
 
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

ของ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 14 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 93.33333 ของกรรมการทั้งหมด) 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

6. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

8. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

9. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 

10. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

11. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 

12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

13. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ

สยามแมค็โคร 

14. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน

บริหารการเงิน 

กรรมการบริษทัฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 1 ท่าน 

1. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

เลขานุการบริษทัฯ 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม 

ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ แห่ง บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและ

การนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

เร่ิมการประชุม 

นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

(“ประธานฯ”) และกรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33333 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนังสือเชิญ

ประชุม และมอบหมายให ้นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม รายงานจาํนวนผูถื้อหุน้

ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม รายงานต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวม 430 ราย โดยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมา

ดว้ยตนเองจาํนวน 42 ราย และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจาํนวน 388 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้4,687,183,401 หุ้น จาก

จาํนวนหุน้ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 97.64965 ครบเป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32  

หมายเหต ุ 

ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมในระหว่างการประชุม ทาํให้จาํนวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมข้างต้นเปล่ียนไป

ในแต่ละระเบียบวาระ ทาํให้ท้ายท่ีสุด มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 445 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง

จาํนวน 55 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจาํนวน 390 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,687,594,203 หุ้น จากจาํนวนหุ้น

ท้ังหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.65821 

บริษทัฯ ไดแ้จง้มติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตั้ งแต่ปี 2562  

เป็นตน้ไป จะไม่มีการบรรจุวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ีผ่านมาอีก ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดส่้ง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงาน

การประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม เรียบร้อยแลว้ นอกจากน้ี ในการกาํหนด

ระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการ

ประชุมและเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ในช่วง

ระหวา่งวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หลกัเกณฑ์

การดาํเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพ่ิมระเบียบวาระหรือเพ่ิมช่ือ

กรรมการแต่อยา่งใด 

หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม มีดงัต่อไปน้ี 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระซ่ึงใช้วิธีชูมือ สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้กรอก

ความประสงค์ท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบตัรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร และเจา้หน้าท่ี 
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บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบตัรสาํหรับกรณีเห็นดว้ย ยกเวน้

การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้

จากตาํแหน่งตามระเบียบวาระ เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่านในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี บริษทัฯ 

จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยในทุกระเบียบวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 

ผูถ้ือหุ ้นและผูร้ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ ้น  โดยผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจะต้อง

ลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู ่เพ่ือออกเสียงวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่

ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ในประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะ

สามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได ้โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินจาํนวนสิทธิออกเสียงท่ี

มีอยู่ ทั้งน้ี หากผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจาํนวนเสียงท่ีมีจะถือว่าเสียงท่ีขาดเป็นการงดออก

เสียง  

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระท่ี 1 ระเบียบวาระท่ี 2.1 ระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 4 และระเบียบวาระท่ี 

6 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระท่ี 5 เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองใน

สามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

ในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้

ร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งน้ี ในการพิจารณา

คะแนนเสียงดังกล่าว จะคาํนึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบ

ฉนัทะดว้ย หากระเบียบวาระใดท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวา่ในระเบียบวาระนั้น ๆ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอ  

สาํหรับบตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ยา่งชดัเจน

ว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น เป็นตน้  

ทั้งน้ี ในบางระเบียบวาระประธานฯ อาจจะกาํหนดวิธีการนบัคะแนนเสียงเป็นอยา่งอ่ืนตามความเหมาะสม 

เน่ืองจากผูถื้อหุน้และจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยูซ่ึ่งมาประชุมในวนัน้ีครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

แลว้ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุมฯ  

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส้ินสุด ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

รวมทั้ งรายงานของผูส้อบบัญชีของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ตามสาํเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงานบริหารการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นายปรีชา ไชยวรรณ - ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทาํหนา้ท่ีอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สอบถาม 

2 ประเดน็ ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. ในหนา้ 162 ของรายงานประจาํปี 2561 (งบแสดงฐานะทางการเงิน) ในส่วนของ “หน้ีสินไม่หมุนเวียน” 

ในงบการเงินรวม แสดงรายการ “เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน” ในปี 2561 จาํนวน 7,002,261,007 

บาท ขณะท่ีในปี 2560 มีเพียง 2,018,569,308 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนประมาณ 5,000 ลา้นบาท จึงอยากทราบ

เหตุผลในการเพ่ิมข้ึนของเงินส่วนน้ี และ ในหนา้ 163 ของรายงานประจาํปี 2561 บริษทัฯ มี “กาํไรสะสมท่ี

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร” จาํนวน 13,001,626,839 บาท จึงอยากทราบวา่เหตุใดจึงไม่ใชเ้งินส่วนน้ีแทนการกูย้ืมเงิน

ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

2. ในหนา้ 171 ของรายงานประจาํปี 2561 (งบกระแสเงินสด) แสดงรายการ “กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก

กิจกรรมการดาํเนินงาน” ในงบการเงินรวมในปี 2561 จาํนวน 6,011,602,811 บาท ซ่ึงในปี 2560 มีจาํนวน 

11,927,825,647 บาท นั่นแสดงว่าปริมาณการขายสินค้าของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 5,900 ล้านบาท 

