สิ่งที่ส่งมาด้วย ลําดับ 3

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 2/2556
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารคอนแวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เลขที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
(หมายเหตุ

เพื่อป้ องกัน ผลกระทบทางกฎหมายอันอาจเกิด ขึ้นกับ ผู้ถือหุ้ น บริ ษัทจึง ไม่ได้ ระบุชื่ อและนามสกุลของ
ผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในที่ประชุม อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี บริษัทได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น พร้อมคําชี้แจงของบริษัทโดย
สรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้กําหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
1. ศ.ดร.โกเมน
ภัทรภิรมย์
2. นายผดุง
เตชะศรินทร์
3. ศ.ศุภชัย
พิศิษฐวานิช
4. พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ
5. นายก่อศักดิ์
ไชยรัศมีศักดิ์
6. นายอํารุง
สรรพสิทธิ์วงศ์
7. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
8. นายธานินทร์ บูรณมานิต
กรรมการบริษัทที่ลาประชุม
1. นายปรีดี
บุญยัง
2. นายธนินท์
เจียรวนนท์
3. นายอดิเรก
ศรีประทักษ์
4. นายสุภกิต
เจียรวนนท์
5. นายณรงค์
เจียรวนนท์
6. นายประเสริฐ จารุพนิช
7. นายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร
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ผู้บริหารของบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสุวิทย์
กิ่งแก้ว
2. นายทวีศักดิ์
แก้วรัตนปัทมา
3. นายสกล
เตชะสถาพร
4. นายสุพจน์
ชิตเกษรพงศ์

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบริหารทั่วไป
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานจัดซื้อ
เลขานุ ก ารบริ ษั ท และรองกรรมการผู้ จั ด การ สํ า นั ก บั ญ ชี ก ารศึ ก ษาและ
งบการเงินรวม
5. นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ
รองกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การเงินกลุ่มและสํานักลงทุนสัมพันธ์
6. นายกฤษดา
เอื้อปิยะชาติ
รองกรรมการผู้จัดการ สํานักตรวจสอบ
7. นายวรเดช
หงศ์เดชานันท์
รองกรรมการผู้จัดการ สํานักบัญชี
8. นายบัญญัติ
คํานูณวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สํานักสื่อสารองค์กร
9. นางมาลี
ดิฐวรรณกุล
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สํานักบัญชีต่างประเทศ
10. นายรณกฤต
พจมานพรชัย
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สํานักบัญชีบริหารกลุ่ม
11. นายสุพจน์
วชิรจิรากร
ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านเลขานุการบริษัท
12. นายชัยมงคล โรจนสินธุ
ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การเงินกลุ่มฯ
13. นางสาวสุภาวดี เตชะบูรณะ
ผู้จัดการทั่วไป ด้านลงทุนสัมพันธ์
14. นางสาวอาภาภรณ์ วิสิทธิ์กาํ ธร
ผู้ช่วยผูจ้ ัดการทั่วไป บัญชีสํานักงาน 2
ที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัท เบเคอร์แอนด์แม็คเคนซี่ จํากัด)
1. ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
2. นายเทพชล
โกศล
ผู้สอบบัญชีจากบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
1. นายเจริญ
ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
เริ่มการประชุม
เริ่มประชุมเมื่อเวลา 14.00 น.
นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการบริษัทของบริษัทซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กล่าวต้อนรับผู้
ถือหุ้น ที่เข้ าร่ว มประชุมวิ สามั ญผู้ถือหุ้น ครั้ง ที่ 2/2556 หลั งจากนั้นได้แนะนํา กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และ
ผู้บริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
เนื่ องจากนายธนิ นท์ เจีย รวนนท์ ประธานกรรมการ มีภ ารกิจ สํ า คัญ ไม่ สามารถเข้ า ร่ว มประชุ ม ได้ ตาม
ข้อบังคับของบริษัทในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน
ดังนั้นนายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ รองประธานกรรมการจึงทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
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นายสุ พ จน์ ชิ ต เกษรพงศ์ ได้ ร ายงานต่ อประธานที่ ป ระชุ ม ว่ า จากจํ า นวนผู้ ถื อหุ้ น ทั้ ง หมด 55,292 ราย
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 2,729 ราย นับจํานวนหุ้นรวมกันได้ 6,907,540,866 หุ้น คิด
เป็น 76.89% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทซึ่งมีจํานวนรวม 8,983,101,348 หุ้น ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นได้กล่าวเปิดประชุม
ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีก
จนถึงวาระที่ 2 รวมจํานวนหุ้นทั้งสิ้น 6,908,679,793 หุ้น
ก่อนเข้ าสู่ ว าระการประชุ ม ประธานที่ ประชุ ม ได้ แ ต่ ง ตั้ งนายสุ พจน์ ชิ ต เกษรพงศ์ เลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น
เลขานุการที่ประชุม และได้ขอให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
ตามข้อบังคับของบริษัท ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่
โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่
ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่
ประธานในที่ประชุมกําหนด
เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะใช้วิธีถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้คัดค้านหรืองด
ออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นําเสนอ หากมีผู้
ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้สําหรับการออกเสียงลงคะแนน และชู
มือขึ้นเพื่อเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็น
ด้วย สําหรับการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทํา
หนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น
บริษัทได้นําคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว และเมื่อนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยในแต่ละวาระ จะได้ประกาศผลการนับ
คะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ
หลังจากนัน้ ประธานจึงได้มีการดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556
ประธาน ได้เสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ซึ่งได้จัดทํา
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท (www.cpall.co.th) และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุน้ ได้ 6,907,754,607 หุ้น
งดออกเสียง
7,784,889
ออกเสียงลงคะแนน
6,899,969,718
เห็นด้วย
6,899,969,718
ไม่เห็นด้วย
0

