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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
ของ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมี
สถานท่ีควบคุมระบบการประชุม ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) อาคารธารา
พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด) 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ 
2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  
3. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
4. ศ.(พิเศษ) เรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
5. นายจกัร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
6. ศ.(พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 

 
กรรมการ 

8. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 
9. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 
10. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 
11. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 
13. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ 

ประธานคณะผูบ้ริหาร - กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแมค็โคร 
14. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่มธุรกิจ 

สายงานบญัชีและการเงิน  

กรรมการบริษทัฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (ลาประชุม) 

ฝ่ ายจดัการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายธานินทร์ บูรณมานิต  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2. ดร. นริศ ธรรมเก้ือกลู  ประธานคณะผูบ้ริหาร กลุ่มธุรกิจโลตสัส์ เอเชีย-แปซิฟิก ยกเวน้ประเทศจีน 
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3. นายสมพงษ ์รุ่งนิรัติศยั  ประธานคณะผูบ้ริหาร ธุรกิจโลตสัส์ ประเทศไทย 
4. นายธรินทร์ ธนียวนั  ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานอีคอมเมิร์ซและโลจิสติกส์ 

เลขานุการบริษทัฯ 

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช 

ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นางปิยธิดา ตั้งเด่นชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 11766 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวณัฏฐ์รดา เรืองวุฒิฐิติกุล และนางสาวพิมสิริ หาญพานิชเจริญ แห่ง บริษทั เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด ์อาซาฮี 
จ ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

เร่ิมการประชุม 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ แถลงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ท่ียงัคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเน่ือง บริษทัฯ มีความห่วงใยความปลอดภยัและสุขภาพของท่านผูถื้อ
หุ้นและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเป็นส าคญั คณะกรรมการบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
จึงไดมี้มติใหจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ภายใตพ้ระ
ราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและ
สงัคม เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) และมีการก ากบัดูแลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งรวมถึงหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีอย่าง
เคร่งครัด 

เน่ืองดว้ยนายศุภชยั เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ไม่ไดอ้ยู่ในสถานท่ีควบคุมระบบการประชุม 
ประธานฯ จึงไดม้อบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะ
ผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแมค็โคร ท าหนา้ท่ีด าเนินการประชุมแทนประธานฯ  นางสุชาดา อิทธิจารุกุล จึงกล่าว
เปิดการประชุม เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และมอบหมาย
ให ้นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม รายงานจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม
ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช รายงานต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมรวม 2,506 ราย โดยเป็น 
ผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจ านวน  63 ราย และผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจ านวน 2,443 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
9,381,738,751หุน้ จากจ านวนหุน้ทั้งหมด 10,580,323,500 หุน้ หรือเท่ากบัร้อยละ 88.6715 ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32   

หมายเหต ุ 
ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมในระหว่างการประชุม ท าให้จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมข้างต้นเปลี่ยนไป
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ในแต่ละระเบียบวาระ ท าให้ท้ายท่ีสุด มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,528 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง
จ านวน 85 ราย และผู้ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจ านวน 2,443 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 9,381,882,772 หุ้น จากจ านวนหุ้น
ท้ังหมด 10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6729  

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  
คร้ังท่ี 1/2564 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2564 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์
ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 26 
ตุลาคม 2564 เป็นตน้มา และไม่มีผูถื้อหุน้รายใดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าว นอกจากน้ี ในการ
ก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2565 บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการ
ประชุมและเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ถึง
วนัท่ี 31 มกราคม 2565 ผ่านระบบการแจง้ข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารด าเนินการดงักล่าว
บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีการเสนอวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการเลือกตั้ งเป็น
กรรมการแต่อยา่งใด 

ในการจดัประชุมคร้ังน้ี บริษทัฯ ด าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ผ่านระบบของบริษทั อิน
เวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการในการจดัการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ดว้ยระบบ
ควบคุมการประชุมท่ีผ่านการประเมินความสอดคลอ้งดว้ยตนเองตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัดา้น
สารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม พ.ศ. 2563 ท่ีส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์จดัท าข้ึนภายใต้
ประกาศกระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (สพธอ.) โดยไม่มีการจดัสถานท่ีประชุมหรือการลงทะเบียนหนา้
งานแต่อยา่งใด ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 สามารถรับชมการถ่ายทอดสดและเรียกดู
ผลคะแนนของแต่ละวาระไดต้ลอดการประชุม 

ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 
จึงได้มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช รายงานวิธีการแสดงตนของผูเ้ข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ และจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ ดงัน้ี 

วธีิการแสดงตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 

1. ส าหรับวิธีการแสดงตนของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ประชุมดว้ยตนเอง หรือผูรั้บมอบฉันทะ จะตอ้ง
ด าเนินการยืนยนัตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุม และจะต้องน า Username และ Password ท่ีได้รับมากรอกเพ่ือ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไป จนกว่าจะปิดการประชุม เม่ือลงทะเบียน
เรียบร้อยแลว้ จ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้จึงจะถูกนบัเป็นองคป์ระชุม หากผูถื้อหุน้ไม่ท าการลงทะเบียน ระบบจะไม่
นับจ านวนหุ้นเป็นองค์ประชุมและจะไม่สามารถลงคะแนนได ้รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดการ
ประชุมได ้และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ จะตอ้งด าเนินการมอบฉันทะตาม
วิธีการและขั้นตอนท่ีระบุในขอ้ปฏิบติัส าหรับการเขา้ร่วมประชุมฯ ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม 
2. ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ ไดด้ าเนินการตรวจสอบขอ้มูลผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบแลว้ ปรากฏวา่ขอ้มูลและ
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เอกสารท่ีไดรั้บถูกตอ้งครบถว้น บริษทัฯ จะอนุมติัค าร้องขอเขา้ร่วมประชุม และผูถื้อหุ้นจะไดรั้บอีเมล แจง้
รายละเอียด ขอ้มูล การประชุม ประกอบดว้ย 
- ลิงค ์(Link) ส าหรับการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

- ลิงค ์(Link) ส าหรับการดาวนโ์หลดหรือติดตั้งแอพพลิเคชัน่ “Cisco Webex Meetings” 

- Username และ Password ส าหรับการเขา้ใชง้านห้องประชุมและระบบ e-Voting เพ่ือเขา้ร่วมประชุม

ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
- ลิงค ์(Link) คู่มือการใชง้านระบบ 

ทั้งน้ี กรณีขอ้มูลหรือเอกสารท่ีไดรั้บไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ ระบบจะปฏิเสธค าร้องของท่าน โดยผูถื้อหุ้นจะ
ไดรั้บอีเมล แจง้ถึงสาเหตุและสามารถด าเนินการยื่นค าร้องเพ่ิมเติมได ้
 
หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มดีงัต่อไปนี ้

 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมจะมีคะแนนเสียงเท่ากบั

จ านวนหุน้ท่ีตนถือ โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง และผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด 

ผูถื้อหุน้ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 

 ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตัวเอง และผูรั้บมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระโดย

ลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านั้น โดยไม่สามารถแบ่งแยก

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน

ประเทศไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้เท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้

โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลว้จะตอ้งไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ ทั้งน้ี หากผูรั้บมอบฉันทะท่ี

เป็น Custodian ออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงท่ีมีจะถือวา่เสียงท่ีขาดเป็นการงดออกเสียง 

 ในการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ใหผู้ถื้อหุน้เลือกวาระท่ีตอ้งการออกเสียงลงคะแนน 

จากนั้น ระบบจะแสดงปุ่มส าหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ (1) เห็นดว้ย-สีเขียว (2) ไม่

เห็นดว้ย-สีแดง (3) งดออกเสียง-สีสม้ และ (4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า  

 หากผูถื้อหุน้เลือกปุ่ม “(4) ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด-สีฟ้า” หรือไม่กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนใด ๆ 

จนกระทัง่ปิดรับผลคะแนนในวาระนั้น บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงของท่านไปรวมกบัคะแนนเสียงเห็น

ดว้ย ทั้งน้ี การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปล่ียนแปลงไดจ้นกวา่วาระนั้นจะปิดรับการลงคะแนนเสียง  

 กรณีผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นหลายราย ใหเ้ลือก “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกด “สลบับญัชี” 

เพ่ือเขา้ใชง้านในบญัชีของผูถื้อหุ้นรายอ่ืน ๆ โดยท่ีคะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกน าออกจากการ

