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กรรมการที่ลาประชุม
1.
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกากับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการที่ 1 กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการที่ 2 กรรมการบริ หาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร
และรองประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารกลุ่ ม ธุ ร กิ จ แม็ ค โครสายงานบริ หารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
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ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับดูแล
กิจการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ และ กรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

กรรมการ
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เลขานุการบริษทั ฯ
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์
ผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทั ฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวณัฐรส ตั้งประสิ ทธิ์ แห่ ง บริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จากัด ทาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
เริ่มการประชุม
นายอาสา สารสิ น กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่เป็ นประธานในที่
ประชุม และมอบหมายให้ นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์ ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม รายงานจานวนผูถ้ ือหุ ้น
ที่เข้าร่ วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมรวม 146 ราย โดยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มาด้วยตนเองจานวน 49 ราย และผูถ้ ือหุ น้ ที่รับ
มอบฉันทะจานวน 97 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 4,737,750,969 หุ ้น จากจานวนหุ ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ ้นหรื อ
เท่ากับร้อยละ 98.70315 ครบเป็ นองค์ประชุม
หมายเหตุ ได้มีผูถ้ ื อหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มเพิ่ มในระหว่างการประชุ ม ทาให้จานวนผูถ้ ื อหุ ้นที่ เข้า ร่ วม
ประชุมข้างต้นเปลี่ยนไปในแต่ละวาระ ทาให้ทา้ ยที่สุด มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุ มรวม 169 ราย โดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้
ที่มาด้วยตนเองจานวน 60 ราย และผูถ้ ือหุ น้ ที่รับมอบฉันทะจานวน 109 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 4,737,830,199 หุ น้
จากจานวนหุน้ ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 98.70480
นอกจากนั้น ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเพิ่มวาระการ
ประชุมและเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งกรรมการ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2559 ถึ งวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่ าวของตลาดหลักทรั พย์ฯ และเผยแพร่
หลักเกณฑ์การดาเนิ นการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระหรื อเพิ่ ม
ชื่อกรรมการแต่อย่างใด
ส าหรั บหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่ างๆ ที่ ใ ช้ใ นการประชุ ม
มีดงั ต่อไปนี้
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ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ ละวาระซึ่ งใช้วิธีชูมือ สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้กรอก
ความประสงค์ที่ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยงลงในบัตรลงคะแนน พร้ อมทั้งลงลายมื อชื่ อในบัตร และเจ้าหน้า ที่
บริ ษ ัท ฯ จะเก็ บ บัต รลงคะแนนเฉพาะไม่ เ ห็ น ด้ว ย และงดออกเสี ย ง โดยจะไม่ เ ก็ บ บัต รส าหรั บ กรณี เ ห็ นด้ว ย
ยกเว้น การลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึงกาหนดพ้น
จากต าแหน่ งตามวาระ เจ้า หน้า ที่ จะเก็บบัต รลงคะแนนจากผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่ า น ในทุ กกรณี ไ ม่ ว่า จะเป็ น เห็ นด้ว ย
ไม่ เ ห็ น ด้ว ย หรื องดออกเสี ย ง เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประชุ ม เป็ นไปตามแนวทางการก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วยในทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ น เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบคะแนนเสี ยงต่อไป
ในการนับ คะแนน บริ ษ ทั ฯ จะใช้วิธี ห ัก คะแนนเสี ย งไม่เ ห็น ด้ว ย และงดออกเสี ย งจากจานวนเสี ยง
ทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในระเบี ย บวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการ
พิ จารณาคะแนนเสี ย งดังกล่า ว จะคานึ งถึ งการลงคะแนนเสี ยงที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสื อ
มอบฉันทะด้วย และสาหรับการออกเสี ยงลงคะแนนในทุกวาระที่ตอ้ งมีการขอมติจะใช้มติเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้
ซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน หากวาระใดที่ ไม่มีผใู ้ ดไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะ
สรุ ปว่าในวาระนั้นๆ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ
สาหรับบัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้นหรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้
อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทาเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วย หรื อทาเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขี ดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่ อกากับบริ เวณที่ ขีดฆ่านั้น
เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในบางวาระประธานฯ อาจจะกาหนดวิธีการนับคะแนนเสี ยงเป็ นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
ผูถ้ ื อ หุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะมี ค ะแนนเสี ย งหนึ่ งเสี ย งต่ อ หนึ่ งหุ ้น และเลขานุ การที่ ประชุมจะประกาศ
ผลการนับคะแนนในวาระถัดไป
เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นและจานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่ซ่ ึ งมาประชุมในวันนี้ ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กาหนดในหนังสื อเชิญประชุมฯ
1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2559
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2559 ตามสาเนาที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้
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ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง มี มติ รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,737,769,569

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผูถ้ ื อหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มเพิ่ มจากขณะเปิ ดประชุ มอี ก 3 ราย ถื อหุ ้นจานวน
18,600 หุ ้น ทาให้มีผถู ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ ม รวม 149 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 4,737,769,569 หุ ้น จากจานวนหุ ้น
ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 98.70353
2.

พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ของ
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อยสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ รายงานต่ อที่ ประชุ มเพื่ อให้ที่ประชุ มพิ จารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุ น
งบก าไรขาดทุ นเบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น และงบกระแสเงิ น สด ที่ ผู ้ส อบบัญ ชี
ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามสาเนาที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมีผถู ้ ือ
หุ ้น ได้ซักถามในวาระนี้ และรองประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หารกลุ่ ม ธุ ร กิ จแม็ค โคร-สายงานบริ หารการเงิ น และ
หน่วยงานสนับสนุน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นางพัชนี หาญประมุขกุล - ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ในข้ออื่นๆ ในหน้า 211 จานวน
1,674 ล้านบาท นั้น มีรายละเอียดอะไรบ้าง
นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐาพันธ์ ชี้ แจงว่า ค่ าใช้จ่ายตามลักษณะ ในข้ออื่ นๆ นั้น โดยหลักแล้ว คื อ ค่ าใช้จ่าย
บุคลากร ค่าสาธารณูปโภคที่สานักงานใหญ่ ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาสาขา และยังมีรายละเอียดย่อยอื่นๆ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้
หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะ สามารถขอดูได้หลังจากการประชุมนี้
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณาและอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด
ที่ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าว
ที่ ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ย ง มี มติ อนุ มตั ิ
งบแสดงฐานะการเงิ น งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และ
งบกระแสเงิ นสดที่ ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,737,780,909

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 1 อีก 5 ราย ถือหุ น้ จานวน 11,340 หุ น้
ทาให้มีผูถ้ ื อ หุ ้นมาเข้า ร่ วมประชุ ม รวม 154 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 4,737,780,909 หุ ้น จากจานวนหุ ้นทั้ง หมด
4,800,000,000 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 98.70377
3.

พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้

3.1
รับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รองประธานกรรมการที่ 2
และกรรมการบริ หาร สรุ ปรายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ ผ่านมาตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 และสาเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง
รายงานของผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
จากนั้น ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผถู ้ ือ
หุ ้น ได้ซักถามหรื อ แสดงข้อคิ ด เห็ นในวาระนี้ และรองประธานกรรมการที่ 2 กรรมการบริ หาร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
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นายนิ รุตติ์ เจริ ญสุ ข - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า เนื่ องจากปี ที่ แล้วบริ ษทั ฯ มียอดขายเติบโตดี มีการขยายสาขา
และธุรกิจดีข้ ึน แต่เมื่อดูจากอัตรากาไรสุ ทธิ ปรากฏว่าลดลง ถึงแม้วา่ กาไรรวมเติบโต แต่เติบโตลดลงเมื่อเทียบกับปี
ก่อนๆ จึงอยากสอบถามมุมมองของผูบ้ ริ หารถึงทิศทางของธุ รกิจว่าเป็ นเพราะว่าธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ เติบโตน้อยลง
หรื อ เป็ นเพราะว่าบริ ษทั ฯ มีคู่แข่งที่ มากขึ้ น และบริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มแรงผลักดันในการกระตุน้ ธุ รกิ จให้
เหมือนกับเมื่อ 4-5 ปี ก่อน อย่างไรบ้าง
นางสุ ช าดา อิ ทธิ จารุ กุล ชี้ แ จงว่า บริ ษ ทั ฯ มี ค่ า ใช้จ่า ยเพิ่ มขึ้ น เช่ น ค่ า ใช้จ่า ยส านักงานใหญ่ แ ห่ งใหม่
ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ เพิ่มขึ้ นเกื อบพันคน ค่าใช้จ่ายระบบใหม่ในการจัดการธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายเต็มตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการเปิ ดร้านค้าแห่งใหม่ จานวน 17 สาขา ซึ่ งทั้งหมดต้องมีค่าใช้จ่ายก่อนเริ่ มดาเนินการ และ
สาขาดัง กล่ า วได้เ ปิ ดครบแล้ว ทั้ง สิ้ น เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ว จึ ง ท าให้บ ริ ษ ัท ฯ มี ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ประมาณร้ อ ยละ 10
ส่ วน Margin นั้น การแข่งขันของธุรกิจมีเยอะมาก ในขณะที่การบริ โภคไม่ได้เยอะตามไปด้วย
ดังนั้น จากนี้ ไป กลยุทธ์ที่บริ ษทั ฯ จะมุ่งเน้น คื อเรื่ องนวัตกรรม และเนื่ องจากผูบ้ ริ โภคมี พฤติ กรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป บริ ษทั ฯ ก็มีนโนบายที่เรี ยกว่า Makro 4.0 คือ บริ ษทั ฯ จะศึกษากลุ่มลูกค้าของบริ ษทั ฯ ไปล่วงหน้า
อี กสี่ ปีว่าจะมี การเปลี่ ยนแปลงหรื อไม่ ถ้าเป็ นลูกค้ากลุ่มหนุ่ มสาว จะรั บรู ปแบบร้ านค้าของบริ ษทั ฯ ได้หรื อไม่
ส่ วนธุ รกิจหลัก บริ ษทั ฯ ยังเน้นไปที่ กลุ่มธุ รกิจบริ การด้านอาหารภายในประเทศเช่ นเดิ มใน 2-3 ปี นี้ แต่ก็อาจมี ใน
ต่างประเทศบ้าง ซึ่ งคาดว่าอีก 1-2 ปี น่าจะมีสาขาในประเทศกัมพูชา ส่ วนประเทศอื่นๆ นั้น ยังไม่มีความคืบหน้าที่
เป็ นสาระสาคัญใดๆ
นายนิ รุตติ์ เจริ ญสุ ข - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในการไปลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา
นั้น บริ ษทั ฯ มองเห็นจุดแข็งของบริ ษทั ฯ อย่างไร เพื่อใช้แข่งขันกับ Local Supplier และ ธุ รกิจ Food Service น่าจะ
เป็ นธุรกิจที่เพิ่มอัตรา Margin ให้กบั บริ ษทั ฯ และเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ได้ใช่หรื อไม่
นางสุ ชาดา อิ ทธิ จารุ กุล ชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯ สนใจที่ จะลงทุ นในประเทศกลุ่ มอาเซี ย นทั้งหมด เนื่ องจาก
ประเทศไทยอยูเ่ ป็ นศูนย์กลาง และบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการศึกษาตลาดและข้อจากัดในกลุ่มประเทศอาเซี ยน เฉพาะที่
ใกล้ประเทศไทย ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า ทั้งหมดแล้ว และตัดสิ นใจลงทุนในประเทศกัมพูชาก่อน เพราะประเทศ
กัมพูชาเปิ ดกว้างสุ ดในแง่ ของการลงทุ นจากต่ างประเทศ และสามารถค้าขายเป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สหรั ฐฯ ได้
ถ้าร้านค้าได้กาไรดี ก็สามารถโอนเงินในส่ วนกาไรกลับเข้ามาในประเทศไทยได้โดยง่าย ส่ วนในเรื่ องการจุดแข็งนั้น
บริ ษทั ฯ พบว่าผูบ้ ริ โภคในประเทศบ้านใกล้เรื อนเคียงส่ วนมากใช้สินค้าของประเทศไทย และบริ ษทั ฯ จะเน้นเฉพาะ
ผูบ้ ริ โภคที่เป็ นผูป้ ระกอบการด้านอาหาร โดยขายในราคาไม่แพงในขณะที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสู ง ในส่ วน
ของคาถามที่เกี่ยวกับธุ รกิจบริ การด้านอาหารนั้น ถ้าดูจากแนวโน้มตลาดแล้ว ธุ รกิจบริ การด้านอาหารมีโอกาสเพิ่ม
อัตรา Margin ให้กบั บริ ษทั ฯ แต่อย่างไรก็ตาม การที่ มีอตั รา Margin สู ง ก็เท่ากับว่าค่าใช้จ่ายของบริ ษทั ฯ จะต้อง
สูงขึ้นไปด้วย
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นายนฤดล นวลนิ่ม - ผูถ้ ือหุน้ ขอให้ผบู ้ ริ หารอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มในประเทศอินเดีย
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงว่า ในประเทศอินเดีย มีประชากรประมาณ 1,200 ล้านคน ซึ่ งเป็ นประเทศที่
น่าสนใจมากในการเข้าไปลงทุน บริ ษทั ฯ จึงได้ส่งบุคลากรเข้าไปศึ กษาตลาดที่ ประเทศนั้น โดยได้จดทะเบี ยนตั้ง
บริ ษทั ในประเทศอินเดี ย ด้วยทุนจดทะเบี ยนเริ่ มต้น จานวน 50,000 บาท ต่อมามีการเพิ่มทุนจดทะเบี ยนเพื่ อเป็ น
ค่าใช้จ่ายบุคคลากรในบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศอินเดีย ยังมิได้มีการลงทุนในธุรกิจแต่อย่างใด
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ อื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่ าย
บริ หารเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ข้างต้น
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ย ง มี มติ รับรอง
รายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,737,830,199

