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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟ
เฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

กรรมการที่เข้าประชุม 
1. นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ รองประธานกรรมการท่ี 1 กรรมการบริหาร  

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการท่ี 2 กรรมการบริหาร  

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ กรรมการบริหาร  

และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร- 
สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน 

5. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด 

ค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ 

8. นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

10. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ และ กรรมการบริหาร 
11. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ และ กรรมการบริหาร  
12. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ และกรรมการบริหาร 
13. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
14. นายณรงค ์เจียรวนนท์ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการที่ลาประชุม 
1. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ กรรมการ 
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เลขานุการบริษทัฯ 
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 
 
ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวณัฐรส ตั้งประสิทธ์ิ แห่ง บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและ
การนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
 
เร่ิมการประชุม 

นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ี
ประชุม และมอบหมายให ้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม รายงานจ านวนผูถื้อหุ้น
ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 
มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวม 146 ราย โดยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองจ านวน 49 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรับ

มอบฉันทะจ านวน 97 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 4,737,750,969 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือ
เท่ากบัร้อยละ 98.70315 ครบเป็นองคป์ระชุม   
 

  หมายเหตุ ไดมี้ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมในระหว่างการประชุม ท าให้จ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชุมขา้งตน้เปล่ียนไปในแต่ละวาระ ท าใหท้า้ยท่ีสุด มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวม 169 ราย โดยเป็นผูถื้อหุน้
ท่ีมาดว้ยตนเองจ านวน 60 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉันทะจ านวน 109 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้4,737,830,199 หุน้ 
จากจ านวนหุน้ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.70480 

 
นอกจากนั้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการ

ประชุมและเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ ในช่วง
ระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่
หลกัเกณฑก์ารด าเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเพ่ิมวาระหรือเพ่ิม
ช่ือกรรมการแต่อยา่งใด 

 
ส าหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน  การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม                

มีดงัต่อไปน้ี 
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ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซ่ึงใชวิ้ธีชูมือ ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้กรอก
ความประสงค์ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงในบตัรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร และเจา้หน้าท่ี   
บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรส าหรับกรณีเห็นด้วย          
ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพน้
จากต าแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น เห็นด้วย            
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการท่ีดี                   
ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยในทุกวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือประโยชน์ใน
การตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 

 
ในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงจากจ านวนเสียง

ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งน้ี ในการ
พิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือ
มอบฉนัทะดว้ย และส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระท่ีตอ้งมีการขอมติจะใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากวาระใดท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะ
สรุปวา่ในวาระนั้นๆ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอ  

 
ส าหรับบตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือ ผูรั้บมอบฉันทะได้

อย่างชดัเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การท าเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและ
ไม่เห็นดว้ย หรือท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 
เป็นตน้  

 
ทั้งน้ี ในบางวาระประธานฯ อาจจะก าหนดวิธีการนบัคะแนนเสียงเป็นอยา่งอ่ืนตามความเหมาะสม 
 
ผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น และเลขานุการท่ีประชุมจะประกาศ

ผลการนบัคะแนนในวาระถดัไป 
 
เน่ืองจากผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ซ่ึงมาประชุมในวนัน้ีครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ แลว้ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมฯ  
 
1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมือ่วนัที่ 20 เมษายน 2559 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 
เมษายน 2559 ตามส าเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

 
จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  มีมติรับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

- เห็นดว้ย 4,737,769,569 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
 

หมายเหตุ ในวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจากขณะเปิดประชุมอีก 3 ราย ถือหุ้นจ านวน 
18,600 หุ้น ท าให้มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุม รวม 149 ราย นบัจ านวนหุ้นได ้4,737,769,569 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.70353 

 

2. พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน          

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผู ้สอบบัญชี     
ตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ส้ินสุด    
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามส าเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อ
หุ้น ไดซ้ักถามในวาระน้ี และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร-สายงานบริหารการเงินและ
หน่วยงานสนบัสนุน ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 
นางพชันี หาญประมุขกุล - ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ในขอ้อ่ืนๆ ในหนา้ 211 จ านวน 

