รายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
ของ
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่
ประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิ ก า ณ ห้อ งคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริ ษ ทั สยามแม็ค โคร จํา กัด
(มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษทั ฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม (คิดเป็ นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด)
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายธีระ วิภูชนิน
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายโชติ โภควนิช
นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายประเสริ ฐ จารุ พนิช
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กลุ
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโคร สายงาน
บริ หารการเงิน

กรรมการบริษทั ฯ ทีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
- ไม่มี เลขานุการบริษทั ฯ
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม
ผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และนางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
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8645 แห่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
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
และมอบหมายให้ นางสาวศิริพร วิธานนิ ติธรรม ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การที่ ประชุ ม รายงานจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้า
ร่ วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมรวม 138 ราย โดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ด้วยตนเองจํานวน 54 ราย และผูถ้ ือหุ ้นที่ รับมอบฉันทะจํานวน 84 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 4,734,456,164 หุ ้น จาก
จํานวนหุน้ ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 98.63450 ครบเป็ นองค์ประชุม
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 150 ราย โดยเป็ นผู้ถือหุ้ นที่ มาด้ วยตนเอง
จํานวน 64 ราย และผู้ถือหุ้ นที่ รับมอบฉั นทะจํานวน 86 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 4,734,496,167 หุ้ น จากจํานวนหุ้ น
ทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63534
นอกจากนั้น ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเพิ่มระเบี ยบวาระการ
ประชุมและเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2560 ถึ งวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่ าวของตลาดหลักทรั พย์ฯ และเผยแพร่
หลักเกณฑ์การดําเนิ นการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอเพิ่มระเบี ยบวาระ
หรื อเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด
สําหรับหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดงั ต่อไปนี้
ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ ละระเบี ยบวาระซึ่ งใช้วิธีชูมือ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้กรอก
ความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่ อในบัตร และเจ้าหน้าที่ บริ ษทั
ฯ จะเก็บ บัต รลงคะแนนเฉพาะไม่ เ ห็ นด้วย และงดออกเสี ย ง โดยจะไม่ เ ก็บ บัต รสํา หรั บ กรณี เ ห็ นด้ว ย ยกเว้น
การลงคะแนนเสี ยงในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้น
จากตําแหน่งตามระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็ นเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริ ษทั
ฯ จะเก็บ ใบลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่ เห็นด้วยในทุกระเบี ยบวาระเมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ น เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบคะแนนเสี ยงต่อไป
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ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ ง
ในการลงมติ ออกเสี ยงในระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3.1 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5
และระเบี ยบวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิ ทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ในการลงมติออกเสี ยงในระเบียบวาระที่ 6 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในการลงมติออกเสี ยงในระเบียบวาระที่ 8 และระเบียบวาระที่ 9 เกี่ยวกับการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
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
ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะมี ค ะแนนเสี ย งหนึ่ ง เสี ย งต่ อ หนึ่ ง หุ ้น และเลขานุ ก ารที่ ประชุมจะประกาศผลการ
นับคะแนนในระเบียบวาระถัดไป
เนื่ อ งจากผูถ้ ื อ หุ ้นและจํา นวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อ หุ ้นถื ออยู่ซ่ ึ งมาประชุ มในวันนี้ ค รบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กาํ หนดในหนังสื อเชิญประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2560 ตามสําเนาที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติ รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
3/21

- เห็นด้วย

4,733,629,664

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

99.98184

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

860,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.01816

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบี ยบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ มเพิ่ มจากขณะเปิ ดประชุ มอี ก 3 ราย ถื อหุ้ นจํานวน 33,500 หุ้ น
ทํา ให้ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาเข้ า ร่ วมประชุ มรวม 141 ราย นั บจํา นวนหุ้ นได้ 4,734,489,664 หุ้ น จากจํา นวนหุ้ นทั้ ง หมด
4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63520
ระเบียบวาระที่ 2

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 2560

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 2560 ตามสําเนาที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นอื่นใดสอบถามเพิ่ มเติ ม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาและอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น
งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ที่ผสู ้ อบ
บัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,489,664

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
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้

3.1 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 2560 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 2560 ที่ส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 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
สายงานบริ หารการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นายนฤดล นวลนิ่ ม - ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่า โครงสร้ างรายได้ ในหน้า 123 ของรายงานประจําปี 2560 ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภทนั้น ได้แก่
1.
2.
3.
4.

ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองในประเทศและต่างประเทศ
ให้บริ การด้านการบริ หารด้านเทคนิคและสนับสนุน
นําเข้าและจําหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น
ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก

โดยรายได้หลักมาจากศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) ซึ่ งเข้าใจว่า บริ ษทั ฯ
จะขยายการให้บริ การในรู ปแบบของธุ รกิจบริ การด้านอาหาร (Food Service) มากกว่ารู ปแบบเดิม (Cash & Carry)
ดังนั้น มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ที่จะแยกรายได้ของธุรกิจบริ การด้านอาหารออกจากรู ปแบบเดิม
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้แยกรายละเอียดโดยสรุ ปไว้แล้วในหน้า 94 ของเอกสารสิ่ งที่ ส่งมา
ด้วย 2 (หรื อหน้า 64 ในฉบับภาษาอังกฤษ) โดยได้แบ่งรายได้ตามรู ปแบบธุ รกิ จ ดังนี้ ในช่ องแรกเป็ นรายได้และ
ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) และช่องที่สอง
เป็ นรายได้และผลการดําเนินงานของธุรกิจบริ การด้านอาหาร (Food Service)
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงเพิ่มเติ มว่า ธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง (Cash &
Carry) และธุ รกิจบริ การด้านอาหาร (Food Service) นั้นให้บริ การอยู่ในพื้นที่ของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าเดียวกัน ซึ่ งจะ
มีลูกค้าทุกกลุ่มปะปนกันไป จึ งเป็ นไปได้ยากที่ จะแยกรายได้แบบแน่ นอนระหว่างธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบ
ชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) และธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร (Food Service) ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะ
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คํานวนรายได้โดยประมาณการกลุ่มลูกค้าโดยแยกประเภทลูกค้า (ลูกค้ากลุ่มโชห่ วย/ ลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร/ ลูกค้า
กลุ่มผูใ้ ห้บริ การทัว่ ไป) โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่ ดังนี้ หากบริ ษทั ฯ ต้องการเน้นลูกค้ากลุ่มโชห่ วย ซึ่ งลูกค้า
กลุ่มนี้ จาํ เป็ นต้องใช้พ้ืนที่การขายจํานวนมาก บริ ษทั ฯ จะสร้างศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าขนาดใหญ่ โดยเน้นพื้นที่ในการ
ให้บริ การแก่ลูกค้าแบบโชห่ วยประมาณร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ ท้ งั หมด โดยที่ เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 ของ
พื้ น ที่ ท้ ัง หมด จะเน้น ลู ก ค้า กลุ่ ม ร้ า นอาหาร ถ้า บริ ษ ัท ฯ ต้อ งการเน้น ลู ก ค้า กลุ่ ม ร้ า นอาหาร บริ ษ ัท ฯ จะสร้ า ง
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าในขนาดที่ เล็กลง โดยเน้นพื้นที่ ให้บริ การลูกค้ากลุ่มร้านอาหารในปริ มาณร้อยละ 70 - 80 ของ
พื้นที่ท้ งั หมด และที่เหลือร้อยละ 20 จะสําหรับกลุ่มโชห่ วย และจะเปิ ดเฉพาะในพื้นที่ที่มีร้านอาหารตั้งอยู่มาก และ
หากต้องการให้แยกรายได้และผลการดําเนิ นงานของกลุ่มลูกค้าสําหรับธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสด
และบริ การตนเอง (Cash & Carry) และธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร (Food Service) จะไม่สามารถเห็นภาพหรื อแยก
รายละเอียดได้อย่างแน่ชดั เพราะลูกค้าทุกกลุ่มปะปนอยูใ่ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าเดียวกัน
นายนฤดล นวลนิ่ ม - ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามเพิ่ มเติ มเกี่ ย วกับ การลงทุ น ในประเทศกัมพูช าและประเทศอิ นเดี ย ว่ า