ถกูตอ้งใช่หรือไม่  

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงดงัน้ี 

1.  หากพิจารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ในหนา้ 162 ของรายงานประจาํปี 2561 จะเห็นว่า ในปี 2560 

บริษทัฯ มี “เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี” จาํนวน 2,006,488,895 

บาท ขณะท่ีในปี 2561 ไม่มีเงินกูย้ืมในส่วนน้ี ซ่ึงถือเป็นวิธีการจดัสรรการใชว้งเงินให้เหมาะสมกบัการ

ดาํเนินธุรกิจ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขยายธุรกิจในต่างประเทศซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลาค่อนขา้งนานในการคืน

ทุน บริษทัฯ จึงเลือกใชว้งเงินกูร้ะยะยาวเพ่ือใชใ้นการลงทุนในต่างประเทศ 

 สาํหรับเหตุผลท่ีไม่นาํกาํไรสะสมมาจดัสรร เน่ืองจากการใชเ้งินของบริษทัฯ ตอ้งแบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

การลงทุนในประเทศไทย การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น และ การลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม 

หากพิจารณาอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนของบริษทัฯ จะเห็นวา่มีสดัส่วนอยูใ่นระดบัท่ีตํ่ามาก 

2. ในเร่ืองของกระแสเงินสดของบริษทัฯ ท่ีลดลง ตวัแปรสาํคญัท่ีทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง คือ สินคา้ ซ่ึงในปี 

2560 บริษทัฯ มีการบริหารจดัการสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพสูง สินคา้จึงลดลง และในระหว่างปีได้มีการ

ขยายสาขาเพ่ิมข้ึนทั้ งในประเทศและต่างประเทศ ฉะนั้น บริษัทฯ จึงมีการลงทุนในสินค้าเพ่ิมข้ึน 

ขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็มีเจา้หน้ีการคา้ท่ีถึงกาํหนดตอ้งชาํระหน้ี จึงเป็นตวัแปรสําคญัท่ีทาํให้บริษทัฯ มี
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กระแสเงินสดลดลง อย่างไรก็ดี ในแง่ของการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวียน ยงัไม่มีส่ิงท่ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ี 

ว่ามีการบริหารจดัการดอ้ยลงกว่าเดิม โดยพิจารณาจากจาํนวนวนัของสินคา้คงคลงัซ่ึงยงัคงท่ีเหมือนปีท่ี

ผา่นมา 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดงักล่าว 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมติังบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด

ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,687,306,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

 

หมายเหต ุ 

 ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากขณะเปิดประชุมอีก 10 ราย ถือหุ้นจาํนวน 123,100 หุ้น 

ทําให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 440 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,687,306,501 หุ้น จากจํานวนหุ้นท้ังหมด 

4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.65222 

 

ระเบียบวาระที่ 2 พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

2.1  รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสุชาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2561 และสําเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้ง

รายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2562 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร และนางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
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สายงานบริหารการเงิน ไดร่้วมกนัตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นายวสนัต ์พงษพุ์ทธมนต ์- ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ สาํหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษทัฯ ไดล้งทุนในประเทศ

ใดบา้ง และมีการตั้งเป้าหมายวา่ตอ้งขยายสาขาถึงจาํนวนใดเพ่ือใหถึ้งจุดคุม้ทุน  

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า วิสัยทศัน์ของบริษทัฯ มุ่งมัน่เป็นท่ีหน่ึงในธุรกิจท่ีบริษทัฯ ดาํเนินการอยู ่คือ ธุรกิจ

เก่ียวกบัอาหาร ดงันั้น เพ่ือตอบรับวิสยัทศัน์น้ี บริษทัฯ ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยเพียงประเทศเดียว 

บริษทัฯ จึงไดว้างแผนในการขยายสาขาไปยงัต่างประเทศมาระยะหน่ึงแลว้ ทั้งน้ี ภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคท่ีธุรกิจ

ด้านอาหารเติบโตมากท่ีสุด แต่หลายประเทศยงัไม่มีความพร้อมสําหรับบริษทัต่างชาติท่ีจะเขา้ไปลงทุน เช่น 

กฎหมาย ประชาชนในประเทศนั้น ๆ อาํนาจทางการเงิน และบางประเทศยงัไม่เปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ  

ทั้งน้ี ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีโอกาสทุกประเทศ แต่บริษทัฯ จะตอ้งศึกษาตลาดของประเทศท่ีน่าสนใจก่อน และ

บริษทัฯ ตอ้งมีความพร้อมดว้ย เช่น ประเทศอินเดีย มีร้านโชห่วยประมาณ 15 ลา้นราย มีประชากรในประเทศ

ประมาณ 1,300 ลา้นคน ทั้งน้ี การลงทุนในประเทศอินเดียไม่ใช่เร่ืองง่าย แต่บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งเร่ิมตน้เขา้ไปเม่ือมี

โอกาส โดยบริษทัฯ ไดแ้ต่งตั้ง Boston Consulting Group (BCG) เป็นท่ีปรึกษาเพ่ือใหท้าํการศึกษาตลาดในประเทศ

