เวลาและสถานที่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ของ
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ประชุ มเมื่ อ วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิ กา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริ ษ ทั สยามแม็ค โคร จํา กัด
(มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษทั ฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 14 ท่าน (คิดเป็ นร้อยละ 93.33333 ของกรรมการทั้งหมด)
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายประเสริ ฐ จารุ พนิช
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ

14. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จ
สยามแม็คโคร
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโคร สายงาน
บริ หารการเงิน

กรรมการบริษทั ฯ ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 1 ท่าน
1. นายโชติ โภควนิช

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ

เลขานุการบริษทั ฯ
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม
ผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
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ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทั ฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวนิ โลบล ตั้งประสิ ทธิ์ แห่ ง บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด ทําหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
เริ่มการประชุม
นายอาสา สารสิ น กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
(“ประธานฯ”) และกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุม 14 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 93.33333 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ประธานฯ จึ งกล่าวเปิ ดการประชุ ม เพื่ อพิ จารณาเรื่ องต่ าง ๆ ตามระเบี ยบวาระที่ ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสื อเชิ ญ
ประชุม และมอบหมายให้ นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม รายงานจํานวนผูถ้ ือหุ น้
ที่เข้าร่ วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ มาเข้าร่ วมประชุมรวม 430 ราย โดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ด้วยตนเองจํานวน 42 ราย และผูถ้ ื อหุ ้นที่ มอบฉันทะจํา นวน 388 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 4,687,183,401 หุ ้น จาก
จํานวนหุ น้ ทั้งหมด 4,800,000,000 หุ น้ หรื อเท่ากับร้อยละ 97.64965 ครบเป็ นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32
หมายเหตุ
ได้ มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มในระหว่ างการประชุม ทําให้ จาํ นวนผู้ถือหุ้ นที่ เข้ าร่ วมประชุมข้ างต้ นเปลี่ยนไป
ในแต่ ละระเบียบวาระ ทําให้ ท้ายที่ สุด มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุมรวม 445 ราย โดยเป็ นผู้ถือหุ้ นที่ มาด้ วยตนเอง
จํานวน 55 ราย และผู้ถือหุ้ นที่ มอบฉั นทะจํานวน 390 ราย นั บจํานวนหุ้ นได้ 4,687,594,203 หุ้ น จากจํานวนหุ้ น
ทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 97.65821
บริ ษทั ฯ ได้แจ้งมติของที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อ หุ ้นประจําปี 2561 ประธานฯ ได้แ จ้งต่ อที่ ประชุ มว่า ตั้งแต่ ปี 2562
เป็ นต้นไป จะไม่มีการบรรจุวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ผ่านมาอีก ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ส่ง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงาน
การประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม เรี ยบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ในการกําหนด
ระเบี ยบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเพิ่ มระเบี ยบวาระการ
ประชุมและเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ หลักเกณฑ์
การดําเนิ นการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอเพิ่มระเบียบวาระหรื อเพิ่ มชื่ อ
กรรมการแต่อย่างใด
หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดงั ต่อไปนี้
ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ ละระเบี ยบวาระซึ่ งใช้วิธีชูมือ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้กรอก
ความประสงค์ที่ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยงลงในบัตรลงคะแนน พร้ อมทั้งลงลายมื อชื่ อในบัตร และเจ้าหน้าที่
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บริ ษทั ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง โดยจะไม่เก็บบัตรสําหรับกรณี เห็นด้วย ยกเว้น
การลงคะแนนเสี ยงในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้น
จากตําแหน่งตามระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็ นเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้การดําเนิ นการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
จะเก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระเมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ น เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสี ยงต่อไป
ผู ถ้ ื อ หุ ้น และผู ร้ ั บ มอบฉัน ทะมี ค ะแนนเสี ย งหนึ่ ง เสี ย งต่ อ หนึ่ ง หุ ้น โดยผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสี ยงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงอย่างใดอย่างหนึ่ งเท่านั้น เว้นแต่
ผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุ ้นเท่านั้น จึงจะ
สามารถลงคะแนนเสี ยงแบบแยกคะแนนเสี ยงได้ โดยรวมคะแนนเสี ยงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงที่
มีอยู่ ทั้งนี้ หากผูร้ ับมอบฉันทะที่เป็ น Custodian ออกเสี ยงไม่ครบจํานวนเสี ยงที่ มีจะถือว่าเสี ยงที่ขาดเป็ นการงดออก
เสี ยง
ในการลงมติออกเสี ยงในระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2.1 ระเบียบวาระที่ 3 ระเบียบวาระที่ 4 และระเบียบวาระที่
6 ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในการลงมติ ออกเสี ยงในระเบี ยบวาระที่ 5 เพื่ออนุ มตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
ในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้า
ร่ วมประชุ ม และส่ วนที่ เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ เห็นด้ว ยในระเบี ย บวาระนั้น ๆ ทั้ง นี้ ในการพิ จ ารณา
คะแนนเสี ย งดัง กล่ า ว จะคํา นึ ง ถึ ง การลงคะแนนเสี ยงที่ ผถู ้ ือหุ ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสื อมอบ
ฉันทะด้วย หากระเบียบวาระใดที่ไม่มีผใู ้ ดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะสรุ ปว่าในระเบียบวาระนั้น ๆ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ
สําหรับบัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจน
ว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทําเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็ นด้วย
หรื อทําเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่านั้น เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในบางระเบียบวาระประธานฯ อาจจะกําหนดวิธีการนับคะแนนเสี ยงเป็ นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ และจํานวนหุ น้ ที่ผถู ้ ือหุ น้ ถืออยูซ่ ่ ึ งมาประชุมในวันนี้ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
แล้ว ประธานฯ จึงเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กาํ หนดในหนังสื อเชิญประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น และงบกระแสเงินสด ที่ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบแล้ ว รวมทั้ ง
รายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อยสิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ประธานฯ รายงานต่ อที่ ประชุ มเพื่ อให้ที่ประชุ มพิ จารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด ที่ ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั สยามแม็ค โคร จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ตามสําเนาที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริ หารการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นายปรี ชา ไชยวรรณ - ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ทําหน้าที่อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ สอบถาม
2 ประเด็น ในส่ วนของงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. ในหน้า 162 ของรายงานประจําปี 2561 (งบแสดงฐานะทางการเงิ น) ในส่ วนของ “หนี้ สินไม่หมุนเวียน”
ในงบการเงินรวม แสดงรายการ “เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน” ในปี 2561 จํานวน 7,002,261,007
บาท ขณะที่ ในปี 2560 มี เ พี ย ง 2,018,569,308 บาท ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นประมาณ 5,000 ล้า นบาท จึ งอยากทราบ
เหตุผลในการเพิ่มขึ้นของเงินส่ วนนี้ และ ในหน้า 163 ของรายงานประจําปี 2561 บริ ษทั ฯ มี “กําไรสะสมที่
ยังไม่ได้จดั สรร” จํานวน 13,001,626,839 บาท จึงอยากทราบว่าเหตุใดจึงไม่ใช้เงินส่ วนนี้ แทนการกูย้ ืมเงิน
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
2. ในหน้า 171 ของรายงานประจําปี 2561 (งบกระแสเงิ นสด) แสดงรายการ “กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ได้มาจาก
กิจกรรมการดําเนิ นงาน” ในงบการเงินรวมในปี 2561 จํานวน 6,011,602,811 บาท ซึ่ งในปี 2560 มีจาํ นวน
11,927,825,647 บาท นั่น แสดงว่ า ปริ ม าณการขายสิ น ค้า ของบริ ษ ัทฯ ลดลงประมาณ 5,900 ล้า นบาท
ถูกต้องใช่หรื อไม่
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ชี้แจงดังนี้
1. หากพิจารณาจากงบแสดงฐานะทางการเงิน ในหน้า 162 ของรายงานประจําปี 2561 จะเห็นว่า ในปี 2560
บริ ษทั ฯ มี “เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที่ ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่ งปี ” จํานวน 2,006,488,895
บาท ขณะที่ ในปี 2561 ไม่มีเงิ นกูย้ ืมในส่ วนนี้ ซึ่ งถือเป็ นวิธีการจัดสรรการใช้วงเงิ นให้เหมาะสมกับการ
ดําเนินธุรกิจ เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีการขยายธุรกิจในต่างประเทศซึ่ งต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานในการคืน
ทุน บริ ษทั ฯ จึงเลือกใช้วงเงินกูร้ ะยะยาวเพื่อใช้ในการลงทุนในต่างประเทศ
สําหรับเหตุผลที่ ไม่นาํ กําไรสะสมมาจัดสรร เนื่ องจากการใช้เงิ นของบริ ษทั ฯ ต้องแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
การลงทุนในประเทศไทย การจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้น และ การลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม
หากพิจารณาอัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนของบริ ษทั ฯ จะเห็นว่ามีสดั ส่ วนอยูใ่ นระดับที่ต่าํ มาก
2. ในเรื่ องของกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯ ที่ลดลง ตัวแปรสําคัญที่ทาํ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง คือ สิ นค้า ซึ่ งในปี
2560 บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการสิ นค้าที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง สิ นค้าจึ งลดลง และในระหว่างปี ได้มีการ
ขยายสาขาเพิ่ ม ขึ้ น ทั้ง ในประเทศและต่ า งประเทศ ฉะนั้น บริ ษ ัท ฯ จึ ง มี ก ารลงทุ น ในสิ น ค้า เพิ่ ม ขึ้ น
ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ก็มีเจ้าหนี้ การค้าที่ ถึงกําหนดต้องชําระหนี้ จึ งเป็ นตัวแปรสําคัญที่ ทาํ ให้บริ ษทั ฯ มี
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กระแสเงินสดลดลง อย่างไรก็ดี ในแง่ของการบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียน ยังไม่มีสิ่งที่เป็ นเครื่ องบ่งชี้
ว่ามีการบริ หารจัดการด้อยลงกว่าเดิม โดยพิจารณาจากจํานวนวันของสิ นค้าคงคลังซึ่ งยังคงที่ เหมือนปี ที่
ผ่านมา
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไร
ขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด ที่ ผสู ้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังกล่าว
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงมีมติ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด
ที่ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,687,306,501