ประชุม  

 กรณีผูถื้อหุน้ตอ้งการออกจากการประชุมในระหว่างท่ีการประชุมยงัไม่แลว้เสร็จ สามารถเลือก “ไอคอน

ผูใ้ชง้าน” และคลิกท่ีปุ่ม “ออกจากการประชุม” ซ่ึงหากผูถื้อหุน้คลิกยืนยนัเพ่ือออกจากการประชุม ระบบ

จะน าคะแนนเสียงออกจากจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของท่ีประชุมในวาระท่ียงัไม่ปิดรับการลงคะแนน

เสียง 
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 ทั้งน้ี จ านวนผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจาก อาจมีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบ

ฉนัทะเขา้สู่ระบบหรือออกจากระบบในระหวา่งการประชุม 

 ในการรวมผลการนบัคะแนนเสียง ระบบจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง และบตัรเสีย 

หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง หรือของผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนส าหรับแต่ละ

วาระเรียบร้อยแลว้ ระบบจะนบัคะแนนเสียง ตามท่ีผูถื้อหุ้นนั้นมอบฉันทะมาทุกประการ โดยผูรั้บมอบ

ฉนัทะไม่ตอ้งด าเนินการออกเสียงลงคะแนนในระบบอีก 

 ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษทัฯ จะถือวา่ท่ีประชุม มีมติเป็น

เอกฉนัทอ์นุมติัในวาระดงักล่าวตามท่ีเสนอ 

 ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน จะใชม้ติเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดใหต้อ้งใชม้ติมากกวา่เสียงขา้งมาก 

 กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย ไดแ้ก่ กรณีผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะเลือกออกเสียงลงคะแนนมากกว่า 1 ประเภทใน

หนังสือมอบฉันทะ หรือมีการแก้ไข หรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียงโดยไม่ลงนามก ากับ ยกเวน้ การ

ลงคะแนนของผูรั้บมอบฉันทะจากผูล้งทุนต่างประเทศท่ีแต่งตั้ง Custodian ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝาก

และดูแลหุน้ ซ่ึงสามารถลงคะแนนแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได ้

 ส าหรับการซกัถามระหว่างการประชุมและก่อนเปิดให้ลงมติ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม

ซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกันแต่ละวาระ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงค์จะ

สอบถามหรือแสดงความเห็น สามารถพิมพข์อ้ความผ่านเมนู Q&A โดยระบุช่ือ - นามสกุล สถานะการ

เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ และขอ้ซกัถาม แลว้กส่็งค าถามเขา้มาในระบบ 

 เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การบนัทึกภาพและ

เสียงตลอดการประชุมและจะเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ หลงัจากวนัประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นท่ีมิได้

เขา้ร่วมประชุมหรือผูส้นใจทัว่ไปไดรั้บชม 

 กรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสบปัญหาการเขา้ระบบการประชุมผูถื้อหุน้ ระบบการออกเสียงลงคะแนน สามารถ

ติดต่อเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบทางโทรศพัทห์มายเลข 02 931 9137 ไดต้ลอดเวลาจนกวา่จะปิดการประชุม 
บริษทัฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พร้อมทั้ง
แจง้ผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายใน 14 วนั หากผูถื้อหุน้มีขอ้สังเกตหรือมี
ความเห็นสามารถแจง้เลขานุการบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชุม  

เม่ือจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ แลว้ 
นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ จึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ  

ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษทัฯ ในปี 2564 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแมค็โคร  
รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในปี 2564 
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ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 และส าเนางบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ  

จากนั้นนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเ ก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่มี
ผูถื้อหุ้นซักถามในระเบียบวาระน้ี เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม  นางสุชาดา อิทธิจารุกุล จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในปี 2564 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติรับรองรายงานของฝ่าย
บริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย  9,381,835,191 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

- ไม่เห็นดว้ย  109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- บตัรเสีย   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

หมายเหต ุ 
 ในระเบียบวาระนี ้ได้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากขณะเปิดประชุมอีก 17 ราย ถือหุ้นจ านวน 96,549 หุ้น ท า
ให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,523 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 9,381,835,300 หุ้น จากจ านวนหุ้นท้ังหมด 
10,580,323,500  หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6725 
 