1,674 ลา้นบาท นั้น มีรายละเอียดอะไรบา้ง 
 
นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงว่า ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ ในขอ้อ่ืนๆ นั้น โดยหลกัแลว้ คือ ค่าใช้จ่าย

บุคลากร ค่าสาธารณูปโภคท่ีส านกังานใหญ่ ค่าใชจ่้ายดา้นการพฒันาสาขา และยงัมีรายละเอียดยอ่ยอ่ืนๆ ซ่ึงผูถื้อหุน้ 
หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ สามารถขอดูไดห้ลงัจากการประชุมน้ี  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด 
ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทั
ยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงักล่าว 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  มีมติอนุมติั           

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ  
งบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
 

- เห็นดว้ย 4,737,780,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจากวาระท่ี 1 อีก 5 ราย ถือหุน้จ านวน 11,340 หุน้ 

ท าให้มีผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 154 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 4,737,780,909 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้ งหมด 
4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.70377 

 
3. พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้
 

3.1   รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษทัฯ 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสุชาดา  อิทธิจารุกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการท่ี 2 

และกรรมการบริหาร สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 และส าเนางบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้ง
รายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีส่ง
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 

 
จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อ

หุ้นได้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี และรองประธานกรรมการท่ี 2 กรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 
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นายนิรุตต์ิ เจริญสุข - ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เน่ืองจากปีท่ีแลว้บริษทัฯ มียอดขายเติบโตดี มีการขยายสาขา 
และธุรกิจดีข้ึน แต่เม่ือดูจากอตัราก าไรสุทธิ ปรากฏวา่ลดลง ถึงแมว้า่ก าไรรวมเติบโต แต่เติบโตลดลงเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนๆ จึงอยากสอบถามมุมมองของผูบ้ริหารถึงทิศทางของธุรกิจว่าเป็นเพราะว่าธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตนอ้ยลง 
หรือ เป็นเพราะว่าบริษทัฯ มีคู่แข่งท่ีมากข้ึน และบริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการเพ่ิมแรงผลกัดนัในการกระตุน้ธุรกิจให้
เหมือนกบัเม่ือ 4-5 ปีก่อน อยา่งไรบา้ง 

 
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าใช้จ่ายส านักงานใหญ่แห่งใหม่ 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบพนัคน ค่าใชจ่้ายระบบใหม่ในการจดัการธุรกิจ ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายเต็มตลอดทั้งปี 
นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเปิดร้านคา้แห่งใหม่ จ านวน 17 สาขา ซ่ึงทั้งหมดตอ้งมีค่าใชจ่้ายก่อนเร่ิมด าเนินการ และ
สาขาดังกล่าวได้เปิดครบแล้วทั้ งส้ินเม่ือปีท่ีแล้ว จึงท าให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 10              
ส่วน Margin นั้น การแข่งขนัของธุรกิจมีเยอะมาก ในขณะท่ีการบริโภคไม่ไดเ้ยอะตามไปดว้ย  

 
ดงันั้น จากน้ีไป กลยุทธ์ท่ีบริษทัฯ จะมุ่งเน้น คือเร่ืองนวตักรรม และเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไป บริษทัฯ ก็มีนโนบายท่ีเรียกว่า Makro 4.0 คือ บริษทัฯ จะศึกษากลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ ไปล่วงหนา้
อีกส่ีปีว่าจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถา้เป็นลูกคา้กลุ่มหนุ่มสาว จะรับรูปแบบร้านคา้ของบริษทัฯ ไดห้รือไม่     
ส่วนธุรกิจหลกั บริษทัฯ ยงัเนน้ไปท่ีกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารภายในประเทศเช่นเดิมใน 2-3 ปีน้ี แต่ก็อาจมีใน
ต่างประเทศบา้ง ซ่ึงคาดว่าอีก 1-2 ปี น่าจะมีสาขาในประเทศกมัพูชา ส่วนประเทศอ่ืนๆ นั้น ยงัไม่มีความคืบหนา้ท่ี
เป็นสาระส าคญัใดๆ  

 
นายนิรุตต์ิ เจริญสุข - ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในการไปลงทุนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูา 