อินเดียใหแ้ก่บริษทัฯ ก่อนเขา้ไปลงทุน สําหรับประเทศกมัพูชา แมมี้ประชากรโดยประมาณเพียง 16 ลา้นคน แต่

ประเทศกมัพูชาสามารถทาํการคา้ขายโดยใชส้กุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาจากความผนัผวน

ของอตัราแลกเปล่ียน ในขณะท่ีประเทศอ่ืนตอ้งทาํการคา้ขายโดยใชส้กุลเงินทอ้งถ่ิน เช่น การคา้ขายในประเทศลาว

ตอ้งใชเ้ป็นเงินกีบ เม่ือมีการโอนเงินกีบกลบัมาในประเทศไทย บริษทัฯ จะมีเงินกีบเป็นจาํนวนมากซ่ึงไม่สามารถ

นาํมาใชใ้นประเทศไทยได ้อีกทั้งประเทศลาวมีจาํนวนประชากรเพียง 6 ลา้นคน บริษทัฯ จึงเห็นวา่ยงัไม่เหมาะสมท่ี

จะเขา้ลงทุนในประเทศลาวในขณะน้ี แมจ้ะมีความตอ้งการจากนกัลงทุนทอ้งถ่ินก็ตาม นอกจากน้ี ในบางประเทศ 

แมจ้ะมีการชกัชวนจากนกัลงทุนทอ้งถ่ิน แต่หากในประเทศนั้น ๆ มีธุรกิจเช่นเดียวกบับริษทัฯ จาํนวนมากอยู่แลว้ 

บริษทัฯ กจ็ะไม่พิจารณาเขา้ไปลงทุน  

สาํหรับการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในกรุงพนมเปญ ประเทศกมัพชูา บริษทัฯ ไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดี  

นอกจากน้ี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีประเทศเมียนมา ซ่ึงบริษทัฯ ไดแ้จง้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยเก่ียวกบัการดาํเนินการเร่ืองดงักล่าวเรียบร้อยแลว้ ประเทศเมียนมามีประชากรประมาณ 55 ลา้นคน 

และยงัไม่เคยมีการแกไ้ขกฎหมายสําหรับการลงทุนในประเทศเมียนมา จนกระทัง่เม่ือเร็ว ๆ น้ี ไดมี้การแกไ้ข

กฎหมายในประเทศเมียนมา ทาํใหบ้ริษทัต่างชาติสามารถเขา้ไปลงทุนไดใ้นสดัส่วนร้อยละ 100 ในธุรกิจคา้ส่ง และ

บริษทัฯ ไดรั้บการสนับสนุนจากรัฐบาลปัจจุบนัของประเทศเมียนมาเป็นอย่างดี เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯ ท่ี

จาํหน่ายเป็นสินคา้ท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนั ซ่ึงจะไม่ทาํให้ประชาชนในประเทศเมียนมาใชจ่้ายอย่างฟุ่ มเฟือย อีกทั้ง 

บริษทัฯ ขายสินคา้ในราคาท่ีเป็นธรรมเน่ืองจากมีตน้ทุนตํ่า ดงันั้น เม่ือผูป้ระกอบการซ้ือสินคา้ในราคาตํ่า ก็จะ

สามารถขายต่อในราคาท่ีไม่สูงมาก เป็นการช่วยใหป้ระชากรของประเทศเมียนมาหาซ้ือสินคา้ในราคาคุม้ค่า และ

บริษทัฯ กส็ามารถดาํเนินธุรกิจได ้ 

ในอดีต การดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ ในประเทศไทยในระยะแรกมีการวางแผนงานในการเปิดสาขาเพียง 9 สาขา 

แต่ในปัจจุบนับริษทัฯ ไดข้ยายสาขาอยา่งต่อเน่ืองมากถึง 129 สาขาแลว้ และเห็นโอกาสท่ีทุกประเทศในภูมิภาคน้ีจะ
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พฒันาข้ึนเร่ือย ๆ เช่นกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารจึงมองการณ์ไกลในการเขา้ลงทุนในต่างประเทศ อยา่งไรกต็าม การลงทุน

เพ่ือใหไ้ดก้าํไร จาํเป็นตอ้งใชเ้วลาในการคืนทุน แต่บริษทัฯ กไ็ดพ้ฒันารูปแบบของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ โดยเนน้การ

เปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ขนาดเล็ก (2,000 - 3,000 ตารางเมตร) แทนการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ (10,000 

ตารางเมตร) ในประเทศอินเดีย โดยพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีเขา้ไปเปิดศูนย์

จาํหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ ซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่มีกาํไร เน่ืองจากขนาดท่ีใหญ่เกินไปทาํให้ลูกคา้เดินไม่ทัว่ถึง และคน

อินเดียไม่ชอบเดินทางไกล ดงันั้น จากการศึกษาของ Boston Consulting Group (BCG) ทาํให้พบว่า การเปิดศูนย์

จาํหน่ายสินคา้ขนาดเลก็ดงักล่าวในเขตชุมชนมีโอกาสจะถึงจุดคุม้ทุนไดเ้ร็วกวา่  

นายวสนัต ์พงษพุ์ทธมนต ์- ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมวา่เหตุใดการลงทุนในศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ขนาดเลก็ (2,000 - 3,000 