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
ในระเบียบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ มเพิ่ มจากขณะเปิ ดประชุ มอี ก 10 ราย ถือหุ้ นจํานวน 123,100 หุ้ น
ทํา ให้ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาเข้ า ร่ วมประชุ มรวม 440 ราย นั บจํา นวนหุ้ นได้ 4,687,306,501 หุ้ น จากจํา นวนหุ้ นทั้ ง หมด
4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 97.65222
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้

2.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่ม
ธุ รกิ จสยามแม็คโคร สรุ ปรายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ ผ่านมาตาม
รายละเอียดที่ ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 และสําเนางบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด ที่ ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง
รายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร และนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโคร
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สายงานบริ หารการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ - ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า สําหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนในประเทศ
ใดบ้าง และมีการตั้งเป้ าหมายว่าต้องขยายสาขาถึงจํานวนใดเพื่อให้ถึงจุดคุม้ ทุน
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงว่า วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ เป็ นที่หนึ่ งในธุ รกิจที่บริ ษทั ฯ ดําเนิ นการอยู่ คือ ธุ รกิจ
เกี่ยวกับอาหาร ดังนั้น เพื่อตอบรับวิสยั ทัศน์น้ ี บริ ษทั ฯ ไม่สามารถดําเนิ นธุ รกิ จในประเทศไทยเพียงประเทศเดี ยว
บริ ษทั ฯ จึงได้วางแผนในการขยายสาขาไปยังต่างประเทศมาระยะหนึ่ งแล้ว ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชี ยเป็ นภูมิภาคที่ธุรกิ จ
ด้า นอาหารเติ บ โตมากที่ สุ ด แต่ หลายประเทศยังไม่ มีค วามพร้ อมสําหรั บบริ ษ ทั ต่ า งชาติ ที่จะเข้า ไปลงทุ น เช่ น
กฎหมาย ประชาชนในประเทศนั้น ๆ อํานาจทางการเงิ น และบางประเทศยังไม่เปิ ดรั บการลงทุ นจากต่ า งชาติ
ทั้งนี้ ประเทศในกลุ่มอาเซี ยนมีโอกาสทุกประเทศ แต่บริ ษทั ฯ จะต้องศึกษาตลาดของประเทศที่น่าสนใจก่อน และ
บริ ษทั ฯ ต้องมี ความพร้ อมด้วย เช่ น ประเทศอิ นเดี ย มี ร้านโชห่ วยประมาณ 15 ล้านราย มี ประชากรในประเทศ
ประมาณ 1,300 ล้านคน ทั้งนี้ การลงทุนในประเทศอินเดียไม่ใช่เรื่ องง่าย แต่บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเริ่ มต้นเข้าไปเมื่อมี
โอกาส โดยบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้ง Boston Consulting Group (BCG) เป็ นที่ปรึ กษาเพื่อให้ทาํ การศึกษาตลาดในประเทศ
อินเดี ยให้แก่บริ ษทั ฯ ก่อนเข้าไปลงทุน สําหรับประเทศกัมพูชา แม้มีประชากรโดยประมาณเพียง 16 ล้านคน แต่
ประเทศกัมพูชาสามารถทําการค้าขายโดยใช้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหาจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ในขณะที่ประเทศอื่นต้องทําการค้าขายโดยใช้สกุลเงินท้องถิ่น เช่น การค้าขายในประเทศลาว
ต้องใช้เป็ นเงินกีบ เมื่อมีการโอนเงินกีบกลับมาในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จะมีเงินกีบเป็ นจํานวนมากซึ่ งไม่สามารถ
นํามาใช้ในประเทศไทยได้ อีกทั้งประเทศลาวมีจาํ นวนประชากรเพียง 6 ล้านคน บริ ษทั ฯ จึงเห็นว่ายังไม่เหมาะสมที่
จะเข้าลงทุนในประเทศลาวในขณะนี้ แม้จะมีความต้องการจากนักลงทุนท้องถิ่นก็ตาม นอกจากนี้ ในบางประเทศ
แม้จะมีการชักชวนจากนักลงทุนท้องถิ่น แต่หากในประเทศนั้น ๆ มีธุรกิจเช่นเดียวกับบริ ษทั ฯ จํานวนมากอยู่แล้ว
บริ ษทั ฯ ก็จะไม่พิจารณาเข้าไปลงทุน
สําหรับการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าในกรุ งพนมเปญ ประเทศกัมพูชา บริ ษทั ฯ ได้รับการต้อนรับอย่างดี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีแผนที่ จะเปิ ดศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าที่ประเทศเมียนมา ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยเกี่ ยวกับการดําเนิ นการเรื่ องดังกล่าวเรี ยบร้อยแล้ว ประเทศเมียนมามีประชากรประมาณ 55 ล้านคน
และยังไม่เคยมี การแก้ไขกฎหมายสําหรั บ การลงทุ นในประเทศเมี ย นมา จนกระทัง่ เมื่ อเร็ ว ๆ นี้ ได้มีการแก้ไ ข
กฎหมายในประเทศเมียนมา ทําให้บริ ษทั ต่างชาติสามารถเข้าไปลงทุนได้ในสัดส่ วนร้อยละ 100 ในธุรกิจค้าส่ ง และ
บริ ษทั ฯ ได้รับการสนับสนุ นจากรัฐบาลปั จจุบนั ของประเทศเมี ยนมาเป็ นอย่างดี เนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ที่
จําหน่ายเป็ นสิ นค้าที่ใช้ในชี วิตประจําวัน ซึ่ งจะไม่ทาํ ให้ประชาชนในประเทศเมียนมาใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟื อย อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ ขายสิ นค้าในราคาที่ เป็ นธรรมเนื่ องจากมี ตน้ ทุ นตํ่า ดังนั้น เมื่ อผูป้ ระกอบการซื้ อสิ นค้าในราคาตํ่า ก็จะ
สามารถขายต่อในราคาที่ไม่สูงมาก เป็ นการช่วยให้ประชากรของประเทศเมียนมาหาซื้ อสิ นค้าในราคาคุม้ ค่า และ