จุดคุม้ ทุนของการลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดียนั้น มีจุดคุม้ ทุนอยู่ที่กี่สาขา และบริ ษทั ฯ ได้เตรี ยม
ความพร้อมไว้อย่างไรบ้าง
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่า สําหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชา ตอนนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) แล้ว จํานวน 1 แห่งในกรุ งพนมเปญ ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
จากชาวกัมพูชา โดยจุดคุม้ ทุนสําหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชาอยู่ที่ 4 - 5 สาขา ซึ่ งขณะนี้ บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่าง
เตรี ยมความพร้อมจะเปิ ดอีก 2 สาขาในต้นปี 2562 โดยมีความตั้งใจจะเปิ ดให้ครบ 5 สาขาภายในต้นปี 2563 ทั้งนี้
การเปิ ดสาขาในประเทศกัมพูชาจะค่อนข้างยากและใช้เวลานาน เพราะมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก
สําหรับการลงทุนในประเทศอินเดี ย มีจุดคุม้ ทุนการลงทุนอยู่ที่ 4 - 5 สาขา ทั้งนี้ การจะเปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าใน
ประเทศอิ นเดี ย มี ค่ า ใช้จ่า ยสู งมาก ดังนั้น บริ ษ ทั ฯ จึ งวางแผนเปิ ดศู นย์จาํ หน่ า ยสิ นค้า ในอาคารที่ ส ร้ างไว้แล้ว
โดยไม่ ไ ด้เ ป็ นศู นย์จาํ หน่ า ยสิ นค้าที่ ส ร้ า งแบบแยกตัวออกมา (Stand Alone) ซึ่ งอาจมี พ้ื นที่ ข นาด 3,000 - 5,000
ตารางเมตร ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของพื้นที่ โดยมีจุดคุม้ ทุนประมาณ 4 ปี เนื่องจากศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าจะมีขนาดเล็ก
นายสุ รเชษฐ์ ศรี วฒั นกุลวงศ์ - ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อมในการรับมือกับยุคดิจิทลั
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทลั และเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบริ ษทั ฯ
ได้เ ตรี ย มพร้ อมรั บมื อ ดังนี้ (1) จัด ทํา ระบบ Big Data ซึ่ งใกล้จะเสร็ จสมบู ร ณ์ แ ล้ว โดยมี ฐานลูกค้า ประมาณ 3
ล้านราย (2) สําหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-commerce) บริ ษทั ฯ ใช้รูปแบบธุ รกิจแบบ O2O (Online to Offline)
(3) ปรับให้มี digital transformation ภายในองค์กร และ (4) วางแผนจะใช้ระบบ E-wallet/ E-money ในการซื้ อขาย
สิ นค้า โดยเตรี ยมจะทดลองเปิ ดใช้สาํ หรับลูกค้าบางกลุ่มก่อน เนื่ องจากลูกค้าของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้ากลุ่ม
โชห่วย ดังนั้น การนําดิจิทลั และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องค่อยเป็ นค่อยไปโดยพิจารณาถึงความพร้อม
ของลูกค้าเป็ นหลักด้วย
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสาขาในประเทศไทยเพิ่มกี่สาขา และส่ วนมากเป็ น
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การซื้ อหรื อเช่าที่ดิน/อาคาร ขนาดกี่ตารางเมตร และช่วงใดที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่ดี
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่าในปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสาขาจํานวน 8 สาขา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาขาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ในเดือนเมษายน
สาขาอุดมสุ ข กรุ งเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม
สาขาทองหล่อ กรุ งเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม
สาขาสัมมากร กรุ งเทพมหานคร ในเดือนสิ งหาคม
สาขาศิริมงั คลาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนสิ งหาคม
สาขาจังหวัดพิจิตร ในเดือนตุลาคม
สาขาจังหวัดปทุมธานี ในเดือนพฤศจิกายน
สาขาบดินทรเดชา กรุ งเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม

ซึ่ งส่ วนใหญ่ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าที่ บริ ษทั ฯ เปิ ดดําเนิ นการในระยะหลัง จะใช้วิธีการเช่ าที่ ดิน และจะเปิ ดเป็ นศูนย์
จําหน่ายสิ นค้ารู ปแบบเล็กขนาดพื้นที่ ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ซึ่ งใช้พ้ืนที่ 2 ไร่ โดยประมาณ สําหรับธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่จะมีผลประกอบการที่ดีในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
นายสุ เมธ วัฒนรังสรรค์ - ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดีย รัฐบาลของประเทศ
นั้น ๆ มีกฎระเบียบอย่างไร มีขอ้ บังคับให้ช่วยสนับสนุนสิ นค้าจากผูจ้ ดั หาสิ นค้าท้องถิ่นหรื อไม่ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุนสิ นค้าจากประเทศไทยอย่างไร
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่า ในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดีย ไม่มีกฎหมายที่บงั คับให้ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า
ของต่างชาติตอ้ งช่วยสนับสนุนสิ นค้าจากผูจ้ ดั หาสิ นค้าท้องถิ่น แต่บริ ษทั ฯ มีนโยบาย คือ เมื่อไปเปิ ดศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าที่ใด จะให้การสนับสนุนสิ นค้าในท้องถิ่น ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริ ษทั ฯ และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในประเทศกัมพูชา สิ นค้าจากประเทศไทยจะเป็ นที่นิยมมาก บริ ษทั ฯ จึงได้ส่งออกสิ นค้า
จากประเทศไทยไปขายจํานวนมากด้วย ส่ วนในประเทศอินเดียนั้น เนื่ องจากวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่ แตกต่าง
จากประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึ งมี แผนที่ จะส่ งออกเฉพาะสิ นค้าภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ (Own Brand) ไปขายที่
อินเดีย
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

4,734,495,767

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
ในระเบียบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 2 อีก 7 ราย ถือหุ้นจํานวน 6,103 หุ้น ทําให้
มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ ม รวม 148 ราย นั บ จํ า นวนหุ้ นได้ 4,734,495,767 หุ้ น จากจํ า นวนหุ้ นทั้ ง หมด
4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63533
3.2 รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ประกาศจ่ าย
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครั้งที่ 3/2560 เมือ่ วันที่ 8 สิ งหาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่ม
ธุ ร กิ จ สยามแม็ค โคร รายงานต่ อ ที่ ประชุ ม เกี่ ย วกับ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ฯ
เพื่อรับทราบ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8
สิ งหาคม 2560 มีมติ อนุ มตั ิ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีของบริ ษทั ฯ สําหรับงวด
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 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
2560
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
ที่ ประชุ มรั บทราบการประกาศจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 5 กันยายน 2560
ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2560
หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 3.1
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํ ารอง