ตารางเมตร) จึงมีผลกระทบต่อกาํไร/รายไดข้องบริษทัฯ  

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ รายได/้กาํไรในประเทศของบริษทัฯ ไม่ไดน้อ้ยลง และยงัคงเติบโตอยู ่ทั้งน้ี จะตอ้ง

พิจารณาสินคา้ท่ีขายดว้ย โดยบริษทัฯ ไม่ไดข้ายสินคา้ฟุ่ มเฟือย แต่เป็นสินคา้จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต และปีท่ีผา่นมา 

ราคาไก่ ราคาหมู ปรับลดลงมากตลอดทั้งปี โดยลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่ปริมาณการขายสินคา้ดงักล่าวของ

บริษทัฯ ไม่ไดต้ํ่าลงไปดว้ย อย่างไรก็ตาม แมบ้ริษทัฯ จะขายสินคา้ไดม้ากข้ึน แต่ก็ไม่สามารถชดเชยราคาท่ีตํ่าลง

ของสินคา้ดงักล่าวได ้ทั้งน้ี ปัจจุบนัราคาของสินคา้ดงักล่าวเร่ิมปรับสูงข้ึนจนเกือบอยูใ่นระดบัราคาปกติแลว้ 

สาํหรับกาํไรท่ีลดลงนั้นมาจากการลงทุนในต่างประเทศ ไม่ใช่ในประเทศไทย เน่ืองจากการลงทุนในต่างประเทศ

จะตอ้งลงทุนในเร่ืองการดาํเนินการและอาคารสาํนกังานใหญ่ ก่อนจะเปิดสาขา 

นายวสันต์ พงษพ์ุทธมนต ์- ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ิมว่า หากตดัส่วนของผลการดาํเนินงานในต่างประเทศแลว้ เม่ือ

พิจารณาเฉพาะผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในประเทศไทย บริษทัฯ มีกาํไรเพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงเสริมว่า ตามรายละเอียดในหน้า 164 ของรายงานประจาํปี 2561 ในส่วนของ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ กาํไรสําหรับปี 2561 ยงัคงเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 ส่วนยอดขายเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 เน่ืองจากปี 

ท่ีผ่านมามูลค่าของสินคา้บางรายการตํ่าลง เช่น ราคาหมู ราคาไก่ และ นํ้ ามนัพืช เป็นตน้ ทาํให้ยอดขายลดลง

ประมาณ 3 พนัลา้นบาท 

ในส่วนของการลงทุนในต่างประเทศ บริษทัฯ จะมีค่าใชจ่้ายในการจดัตั้งสาํนกังานใหญ่ และจดัทาํระบบงานต่าง ๆ 

ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ย 1 ปี ก่อนการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ และในทางบญัชีจะตอ้งลงบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายของ

บริษทัฯ ในทนัที ฉะนั้น ในปี 2561 จึงมีค่าใช้จ่ายสําหรับการเร่ิมดาํเนินการในประเทศอินเดีย ประเทศกมัพูชา 

ประเทศจีน และประเทศเมียนมา 

นายนฤดล นวลน่ิม - ผูถื้อหุน้สอบถามวา่  

1. ณ ปัจจุบนัสาํหรับการลงทุนในต่างประเทศ ในส่วนของกาํไรก่อนดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือมราคา และค่าตดั

จาํหน่าย (EBITDA) บริษทัฯ มีกาํไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด และเฉพาะในส่วนของต่างประเทศ 

บริษทัฯ จะตอ้งขาดทุนต่อปีประมาณเท่าใด 
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2. เน่ืองจากมีข่าวว่า CPALL น่าจะไดต่้อสัญญาเพ่ือไปลงทุนท่ีประเทศกมัพูชา ดงันั้น หาก CPALL ไดไ้ป

ลงทุนในประเทศกมัพูชาดว้ย จะมีการดาํเนินงานร่วมกบับริษทัฯ บา้งหรือไม่ เช่น การใชพ้ื้นท่ีคลงัสินคา้ 

หรือส่ิงอ่ืนใดร่วมกบับริษทัฯ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ไดช้ี้แจง ดงัน้ี 

1. ในประเทศอินเดีย ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัตั้งสาํนกังานใหญ่ และจดัจา้งบุคลากร เพ่ือเตรียมการสาํหรับการเปิด

ศูนย์จําหน่ายสินค้า ซ่ึงในปี 2561 มีการเปิดสาขา จํานวน 2 สาขา สําหรับศูนย์จําหน่ายสินค้าท่ีเปิด

ดาํเนินการแลว้ยงัมีผลขาดทุน เน่ืองจากสาขาแรกเพ่ิงเปิดดาํเนินการไดป้ระมาณคร่ึงปี สาขาท่ี 2 เพ่ิงเปิด

ดาํเนินการเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2561 ส่วนสาขาท่ี 3 เพ่ิงเปิดดาํเนินการเม่ือเดือนมกราคม 2562 จึงมีผล

ขาดทุนในทุก ๆ สาขาท่ีประเทศอินเดีย ส่วนของประเทศกมัพูชาก็เช่นเดียวกนั แต่สาํนกังานใหญ่จะเล็ก