บริ ษทั ฯ ก็สามารถดําเนินธุรกิจได้
ในอดีต การดําเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ ในประเทศไทยในระยะแรกมีการวางแผนงานในการเปิ ดสาขาเพียง 9 สาขา
แต่ในปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ขยายสาขาอย่างต่อเนื่องมากถึง 129 สาขาแล้ว และเห็นโอกาสที่ทุกประเทศในภูมิภาคนี้ จะ
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พัฒนาขึ้นเรื่ อย ๆ เช่นกัน ดังนั้น ผูบ้ ริ หารจึงมองการณ์ไกลในการเข้าลงทุนในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม การลงทุน
เพื่อให้ได้กาํ ไร จําเป็ นต้องใช้เวลาในการคืนทุน แต่บริ ษทั ฯ ก็ได้พฒั นารู ปแบบของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า โดยเน้นการ
เปิ ดศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าขนาดเล็ก (2,000 - 3,000 ตารางเมตร) แทนการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าขนาดใหญ่ (10,000
ตารางเมตร) ในประเทศอิ นเดี ย โดยพิ จารณาจากผลการดําเนิ นงานของผูป้ ระกอบการรายอื่ นที่ เข้าไปเปิ ดศูนย์
จําหน่ ายสิ นค้าขนาดใหญ่ ซึ่ งปั จจุบนั ยังไม่มีกาํ ไร เนื่ องจากขนาดที่ ใหญ่เกิ นไปทําให้ลูกค้าเดิ นไม่ทวั่ ถึง และคน
อินเดี ยไม่ชอบเดิ นทางไกล ดังนั้น จากการศึ กษาของ Boston Consulting Group (BCG) ทําให้พบว่า การเปิ ดศูนย์
จําหน่ายสิ นค้าขนาดเล็กดังกล่าวในเขตชุมชนมีโอกาสจะถึงจุดคุม้ ทุนได้เร็ วกว่า
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ - ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มว่าเหตุใดการลงทุนในศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าขนาดเล็ก (2,000 - 3,000
ตารางเมตร) จึงมีผลกระทบต่อกําไร/รายได้ของบริ ษทั ฯ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่า รายได้/กําไรในประเทศของบริ ษทั ฯ ไม่ได้นอ้ ยลง และยังคงเติบโตอยู่ ทั้งนี้ จะต้อง
พิจารณาสิ นค้าที่ขายด้วย โดยบริ ษทั ฯ ไม่ได้ขายสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย แต่เป็ นสิ นค้าจําเป็ นต่อการดํารงชีวิต และปี ที่ผา่ นมา
ราคาไก่ ราคาหมู ปรับลดลงมากตลอดทั้งปี โดยลดลงประมาณร้อยละ 30 แต่ปริ มาณการขายสิ นค้าดังกล่าวของ
บริ ษทั ฯ ไม่ได้ต่ าํ ลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม แม้บริ ษทั ฯ จะขายสิ นค้าได้มากขึ้น แต่ก็ไม่สามารถชดเชยราคาที่ ต่าํ ลง
ของสิ นค้าดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ปัจจุบนั ราคาของสิ นค้าดังกล่าวเริ่ มปรับสูงขึ้นจนเกือบอยูใ่ นระดับราคาปกติแล้ว
สําหรับกําไรที่ลดลงนั้นมาจากการลงทุนในต่างประเทศ ไม่ใช่ในประเทศไทย เนื่ องจากการลงทุนในต่างประเทศ
จะต้องลงทุนในเรื่ องการดําเนินการและอาคารสํานักงานใหญ่ ก่อนจะเปิ ดสาขา
นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ - ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามเพิ่มว่า หากตัดส่ วนของผลการดําเนิ นงานในต่างประเทศแล้ว เมื่อ
พิจารณาเฉพาะผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในประเทศไทย บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรเพิ่มขึ้นหรื อไม่
นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐ าพันธ์ ชี้ แ จงเสริ มว่า ตามรายละเอี ยดในหน้า 164 ของรายงานประจําปี 2561 ในส่ วนของ
งบการเงิ นเฉพาะกิ จการ กําไรสําหรับปี 2561 ยังคงเพิ่มขึ้ นจากปี 2560 ส่ วนยอดขายเพิ่มขึ้ น ร้อยละ 3 เนื่ องจากปี
ที่ ผ่านมามูลค่ าของสิ นค้าบางรายการตํ่าลง เช่ น ราคาหมู ราคาไก่ และ นํ้ามันพื ช เป็ นต้น ทําให้ยอดขายลดลง
ประมาณ 3 พันล้านบาท
ในส่ วนของการลงทุนในต่างประเทศ บริ ษทั ฯ จะมีค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสํานักงานใหญ่ และจัดทําระบบงานต่าง ๆ
ซึ่ งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ก่อนการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า และในทางบัญชี จะต้องลงบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายของ
บริ ษทั ฯ ในทันที ฉะนั้น ในปี 2561 จึ งมี ค่าใช้จ่ายสําหรั บการเริ่ มดําเนิ นการในประเทศอิ นเดี ย ประเทศกัมพูชา
ประเทศจีน และประเทศเมียนมา
นายนฤดล นวลนิ่ม - ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า
1. ณ ปั จจุบนั สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ ในส่ วนของกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคา และค่าตัด
จําหน่ าย (EBITDA) บริ ษทั ฯ มี กาํ ไรหรื อขาดทุ นมากน้อยเพี ยงใด และเฉพาะในส่ วนของต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯ จะต้องขาดทุนต่อปี ประมาณเท่าใด
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2. เนื่ องจากมีข่าวว่า CPALL น่ าจะได้ต่อสัญญาเพื่อไปลงทุนที่ ประเทศกัมพูชา ดังนั้น หาก CPALL ได้ไป
ลงทุนในประเทศกัมพูชาด้วย จะมีการดําเนิ นงานร่ วมกับบริ ษทั ฯ บ้างหรื อไม่ เช่น การใช้พ้ืนที่คลังสิ นค้า
หรื อสิ่ งอื่นใดร่ วมกับบริ ษทั ฯ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ได้ช้ ีแจง ดังนี้
1. ในประเทศอินเดีย ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งสํานักงานใหญ่ และจัดจ้างบุคลากร เพื่อเตรี ยมการสําหรับการเปิ ด