หุ้น
หุ้น
เสียง คิดเป็น
เสียง คิดเป็น

100.00 %
0.00 %

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การเงินกลุ่มฯ และสํานัก
ลงทุนสัมพันธ์ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อ
หุ้นใน ก) บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ข) บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด และ ค) บริษัท โอ
เอชที จํากัด จากบริษัท เอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ตามรูปแบบ ข้อตกลงและเงื่อนไขที่คู่สัญญาได้ตกลงร่วมกันและการ
เข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) นั้น
ขณะนี้การดําเนินการตามมติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทําให้บริษัทได้เข้าถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมใน
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) รวมทั้งสิ้นร้อยละ 97.88 พร้อมกันนี้บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นกับธนาคาร
และสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันประมาณ 5,773 ล้านเหรียญสหรัฐ (หรือคิดเป็นประมาณ 185,000 ล้านบาท ที่อัตรา
แลกเปลี่ยน 32.05 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนแผนการเงินของบริษัทแล้ว พบว่าบริษัทจําเป็นต้องจัดหาแหล่ง
เงินทุนระยะยาวมาเพื่อชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือการออกตราสาร
การเงินประเภทหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ต้นทุนทางการเงินที่ต่ําและสอดคล้องกับความสามารถในการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย
ของบริษัท
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดหา
เงินทุนวงเงินรวมไม่เกิน 90,000 ล้านบาท เพื่อชําระคืนหนี้เงินกู้ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยการออกหุ้นกู้จาก
แหล่งเงินในประเทศ และ/หรือแหล่งเงินในต่างประเทศ ทั้งในรูปสกุลเงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ สําหรับเงิน
กู้ยืมระยะสั้นส่วนที่เหลือ บริษัทมีแนวทางดําเนินการเจรจากับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะ
สั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2557
การออกและการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ประกาศ ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสภาวะตลาดในแต่ละขณะ ทั้งนี้หากมีการซื้อ
คืน และ/หรือ ไถ่ถอนหุ้นกู้ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ อันมีผลทําให้เงินต้นคงค้างของหุ้นกู้ลดลง ให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้
เพิ่มเติมได้อีก (Revolving) ภายในวงเงินรวมที่ขออนุมัติในครั้งนี้
สาระสําคัญของหุ้นกู้
ผู้ออกหุ้นกู้
วัตถุประสงค์
ประเภทหุ้นกู้