ระเบียบวาระที่ 2 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแมค็โคร  
รายงานต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณางบการเงินประจ าปีของบริษทัฯ ประจ างวดบญัชี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีผ่านการตรวจสอบของผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความเห็นว่า งบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญั ตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณางบการเงินดงักล่าวแลว้ และไม่มีความเห็นท่ีแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ของบริษทัฯ ซ่ึงผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ 
ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขและมีขอ้สังเกต/เร่ืองอ่ืนต่องบการเงินดงักล่าว 

จากนั้นนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมี 
ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปไดด้งัน้ี 
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คุณมณีรัตน ์อมรเดชาวฒัน ์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ จากงบแสดงฐานะการเงิน
รวม ไดแ้สดงว่าสินคา้คงเหลือในปี 2564 มีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 เป็นอย่างมาก เน่ืองจากสาเหตุใด นอกจากน้ี 
ในภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษทัฯ มีแผนในการลดจ านวนสินค้า
คงเหลืออยา่งไร  

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแมค็โคร  
ไดข้อให ้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่มธุรกิจ สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจง
ประเด็นดงักล่าว โดยสรุปไดว้่า จ านวนสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญันั้นเป็นผลสืบเน่ืองจากการรวม
ธุรกิจค้าปลีกของกลุ่มโลตัสส์ตั้ งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา โดยในปี 2563 บริษทัฯ มีสินค้าคงเหลือ
ประมาณ 14,500 ลา้นบาท เม่ือรวมธุรกิจคา้ปลีกของกลุ่มโลตสัส์ซ่ึงมีสินคา้คงเหลือประมาณ 16,200 ลา้นบาท จึง
ท าใหสิ้นคา้คงเหลือของบริษทัฯ เพ่ิมข้ึนอย่างมีนยัส าคญั ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดมี้การบริหารจดัการสินคา้คงเหลือและ
เงินทุนหมุนเวียนอย่างระมดัระวงั อย่างไรก็ดี เน่ืองดว้ยธุรกิจคา้ส่งท่ียงัคงเติบโต บริษทัฯ จึงไดมี้การส ารองสินคา้
ในช่วงปลายปี 2564 เพ่ือรองรับความตอ้งการซ้ือสินคา้ในช่วงเทศกาลปีใหม่และตรุษจีน ในส่วนของธุรกิจคา้ปลีก
นั้น บริษทัฯ ไดมี้การส ารองสินคา้ในจ านวนท่ีใกลเ้คียงกบัปี 2563 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม นางสุชาดา อิทธิจารุกุล จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ขา้งตน้ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมติังบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 9,381,712,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9982 

- ไม่เห็นดว้ย 1,309 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- งดออกเสียง 160,251 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0017 

- บตัรเสีย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจ านวน  38,500 หุ้น ท า
ให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,524 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 9,381,873,800 หุ้น จากจ านวนหุ้นท้ังหมด 
10,580,323,500  หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ  88.6728 

 
ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแมค็โคร  
รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไร
สุทธิหลงัหักภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปีตามงบการเงินรวม กรณีไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด โดยเร่ิมตั้งแต่รอบปีบญัชี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2537 เป็นตน้ไป 
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ในปี 2564 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ) ตามงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 13,687 
ล้านบาท หรือ 2.38 บาทต่อหุ้น และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 
240,000,000 บาท ขณะท่ีมีทุนจดทะเบียนจ านวน 5,586,161,750 บาท ภายหลงัการเพ่ิมทุน ดังนั้น บริษทัฯ  
จึงจ าเป็นตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก 318,616,175 บาทเพ่ือใหค้รบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายทั้งส้ิน 558,616,175 บาท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัรา 
หุน้ละ 0.40 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 1,920 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 และ
เม่ือพิจารณาจากก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2564 และแผนงานในอนาคต คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2564 ในอตัรา 0.72 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 5,306 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ  ทั้งน้ี เม่ือหกัการจ่ายเงิน
ปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ ดงักล่าวขา้งตน้ คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัรา 0.32 บาท
ต่อหุ้น รวม 10,580,323,500 หุ้น คิดเป็นเงินจ านวน 3,386 ลา้นบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือตามท่ี
ปรากฏ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2565 