ศู น ย์จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า ซึ่ งในปี 2561 มี ก ารเปิ ดสาขา จํา นวน 2 สาขา สํา หรั บ ศู น ย์จ ํา หน่ า ยสิ น ค้า ที่ เ ปิ ด
ดําเนิ นการแล้วยังมีผลขาดทุน เนื่ องจากสาขาแรกเพิ่งเปิ ดดําเนิ นการได้ประมาณครึ่ งปี สาขาที่ 2 เพิ่งเปิ ด
ดําเนิ นการเมื่อเดื อนพฤศจิ กายน 2561 ส่ วนสาขาที่ 3 เพิ่งเปิ ดดําเนิ นการเมื่อเดื อนมกราคม 2562 จึ งมีผล
ขาดทุนในทุก ๆ สาขาที่ประเทศอินเดีย ส่ วนของประเทศกัมพูชาก็เช่ นเดี ยวกัน แต่สาํ นักงานใหญ่จะเล็ก
กว่าที่ประเทศอินเดียเล็กน้อย เนื่ องจากประเทศกัมพูชามีขนาดเล็ก กล่าวโดยสรุ ป บริ ษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ท้ งั สิ้ นประมาณ 500-600 ล้านบาท
2. บริ ษทั ฯ ยังไม่ได้หารื อกับ CPALL เกี่ ยวกับเรื่ องนี้ แต่ หากมี ส่ิ งใดที่ สามารถร่ วมมื อกันได้ บริ ษทั ฯ ก็มี
ความสนใจ ทั้งนี้ ต้องเป็ นไปตามมาตรฐานการทําธุรกิจปกติกบั บุคคลทัว่ ไป โดยไม่มีการให้สิทธิ พิเศษแต่
อย่างใด เช่น หาก CPALL จะใช้โกดังของบริ ษทั ฯ ก็จะต้องมีการจ่ายค่าเช่าในราคาที่เป็ นธรรม เป็ นต้น แต่
ขณะนี้ยงั ไม่มีการหารื อกันแต่อย่างใด
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ ได้ช้ ี แจงเพิ่มเติ มว่า สําหรับการลงทุนของ CPALL ในประเทศกัมพูชา หากมี
โอกาสก็ส ามารถร่ วมมื อ กันได้ เช่ น การจัด ซื้ อร่ วม การแลกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ น ข้อมูลข่ า วสาร การ
ฝึ กอบรมบุคลากร เช่น ในประเทศไทยมีนกั เรี ยน นักศึกษาจากสถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์มาทํางาน
ในบริ ษทั ฯ อย่างไรก็ดี ในการดําเนินการดังกล่าวต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ arm’s length basis
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผูถ้ ือหุน้ สอบถามดังนี้
1. ตามที่ราคาของสิ นค้า ได้แก่ ราคาหมู ราคาไก่ ตํ่าลงในปี ที่ แล้ว สําหรับปี นี้ บริ ษทั ฯ สามารถปรับเพิ่ มได้
หรื อไม่
2. สําหรับการลงทุนในต่างประเทศที่ แจ้งว่าปี แรกจะมีผลขาดทุน ในปี 2562 ยังจะมีการขาดทุนอยู่หรื อไม่
สําหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ได้ตอบข้อสอบถาม ข้อ 1 ดังนี้
1. ราคาหมู ราคาไก่ กําลังค่อย ๆ ปรับขึ้นในช่วงนี้ ซึ่ งมีผลต่อการเติบโตในไตรมาสแรก และอีกหนึ่ งปั จจัยที่
มีผลกระทบต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ คื อ การปรับปรุ งมาตรฐานบัญชี ในการรับรู ้การเช่ า โดยบริ ษทั ฯ
ต้องลงบัญชี ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า โดยนําค่าเช่ าทั้งจํานวนตลอดอายุสัญญาเช่ามาหาร
ด้วยอายุสัญญาเช่า ดังนั้น ในระยะเริ่ มต้นของการดําเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ต้องบันทึกค่าเช่าสู งกว่าที่บริ ษทั ฯ
จ่ายจริ ง
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นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ได้ตอบข้อสอบถาม ข้อ 2 ดังนี้
2. ในปี 2562 บริ ษทั ฯ จะยังมีผลขาดทุนสําหรับการลงทุนในประเทศอินเดียอยู่ และคาดการณ์ว่าจะใช้เวลา
ประมาณ 4-5 ปี จึงจะมีกาํ ไร โดยปี 2563 สาขาอาจจะเริ่ มมีกาํ ไรบ้าง เนื่ องจากบริ ษทั ฯ ลงทุนในครั้งเดี ยว
และเปิ ดดําเนิ นการ 3 สาขาในเวลาไล่เลี่ยกัน สําหรับการลงทุนนั้นไม่ควรเร่ งเปิ ดสาขาตามแผนทั้งหมดใน
ปี แรก เนื่ องจากจะต้องศึกษาตลาดภายหลังจากที่ได้เปิ ดดําเนิ นการแล้วไปอีกระยะหนึ่ ง ทั้งนี้ ในระยะ 1-2
ปี แรก บริ ษทั ฯ จะมี ค่าใช้จ่ายสู งมาก ซึ่ งบริ ษทั ฯ ถื อเป็ นการลงทุ น แต่ ในทางบัญชี ถือว่าเป็ นค่ าใช้จ่าย
นอกจากนี้ ในปลายปี บริ ษทั ฯ มีแผนที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มในเมืองย่างกุง้ ประเทศเมียนมา และมีแผนที่จะเปิ ด
อีก 2 สาขา ที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน
นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐ าพันธ์ ได้ช้ ี แ จงเพิ่ มเติ มว่า ในส่ วนของการรั บรู ้ กระแสเงิ นสดในประเทศกัมพูชา
ปั จจุบนั สาขาแรกในประเทศกัมพูชาสามารถสร้างกําไรได้ภายในปี แรก ซึ่ งตามแผนงานที่ วางไว้เดิ มนั้น
จะต้องเปิ ดดําเนินการสาขาแรกอย่างน้อย 2 ปี จึงจะมีกาํ ไรพอที่จะสามารถใช้บริ หารจัดการสํานักงานใหญ่
ได้ อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษัท ฯ จํา เป็ นต้อ งขยายสาขาที่ 2 เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการแข่ ง ขัน ในอนาคต
หากบริ ษ ทั ฯ ไม่ เ ริ่ มลงทุ นตั้งแต่ เนิ่ น ๆ ในขณะที่ กฎหมายอนุ ญาตให้ต่ างชาติ ไ ปลงทุ นได้แ ล้ว ผลจะ
คล้าย ๆ ในประเทศเวียดนามที่ บริ ษทั ฯ ไม่ได้เข้าไปในช่ วงที่ กฎหมายอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการได้ จนถึ ง
ขณะนี้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้แล้ว
นายพจน์ สัจจิพานนท์ - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า บริ ษทั ฯ มีแผนจะขยายสาขาในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สามารถชดเชยผลขาดทุนจากการลงทุนในต่างประเทศได้
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่า ประเทศไทยยังมีโอกาสในการขยายสาขา โดยร้อยละ 96 ของธุรกิจของบริ ษทั ฯ อยู่