นั้น บริษทัฯ มองเห็นจุดแข็งของบริษทัฯ อย่างไร เพ่ือใชแ้ข่งขนักบั Local Supplier และ ธุรกิจ Food Service น่าจะ
เป็นธุรกิจท่ีเพ่ิมอตัรา Margin ใหก้บับริษทัฯ และเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดใ้ช่หรือไม่ 

 
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า บริษทัฯ สนใจท่ีจะลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด เน่ืองจาก

ประเทศไทยอยูเ่ป็นศูนยก์ลาง และบริษทัฯ ไดด้ าเนินการศึกษาตลาดและขอ้จ ากดัในกลุ่มประเทศอาเซียน เฉพาะท่ี
ใกลป้ระเทศไทย ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว พม่า ทั้งหมดแลว้ และตดัสินใจลงทุนในประเทศกมัพูชาก่อน เพราะประเทศ
กมัพูชาเปิดกวา้งสุดในแง่ของการลงทุนจากต่างประเทศ และสามารถคา้ขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได ้         
ถา้ร้านคา้ไดก้ าไรดี กส็ามารถโอนเงินในส่วนก าไรกลบัเขา้มาในประเทศไทยไดโ้ดยง่าย ส่วนในเร่ืองการจุดแข็งนั้น 
บริษทัฯ พบวา่ผูบ้ริโภคในประเทศบา้นใกลเ้รือนเคียงส่วนมากใชสิ้นคา้ของประเทศไทย และบริษทัฯ จะเนน้เฉพาะ 
ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูป้ระกอบการดา้นอาหาร โดยขายในราคาไม่แพงในขณะท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัสูง ในส่วน
ของค าถามท่ีเก่ียวกบัธุรกิจบริการดา้นอาหารนั้น ถา้ดูจากแนวโนม้ตลาดแลว้ ธุรกิจบริการดา้นอาหารมีโอกาสเพ่ิม
อตัรา Margin ให้กบับริษทัฯ แต่อย่างไรก็ตาม การท่ีมีอตัรา Margin สูง ก็เท่ากบัว่าค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ จะตอ้ง
สูงข้ึนไปดว้ย 
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นายนฤดล นวลน่ิม - ผูถื้อหุน้ ขอใหผู้บ้ริหารอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการลงทุนเพ่ิมในประเทศอินเดีย  
 
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า ในประเทศอินเดีย มีประชากรประมาณ 1,200 ลา้นคน ซ่ึงเป็นประเทศท่ี

น่าสนใจมากในการเขา้ไปลงทุน บริษทัฯ จึงไดส่้งบุคลากรเขา้ไปศึกษาตลาดท่ีประเทศนั้น โดยไดจ้ดทะเบียนตั้ง
บริษทัในประเทศอินเดีย ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ จ านวน 50,000 บาท ต่อมามีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเป็น
ค่าใชจ่้ายบุคคลากรในบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศอินเดีย ยงัมิไดมี้การลงทุนในธุรกิจแต่อยา่งใด 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่าย
บริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ขา้งตน้ 

 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  มีมติรับรอง

รายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 
 หมายเหตุ ในวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจากวาระท่ี 2 อีก 15 ราย ถือหุน้จ านวน 49,290  หุน้ 
ท าให้มีผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 169 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 4,737,830,199 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้ งหมด 
4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.70480 

 
3.2   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559  

ประกาศจ่ายโดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังที่ 3/2559 เมือ่วนัที่ 8 สิงหาคม 2559 
ประธานฯ มอบหมายใหน้างสุชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการท่ี 2 และ

กรรมการบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือ
รับทราบ 

 
นางสุชาดา  อิทธิจารุกุล แจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2559 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติัประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิหลงัหักภาษีของบริษทัฯ 
ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.36 บาท ส าหรับจ านวน
หุ้นทั้งหมดจ านวน 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 1,728,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 6 กนัยายน 2559  
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จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 

 
ท่ีประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 

2559 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559  
 
 หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมตามหมายเหตุทา้ยวาระ 3.1 
 
4. พจิารณาอนุมตักิารประกาศจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิก าไรไว้เป็นทุนส ารอง   

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสุชาดา  อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการท่ี 2 และ
กรรมการบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารอง
ของบริษทัฯ   

 
นางสุชาดา  อิทธิจารุกลุ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติขออนุมติัการจ่ายเงินปันผล