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่ม
ธุ รกิ จสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ ประชุ มเกี่ ยวกับการประกาศจ่ายเงิ นปั นผลและการจัดสรรเงิ นกําไรไว้เ ป็ นทุ น
สํารองของบริ ษทั ฯ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รายงานต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติ ขออนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลงวด
สุ ดท้ายประจําปี 2560 จํานวน 0.56 บาทต่ อ 1 หุ ้น ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้ น 4,800,000,000 หุ ้น
รวมเป็ นเงิ นปั นผลที่ จะจ่ ายในคราวนี้ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 2,688,000,000 บาท โดยกําหนดจ่ ายเงิ นปั นผลในวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงิ นปั นผลระหว่างกาลที่ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 จํานวน 0.40
บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผลสําหรับปี 2560 ทั้งสิ้ น จํานวน 4,608,000,000 บาท หรื อ 0.96 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ น
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ร้อยละ 74.6 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2560 และขออนุมตั ิไม่ตอ้ งจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจาก
เงินทุนสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
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 กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า เหตุใดเงินปั นผลถึงไม่มากเมื่อเทียบกับราคาหุ น้ ที่สูงมาก สาเหตุมา
จากการขยายสาขาหรื อไม่ และเมื่อมีการขยายสาขา ผูจ้ ดั หาสิ นค้าของบริ ษทั ฯ จะให้บริ การส่ งสิ นค้าไปยังศู นย์
จําหน่ายสิ นค้าทุกสาขาหรื อไม่ นอกจากนี้ ระยะการคุม้ ทุนของแต่ละสาขาอยูท่ ี่กี่ปี
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงว่า เงิ นปั นผลที่ บริ ษทั ฯ ประกาศจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนร้อยละ
74.6 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2560 นั้น ค่อนข้างสูงมากแล้ว โดยเมื่อครั้งที่บริ ษทั ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯ แจ้ง
ว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายจะจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นประมาณร้ อยละ 40 เท่านั้น ในส่ วนของการจัดหาสิ นค้า แก่
สาขาของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ จะพิ จารณาว่า สิ นค้านั้น ๆ ใช้ได้ในทุ กท้องที่ หรื อไม่ ถ้าใช่ ผูจ้ ดั หาสิ นค้า ของ
บริ ษทั ฯ ก็จะให้บริ การส่ งสิ นค้าไปยังสาขานั้นด้วย แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าประจําท้องถิ่น บริ ษทั ฯ ก็จะสนับสนุนผูจ้ ดั หา
สิ นค้าประจําท้องถิ่น สําหรับระยะเวลาคุม้ ทุนของแต่ละสาขาอยูท่ ี่ 7 ปี ขึ้นไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่ นใดสอบถามเพิ่ มเติ ม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาและอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลงวด
สุ ดท้ายประจําปี 2560
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติ อนุ มตั ิ ให้ประกาศ
จ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี 2560 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 18 พฤษภาคม 2561 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 2560 มี ย อดเท่ า กับ
240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,495,767

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 3.1
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตาม
วาระ

ประธานฯ ขอให้นางสาวศิริพร วิธานนิ ติธรรม เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
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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. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4. นายโชติ โภควนิช
5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 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 อ กตั้ง กลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง เดิ ม ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม และ
มีความสามารถในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ได้แก่
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4. นายโชติ โภควนิช
5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ในกรณี นายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนนั้น มีคุณสมบัติหนึ่งข้อที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. (“เกณฑ์ฯ”) กล่าวคือ กรรมการอิสระต้องไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ น
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า สามารถพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติ ด้วยเหตุผล
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ดังต่อไปนี้
(ก) นายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด และ
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จํากัด ซึ่ งให้บริ การทางกฎหมายแก่บริ ษทั ฯ โดยได้รับค่าบริ การ
เกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่ งลักษณะการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายดังกล่าวมีผลทําให้นาย
ชวลิต อัตถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ฯ ที่กาํ หนดไว้
(ข) นายชวลิต อัตถศาสตร์ มีความรู ้เป็ นอย่างดีเกี่ ยวกับกิ จการของบริ ษทั ฯ และกฎระเบี ยบของหน่วย
ราชการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และ/หรื อ กิ จการ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเตรี ยมการและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และทันท่วงที รวมทั้งสามารถดําเนินการป้ องกันผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
ได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้นายชวลิต อัตถศาสตร์เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ อยูต่ ่อไป
(ค) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า การแต่ ง ตั้ง นายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
(ง) บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในวาระการพิจารณาและ
แต่งตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบี ยบวาระนี้ และนายธี ระ วิภูชนิ น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นายพัฒนา สันตานนท์ - อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ สอบถามว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้มี
การหารื อเรื่ องกรรมการอิสระที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกิน 9 ปี หรื อไม่ และในอนาคตมีนโยบายกําหนดระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้หรื อไม่
นายธี ระ วิภูชนิ น ชี้ แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้มีการหารื อเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวแล้ว
โดยได้กาํ หนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิ น 9 ปี โดยเริ่ มนับระยะเวลาปี ที่ 1 ตั้งแต่ปี
2560
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ อื่นใดสอบถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ ง
แทนกรรมการซึ่ 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
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1.