ในประเทศไทย ซึ่ งบริ ษทั ฯ มีนโยบายในการเปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นการเปิ ด
ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าขนาดเล็ก (2,000 - 3,000 ตารางเมตร) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบฟูดเซอร์ วิส หรื อ ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าขนาด
กลาง (5,000 ตารางเมตร) ซึ่ งเป็ นรู ปแบบอีโค พลัส ที่เน้นกลุ่มลูกค้าผสมผสานระหว่างร้านโชห่ วยกับร้านอาหาร
จะเห็ นว่าในเขตกรุ งเทพมหานคร บริ ษทั ฯ มี ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าขนาดเล็กจํานวนมาก เช่ น อ่อนนุ ช สุ ขุมวิท 71
เป็ นต้น เพราะมีร้านอาหารขนาดเล็กจํานวนมาก และผูป้ ระกอบการร้านอาหารเหล่านั้นไม่มีเวลาไปซื้ อสิ นค้าใน
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าขนาดใหญ่ แต่ จะเน้นไปร้ านเล็ก ๆ ที่ ต้ งั อยู่บริ เวณใกล้เคี ยง บริ ษทั ฯ จึ งมุ่งเน้นการเปิ ดศูนย์
จําหน่ายสิ นค้าขนาดเล็กโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้ใกล้ชิดกับผูป้ ระกอบการกลุ่มนี้ แม้วา่ ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ
มีศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารู ปแบบฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส รวมถึงศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้ารู ปแบบฟูดช้อป และสยามโฟรเซ่ น
ทัว่ ประเทศ มากถึง 50 สาขา แต่กย็ งั มีโอกาสที่จะเปิ ดสาขาเพิ่มเติมได้เพื่อตอบสนองความต้องการที่มีอย่างต่อเนื่ อง
โดยบริ ษ ทั ฯ จะมุ่ งเน้นศู นย์จาํ หน่ า ยสิ นค้า ขนาด 2,000 - 3,000 ตารางเมตรเป็ นหลัก ซึ่ งเหมาะสมกับ ตลาดใน
เมืองไทยในปั จจุบนั นอกจากนี้ รัฐบาลปั จจุบนั มีการส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวเมื องรองซึ่ งจะเป็ นผลดี ต่อธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ เนื่ องจากสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้าทัว่ ไปที่คนไทยต้องใช้ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่สามารถระบุจาํ นวนสาขาที่
จะเปิ ดในอนาคตได้ แต่แนวโน้มจะเป็ นไปตามการเติบโตของเมืองในแต่ละพื้นที่ดงั ที่ได้อธิ บายข้างต้น
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นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ - ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามเพิ่มเติ มว่า ตามที่ บริ ษทั ฯ มีแผนการลงทุนในประเทศเมียนมาและ
ขยายสาขาเพิ่มเติมนั้น บริ ษทั ฯ ได้ทาํ การศึกษา (Feasibility Study) หรื อไม่วา่ มีโอกาสที่จะเติบโตและสร้างผลกําไร
ที่มากขึ้น เพื่อไม่ให้กาํ ไรลดลงเช่นในปี ที่แล้วได้หรื อไม่
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงว่าบริ ษทั ฯ ต้องถ่วงสมดุลกันระหว่างกําไรของปี ก่อนและปี ปั จจุบนั ทั้งนี้ บริ ษทั ฯได้
ระมัดระวังในการลงทุนเพื่อให้เป็ นไปตามขีดความสามารถของบริ ษทั ฯ โดยต้องพิจารณาโอกาส และช่องทางการ
ทํากําไรด้วย
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผูถ้ ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ส่ วนมากเป็ นรู ปแบบการเช่า
หรื อ การถือครองกรรมสิ ทธิ์
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่าเป็ นการเช่าโดยส่ วนมาก
นายพจน์ สัจจิพานนท์ - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่าสําหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย ที่ขณะนี้ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 200
ล้านบาท ถ้าบริ ษทั ฯ จะเปิ ดสาขาที่ 4 และสาขาที่ 5 จะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกจํานวนเท่าใด
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่า สําหรับประเทศอินเดีย สํานักงานใหญ่สามารถรองรับได้ 6-7 สาขา ฉะนั้น จะยังไม่
มี การเพิ่ มค่ าใช้จ่ายในส่ วนนี้ และบริ ษทั ฯ ก็ได้วางแผนการเปิ ดสาขาให้อยู่ในเมื องที่ ใกล้เคี ยงกันเพื่ อไม่ให้เกิ ด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่ วนของสํานักงานใหญ่
นายคธาเทพ พาณิ ชย์อาํ นวยสุ ข - ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามเกี่ ยวกับงบประมาณในการลงทุ นของปี นี้ ว่าการขยายสาขา
ในประเทศและในต่างประเทศ จะใช้งบประมาณเท่าใด
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ชี้ แจงว่า ตามแผนงานของบริ ษทั ฯ ที่กาํ หนดไว้ จะใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ
8 พันล้านบาทในปี 2562 อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีการชะลอการขยายสาขาในประเทศอินเดียเพื่อรอพิจารณาผลกําไรจาก
สาขาที่ เ ปิ ดดําเนิ นการแล้วอย่างน้อ ย 1 สาขา ในส่ วนประเทศกัมพูชานั้น หากบริ ษ ทั ฯ ไม่ ไ ด้ทาํ เลที่ ดี ก็จะไม่
ดําเนินการขยายสาขา
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุ มพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่ ายบริ หาร
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ข้างต้น
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติ รับรองรายงานของ
ฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,687,593,203

