธุรกิจของบิ๊กซี ท าให้แบรนด์บิ๊กซีเป็นของบริษัทด้วย ซึ่ง ณ ปัจจุบันห้างเซ็นทรัลต้องจ่ายค่าบริการจาก
การใช้แบรนด์บิ๊กซีในเวียดนามให้กับบริษัท ในส่วนของการขยายธุรกิจไปต่างประเทศนั้น บริษัทอยู่ระหว่างการสร้างบุคลากร 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก หากบุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอ ก็จะท าให้บริษัทเสียหายหากขยายกิจการในต่างประเทศ ซึ่งการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคตบริษัทจะต้องมีความพร้อมและมีพื้นฐานภายในท่ีแข็งแกร่งด้วย 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 



 

10 

 

วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,408 ราย หรือจ านวน 3,603,526,788 เสียง 

เห็นด้วยจ านวน     3,601,627,488   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9473 

ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000             

งดออกเสียงจ านวน               1,899,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0527 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ       0.0000 

มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 4 

พิจารณาเสนอผู้ถือหุน้เพือ่อนมุัติการจัดสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ 
จ่ายเงินปนัผลส าหรับผลการด าเนนิงานประจ าปี 2559 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2559  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรก าไรส าหรับรอบปีบัญชี 2559 ว่า
บริษัทมีผลก าไรจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 
0.12 บาท ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวนี้  

นอกจากนี้บริษัทขอเสนอการจ่ายปันผลงวดสิ้นปี ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท โดยเมื่อรวมเงินปันผลที่
จ่ายในคราวนี้กับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จะเท่ากับว่าบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ทั้งส้ินใน
อัตราหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามชื่อปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายปันผล โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล
ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรร
ก าไรไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตามจ านวนแล้วทั้งส้ิน 405,395,500 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
จ านวน 4,053,955,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 
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วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,420 ราย หรือจ านวน 3,603,560,113 เสียง 

เห็นด้วยจ านวน     3,603,525,813   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9990 

ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000             

งดออกเสียงจ านวน               34,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0010 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0000 

มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ในอัตรา
หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันท่ี 13 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 
บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดสิ้นปี ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท โดยบริษัทก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 
ใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิตามชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายเงินปันผล โดยก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  11 พฤษภาคม 2560 โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 12 
พฤษภาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ 

 
วาระที่ 5 

พิจารณาเสนอผู้ถือหุน้เพือ่เลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญ นายประสิทธิ์ โฆวิไลกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุมในวาระน้ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะต้องมีกรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวนหน่ึงในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมด หรือเท่ากับ 5 ท่าน โดยกรรมการท้ัง 5 ท่าน มีรายนาม
ดังนี ้ 

1. นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท 

2. นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ 

3. นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล 

4. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล 

5. พลต ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ 

ทั้งนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ซึ่งข้อมูลกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมล าดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว  
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดมีข้อซักถาม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยใน
วาระน้ีบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนทุกประเภท  ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

วาระที่ 5.1 การแต่งตั้งนายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรอืจ านวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นด้วย 3,591,741,248 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6719 

ไม่เห็นด้วย                                      11,787,239 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.3271 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0009 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้ง นายชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 5.2 การแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจ านวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นด้วย 3,593,127,747 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7105 

ไม่เห็นด้วย                                      10,400,740 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2886 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0009 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ นาทีกาญจนลาภ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 5.3 การแต่งตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจ านวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นด้วย 3,537,404,962 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.1642 

ไม่เห็นด้วย                                      66,123,525 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.8349 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0009 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 
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วาระที่ 5.4 การแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีก
วาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจ านวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นด้วย 3,593,930,082 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7327 

ไม่เห็นด้วย                                      9,598,405 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2664 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0009 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้ง ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 5.5 การแต่งตั้ง พลต ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,423 ราย หรือจ านวน 3,603,562,895 เสียง 

เห็นด้วย 3,603,528,487 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9990 

ไม่เห็นด้วย                                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 34,408 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0010 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนแต่งตั้ง พลต ารวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง 

 

วาระที่ 6 

พิจารณาเสนอผู้ถือหุน้เพือ่อนมุัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญ ดร.ชัยยุทธ ปิลันธน์โอวาท ประธานคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับ
ดูแลกิจการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระน้ี 

ประธานคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการท่ีไม่ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าที่ปรึกษาประจ าจากบริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 25,000,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนกรรมการจ านวนไม่เกิน 
25,000,000 บาทต่อปี และเสนอให้ที่ประชุมมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ 
และประธานกรรมการเปน็ผู้มีอ านาจและมีดุลยพินิจในการก าหนดรายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการ
แต่ละท่านตามหน้าที่ และความรับผิดชอบ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ท่านประธานกรรมการ
บริษัท และท่านรองประธานกรรมการบริษัทไม่เคยรับค่าตอบแทนใดๆ ตลอดมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว แม้กระท่ังในปัจจุบัน 
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ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น 