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ ได้มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มจากวาระที่ 2 อีก 15 ราย ถือหุน้ จานวน 49,290 หุน้
ท าให้มีผูถ้ ื อ หุ ้นมาเข้า ร่ ว มประชุ ม รวม 169 ราย นับจานวนหุ ้นได้ 4,737,830,199 หุ ้น จากจานวนหุ ้นทั้ง หมด
4,800,000,000 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 98.70480
3.2

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้ นของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
ประกาศจ่ ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครั้งที่ 3/2559 เมือ่ วันที่ 8 สิ งหาคม 2559
ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รองประธานกรรมการที่ 2 และ
กรรมการบริ หาร รายงานต่ อที่ ประชุ มเกี่ ยวกับการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อ
รับทราบ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล แจ้งต่อที่ ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2559
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559 มีมติ อนุ มตั ิ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีของบริ ษทั ฯ
สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราหุ น้ ละ 0.36 บาท สาหรับจานวน
หุ ้นทั้งหมดจานวน 4,800,000,000 หุ ้น เป็ นเงิ นปั นผลรวมทั้งสิ้ น 1,728,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเมื่ อ
วันที่ 6 กันยายน 2559

7/16

จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้
ที่ประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน
2559 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2559
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมตามหมายเหตุทา้ ยวาระ 3.1
4.

พิจารณาอนุมตั กิ ารประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาไรไว้ เป็ นทุนสารอง
ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รองประธานกรรมการที่ 2 และ
กรรมการบริ หาร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินกาไรไว้เป็ นทุนสารอง
ของบริ ษทั ฯ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติขออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
งวดสุ ดท้ายประจาปี 2559 จานวน 0.49 บาทต่อ 1 หุ น้ ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ สามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้ น 4,800,000,000 หุ น้
รวมเป็ นเงิ นปั นผลที่ จะจ่ ายในคราวนี้ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 2,352,000,000 บาท โดยกาหนดจ่ ายเงิ นปั นผลในวันที่ 16
พฤษภาคม 2560 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 จานวน 0.36
บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผลสาหรับปี 2559 ทั้งสิ้ น จานวน 4,080,000,000 บาท หรื อ 0.85 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ น
ร้ อยละ 75.4 ของกาไรสุ ทธิ ส าหรั บ ปี 2559 และขออนุ มตั ิ ไ ม่ ต ้อ งจัด สรรเงิ นส ารองตามกฎหมายเพิ่ มขึ้ น อี ก
เนื่ อ งจากเงิ น ทุ น ส ารอง ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 มี ย อดเท่ า กับ 240,000,000 บาท เท่ า กับ ร้ อ ยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนแล้ว

จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายประจาปี 2559
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้ นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติ อนุ มตั ิ ให้
ประกาศจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจาปี 2559 ในอัตรา 0.49 บาทต่อ 1 หุ น้ รวม 4,800,000,000 หุ น้ เป็ นเงิ นปั น
ผลทั้งสิ้ น 2,352,000,000 บาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 และอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ ง
จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่ องจากเงินสารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มียอดเท่ากับ
240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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- เห็นด้วย