จากนั้นนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผู ้
ถือหุน้ไดซ้กัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกลุไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปไดด้งัน้ี 

นายธญักร ศรีสิงห ์ ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ บริษทัฯ มีผลก าไรมากข้ึน เหตุใดจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลนอ้ยลง 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ไดข้อใหน้างเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่มธุรกิจ สายงาน
บญัชีและการเงิน ช้ีแจงประเด็นดงักล่าว โดยสรุปไดว้่า ผลก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนในปี 2564 นั้น ประมาณเกือบร้อยละ 50 
เป็นก าไรทางบญัชีจากการรวมธุรกิจซ่ึงไม่มีกระแสเงินสดเกิดข้ึนจริง ทั้งน้ี หากพิจารณาจ านวนเงินปันผลท่ีจ่าย
รวมทั้งส้ิน 5,306 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัผลการด าเนินงานจริง ประมาณ 7,000 ลา้นบาท จะเห็นว่าอตัราการ
จ่ายเงินปันผลยงัคงอยูใ่นอตัราเกินกวา่ร้อยละ 70 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปีท่ีผา่นมา  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม นางสุชาดา อิทธิจารุกุล จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจดัสรร
เงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมติัการจดัสรรเงิน
ส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 9,381,876,691 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

- ไม่เห็นดว้ย 609 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
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หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้ได้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 2 อีก 1 ราย ถือหุ้นจ านวน 3,500 หุ้น ท าให้
มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,525 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 9,381,877,300  หุ้น จากจ านวนหุ้นท้ังหมด 
10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6729 
 
ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแมค็โคร  
ขอให้นางสาวกญัญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565  

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบั ขอ้ 
15 ของบริษทัฯ ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา 
โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 
ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับ
ต าแหน่งอีกก็ได ้ดงันั้น ในการประชุมคร้ังน้ีมีกรรมการของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 
คน ไดแ้ก่ 

1. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข บุญเดช 
2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ 
 
3. นายณรงค ์เจียรวนนท ์
4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์
5. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์

กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ และ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ 
ระหว่างวนัท่ี 29 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือ
ดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ใหผู้ถ้ือหุน้ทราบล่วงหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ซ่ึง
ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาคุณสมบตัิและความเหมาะสมในดา้นต่างๆ ของกรรมการทั้ง 5 คนตาม
ขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คนท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง รวมทั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
ต่อไปตามเดิม ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดแ้นบประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ดงัท่ีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 
3 ของหนงัสือเชิญประชุม 
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จากนั้นนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่มี
ผูถื้อหุน้ซกัถามในระเบียบวาระน้ี เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  

อน่ึง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  

1. ศ. (พเิศษ) ประสพสุข บุญเดช กรรมการอสิระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 9,380,558,503 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9859 

- ไม่เห็นดว้ย 1,317,597 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0140 

- งดออกเสียง 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมศัีกดิ์ กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 9,360,830,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7756 

- ไม่เห็นดว้ย 21,043,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2243 

- งดออกเสียง 3,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

3. นายณรงค์ เจยีรวนนท์ กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย 9,378,246,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9613 

- ไม่เห็นดว้ย 3,629,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0386 

- งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

4. นายอดเิรก ศรีประทักษ์ กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย 9,378,245,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9612 

- ไม่เห็นดว้ย 3,629,434 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0386 

- งดออกเสียง 2,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  
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5. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ และ กรรมการก ากบัดูแลกจิการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย 9,378,247,166 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9613 

- ไม่เห็นดว้ย 3,628,934 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0386 

- งดออกเสียง 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 3 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการ

ใหม่เพิม่เตมิ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแม็คโคร  
ขอใหน้างสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการเพ่ิมจ านวน
กรรมการบริษทัจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติม  

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช แถลงรายงานต่อท่ีประชุมว่าขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 13 ก าหนดใหบ้ริษทัมี
คณะกรรมการของบริษทัไม่นอ้ยกว่า 5 คน และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ก าหนดใหก้รรมการนั้นเลือกตั้งโดยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