กว่าท่ีประเทศอินเดียเลก็นอ้ย เน่ืองจากประเทศกมัพูชามีขนาดเลก็ กล่าวโดยสรุป บริษทัฯ มีค่าใชจ่้ายใน

ส่วนน้ีทั้งส้ินประมาณ 500-600 ลา้นบาท 

2. บริษทัฯ ยงัไม่ไดห้ารือกบั CPALL เก่ียวกบัเร่ืองน้ี แต่หากมีส่ิงใดท่ีสามารถร่วมมือกนัได ้บริษทัฯ ก็มี

ความสนใจ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการทาํธุรกิจปกติกบับุคคลทัว่ไป โดยไม่มีการใหสิ้ทธิพิเศษแต่

อยา่งใด เช่น หาก CPALL จะใชโ้กดงัของบริษทัฯ กจ็ะตอ้งมีการจ่ายค่าเช่าในราคาท่ีเป็นธรรม เป็นตน้ แต่

ขณะน้ียงัไม่มีการหารือกนัแต่อยา่งใด 

นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า สําหรับการลงทุนของ CPALL ในประเทศกมัพูชา หากมี

โอกาสก็สามารถร่วมมือกันได ้เช่น การจัดซ้ือร่วม การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร การ

ฝึกอบรมบุคลากร เช่น ในประเทศไทยมีนกัเรียน นกัศึกษาจากสถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒันม์าทาํงาน

ในบริษทัฯ อยา่งไรกดี็ ในการดาํเนินการดงักล่าวตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์arm’s length basis 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ - ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัน้ี 

1. ตามท่ีราคาของสินคา้ ไดแ้ก่ ราคาหมู ราคาไก่ ตํ่าลงในปีท่ีแลว้ สาํหรับปีน้ี บริษทัฯ สามารถปรับเพ่ิมได้

หรือไม่ 

2. สําหรับการลงทุนในต่างประเทศท่ีแจง้ว่าปีแรกจะมีผลขาดทุน ในปี 2562 ยงัจะมีการขาดทุนอยู่หรือไม่

สาํหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ไดต้อบขอ้สอบถาม ขอ้ 1 ดงัน้ี 

1. ราคาหมู ราคาไก่ กาํลงัค่อย ๆ ปรับข้ึนในช่วงน้ี ซ่ึงมีผลต่อการเติบโตในไตรมาสแรก และอีกหน่ึงปัจจยัท่ี

มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯ คือ การปรับปรุงมาตรฐานบญัชีในการรับรู้การเช่า โดยบริษทัฯ 

ตอ้งลงบญัชีตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า โดยนาํค่าเช่าทั้งจาํนวนตลอดอายุสัญญาเช่ามาหาร

ดว้ยอายุสัญญาเช่า ดงันั้น ในระยะเร่ิมตน้ของการดาํเนินธุรกิจ บริษทัฯ ตอ้งบนัทึกค่าเช่าสูงกว่าท่ีบริษทัฯ 

จ่ายจริง  
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นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ไดต้อบขอ้สอบถาม ขอ้ 2 ดงัน้ี 

2. ในปี 2562 บริษทัฯ จะยงัมีผลขาดทุนสาํหรับการลงทุนในประเทศอินเดียอยู่ และคาดการณ์ว่าจะใช้เวลา

ประมาณ 4-5 ปีจึงจะมีกาํไร โดยปี 2563 สาขาอาจจะเร่ิมมีกาํไรบา้ง เน่ืองจากบริษทัฯ ลงทุนในคร้ังเดียว

และเปิดดาํเนินการ 3 สาขาในเวลาไล่เล่ียกนั สาํหรับการลงทุนนั้นไม่ควรเร่งเปิดสาขาตามแผนทั้งหมดใน

ปีแรก เน่ืองจากจะตอ้งศึกษาตลาดภายหลงัจากท่ีไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้ไปอีกระยะหน่ึง ทั้งน้ี ในระยะ 1-2 

ปีแรก บริษทัฯ จะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ซ่ึงบริษทัฯ ถือเป็นการลงทุน แต่ในทางบญัชีถือว่าเป็นค่าใช้จ่าย 

นอกจากน้ี ในปลายปี บริษทัฯ มีแผนท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมในเมืองยา่งกุง้ ประเทศเมียนมา และมีแผนท่ีจะเปิด

อีก 2 สาขา ท่ีเมืองกวางโจว ประเทศจีน 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของการรับรู้กระแสเงินสดในประเทศกมัพูชา 

ปัจจุบนัสาขาแรกในประเทศกมัพูชาสามารถสร้างกาํไรไดภ้ายในปีแรก ซ่ึงตามแผนงานท่ีวางไวเ้ดิมนั้น 

จะตอ้งเปิดดาํเนินการสาขาแรกอยา่งนอ้ย 2 ปี จึงจะมีกาํไรพอท่ีจะสามารถใชบ้ริหารจดัการสาํนกังานใหญ่

ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จําเป็นต้องขยายสาขาท่ี 2 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต  

หากบริษทัฯ ไม่เร่ิมลงทุนตั้ งแต่เน่ิน ๆ ในขณะท่ีกฎหมายอนุญาตให้ต่างชาติไปลงทุนไดแ้ลว้ ผลจะ 