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ มีความเห็นว่าในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อย เห็นว่าเปิดศักราชใหม่แล้ว โดยบริษัทมียอดขาย
กว่าแสนล้านบาท และบริษัทก็มีผลประกอบการท่ีดี ซึ่งเห็นได้จากการที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง จึง
เห็นว่าคณะกรรมการน่าจะได้รับการพิจารณาให้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้  ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น  

ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะ อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้
คณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการได้มีการพิจารณาการเสนอก าหนดค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการดังกล่าวแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นก็ควรพิจารณาตามวาระที่เสนอ อย่างไรก็ดี ก็ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหา
ก าหนดค่าตอบแทน และก ากับดูแลกิจการพิจารณาถึงความจ าเป็นและเหมาะสมในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,437 ราย หรือจ านวน 3,603,567,102 เสียง 

เห็นด้วย 3,603,229,694 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9906 

ไม่เห็นด้วย                                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 337,408 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0093 

บัตรเสีย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งมาประชุม
อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อปี และมอบอ านาจให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาก าหนดค่าตอบแทนและก ากับดูแลกิจการ และประธานกรรมการ ในการก าหนด
รายละเอียดและอัตราค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กับกรรมการแต่ละท่านตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก
บริษัท ตามที่เสนอข้างต้น 

 

วาระที่ 7 

พิจารณาเสนอผู้ถือหุน้เพือ่อนมุัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

ผู้ด าเนินการประชุมได้เชิญนายประสิทธ์ โฆวิไลกูล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุมในวาระน้ี 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800 หรือนายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชร
ปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3427 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 
หรือนายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797  จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท  
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ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการท างาน โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือ
เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับในวงการ
ธุรกิจ และเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยก าหนดค่าสอบ
บัญชีประจ าปี 2560 จ านวน 1,060,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส จ านวน 1,890,000 บาท รวมเป็นเงิน 
2,950,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนที่เหมาะสม และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,950,000 
บาทต่อปี ซึ่งค่าสอบบัญชีในปี 2560 นี้ ลดลงจากปีที่ผ่านมาจ านวน 500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.49 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้ 

วาระน้ีมีผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 1,456 ราย หรือจ านวน 3,603,605,946 เสียง 

เห็นด้วยจ านวน     3,603,253,838   เสียง คิดเป็นร้อยละ       99.9902 

ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.0000             

งดออกเสียงจ านวน               352,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ        0.0098 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0000 

มติ:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 

 

วาระที่ 8 

พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา 

หลังจากนั้น ผู้ด าเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเป็นการท่ัวไป 

นายสุรัตน์ สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าตามที่ท่านประธานแจ้งว่าบริษัทได้มีการลงทุนท่ีต่างประเทศ 
แต่งบการเงินของบริษทัยังไม่ได้รวมงบการเงินของกิจการในต่างประเทศด้วย จึงสอบถามถึงเหตุผลในเรื่องดงักล่าว และหากมี
การรวมงบการเงินของกิจการที่บริษัทไปลงทุนดังกล่าว จะท าให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบ
การเงินของบิ๊กซีแล้วพบว่าบิ๊กซีมีก าไรสุทธิ หากบิ๊กซีรวมงบการเงินกับกิจการท่ีลงทุนในต่างประเทศนั้นจะท าให้ก าไรสุทธิใน
ภาพรวมลดน้อยลงหรือมีผลกระทบหรือไม่ อย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า เข้าใจว่าค าถามของผู้ถือหุ้นนั้นน่าจะ
หมายถึงธุรกิจในเอ็มเอ็ม เมก้ามาร์เก็ตเวียดนาม ซึ่งบริษัทไม่ได้น างบการเงินของเอ็มเอ็ม มาร์เก็ตเวียดนามมารวมกับงบ
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การเงินของบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เข้าซื้อกิจการดังกล่าว ในส่วนของธุรกิจ
ทั่วไปของบิ๊กซีเองมีอัตราก าไรสุทธิไม่ถึงร้อยละ 10 เช่นเดียวกับธุรกิจค้าปลีกทั่วไป เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกเป็นธุรกิจที่มีอัตรา
ก าไรน้อยแต่ใช้กระแสเงินสดเยอะ ซึ่งแตกต่างจากบางธุรกิจที่อัตราก าไรขั้นต้นเยอะแต่ใช้กระแสเงินสดน้อย 