งวดสุดทา้ยประจ าปี 2559 จ านวน 0.49 บาทต่อ 1 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัทั้งหมด รวมทั้งส้ิน 4,800,000,000 หุน้   
รวมเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในคราวน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน 2,352,000,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 
พฤษภาคม 2560 ดงันั้น เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 จ านวน 0.36 
บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2559 ทั้งส้ิน จ านวน 4,080,000,000 บาท หรือ 0.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 75.4 ของก าไรสุทธิส าหรับปี 2559 และขออนุมติัไม่ต้องจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก 
เน่ืองจากเงินทุนส ารอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของ                
ทุนจดทะเบียนแลว้ 

 
จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 
 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2559 
 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมติัให้
ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2559 ในอตัรา 0.49 บาทต่อ 1 หุน้ รวม 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปัน
ผลทั้งส้ิน 2,352,000,000 บาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 และอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้ง
จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากเงินส ารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเท่ากบั 
240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
  



 
 

9/16 

 
- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 
 หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมตามหมายเหตุทา้ยวาระ 3.1 
 
5. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

เน่ืองจากนายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ เป็นหน่ึงใน
กรรมการท่ีถึงก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ ท าหนา้ท่ีเป็น
ประธานในท่ีประชุมส าหรับวาระน้ี 

 
นายธีระ วิภูชนิน ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงาน

ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
 

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 15 ของบริษทัฯ ก าหนดว่าในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่ง
นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
ด ังนั้น ในการประชุมคร้ังน้ี  กรรมการของบริษทัฯ ครบวาระที่จะต ้องออกจากต าแหน่งจ านวน 5 ท่าน 
ได้แก่  

 
1. นายอาสา สารสิน 

 
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 
3. นายประเสริฐ จารุพนิช 
4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 
5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

กรรมการ ประธานกรรมการ และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
รองประธานกรรมการท่ี 2 และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร  
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารด าเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ล่วงหนา้ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  

 
โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

แลว้ มีความเห็นว่า กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี ควรไดรั้บเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมต่อไป
อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี 
ไดแ้ก่ 

 
1. นายอาสา สารสิน 

 
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 
3. นายประเสริฐ จารุพนิช 
4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 
5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

กรรมการ ประธานกรรมการ และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
รองประธานกรรมการท่ี 2 และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 
กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 
ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพน้

จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  
 
อน่ึง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  มีมติเลือกตั้ ง
บุคคลมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  

 
1. นายอาสา สารสิน  กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการก ากบัดูแลกจิการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
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2. นางสุชาดา อทิธิจารุกลุ รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริหาร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 
3. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ และ กรรมการบริหาร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย 4,737,682,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99688 

- ไม่เห็นดว้ย 148,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00312 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 
4. นายพทิยา เจยีรวสิิฐกลุ กรรมการ และกรรมการบริหาร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย 4,735,533,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95153 

- ไม่เห็นดว้ย 2,296,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04847 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 
5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมตามหมายเหตุทา้ยวาระ 3.1 
 

 หลงัจากด าเนินการประชุมในวาระน้ีแลว้ นายธีระ วิภูชนิน ได้เรียนเชิญนายอาสา สารสิน ประธาน
กรรมการ เป็นผูด้  าเนินการประชุมในวาระถดัไป ตามปกติ 
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6. พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 
  

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ เลขานุการท่ีประชุม แจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 

 
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 ก าหนดใหก้รรมการมี

สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงได ้และไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ี
จะไดรั้บค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และตามท่ีท่ีประชุมสามญั     
ผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 ได้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ตามต าแหน่ง ซ่ึงมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนส าหรับปี 2559 
 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

  (บาท/ท่าน/เดอืน)  (บาท/ท่าน/ปี) 
ประธานกรรมการบริษทัฯ 150,000 1,800,000 

กรรมการบริษทัฯ  95,000 1,140,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 135,000 1,620,000 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 110,000 1,320,000 