นายอรรถพร ข่ ายม่ าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,708,901,967 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.45942
- ไม่เห็นด้วย

1,805,700

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.03814

- งดออกเสี ยง

23,788,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50244

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

2. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่ าตอบแทน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,708,954,267 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.46052
- ไม่เห็นด้วย

1,753,400

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.03703

- งดออกเสี ยง

23,788,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50244

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

3. นายธี ร ะ วิ ภู ช นิ น กรรมการอิ ส ระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,708,954,267 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.46052
- ไม่เห็นด้วย

1,753,400

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.03703

- งดออกเสี ยง

23,788,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50244

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

4. นายโชติ โภควนิ ช กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,710,707,667 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.49756
- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

23,788,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50244

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสั ทธาวรกุล กรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,708,941,267 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ

99.46025

- ไม่เห็นด้วย

1,766,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.03730

- งดออกเสี ยง

23,788,400

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50245

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 3.1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น ทําให้
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มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ ม รวม 149 ราย นั บ จํ า นวนหุ้ นได้ 4,734,495,867 หุ้ น จากจํ า นวนหุ้ นทั้ ง หมด
4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63533
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561
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 2560 เมื่ อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้อนุ มตั ิ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ฯ ตามตํา แหน่ ง ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
ค่ าตอบแทนสํ าหรับปี 2560
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
10.20 ล้านบาท
ไม่มี

คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนแล้ว
มีความเห็นว่า ควรกําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการ เท่ากับค่าตอบแทนประจําสําหรับ
ปี 2560 และกําหนดเงินโบนัสประจําปี 2560 ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 23,040,000 บาท โดยมี
รายละเอียดแจกแจง ดังนี้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนประจํา
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 1)
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 1)
2. เงินโบนัสประจําปี

3. สิ ทธิประโยชน์ อนื่

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2560
บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/
เดือน
ปี
เดือน
ปี
155,000 1,860,000 155,000 1,860,000
140,000 1,680,000 140,000 1,680,000
115,000 1,380,000 115,000 1,380,000
100,000 1,200,000 100,000 1,200,000
15,000
180,000
15,000
180,000
5,000
60,000
5,000
60,000
เสนอจ่าย 23.04 ล้านบาท
10.20 ล้านบาท
(เทียบเท่าร้อยละ 0.50
(เทียบเท่าร้อยละ 0.25
ของเงินปั นผลที่จ่ายจาก ของ เงินปั นผลที่จ่ายจาก
กําไรปี 2559)
กําไรปี 2560) 2)
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.50 ของเงิ นปั นผลที่ มีการจ่ายให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้ นจากงบกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี 2560 โดยประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริ 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 ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นางสาวสมโรจน์ โชติ นนั ทกานนท์ - ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าทําไมจึ งมีการเพิ่มเงิ นโบนัสประจําปี สําหรับกรรมการ
ในอัตราที่สูงขึ้นมากจากปี ที่แล้ว ซึ่ งเป็ นจํานวนมากกว่าสิ บล้านบาท
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงว่า ในปี ที่แล้วบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินโบนัสประจําปี สําหรับกรรมการในอัตราที่ต่าํ เกินไป
เมื่อพิจารณาจากอัตราการจ่ายเงิ นค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่น ๆ ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลที่ จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น จึ งเห็นว่าบริ ษทั ฯ ควรกําหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคล้องกับบริ ษทั อื่น ๆ ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ และอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่บริ ษทั ฯ สามารถจ่ายได้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ อื่นใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี
2561
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,156,330,578 หุ ้น หรื อเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติ อนุ มตั ิ ให้
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,239,867