ปัจจุบนั คณะกรรมการบริษทัฯ ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 15 คน โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน คิดเป็น
อตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เน่ืองดว้ยบริษทัฯ ไดมี้การขยายธุรกิจโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั ซี.พี.รีเทล โฮลด้ิง จ ากดั  
รวมถึงธุรกิจคา้ปลีกและธุรกิจบริหารพ้ืนท่ีเช่าในศูนยก์ารคา้ของกลุ่มโลตสัส์ จึงมีความจ าเป็นตอ้งเพ่ิมจ านวน
กรรมการเพ่ือใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ สามารถก ากบัดูแลการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ไดอ้ย่างทัว่ถึงและบรรลุ
วตัถุประสงคต์ามวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจ    

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้ เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการบริษทัจาก 
15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติมจ านวน 2 คน ดงัน้ี 

1. นายธานินทร์ บูรณมานิต เสนอใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการ 
2. นายราลฟ์ โรเบิรต ไทย ์ เสนอใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

บุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 2 คนดงักล่าว มีคุณสมบติัครบถว้นและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญติั
บริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพยพ์.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  

และผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือล าดบัท่ี 2 มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามขอ้ก าหนดของส านกังาน ก.ล.ต. และ
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ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงขอ้ก าหนดของบริษทัฯ และสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

จากนั้นนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่มี
ผูถื้อหุ้นซักถามในระเบียบวาระน้ี  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม นางสุชาดา อิทธิจารุกุล จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติมเป็นรายบุคคล  

อน่ึง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมติัการเพ่ิมจ านวน
กรรมการบริษทัจาก 15 คน เป็น 17 คนและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพ่ิมเติมดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย 9,371,573,667 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8901  

- ไม่เห็นดว้ย 10,306,005 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1098 

- งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

2. นายราล์ฟ โรเบิรต ไทย์ กรรมการอสิระ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
- เห็นดว้ย  9,371,729,918 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8918 

- ไม่เห็นดว้ย 10,149,754 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1081  

- งดออกเสียง 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้ได้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 4 อีก 2 ราย ถือหุ้นจ านวน 2,872 หุ้น ท าให้
มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,527 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 9,381,880,172  หุ้น จากจ านวนหุ้นท้ังหมด 
10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6729 
 
ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแม็คโคร  
ขอให้นางสาวกญัญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 ดงัน้ี 

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช  แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 ก าหนดใหก้รรมการมี
สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ 
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ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงได ้และ
ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ ใน
อนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน หรือผลประโยชนจ์ากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการส าหรับปี 2565 ในอตัราเดียวกบัปี 
2564 และพิจารณาอนุมติัโบนสัประจ าปี 2564 ส าหรับคณะกรรมการบริษทัฯ ในอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ี
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ซ่ึงคิดเป็นเงินจ านวน 26.53 ลา้นบาท โดยใหป้ระธานกรรมการ
เป็นผูพิ้จารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้กรรมการบริษทัฯ แต่ละท่านต่อไป โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2565  

บาท/คน/เดือน บาท/คน/ปี 

1. ค่าตอบแทนประจ า   
1.1 ประธานกรรมการ 155,000 1,860,000 
1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 140,000 1,680,000 
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        115,000 1,380,000 
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ 100,000 1,200,000 
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน1) 15,000 180,000 
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 1) 5,000 60,000 

2.  เงนิโบนัสประจ าปี ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล 
ท่ีจ่ายจากก าไรปี 2564 2) 

คิดเป็นเงิน 26.53 ลา้นบาท 

3.  สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี 

หมายเหตุ 
1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  
2) เงินโบนสัอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส าหรับงบก าไรสุทธิประจ าปี 2564 โดยประธาน

กรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม เพ่ือจดัสรรใหก้รรมการบริษทัฯ แต่ละคน 
 

บริษทัฯ ขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบวา่ นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นตวัเงินแลว้ บริษทัฯ มีการจดัท า
ประกนัความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ท่ีทุน
ประกนัไม่เกิน 30 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 983.78 ลา้นบาท (อตัราแลกเปล่ียน 32.7927  บาท ต่อ 1 
ดอลลาร์สหรัฐ ณ วนัท่ี 7 มีนาคม 2565) ใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ทุกท่าน 

ทั้งน้ี มาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไป
ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของ         
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ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