4,737,830,199

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมตามหมายเหตุทา้ ยวาระ 3.1
5.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกาหนดพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
เนื่ องจากนายอาสา สารสิ น กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกากับดูแลกิ จการ เป็ นหนึ่ งใน
กรรมการที่ ถึงกาหนดพ้นจากต าแหน่ งตามวาระ จึ งมอบหมายให้นายธี ร ะ วิภู ช นิ น กรรมการอิ ส ระ ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับดูแลกิจการ ทาหน้าที่เป็ น
ประธานในที่ประชุมสาหรับวาระนี้
นายธี ระ วิภูชนิน ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงาน
ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึงกาหนดพ้นจากตาแหน่งตามวาระ
นางสาวนิ โลบล ตั้งประสิ ทธิ์ แถลงต่อที่ ประชุ มว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริ ษทั ฯ กาหนดว่าในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่ ง
นานที่ สุ ด เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง ถ้า จานวนกรรมการที่ จ ะแบ่ ง ออกให้ต รงเป็ น 3 ส่ ว นไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้อ อกโดย
จานวนใกล้เ คี ย งที่ สุ ด กับ ส่ ว น 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้น จากตาแหน่ ง อาจได้รั บ เลื อ กเข้า รั บ ตาแหน่ ง อี ก ก็ ไ ด้
ดัง นั้ น ในการประชุ ม ครั้ งนี้ กรรมการของบริ ษ ทั ฯ ครบวาระที่ จ ะต้อ งออกจากตาแหน่ ง จานวน 5 ท่ า น
ได้แ ก่
1. นายอาสา สารสิ น
2.
3.
4.
5.

กรรมการ ประธานกรรมการ และ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
นายประเสริ ฐ จารุ พนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
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ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้เ ปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือ หุ น้ รายย่อยเสนอชื่ อ บุค คลเพื่อ เข้า รับ การพิจารณาคัด เลือ กเป็ น
กรรมการของบริ ษทั ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ หลักเกณฑ์การดาเนิ นการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบ
ล่วงหน้า ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอชื่ อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
แล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ควรได้รับเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งเดิมต่อไป
อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี
ได้แก่
1. นายอาสา สารสิ น
2.
3.
4.
5.

กรรมการ ประธานกรรมการ และ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร
กรรมการ และกรรมการบริ หาร

นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
นายประเสริ ฐ จารุ พนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดารงตาแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึงกาหนดพ้น
จากตาแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล
อนึ่ ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง มี มติ เลื อกตั้ง
บุคคลมีรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
1. นายอาสา สารสิ น กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกากับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,737,830,199 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00000
- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000
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2. นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กลุ รองประธานกรรมการที่ 2 และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,737,830,199 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00000
- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

3. นายประเสริฐ จารุ พนิช กรรมการ และ กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,737,682,199 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.99688
- ไม่เห็นด้วย

148,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00312

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,735,533,899 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.95153
- ไม่เห็นด้วย

2,296,300

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.04847

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

5. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,737,830,199 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
100.00000
- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมตามหมายเหตุทา้ ยวาระ 3.1
หลังจากด าเนิ นการประชุ ม ในวาระนี้ แ ล้ว นายธี ร ะ วิ ภู ช นิ น ได้เ รี ย นเชิ ญนายอาสา สารสิ น ประธาน
กรรมการ เป็ นผูด้ าเนินการประชุมในวาระถัดไป ตามปกติ
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6.

พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์ เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุ มเพื่อ
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2560
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 กาหนดให้กรรมการมี
สิ ทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงิ นเดื อน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน หรื อ
วางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่
กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ ในฐานะที่ เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ และตามที่ ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 เมื่ อวันที่ 20 เมษายน 2559 ได้อนุ มตั ิ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ฯ ตามต าแหน่ ง ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
1.
ค่ าตอบแทนสาหรับปี 2559
ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน
(บาท/ท่ าน/เดือน)
(บาท/ท่ าน/ปี )
150,000
1,800,000

ประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
กรรมการบริ ษทั ฯ

95,000

1,140,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

135,000

1,620,000

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

110,000

1,320,000

2.
3.

ค่ าตอบแทนอื่น (เบีย้ ประชุม โบนัส)
สิ ทธิประโยชน์ อนื่

ไม่ มี
ไม่ มี

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
มี ความเห็ นว่าควรกาหนดค่ า ตอบแทนให้แ ก่ กรรมการสาหรั บปี 2560 โดยให้เพิ่ มค่ าตอบแทนกรรมการทั้งชุ ด
อีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดื อน และเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุ ดย่อยซึ่ งยังไม่เคยมีค่าตอบแทนนี้ มาก่ อน
โดยประธานคณะกรรมการชุ ดย่อยท่านละ 15,000 บาทต่อเดื อน และกรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อยท่ า นละ
5,000 บาทต่อเดือน และพิจารณาเงินโบนัสประจาปี 2559 ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจานวน 10,200,000
บาท โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดังนี้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2559
บาท/ท่ าน/เดือน บาท/ท่ าน/ปี บาท/ท่ าน/เดือน บาท/ท่ าน/ปี