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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หมายเหตุ
ในระเบี ยบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ มเพิ่ มจากระเบี ยบวาระที่ 1 อี ก 4 ราย ถือหุ้ นจํานวน 286,702 หุ้ น
ทํา ให้ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาเข้ า ร่ วมประชุ ม รวม 444 ราย นั บ จํา นวนหุ้ นได้ 4,687,593,203 หุ้ น จากจํา นวนหุ้ นทั้ ง หมด
4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 97.65819
2.2 รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ประกาศจ่ าย
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมือ่ วันที่ 8 สิ งหาคม 2561
ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่ม
ธุ รกิ จสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ ประชุ มเกี่ ยวกับการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เพื่อ
รับทราบ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8
สิ งหาคม 2561 มีมติ อนุ มตั ิ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีของบริ ษทั ฯ สําหรับงวด
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท สําหรับจํานวนหุ น้ ทั้งหมด
จํานวน 4,800,000,000 หุน้ เป็ นเงินปันผลรวมทั้งสิ้ น 1,920,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2561
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ อื่นใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่
ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 5 กันยายน 2561 ประกาศจ่ ายโดยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่
5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2561
ที่ ประชุ มรั บทราบการประกาศจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 5 กันยายน 2561
ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2561
หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่ม
ธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการประกาศจ่ายเงินปั นผลและการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
ของบริ ษทั ฯ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รายงานต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติ ขออนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลงวด
สุ ด ท้า ยประจําปี 2561 จํา นวน 0.56 บาทต่ อ 1 หุ ้น ให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้ น 4,800,000,000 หุ ้น
รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลที่ จ ะจ่ า ยในคราวนี้ เป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น 2,688,000,000 บาท โดยกํา หนดจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในวัน ที่
22 พฤษภาคม 2562 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงินปั นผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 2.2
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รวมเป็ นเงิ นปั นผลสําหรับปี 2561 ทั้งสิ้ น จํานวน 4,608,000,000 บาท หรื อ 0.96 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นร้อยละ 77.5
ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2561 และขออนุมตั ิไม่ตอ้ งจัดสรรเงิ นสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้ นอีก เนื่ องจากเงินสํารอง
ตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่ นใดสอบถามเพิ่ มเติ ม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาและอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลงวด
สุ ดท้ายประจําปี 2561
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติ อนุ มตั ิ ให้ประกาศ
จ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี 2561 ในอัตรา 0.56 บาทต่อ 1 หุ น้ รวม 4,800,000,000 หุ น้ เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น
2,688,000,000 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งจัดสรรเงิน
สํ า รองตามกฎหมายเพิ่ ม ขึ้ นอี ก เนื่ อ งจากเงิ น สํ า รองตามกฎหมาย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2561 มี ย อดเท่ า กับ
240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,687,593,203