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

99.99459

- ไม่เห็นด้วย

256,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00541

- 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

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่ม
ธุ รกิ จสยามแม็คโคร รายงานต่ อที่ ประชุ มเกี่ ยวกับ การแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี แ ละกําหนดค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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 อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
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 2561 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
6,530,000 บาท ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นในอัตราร้ อยละ 9.6 ของค่ าตอบแทนสํา หรั บปี 2560 ซึ่ งค่ าตอบแทนดังกล่า วไม่ ร วม
ค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทําลายสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่ งไม่
เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท้ งั ปี
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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
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า ปกติในการตรวจสาขาของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี จะเพียงแค่สุ่มตรวจ
เท่านั้น ใช่หรื อไม่ และที่ผา่ นมาการจัดทํางบการเงิน ผูส้ อบบัญชีประเมินการจัดทํางบการเงินจากรายได้บริ ษทั ฯ ใช่
หรื อไม่
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ชี้ แจงว่า โดยปกติผสู ้ อบบัญชี จะสุ่ มตรวจสาขา เพื่อทําเรื่ องประเมินความเสี่ ยง โดยตรวจ
แบบประเมินความเสี่ ยง และแบบ Sampling รวมทั้งเมื่อบริ ษทั ฯ มีสาขาเพิ่มขึ้ นในต่างประเทศ ก็จะต้องมีการทํา
งบการเงินรวม ฉะนั้น ผูส้ อบบัญชี จะมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น ในเรื่ องของการประเมินค่าบริ การในการจัดทํางบการเงิน
นั้น ผูส้ อบบัญชีจะประเมินจากความซับซ้อนของธุรกิจและความเสี่ ยงที่ผสู ้ อบบัญชีจะได้รับเป็ นหลัก
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ อื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง มี มติ แต่ งตั้งนายเจริ ญ
ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นาย
วีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
8645 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แทนได้ และอนุมตั ิค่าตอบแทน
สําหรับผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิน 6,530,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.6 ของค่าตอบแทนสําหรับ
ปี 2560 ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ ในการทําลายสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ งในระหว่างการตรวจสอบซึ่ งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท้ งั ปี ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,495,867

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
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ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริ ษัทฯ
ในข้ อ 3

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิธานนิ ติธรรม เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3
นางสาวศิ ริพร วิธานนิ ติธรรม รายงานว่า ปั จจุบนั วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ที่ ปรากฏอยู่ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 3 และสําเนาแนบท้ายหนังสื อรับรอง ยังไม่ครอบคลุมถึงการค้าเมล็ดพันธ์พืชควบคุม จึงจําเป็ นต้องแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 3 และสําเนาแนบท้ายหนังสื อรับรอง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสื อเชิ ญประชุมเมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2561 เพื่อเป็ นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
สําหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์ในแบบ บมจ 002 นั้น เป็ นการนําวัตถุประสงค์เดิมทั้ง 64 ข้อ ซึ่ งได้เคยจดทะเบียน
ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ไว้แล้ว มาพิมพ์ซ้ าํ โดยเพิ่มข้อ 65 เกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม
อย่างไรก็ตาม ในวัตถุประสงค์เดิมข้อ 21 ซึ่ งระบุวา่ “ประกอบกิจการนําเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยว
ทุกชนิ ด” นั้น บริ ษทั ฯ มิได้ประกอบกิ จการดังกล่าว และในปั จจุบนั มีระเบี ยบสํานักงานทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษทั
กลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ ้นส่ วนและบริ ษทั ระบุหา้ มไม่ให้มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับธุ รกิ จนําเที่ยว เว้นแต่จะ
ได้ความเห็ นชอบให้ประกอบธุ รกิ จการดังกล่าวจากกรมการท่ องเที่ ยว โดยนายทะเบี ยนจะมี คาํ สั่งให้ตดั ข้อ 21
ดังกล่าวออกทั้งข้อ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อหนังสื อบริ คณห์สนธิ บริ ษทั ฯ กล่าวคือ จํานวนข้อในวัตถุประสงค์ท้ งั หมด
จะเปลี่ยนจาก 65 ข้อเป็ น 64 ข้อ โดยนายทะเบียนจะให้เลื่อนข้อ 22-65 เป็ นข้อ 21-64
ดังนั้น จึงต้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 3 และตัดข้อ 21 เดิมเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจนําเที่ยว และเลื่อนข้อ 22-64 เดิม เป็ นข้อ 21-63 รวมทั้ง
เพิ่มวัตถุประสงค์ขอ้ 64 ดังนี้
“(64) ประกอบกิจการค้ าเมล็ดพันธุ์พชื ควบคุม”
ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดให้การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ตอ้ งได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
เพื่อเป็ นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
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
นายปริ ญญ์ นิมมานนิตย์ - ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามว่า การประกอบธุรกิจค้าเมล็ดพันธ์พืชควบคุมเป็ นอย่างไร และ
ขอให้ช่วยอธิ บาย
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นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ชี้ แจงว่า เนื่ องจากบริ เวณด้านหน้าศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครยังมีพ้ืนที่ว่างที่ยงั ไม่ได้ใช้
งานอยู่ และในกลุ่มของบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ คือ บริ ษทั เจียไต๋ จํากัด มีการประกอบกิ จการค้าเมล็ดพันธุ์
พื ช เพื่ อเป็ นการใช้พ้ื นที่ ว่างให้เป็ นประโยชน์ และเพิ่ มรายได้ บริ ษทั ฯ จึ งได้วางแผนจะใช้พ้ื นที่ ดงั กล่าวเป็ นที่
สําหรับการค้าเมล็ดพันธุ์พืช และเนื่ องจากเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิ ดเป็ นเมล็ดพันธุ์ควบคุม บริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นจะต้อง
เพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสื อรับรองให้ชดั เจนเพื่อให้สามารถจําหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมได้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ และการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3 ตามรายละเอียด ดังกล่าว
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,550,872,125 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมตั ิการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,496,167