วงเงินกู้

สกุลเงิน
อัตราดอกเบี้ย
อายุของหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
เพื่อชําระคืนหนี้เงินกู้ รวมทั้งสําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีประกันหรือไม่มีประกัน มี
หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง เมื่อนับรวมกับ
มูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังไม่ได้ไถ่ถอนทั้งหมดทุก
ประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจํานวนรวมกันไม่เกิน 90,000 ล้านบาท
หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท
เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรือในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง โดยสามารถ
กําหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกําหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้
เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป และ/หรือ
ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
ในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครั้งเดียว
เต็มจํานวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ
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นอกจากนี้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติยังได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
และนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการพิจารณากําหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง เช่น มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย
วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น การลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การขออนุญาตจาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ดังกล่าว
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เมื่อบริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวแล้ว บริษัทมีแผนการชําระหนี้เงินกู้อย่างไร
ได้รับประโยชน์อย่างไร และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ประธานได้มอบหมายให้นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้
ของบริษัทครั้งนี้เพื่อใช้คืนเงินกู้ระยะสั้นเป็นการทดแทนหนี้เงินกู้ส่วนเดิมแต่จํานวนหนี้เงินกู้รวมไม่ได้เพิ่มขึ้น จึงไม่ทําให้
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงไป แต่ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับเพิ่มขึ้นคือสามารถบริหารค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจากอัตราที่ผันผวนเป็นอัตราที่คงที่เพราะมีการปรับโครงสร้างเงินกู้จากระยะสั้นเป็นระยะยาวตามอายุหุ้นกู้ และมี
การแปลงหนี้จากเงินเหรียญสหรัฐเป็นเงินบาทเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่วนแผนการชําระ
หนี้เงินกู้ของบริษัทมาจากกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทโดยจะเน้นไปที่ความสามารถในการทํากําไร การ
เติบโต และการขยายงานทั้งของบริษัทและของบริษัทสยามแม็คโคร ซึ่งโดยเฉลี่ยในรอบ 5 ปีที่ผ่านมารายได้รวมของบริษทั
เติบโตมากกว่า 15% ขณะที่กําไรสุทธิเติบโตมากกว่า 20% ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากยอดขายเฉลี่ยต่อวันของสาขาเดิมยังคง
เติบโตมากกว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพีและตัวเลขเงินเฟ้อของประเทศ
ผู้ถื อหุ้น แสดงความยิน ดี ที่ คณะกรรมการบริ ษั ทและผู้บ ริ หารของบริษั ท มีวิ สั ย ทัศ น์ ในการเข้ าซื้ อกิจ การ
แม็คโครซึ่งทําให้บริษัทมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนและแสดงความเห็นด้วยที่บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทํา
ให้บริษัทสามารถบริหารหนี้เงินกู้และบริหารความเสี่ยงทั้งอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน และยังสามารถบริหาร
จัดการกระแสเงินสดและต่อรองทางการเงินในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อลดภาระหนี้สินและดอกเบี้ย
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หุ้นกู้ที่บริษัทจะออกมาเสนอขายนั้นมีอัตราดอกเบี้ยเท่าใด และการประสานประโยชน์
ร่วมกัน (synergy) ระหว่างบริษัทกับกิจการแม็คโคร บริษัทจะได้รับประโยชน์คิดเป็นเงินเท่าไร
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นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบคําถามว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับความ
เหมาะสมและเงื่อนไขของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหารให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จากการจัดอันดับ
เครดิตของบริษัทในการออกหุ้นกู้ระยะยาวในครั้งนี้โดยฟิทซ์ เรทติ้ง บริษัทได้รับการประกาศอันดับที่ A+ ดังนั้นผู้ถือหุ้น
สามารถไปเทียบเคียงกับหุ้นกู้ของบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเดียวกันว่า ดอกเบี้ยหุ้นกู้ควรจะเป็นเท่าใด อย่างไรก็ตาม
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาวเพราะไม่ว่าภาวะตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะคงที่โดยเฉพาะในภาวะอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต นอกจากนี้การออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งธรรมชาติของดอกเบี้ยหุ้นกู้จะถูกกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ
ยาวที่กู้จากสถาบันการเงิน และยังได้กล่าวอีกว่าบริษัทคงจะออกหุ้นกู้ได้ภายในปีนี้แต่จะออกและเสนอขายในครั้งเดียวเต็ม
จํานวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้นรวมทั้งเรื่องของอัตราดอกเบี้ยด้วย
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ตอบคําถามผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมในเรื่องของการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
บริษัทกับบริษัทสยามแม็คโครว่า แม้ไม่นับรวมถึงการประสานประโยชน์ร่วมกันบริษัททั้งสองก็มีความสามารถในการ