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
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตาม
วาระ

ประธานฯ ขอให้นางสาวศิริพร วิธานนิ ติธรรม เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
นางสาวศิ ริพร วิธานนิ ติธรรม แถลงต่ อที่ ประชุ มว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริ ษทั ฯ กําหนดว่าในการประชุ ม
สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุด
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ถ้าจํานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคี ยง
ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้
กรรมการของบริ ษทั ฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

กรรมการอิ ส ระ/ ประธานคณะกรรมการกํา กับ ดู แ ลกิ จ การ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและ
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3. นายณรงค์ เจียรวนนท์
4. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
5. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเผยแพร่ หลักเกณฑ์การดําเนิ นการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า ซึ่ งปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอชื่ อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระเบี ยบวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ควรได้รั บ เลื อกตั้งกลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ งเดิ มต่ อไปอี กวาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม และมี
ความสามารถในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ได้แก่
1. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
3. นายณรงค์ เจียรวนนท์
4. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
5. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบียบวาระนี้ และ นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ และนางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ รองประธานกรรมการ
ที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นายปรี ชา ไชยวรรณ - ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ทําหน้าที่อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ สอบถาม
ว่า ตามที่มีกรรมการหนึ่งท่านได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียน 3 แห่ง และในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จด
ทะเบียนอีก 15 แห่งนั้น และในข้อมูลการประชุมคณะกรรมการในปี 2561 พบว่าท่านเข้าประชุม จํานวน 4 ครั้ง จาก
ทั้งหมด 7 ครั้ง ในกรณี น้ ี จึงสงสัยว่า ท่านจะมีเวลาในการทุ่มเทให้กบั บริ ษทั ฯ ได้เพียงใด
นายณรงค์ เจียรวนนท์ ชี้ แจงว่า ตนมีภาระหน้าที่หลายแห่ ง และได้ประกอบธุ รกิจอยู่ในประเทศจีน และเป็ นผูร้ ่ วม
เปิ ดเทสโก้ โลตัสสาขาแรก ดังนั้น จึงมีประสบการณ์ดา้ นธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ งที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงเพิ่มเติมว่า แม้ว่าบางครั้งนายณรงค์ เจียรวนนท์ ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการ
เนื่องจากติดภารกิจ แต่นายณรงค์ เจียรวนนท์ ได้มีการติดตามและให้คาํ แนะนําเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ อยูเ่ สมอ
เช่ น ด้านโลจิ สติ กส์ รวมถึงการให้คาํ แนะนําในด้านการลงทุ นในประเทศจี นที่ บริ ษทั ฯ กําลังดําเนิ นการเพื่ อเปิ ด
13/19

สาขาในเมืองกวางโจว ด้วยคําแนะนําจากนายณรงค์ เจี ยรวนนท์ จึ งทําให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงจากการลงทุ นลด
น้อยลง
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นอื่ นใดสอบถาม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาเลื อกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ งแทน
กรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล
อนึ่ ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายชื่ อ
ดังต่อไปนี้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
1. นายชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,687,593,202 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00000

2.