คลา้ย ๆ ในประเทศเวียดนามท่ีบริษทัฯ ไม่ไดเ้ขา้ไปในช่วงท่ีกฎหมายอนุญาตให้ดาํเนินการได ้จนถึง

ขณะน้ีบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปลงทุนไดแ้ลว้ 

นายพจน์ สัจจิพานนท ์- ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษทัฯ มีแผนจะขยายสาขาในประเทศไทยมากนอ้ยเพียงใด ภายใน

ระยะเวลา 5 ปี เพ่ือใหส้ามารถชดเชยผลขาดทุนจากการลงทุนในต่างประเทศได ้

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ ประเทศไทยยงัมีโอกาสในการขยายสาขา โดยร้อยละ 96 ของธุรกิจของบริษทัฯ อยู่

ในประเทศไทย ซ่ึงบริษทัฯ มีนโยบายในการเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองโดยจะเนน้การเปิด

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ขนาดเลก็ (2,000 - 3,000 ตารางเมตร) ซ่ึงเป็นรูปแบบฟดูเซอร์วิส หรือ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ขนาด

กลาง (5,000 ตารางเมตร) ซ่ึงเป็นรูปแบบอีโค พลสั ท่ีเนน้กลุ่มลูกคา้ผสมผสานระหว่างร้านโชห่วยกบัร้านอาหาร 

จะเห็นว่าในเขตกรุงเทพมหานคร บริษทัฯ มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ขนาดเล็กจาํนวนมาก เช่น อ่อนนุช สุขุมวิท 71  

เป็นตน้ เพราะมีร้านอาหารขนาดเล็กจาํนวนมาก และผูป้ระกอบการร้านอาหารเหล่านั้นไม่มีเวลาไปซ้ือสินคา้ใน

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ แต่จะเน้นไปร้านเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณใกลเ้คียง บริษทัฯ จึงมุ่งเน้นการเปิดศูนย์

จาํหน่ายสินคา้ขนาดเลก็โดยเฉพาะในแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือใหใ้กลชิ้ดกบัผูป้ระกอบการกลุ่มน้ี แมว้า่ปัจจุบนั บริษทัฯ 

มีศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบฟูดเซอร์วิส อีโค พลสั รวมถึงศูนยจ์าํหน่ายสินคา้รูปแบบฟูดชอ้ป และสยามโฟรเซ่น

ทัว่ประเทศ มากถึง 50 สาขา แต่กย็งัมีโอกาสท่ีจะเปิดสาขาเพ่ิมเติมไดเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีมีอยา่งต่อเน่ือง 

โดยบริษทัฯ จะมุ่งเน้นศูนย์จาํหน่ายสินค้าขนาด 2,000 - 3,000 ตารางเมตรเป็นหลกั ซ่ึงเหมาะสมกับตลาดใน

เมืองไทยในปัจจุบนั นอกจากน้ี รัฐบาลปัจจุบนัมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมืองรองซ่ึงจะเป็นผลดีต่อธุรกิจของ

บริษทัฯ เน่ืองจากสินคา้ของบริษทัฯ เป็นสินคา้ทัว่ไปท่ีคนไทยตอ้งใช ้ทั้งน้ี บริษทัฯ ไม่สามารถระบุจาํนวนสาขาท่ี

จะเปิดในอนาคตได ้แต่แนวโนม้จะเป็นไปตามการเติบโตของเมืองในแต่ละพ้ืนท่ีดงัท่ีไดอ้ธิบายขา้งตน้ 
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นายวสันต์ พงษพ์ุทธมนต์ - ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีบริษทัฯ มีแผนการลงทุนในประเทศเมียนมาและ

ขยายสาขาเพ่ิมเติมนั้น บริษทัฯ ไดท้าํการศึกษา (Feasibility Study) หรือไม่วา่ มีโอกาสท่ีจะเติบโตและสร้างผลกาํไร

ท่ีมากข้ึน เพ่ือไม่ใหก้าํไรลดลงเช่นในปีท่ีแลว้ไดห้รือไม่ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่าบริษทัฯ ตอ้งถ่วงสมดุลกนัระหว่างกาํไรของปีก่อนและปีปัจจุบนั ทั้งน้ี บริษทัฯได้

ระมดัระวงัในการลงทุนเพ่ือใหเ้ป็นไปตามขีดความสามารถของบริษทัฯ โดยตอ้งพิจารณาโอกาส และช่องทางการ

ทาํกาํไรดว้ย 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ - ผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมวา่ ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ของบริษทัฯ ส่วนมากเป็นรูปแบบการเช่า 

หรือ การถือครองกรรมสิทธ์ิ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่เป็นการเช่าโดยส่วนมาก  

นายพจน์ สัจจิพานนท ์- ผูถื้อหุน้ สอบถามว่าสาํหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย ท่ีขณะน้ีมีค่าใชจ่้ายประมาณ 200 