1. ค่ าตอบแทนประจา
-ประธานกรรมการ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
-กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
-กรรมการ
-ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 1)
-กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 1)
2. เงินโบนัสประจาปี 2)

155,000
1,860,000
140,000
1,680,000
115,000
1,380,000
100,000
1,200,000
15,000
180,000
5,000
60,000
10.20 ล้านบาท
ไม่มี

3. สิ ทธิประโยชน์ อนื่

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

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

หมายเหตุ:
1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หาร
2) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.25 ของเงิ นปั นผลที่มีการจ่ายให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้นสาหรั บงบกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2559 โดยประธาน
กรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคน

ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่ ง พระราชบัญญัติ บริ ษ ทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้การจ่ า ยค่ า ตอบแทน
กรรมการเป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง มีผถู ้ ือหุ ้น
ได้ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้ และประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับดูแลกิ จการได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว
โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นางพัช นี หาญประมุ ข กุ ล - ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามว่ า กรรมการแต่ ล ะคนมี ก ารด ารงต าแหน่ ง ซ้ า กัน ใน
คณะกรรมการชุดอื่นๆ ด้วยหรื อไม่
นายธี ระ วิภูชนิ น ชี้ แจงว่า คุณสมบัติของกรรมการชุดย่อยบางคณะ ระบุไว้ว่าจะต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ดังนั้น กรรมการบางท่านได้ดารงตาแหน่ งซ้ ากันในคณะกรรมการชุ ดย่อย และเนื่ องจากมี ระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องของ
ส านักงานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ระบุ ไ ว้ว่า คณะกรรมการชุ ด ย่อยต้องมาจาก
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ไม่ใช่จากผูอ้ ื่น เช่น พนักงาน เป็ นต้น
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นางปิ ยวรรณ ตราลักษมี - ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุผลในการจ่ายเงิ นโบนัสให้แก่คณะกรรมการ
และคณะกรรมการมีหน้าที่เพิ่มหรื อไม่ จึงต้องมีการเพิ่มค่าตอบแทนให้กรรมการชุดย่อย
ประธานฯ ชี้ แจงว่า คณะกรรมการไม่เคยได้รับเงิ นโบนัสเลยตั้งแต่อดี ต ซึ่ งเมื่อเที ยบกับบริ ษทั อื่นๆ แล้ว
คณะกรรมการในบริ ษทั อื่นๆ จะได้รับเงินโบนัสเพื่อตอบแทนการทางาน นอกจากนั้นเนื่ องจากกรรมการทุกคนใน
บริ ษทั ฯ มีหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น การได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มเติม รวมถึงเงินโบนัส จึงสมเหตุสมผลแล้ว
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุ มพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการสาหรับปี 2560
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (มติ 2 ใน 3 เท่ ากับ 3,158,553,466 หุ ้น หรื อเท่ ากับร้ อยละ 66.66667) มี มติ
อนุมตั ิให้กาหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาหรับปี 2560 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,737,001,499

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

99.98251

- ไม่เห็นด้วย

828,700

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.01749

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมตามหมายเหตุทา้ ยวาระ 3.1
7.

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร รองประธานกรรมการที่ 2 และ
กรรมการบริ หาร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด
กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี
ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
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เนื่ องจาก นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4068 นางมัญชุ ภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6112 และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4323 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ครบวาระที่ จะต้องออกจากตาแหน่ ง คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ควรพิจารณา
แต่งตั้งนายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุ ญาตเลขที่ 8645 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคน
หนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แทนได้
โดยกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิ น 5,960,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 1.7
ของค่าตอบแทนสาหรับปี 2559 ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทาลาย
สิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งในระหว่างการตรวจสอบ
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในวาระนี้
ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สาหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกาหนดค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิ ทธิ ออกเสี ย ง มี มติ แต่ งตั้ง
นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
6112 นายวีระชัย รั ตนจรั สกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชี รั บ
อนุ ญาตเลขที่ 8645 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคน
หนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แทนได้
และอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนสาหรับผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวเป็ นจานวนเงิ น 5,960,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้ นในอัตราร้อยละ 1.7
ของค่าตอบแทนสาหรับปี 2559 ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทาลาย
สิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในระหว่างการตรวจสอบซึ่ งไม่เกิ นร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ท้ งั ปี
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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