3.

4.

- ไม่เห็นด้วย

1

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

นายก่ อศั กดิ์ ไชยรั ศมีศักดิ์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่ าตอบแทน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,687,593,203 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

นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,527,809,302 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ

96.59134

- ไม่เห็นด้วย

159,783,901

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

3.40866

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,687,593,203 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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5. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์ กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,687,312,501 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.99401
- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

280,702

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00599

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 2.1
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562
นางสาวศิ ริพร วิธานนิ ติธรรม แถลงต่อที่ ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 กําหนดให้กรรมการมี สิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอน หรื อวางเป็ น
หลัก เกณฑ์ และกํา หนดไว้เ ป็ นคราว ๆ ไป หรื อ จะให้มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ 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 ื อ หุ ้นประจํา ปี 2561 เมื่ อวันที่ 19 เมษายน 2561 ได้อนุ มตั ิ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ฯ ตามตํา แหน่ ง ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
ค่ าตอบแทนสํ าหรับปี 2561
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนประจํา
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
2. เงินโบนัสประจําปี
3. สิ ทธิประโยชน์ อนื่

บาท/ท่ าน/เดือน

บาท/ท่ าน/ปี

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
23.04 ล้านบาท
ไม่มี
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คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วมีความเห็น
ว่า ควรกําหนดค่าตอบแทนและเงิ นโบนัส ประจําสําหรับปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการ เท่ากับค่าตอบแทนประจํา
สําหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดังนี้
ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561
บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/
เดือน
ปี
เดือน
ปี

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนประจํา
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 1)
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 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. เงินโบนัสประจําปี

เสนอจ่าย 23.04 ล้านบาท2)

23.04 ล้านบาท

3. สิ ทธิประโยชน์ อนื่

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.50 ของเงินปั นผลที่ มีการจ่ายให้แก่ ผถู ้ ือหุ ้นสําหรับงบกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2561 โดยประธาน
กรรมการ บริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพือ่ จัดสรรให้กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคน

ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไป
ตามมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี 2562
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ ม
(มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,125,062,802 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมตั ิให้กาํ หนดค่าตอบแทนของกรรมการ
สําหรับปี 2562 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,687,594,203

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000
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- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบี ยบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ มเพิ่ มจากวาระที่ 2.1 อี ก 1 ราย ถือหุ้ นจํานวน 1,000 หุ้ น ทําให้ มี
ผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมรวม 445 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,687,594,203 หุ้น จากจํานวนหุ้ นทั้งหมด 4,800,000,000
หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 97.65821
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ช าดา อิ ทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้า หน้า ที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด กําหนดให้
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี แต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุ กปี ในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
เนื่ องจาก นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4068 นางมัญชุ ภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ นางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ครบ
วาระที่จะต้องออกจากตําแหน่ง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
มี ความเห็ นว่า ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นควรพิ จารณาแต่ งตั้งนายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิ ศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4068
นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
4323 และนางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แทนได้ โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรั บผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิ น
ทั้งสิ้ น 6,820,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้ นในอัตราร้อยละ 4.4 ของค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่
รวมค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทําลายสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่ ง
ไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท้ งั ปี
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นซักถาม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สําหรับระยะเวลา
บัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
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ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง มี มติ แต่ งตั้งนายเจริ ญ
ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิ ศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4068 นางมัญชุ ภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 6112
นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เลขที่ 8645 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แทนได้ และอนุมตั ิ
ค่ า ตอบแทนสํา หรั บ ผูส้ อบบัญ ชี ด ัง กล่ า วเป็ นจํา นวนเงิ น 6,820,000 บาท ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้ น ในอัต ราร้ อ ยละ 4.4 ของ
ค่าตอบแทนสําหรับปี 2561 ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทําลายสิ นค้า
และค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นจริ งในระหว่างการตรวจสอบซึ่ งไม่เกิ นร้ อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ท้ งั ปี ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,687,594,203

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
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณากิจการอืน่ ๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า ระเบี ยบวาระนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม และ/หรื อ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ตอบข้อซักถาม หรื อชี้ แจงผูถ้ ื อหุ ้น และไม่ควรพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ อี กในระเบี ยบวาระนี้ เนื่ องจากตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะเรื่ องที่ มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิ ด
ความเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดโดยรวม และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด
เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้แ จ้ง ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ทราบว่ า บริ ษัท ฯ จะเผยแพร่ ร ายงานการประชุ ม ทั้ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14
วัน หากผูถ้ ื อหุ ้นมี ขอ้ สังเกตหรื อ มี ความเห็ นสามารถแจ้งเลขานุ การบริ ษ ทั ฯ ภายใน 1 เดื อนนับจากวันประชุ ม
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็ นต้นไป บริ ษทั ฯ จะจัดทําหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือหุ น้ และเอกสารประกอบการประชุม
ทั้งหมด รวมทั้งรายงานประจําปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อ QR Code ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย และจัดส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ทุกรายทางไปรษณี ย ์ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยมเอกสารดังกล่าวในฉบับ
รู ปเล่มไว้ให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ในวันประชุม
ประธานฯ ปิ ดประชุมเวลา 16.38 นาฬิกา
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ลงชื่อ_______________________________
(นายอาสา สารสิ น)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ_______________________________
(นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม)
เลขานุการที่ประชุม
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