ลา้นบาท ถา้บริษทัฯ จะเปิดสาขาท่ี 4 และสาขาท่ี 5 จะตอ้งมีค่าใชจ่้ายอีกจาํนวนเท่าใด 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ สาํหรับประเทศอินเดีย สาํนกังานใหญ่สามารถรองรับได ้6-7 สาขา ฉะนั้น จะยงัไม่

มีการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี และบริษทัฯ ก็ไดว้างแผนการเปิดสาขาให้อยู่ในเมืองท่ีใกลเ้คียงกนัเพ่ือไม่ให้เกิด

ค่าใชจ่้ายเพ่ิมในส่วนของสาํนกังานใหญ่ 

นายคธาเทพ พาณิชยอ์าํนวยสุข - ผูถื้อหุ้น สอบถามเก่ียวกบังบประมาณในการลงทุนของปีน้ีว่าการขยายสาขา 

ในประเทศและในต่างประเทศ จะใชง้บประมาณเท่าใด 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงว่า ตามแผนงานของบริษทัฯ ท่ีกาํหนดไว ้จะใชง้บประมาณในการลงทุนประมาณ  

8 พนัลา้นบาทในปี 2562 อยา่งไรกดี็ ขณะน้ีมีการชะลอการขยายสาขาในประเทศอินเดียเพ่ือรอพิจารณาผลกาํไรจาก

สาขาท่ีเปิดดาํเนินการแลว้อย่างน้อย 1 สาขา ในส่วนประเทศกัมพูชานั้น หากบริษทัฯ ไม่ได้ทาํเลท่ีดี ก็จะไม่

ดาํเนินการขยายสาขา 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่ายบริหาร

เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ขา้งตน้ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรองรายงานของ 

ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,687,593,203 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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หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 1 อีก 4 ราย ถือหุ้นจาํนวน 286,702 หุ้น  

ทําให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 444 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,687,593,203 หุ้น จากจํานวนหุ้นท้ังหมด 

4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.65819 

2.2  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ประกาศจ่าย

โดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังที่ 5/2561 เมือ่วนัที่ 8 สิงหาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือ

รับทราบ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล แจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 

สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีของบริษทัฯ สําหรับงวด

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท สาํหรับจาํนวนหุน้ทั้ งหมด

จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 1,920,000,000 บาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 

2561  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่

ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 

5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 

ท่ีประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 

ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 2.1 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมตักิารประกาศจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย  

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแมค็โคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย

ของบริษทัฯ  

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวด

สุดท้ายประจาํปี 2561 จาํนวน 0.56 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัทั้ งหมด รวมทั้ งส้ิน 4,800,000,000 หุ้น  

รวมเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในคราวน้ีเป็นเงินทั้ งส้ิน 2,688,000,000 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  

22 พฤษภาคม 2562 ดงันั้น เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้ตามรายละเอียดในระเบียบวาระท่ี 2.2 
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รวมเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2561 ทั้งส้ิน จาํนวน 4,608,000,000 บาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.5 

ของกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2561 และขออนุมติัไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากเงินสาํรอง

ตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มียอดเท่ากบั 240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวด

สุดทา้ยประจาํปี 2561 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมติัให้ประกาศ

จ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2561 ในอตัรา 0.56 บาทต่อ 1 หุน้ รวม 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 

2,688,000,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 และอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งจดัสรรเงิน

สํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากเงินสํารองตามกฎหมาย ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มียอดเท่ากับ 

240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  4,687,593,203  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 2.1 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 15 ของบริษทัฯ กาํหนดว่าในการประชุม

สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียง

ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ดงันั้น ในการประชุมคร้ังน้ี 

กรรมการของบริษทัฯ ครบวาระท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 1/ กรรมการสรรหาและ
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กาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ  

4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ  

5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของ

บริษทัฯ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ซ่ึงปรากฏ

ว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระน้ี ไดพิ้จารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ควรได้รับเลือกตั้ งกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบัติเหมาะสม และมี

ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ 

1. นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ  กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/

กรรมการตรวจสอบ 

2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ / รองประธานกรรมการท่ี 1/ กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ  

4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ  

5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ีและ นายณรงค ์เจียรวนนท ์กรรมการ และนางสุชาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการ

ท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ไดร่้วมกนัตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นายปรีชา ไชยวรรณ - ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ทาํหนา้ท่ีอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สอบถาม

วา่ ตามท่ีมีกรรมการหน่ึงท่านไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียน 3 แห่ง และในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียนอีก 15 แห่งนั้น และในขอ้มลูการประชุมคณะกรรมการในปี 2561 พบวา่ท่านเขา้ประชุม จาํนวน 4 คร้ัง จาก

ทั้งหมด 7 คร้ัง ในกรณีน้ี จึงสงสยัวา่ ท่านจะมีเวลาในการทุ่มเทใหก้บับริษทัฯ ไดเ้พียงใด 

นายณรงค ์เจียรวนนท ์ช้ีแจงว่า ตนมีภาระหนา้ท่ีหลายแห่ง และไดป้ระกอบธุรกิจอยู่ในประเทศจีน และเป็นผูร่้วม

เปิดเทสโก ้โลตสัสาขาแรก ดงันั้น จึงมีประสบการณ์ดา้นธุรกิจคา้ปลีก-คา้ส่งท่ีเป็นประโยชนต่์อบริษทัฯ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า แมว้่าบางคร้ังนายณรงค ์เจียรวนนท ์ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ 