 
2. ค่าตอบแทนอื่น (เบีย้ประชุม โบนัส)   ไม่มี 
3. สิทธิประโยชน์อืน่    ไม่ม ี

 
คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้    

มีความเห็นว่าควรก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 2560 โดยให้เพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการทั้ งชุด        
อีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน และเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยซ่ึงยงัไม่เคยมีค่าตอบแทนน้ีมาก่อน 
โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่านละ 
5,000 บาทต่อเดือน และพิจารณาเงินโบนสัประจ าปี 2559 ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นเงินจ านวน 10,200,000 
บาท โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดงัน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี 

1. ค่าตอบแทนประจ า 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 
- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

 
155,000 
140,000 
115,000 
100,000 
15,000 
5,000 

 
1,860,000 
1,680,000 
1,380,000 
1,200,000 
180,000 
60,000 

 
150,000 
135,000 
110,000 
95,000 

- 
- 

 
1,800,000 
1,620,000 
1,320,000 
1,140,000 

- 
- 

2.  เงนิโบนัสประจ าปี 2) 10.20 ลา้นบาท ไม่มี 

3.  สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี ไม่มี 
หมายเหตุ: 

1)  คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการบริหาร 

2)  คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับงบก าไรสุทธิประจ าปี 2559 โดยประธาน
กรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้กรรมการบริษทัฯ แต่ละคน 

ทั้งน้ี มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการเป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง มีผูถื้อหุ้น
ไดซ้ักถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี และประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการไดต้อบขอ้ซักถามดงักล่าว 
โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 
นางพัชนี หาญประมุขกุล - ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า กรรมการแต่ละคนมีการด ารงต าแหน่งซ ้ ากันใน

คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ดว้ยหรือไม่  
 
นายธีระ วิภูชนิน ช้ีแจงว่า คุณสมบติัของกรรมการชุดย่อยบางคณะ ระบุไวว้่าจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

ดงันั้น กรรมการบางท่านไดด้ ารงต าแหน่งซ ้ ากนัในคณะกรรมการชุดย่อย และเน่ืองจากมีระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ระบุไวว้่า คณะกรรมการชุดย่อยต้องมาจาก
คณะกรรมการบริษทัฯ ไม่ใช่จากผูอ่ื้น เช่น พนกังาน เป็นตน้ 
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นางปิยวรรณ ตราลกัษมี - ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุผลในการจ่ายเงินโบนสัให้แก่คณะกรรมการ 

และคณะกรรมการมีหนา้ท่ีเพ่ิมหรือไม่ จึงตอ้งมีการเพ่ิมค่าตอบแทนใหก้รรมการชุดยอ่ย  
 
ประธานฯ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการไม่เคยไดรั้บเงินโบนสัเลยตั้งแต่อดีต ซ่ึงเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ แลว้

คณะกรรมการในบริษทัอ่ืนๆ จะไดรั้บเงินโบนสัเพ่ือตอบแทนการท างาน นอกจากนั้นเน่ืองจากกรรมการทุกคนใน
บริษทัฯ มีหนา้ท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมเติม รวมถึงเงินโบนสั จึงสมเหตุสมผลแลว้ 

 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการส าหรับปี 2560 
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 2 ใน 3 เท่ากบั 3,158,553,466 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 66.66667) มีมติ
อนุมติัใหก้ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2560 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 
- เห็นดว้ย 4,737,001,499 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98251 

- ไม่เห็นดว้ย 828,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01749 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 
หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมตามหมายเหตุทา้ยวาระ 3.1 
 

7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2560 
ประธานฯ มอบหมายใหน้างสุชาดา  อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการท่ี 2 และ

กรรมการบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 
 นางสุชาดา  อิทธิจารุกลุ  รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั 

ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 
ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้ 
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เน่ืองจาก นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112  และนายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดค้รบวาระท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่ง คณะกรรมการ
บริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ มีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณา
แต่งตั้งนายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6112  นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คนใดคน
หน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั แทนได ้
โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 5,960,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 1.7 
ของค่าตอบแทนส าหรับปี 2559 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการท าลาย
สินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบ 

 
จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 
 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว  
 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  มีมติแต่งตั้ ง        

นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คนใดคน
หน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั แทนได ้
และอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 5,960,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 1.7
ของค่าตอบแทนส าหรับปี 2559 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการท าลาย
สินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างการตรวจสอบซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 
ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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