เติบโตทั้งจํานวนสาขาและยอดขายเฉลี่ยต่อวันของสาขาเดิม ทั้งนี้ทั้งสองบริษัทจะมีโอกาสเติบโตมากขึ้นเมื่อมีการทํางาน
ประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อผลประโยชน์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สรุปพอสังเขปได้ดังนี้
1. ความสามารถในการทํางานร่วมกันกับคู่ค้าและผู้ผลิตด้วยปริมาณของยอดสั่งซื้อและยอดสั่งผลิต ทําให้ได้
ต้นทุนที่ถูกลงและยังสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการร่วมกันพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่อาจเน้นสินค้าขาย
เฉพาะในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นและแม็คโคร
2. ความสามารถในการร่วมพลังกันในการสรรหาวัตถุดิบต้นทางสําหรับโรงงาน สินค้ากึ่งสําเร็จรูป และสินค้า
สําเร็จรูปสําหรับทั้งของบริษัท บริษัทคู่ค้า และบริษัทสยามแม็คโคร รวมทั้งบริษัทย่อยต่างๆ ของบริษัท
3. ระบบการกระจายสินค้า ขณะนี้บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าของตนเองทั้งหมด 5 แห่งคือ ในเขตปริมณฑล
ของกรุงเทพ 2 แห่ง คือที่ บางบั วทองและสุวรรณภูมิ และในต่ างจั งหวัด อีก 3 แห่ งคือที่จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี จั งหวั ด
ขอนแก่น และจังหวัดลําพูน นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอีก 1 แห่งที่จังหวัดสมุทรสาคร การใช้ศูนย์กระจาย
สินค้าและระบบการกระจายสินค้า (Logistics) ร่วมกันของทั้งสองบริษัทจะทําให้ต้นทุนการขนส่งและกระจายสินค้าถูกลง
4. การใช้บริการส่วนสนับสนุนร่วมกัน (Shared service) ของทั้งสองบริษัทจะทําให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดต่อขนาดของการใช้บริการสูงสุด
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้นอกจากจะนําไปใช้คืนหนี้เงินกู้ระยะสั้นแล้ว ยังมีแผน
จะนําไปใช้อย่างอื่นหรือไม่ และมีความเห็นว่าการก่อหนี้นี้จะดีก็ต่อเมื่อบริษัทมีรายได้มาชําระหนี้แต่จะทําอย่างไรภายใต้
ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในขณะนี้ นอกจากนี้ยังสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนเพื่อนําเงินมาชําระหนี้เงินกู้
หรือไม่
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นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ตอบคําถามว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อนําเงินมาชําระคืนหนี้เงินกู้ระยะ
สั้นที่มีอยู่เดิมจึงไม่เป็นการก่อหนี้เพิ่มขึ้ น ส่วนแผนการคืน หนี้เงินกู้ระยะยาวจะมาจากกระแสเงิ นสดที่ได้จากผลการ
ดําเนิ นงานของบริษัท และเงินปัน ผลรั บจากบริษัท สยามแม็ คโคร และแม้ว่ าปัจจุ บันบริ ษัทมีหนี้เงิ นกู้ยืม ระยะสั้นอยู่
ประมาณ 5,800 ล้านเหรียญสหรัฐ ฟิทซ์เรตติ้งก็ยังให้อันดับเครดิตที่ A+ ถ้าบริษัทไม่มีหนี้จํานวนดังกล่าวอันดับเครดิตที่
ได้คงจะดีกว่านี้ ทําให้มั่นใจได้ว่าหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายคงจะได้รับความสนใจจากนักลงทุน
ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะไม่ใช้เรื่องนี้มาเป็นเหตุในการเพิ่มทุนของบริษัท และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทก็ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงแต่อย่างใด
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการขายทรัพย์สินของแม็คโครเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์หรือไม่ และ
ขอทราบถึงแผนการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศอาเซี่ยน
นายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ ชี้แจงว่าบริษัทกําลังอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับในเรื่องการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท สยามแม็คโคร ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบด้วยกัน อย่างไรก็ตาม
แนวทางหลักในการชํา ระคืน หนี้เงิน กู้จ ะมาจากผลกํ าไรในการดํ าเนิน งานของทั้ งสองบริษั ทมากกว่ ามาจากการขาย
ทรัพย์สินของแม็คโคร
ประธานชี้แจงเพิ่มเติมว่า การขยายธุรกิจยังคงเน้นภายในประเทศ ส่วนการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศ
อาเซี่ยนคงไม่ใช่ในปีนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งการลงมติวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว โดยมอบหมายให้นาย
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ และนายอํารุง สรรพสิทธิ์วงศ์ กรรมการบริษัทเป็นคณะบุคคลมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อัน
จําเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
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ผู้ถือหุ้น รวมจํานวนหุ้นได้ 6,908,679,793 หุ้น
ไม่มีสิทธิออกเสียง รวม
0
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวม
6,908,679,793
เห็นด้วย
6,761,217,949
ไม่เห็นด้วย
139,128,855
งดออกเสียง
8,332,989

หุ้น
หุ้น
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น

97.87 %
2.01 %
0.12 %

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่ามีผู้ใดจะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาหรือจะแสดงความ
คิดเห็นหรือจะซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินกิจการของบริษัทหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ประธานจึงกล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้และได้แสดงความคิดเห็นพร้อมให้ข้อแนะนําต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะได้นําไปพิจารณาและดําเนินการตามที่เหมาะสมต่อไปและกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเมื่อเวลา 14.55 น.

ลงชื่อ

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์
ประธานที่ประชุม
(นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์)
ลงชื่อ

สุพจน์ ชิตเกษรพงศ์ เลขานุการที่ประชุม
(นายสุพจน์ ชิตเกษรพงศ์)

ลงชื่อ

อุษณีย์ ตรียาวรกุล
ผู้จดบันทึก
(นางอุษณีย์ ตรียาวรกุล)