เน่ืองจากติดภารกิจ แต่นายณรงค ์เจียรวนนท ์ไดมี้การติดตามและใหค้าํแนะนาํเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ อยูเ่สมอ 

เช่น ดา้นโลจิสติกส์ รวมถึงการให้คาํแนะนาํในดา้นการลงทุนในประเทศจีนท่ีบริษทัฯ กาํลงัดาํเนินการเพ่ือเปิด
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สาขาในเมืองกวางโจว ดว้ยคาํแนะนาํจากนายณรงค์ เจียรวนนท์ จึงทาํให้บริษทัฯ มีความเส่ียงจากการลงทุนลด

นอ้ยลง 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน

กรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  

อน่ึง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  

1. นายชัยวฒัน์ วบูิลย์สวสัดิ์ กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการกํากบัดูแลกจิการ/ กรรมการตรวจสอบ 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  4,687,593,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย  1 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000 

- งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000 

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000  

2. นายก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์  กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  4,687,593,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000 

- งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

3. นายณรงค์ เจยีรวนนท์ กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,527,809,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.59134  

- ไม่เห็นดว้ย  159,783,901 เสียง คิดเป็นร้อยละ  3.40866 

- งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000  

4. นายอดเิรก ศรีประทักษ์ กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,687,593,203  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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5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  4,687,312,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.99401 

- ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000 

- งดออกเสียง  280,702 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00599 

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 2.1 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม แจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2562 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิ

ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชนต์อบแทนใน

ลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และกําหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงได้ และไม่

กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ี

จะไดรั้บค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และตามท่ีท่ีประชุมสามญั 

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 ได้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ตามตาํแหน่ง ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 

องค์ประกอบค่าตอบแทน บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี 

1.  ค่าตอบแทนประจาํ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย  

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย  

 

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 

2. เงนิโบนัสประจาํปี  23.04 ลา้นบาท 

3. สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี 
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คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้มีความเห็น

ว่า ควรกาํหนดค่าตอบแทนและเงินโบนสั ประจาํสําหรับปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการ เท่ากบัค่าตอบแทนประจาํ

สาํหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

บาท/ท่าน/

เดอืน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดอืน 

บาท/ท่าน/

ปี 

1. ค่าตอบแทนประจาํ 

- 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 

 

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 

2. เงนิโบนัสประจาํปี เสนอจ่าย 23.04 ลา้นบาท2) 23.04 ลา้นบาท        

3. สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นสําหรับงบกาํไรสุทธิประจาํปี 2561 โดยประธาน

กรรมการ  บริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรใหก้รรมการบริษทัฯ แต่ละคน 

ทั้งน้ี มาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไป

ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการสาํหรับปี 2562 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

(มติ 2 ใน 3 เท่ากบั 3,125,062,802 หุน้ หรือเท่ากบัร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมติัใหก้าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

สาํหรับปี 2562 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  4,687,594,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  
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- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

 ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากวาระท่ี 2.1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจาํนวน 1,000 หุ้น ทาํให้มี 

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 445 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,687,594,203 หุ้น จากจาํนวนหุ้นท้ังหมด 4,800,000,000 

หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.65821 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร -  

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั กาํหนดให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้  

เน่ืองจาก นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 6112 นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดค้รบ

วาระท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

มีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งนายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  

นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว

ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั  

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน

ทั้งส้ิน 6,820,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 4.4 ของค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่

รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบ ซ่ึง

ไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับระยะเวลา

บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว  
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้งนายเจริญ  

ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112  

นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็น

ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย 

สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้และอนุมติั

ค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบัญชีดังกล่าวเป็นจํานวนเงิน 6,820,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 4.4 ของ

ค่าตอบแทนสาํหรับปี 2561 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้

และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างการตรวจสอบซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี ดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  4,687,594,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณากจิการอืน่ ๆ 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ระเบียบวาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ ตอบขอ้ซักถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุ้น และไม่ควรพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ อีกในระเบียบวาระน้ี เน่ืองจากตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านั้น เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม และไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในระเบียบวาระน้ีแต่อยา่งใด 

เลขานุการท่ีประชุม ได้แจ้งให้ผู ้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พร้อมทั้งแจง้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 

วนั หากผูถื้อหุ้นมีขอ้สังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจง้เลขานุการบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวนัประชุม 

นอกจากน้ี ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป บริษทัฯ จะจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุม

ทั้งหมด รวมทั้งรายงานประจาํปี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code ตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายทางไปรษณีย ์อยา่งไรกดี็ บริษทัฯ จะจดัเตรียมเอกสารดงักล่าวในฉบบั

รูปเล่มไวใ้หท่้านผูถื้อหุน้ในวนัประชุม 

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.38 นาฬิกา 
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ลงช่ือ_______________________________ 

(นายอาสา สารสิน) 

ประธานท่ีประชุม 

  

 

 

ลงช่ือ_______________________________ 

(นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม) 

เลขานุการท่ีประชุม 
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