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 ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มจากระเบียบวาระที่ 5 อีก 1 ราย ถือหุ้นจํานวน 300 หุ้น ทําให้ มี
ผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมรวม 150 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,734,496,167 หุ้น จากจํานวนหุ้ นทั้งหมด 4,800,000,000
หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63534
ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 22 และข้ อ 30

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิธานนิ ติธรรม เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 และข้อ 30
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
เรื่ อง การประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ประกอบกับคําชี้ แจงกรมพัฒนาธุ ร กิ จการค้า เรื่ องการประชุ มผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ของห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบี ยน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด สมาคมการค้าและหอการค้า ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้อนุญาตให้บริ ษทั
มหาชนจํากัดสามารถประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
นอกจากนี้ คําสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุ รกิ จ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
เรื่ องการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทําให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 30 ซึ่ งกําหนดตาม
กฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงั คับได้ต่อไป เนื่ องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว
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ทั้งนี้ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดให้การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมตั ิ
จากมติของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าว ดังนี้
ข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 22 แก้ ไขเป็ น
“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหลาย
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้ นอีกเสี ยงหนึ่ ง
เป็ นเสี ยงชี้ขาด
ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้จดั การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ โดย
ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด”
ข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 30 แก้ ไขเป็ น
“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่ นนอกจากที่ กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคน
ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทําหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้
19/21

ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่ เกิ ดจากการจัดให้มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสามข้างต้นครั้ งใด
จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 32 ผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสาม
ข้างต้น ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 และข้อ 30 ตามรายละเอี ยด
ดังกล่าว
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,550,872,125 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมตั ิการ
แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 และข้อ 30 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,496,167

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 8
ระเบียบวาระที่ 10 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
ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติ มต่อที่ ประชุ มเพื่อรับทราบว่า ในปี 2562 จะไม่มีระเบี ยบวาระเกี่ ยวกับการรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลโดยนําส่ งรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ภายใน 14 วัน นับแต่ วนั สิ้ นสุ ดการประชุ มให้แก่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยอยู่แล้ว และกฎหมายไม่ ได้
กําหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ครั้ งก่ อน และในทางปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั
จดทะเบี ยนอื่น ๆ ก็ไม่ได้บรรจุระเบี ยบวาระนี้ ไว้เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
ครั้งก่อน อย่างไรก็ดี หากผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ สังเกตหรื อมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริ ษทั ฯ ภายใน 1 เดือนนับจาก
วันประชุม
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