นายอดิศร กาญจนบรรเจิด ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง อยากทราบมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับโมเดิร์นเทรด เนื่องจาก
เห็นว่าแนวโน้มเรื่องโมเดริ์นเทรดในอเมริกา เริ่มทยอยปิดกิจการ ประกอบกับจากที่เคยไปซื้อของที่บิ๊กซีสมัยก่อนลูกค้าต้องเข้า
แถวรอท่ีแคชเชียร์เพื่อช าระคา่สินค้า แต่ณ ปัจจุบันแคชเชียร์ต้องรอให้ลูกค้ามาช าระเงนิ จึงอยากทราบมุมมองในเรื่องดังกล่าว 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่าการด าเนินธุรกิจมีการปรับเปล่ียนอยู่ตลอดเวลา ใน
ส่วนของบริษัทนั้น ก็มีทีมผู้บริหารที่ดูแลเรื่องธุรกิจใหม่ และธุรกิจออนไลน์ ซึ่งบริษัทจะยังคงมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนนี้ก่อน ใน
ส่วนธุรกิจร้านค้านั้น ยังเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต ส าหรับประเทศไทยเองในเมืองรอง หรืออ าเภอใหญ่ ก็ยังมีโอกาสใน
การเติบโตมากขึ้น ทั้งนี้ ในแง่ของบริษัทก็ต้องมีการปรับตัว ซึ่งต้องหาแนวทางว่าท าอย่างไรให้ต้นทุนในการเปิดสาขาให้น้อย
ที่สุด ท าอย่างไรให้ผู้บริหาร พนักงานในร้านค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อรองรับโอกาสต่อไปในอนาคต ซึ่งธุรกิจเก่ามีการ
ปรับตัว ธุรกิจใหม่ก็จะมีการพัฒนา และส่ิงที่ส าคัญที่บริษัทท าคือการเชื่อมโยงธุรกิจใหม่ที่เป็น E-Commerce กับธุรกิจร้านบ๊ิก
ซีที่มีอยู่ โดยปัจจุบันบิ๊กซีมีสาขาในประเทศกว่า 900 สาขา บริษัทอยู่ระหว่างการสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าให้
ครอบคลุมทั้งประเทศ โดยในแต่ละปีบิ๊กซีขยายร้านสาขาเล็กให้มีมากขึ้น ส าหรับร้านค้าที่ท่านได้กล่าวถึง อาจจะเป็นของ
จังหวะและช่วงเวลาในการให้บริการ โดยบริษัทมุ่งที่จะปรับปรุงให้แคชเชยีร์มีจ านวนท่ีพอเพยีงเพื่อรองรับลูกค้า จึงอาจท าให้มี
จ านวนแคชเชียร์ท่ีรอให้บริการแก่ลูกค้า อย่างไรก็ดี บริษัทขะขอรายละเอียดจากท่านเพิ่มเติมว่าเป็นที่สาขาใด อย่างไร เพื่อ
น าไปปรับปรุงเพิ่มเติมต่อไป 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความชื่นชมต่อผลการด าเนินงานบริษัท 
โดยเฉพาะเรื่องกระแสเงินสดจากผลการด าเนินงานท่ีเป็นบวก และมีกระแสเงินสดจากการลงทุนที่เป็นลบ ซึ่งแสดงได้ว่าบริษัท
อยู่ระหว่างการขยายการลงทุน ซึ่งนักลงทุนสถาบันเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากแสดงถึงความเจริญเติบโตของบริษัท และขอ
แสดงความยินดีกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการบริหารองค์กรอย่างกระตือรือร้นและเข้มแข็ง 
นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ในขณะที่บริษัทมีการขยายกิจการในเชิงรุกนั้น ขอให้บริษัทค านึงถึงเรื่องกระแสเงินสดเพื่อให้
เป็นบวกและมีความคล่องตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน 

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบีเจซีได้มีการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นแล้วหรือไม่ และมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งว่าบริษัทท าตามนโยบายของกลุ่มบริษัท คือการเข้าร่วมกับ
หอการค้าไทย ในส่วนท่ีเป็นประโยชน์ก็จะด าเนินการเพิ่มเติม 

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 16.33 น. 
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 ทั้งนี้ เมื่อด าเนินการประชุมเสร็จส้ิน มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมทั้งส้ินจ านวน 1,495 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,603,618,154 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 90.2917 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของบริษัทจ านวน 3,991,085,399  หุ้น 

            

 

     ลงนาม___          - ลายมือชื่อ -              ประธานท่ีประชุม 
                                                                                           (นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
 
 
 
 ลงนาม  - ลายมือชื่อ -___  ____ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
                                                                                     (นางสาวสุรีรัตน์ ศิลป์สกุลสุข) 
     รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชีกลุ่มบรษิัทและเลขานุการบริษัท 
 
 
 
 
 ลงนาม  _- ลายมือชื่อ -___  ____ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                                (นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล) 
  เลขานุการท่ีประชุม 
 