จากนั้นนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่มี
ผูถื้อหุ้นซักถามในระเบียบวาระน้ี เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถาม นางสุชาดา อิทธิจารุกุล จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการส าหรับปี 2565 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 
(มติ 2 ใน 3 เท่ากบั 6,254,586,781 หุน้ หรือเท่ากบัร้อยละ 66.6667) มีมติอนุมติัใหก้ าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ส าหรับปี 2565 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 9,377,897,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9575 

- ไม่เห็นดว้ย 3,353,995 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0357 

- งดออกเสียง 628,551 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0066 

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 5 
 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแม็คโคร   
ขอใหน้างสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ดงัน้ี 

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช  แถลงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของ
บริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุข
สวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 6112 และ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชยั  ผูส้อบบญัชีอนุญาตเลขท่ี 11766 แห่งบริษทั  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2565 และเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 9,000,000 บาท 
ซ่ึงลดลงจากค่าสอบบญัชีในปี 2564 ในอตัราร้อยละ 1.85   

จากนั้นนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงไม่มี
ผูถื้อหุน้ซกัถามในระเบียบวาระน้ี เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใด นางสุชาดา อิทธิจารุกุล จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
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ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ
ผูส้อบบญัชีดงักล่าว  

อน่ึง การพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2565 ตามระเบียบวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้งนายเจริญ  
ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ และ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชยั แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว
ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั แทนได ้และอนุมติัค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 
ทั้งส้ิน 9,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 9,340,178,593 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5555 

- ไม่เห็นดว้ย 41,699,479 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4444 

- งดออกเสียง 2,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000  

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 5 
 
ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัวิงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 70,000 ล้านบาท 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแมค็โคร   
ขอให้นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการพิจารณา
อนุมติัวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่เกิน 70,000 ลา้นบาท 

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช  แถลงต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 วนัท่ี 24 เมษายน 
2558 มีมติอนุมติัวงเงินการออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาทหรือสกุลเงินอ่ืนเทียบเท่า เพ่ือใช้
เป็นเงินลงทุนระยะยาวในการลงทุน ขยายกิจการ การช าระหน้ีเงินกูย้ืม การทดแทนเงินกูเ้ดิม และ/หรือ เงินทุน
หมุนเวียนในการด าเนินงานและอ่ืน ๆ 

ปัจจุบนับริษทัฯ มีแผนงานท่ีจะขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงอาจรวมถึงการเขา้ซ้ือกิจการหรือการ
ร่วมทุนในต่างประเทศ จึงมีความจ าเป็นท่ีจะใชเ้งินทุนส าหรับการขยายธุรกิจ รวมทั้งการช าระหน้ีแก่สถาบนัการเงิน 
เพ่ือลดตน้ทุนทางดา้นการเงิน บริษทัฯ จึงมีความประสงคข์อเพ่ิมวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกูจ้ากเดิมไม่
เกิน 20,000 ลา้นบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 70,000 ลา้นบาท  
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คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมติัวงเงินในการออก
และเสนอขายหุ้นกูไ้ม่เกิน 70,000 ลา้นบาท โดยเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกูท้ ั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งน้ี 
สกลุเงิน อายหุุน้กู ้อตัราดอกเบ้ีย และเง่ือนไขอ่ืนในการออกหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะท่ี
ออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคร้ัง เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การช าระหน้ี และ/หรือ 
เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและอ่ืนๆ ของบริษทัฯ รายละเอียดเก่ียวกบัการออกหุน้กูป้รากฏตามหนงัสือเชิญ
ประชุมท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ี ฝ่ายจดัการจะน าเสนอคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณารายละเอียด
เก่ียวกบัจ านวน ประเภท และระยะเวลา ตามความจ าเป็นและสมควรในการออกหุน้กูเ้ป็นคราว ๆ ไป 

จากนั้นนางสุชาดา อิทธิจารุกลุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อ
หุน้ไดซ้กัถามในระเบียบวาระน้ี 

1.  คุณมณีรัตน์ อมรเดชาวฒัน์  ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า การขอเพ่ิมวงเงินใน
การออกและเสนอขายหุน้กูเ้ป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 70,000 ลา้นบาทน้ี มีประมาณการมาจากอะไรบา้ง  

 นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ขอให้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่มธุรกิจ  
สายงานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงประเด็นดงักล่าวโดยสรุปไดว้่า การขออนุมติัน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือรองรับ
การขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ การต่อยอดธุรกิจออนไลน์และ E-Commerce รวมถึงการเขา้
ลงทุนซ้ือกิจการเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจปัจจุบนัเม่ือมีโอกาสท่ีเหมาะสม 

2.  นางสาวชญัณิน อชัชพรหม ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามว่า บริษทัฯ ตอ้งการขยายธุรกิจทางดา้นการคา้ปลีก หรือ
คา้ส่ง และมีแผนการเขา้ซ้ือกิจการโลตสัส์ในประเทศอ่ืนๆ หรือไม่  

 นางสุชาดา อิทธิจารุกุล และประธานฯ ร่วมกนัช้ีแจงว่า ภายหลงัการรวมธุรกิจ บริษทัฯ มีวิสัยทศัน์ในการขยาย
ธุรกิจทั้งกลุ่มคา้ส่งและคา้ปลีกไปสู่ระดบัภูมิภาค โดยมุ่งเนน้การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยี และการขยาย
ธุรกิจออนไลน์ให้มากข้ึน และบริษทัฯ มีศกัยภาพและโอกาสในการเติบโตดา้น Modern trade และ O2O ทั้ง
กลุ่มธุรกิจคา้ส่งและคา้ปลีกเป็นอย่างมาก ดงันั้น การขอวงเงินในการออกหุน้กูค้ร้ังน้ีจึงถือเป็นการเตรียมความ
พร้อมทางดา้นสภาพคล่องของบริษทัฯ ไวล่้วงหนา้   

3.  นางสาวรุ่งระวี วิทูรปกรณ์ ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่า การขอเพ่ิมวงเงินคร้ังน้ี บริษทัฯ คาดว่าจะใชว้งเงิน
ทั้งหมดภายในปีบญัชีน้ีหรือไม่ อยา่งไร 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ขอใหน้างเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ ประธานคณะผูบ้ริหารกลุ่มธุรกิจสาย
งานบญัชีและการเงิน ช้ีแจงประเด็นดงักล่าวโดยสรุปได้ว่า บริษทัฯ จะตอ้งพิจารณา 2 ปัจจยัหลกั ไดแ้ก่ 1) 
ตน้ทุนในการออกหุน้กู ้ซ่ึงหากมีตน้ทุนต ่ากว่าการกูเ้งินจากสถาบนัการเงินก็มีแนวโนม้ท่ีบริษทัฯ จะออกหุน้กู้
เตม็วงเงิน และ 2) มูลค่าของโครงการท่ีบริษทัฯ จะเขา้ลงทุน ทั้งน้ี จะตอ้งพิจารณาสภาวะตลาดประกอบดว้ย  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม นางสุชาดา อิทธิจารุกุล จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวงเงินในการออก
และเสนอขายหุน้กูไ้ม่เกิน 70,000 ลา้นบาท ทั้งน้ี การลงมติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงการลงมติ
ไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากบั 7,036,412,079 หุน้ หรือเท่ากบัร้อยละ 75)  มีมติพิจารณาอนุมติัวงเงินในการ
ออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่เกิน 70,000 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย  9,381,065,812 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9912 

- ไม่เห็นดว้ย 342,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0036 

- งดออกเสียง 474,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0050 

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้ได้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 7 อีก 1 ราย ถือหุ้นจ านวน 2,600 หุ้น ท าให้
มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 2,528 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 9,381,882,772  หุ้น จากจ านวนหุ้นท้ังหมด 
10,580,323,500 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 88.6729 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานคณะผูบ้ริหาร – กลุ่มธุรกิจคา้ส่งแมค็โคร  
แจง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่าไม่ควรมีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ อีกในระเบียบวาระน้ี 
เน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับบริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านั้น 
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม 

ในแต่ละวาระท่ีผ่านมา นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซักถามในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระ
การประชุมอยา่งเตม็ท่ี และไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมในระเบียบวาระน้ี 

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา 
  

 
ลงช่ือ_______________________________ 
                    (นายศุภชยั เจียรวนนท)์ 
                         ประธานท่ีประชุม 

  
 
ลงช่ือ_______________________________ 
           (นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช) 
                        เลขานุการท่ีประชุม 

 


