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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ของ 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษทั สยามแม็คโคร 
จ ากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขท่ี 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด) 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ  
2. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3. นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายจกัร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
6. นายประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดค่าตอบแทน 
8. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
9. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 
10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล กรรมการ 
11. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 
13. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
14. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงาน Group Shared Service 

กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

1.  นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ (ลาประชุม) 
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เลขานุการบริษัทฯ 

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 

ทีป่รึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ และนางสาวณัฏฐ์รดา เรืองวุฒิฐิติกุล แห่ง บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี 
จ  ากดั ท าหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

เร่ิมการประชุม 

นายศุภชยั เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) และกรรมการ
บริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมจ านวน 14 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ประธานฯ จึง
กล่าวเปิดการประชุม ทั้ งน้ี เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีได้บอกกล่าวไวใ้นหนังสือเชิญ
ประชุม ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม 
รายงานจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

นางสาวกญัญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช รายงานต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมรวม 1,165 ราย โดย
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเองจ านวน 30 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะจ านวน 1,135 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้
4,721,352,437  หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด  4,800,000,000  หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 98.3615 ครบเป็นองค์
ประชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32   

หมายเหต ุ 
ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมในระหว่างการประชุม ท าให้จ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมข้างต้น
เปลี่ยนไปในแต่ละระเบียบวาระ ท าให้ท้ายที่สุด มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 1,172 ราย โดยเป็นผู้ ถือ
หุ้นที่มาด้วยตนเองจ านวน 36 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจ านวน 1,136 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
4,721,471,741 หุ้น จากจ านวนหุ้นท้ังหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.3640  

บริษทัฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวใน
เวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้มา เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้อง
ครบถ้วน รวมถึงคดัคา้นหรือแก้ไขรายงานการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรือขอ
แกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าวแต่อยา่งใด นอกจากน้ี ในการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้นประจ าปีน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติั
เหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 
2563 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การด าเนินการดังกล่าวบน
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เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพิ่มระเบียบวาระหรือเพิ่มช่ือกรรมการแต่อยา่งใด  

หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม มีดงัต่อไปน้ี 

• การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือวา่หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นท่านใด มีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง
เลือกตั้งกรรมการ  

• ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู ่เพื่อออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง อยา่ง
ใดอย่างหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย 
เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวม
คะแนนเสียงทั้ งหมดแล้วต้องไม่เกินจ านวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู่ ทั้ งน้ี หากผูรั้บมอบฉันทะท่ีเป็น 
Custodian ออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงท่ีมีจะถือวา่เสียงท่ีขาดเป็นการงดออกเสียง 

• ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมเฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง เท่านั้น และให้ผูเ้ขา้ประชุมกรอกความประสงคด์งักล่าวพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร
ลงคะแนน และยกมือข้ึนเพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง
เท่านั้นเพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนน โดยบริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงดงักล่าวมาหกัออกจากจ านวน
หุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดย้กมือ
และไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนของตน บริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นดว้ยในการพิจารณาวาระ
นั้นๆ ยกเวน้การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระ เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน ในทุกกรณี ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงด
ออกเสียง เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  

• ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชุม เป็น
ผูป้ระกาศผลให้ท่ีประชุมทราบ หลงัจากท่ีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง ผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัร
ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ภายหลงัจากการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระส้ินสุดลงแลว้ บริษทัฯ จะไม่น าคะแนนเสียงดงักล่าว มารวมค านวณเป็นคะแนนเสียงอีก 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนส าหรับแต่ละ
วาระเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะดงักล่าวจะไม่ไดรั้บแจกบตัรลงคะแนน และระบบจะนบัคะแนนเสียง
ตามท่ีผูถื้อหุน้นั้น มอบฉนัทะมาทุกประการ 

• ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษทัฯ จะถือว่าท่ีประชุม มีมติ
เป็นเอกฉนัท ์อนุมติัในวาระดงักล่าวตามท่ีเสนอ 

• ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน จะใชม้ติเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่กฎหมายจะก าหนดใหต้อ้งใชม้ติมากกวา่เสียงขา้งมาก 
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• ส าหรับบตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะได้
อยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การลงคะแนนเสียงเกินกวา่หน่ึง
ประเภทในวาระเดียวกนั การท าเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือ มีการแกไ้ขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง
โดยไม่ลงนามก ากบั เป็นตน้ 

เม่ือจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
แลว้ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีก าหนดในหนงัสือเชิญประชุมฯ  

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 
2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานของ
ฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2562 และส าเนางบการเงินท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั 
สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชุมฯ  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหาร
เก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 ดงักล่าว 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
อนุมติัรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 4,721,461,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

หมายเหต ุ 
 ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 1,169 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 4,721,461,737 หุ้น จาก
จ านวนหุ้นท้ังหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.3638 
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ระเบียบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล  กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึง
ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้รวมถึงไดมี้การ
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ตามส าเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดงักล่าว 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและ 
ลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 4,721,471,737 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

หมายเหต ุ 
 ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 1,170 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 4,721,471,737 หุ้น จาก
จ านวนหุ้นท้ังหมด  4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.3640 

 
ระเบียบวาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาก
ผลประกอบการของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 เพื่อรับทราบ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 
ซ่ึงเป็นการจ่ายจากผลประกอบการของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 จ านวน 2 คร้ัง รวมทั้งส้ินอตัราหุ้นละ 0.96 
บาท เป็นจ านวนเงินประมาณ 4,608 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 73.8 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2562 ตามงบการเงินรวม ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ (ไม่น้อยกว่า 



 
 

6/14 

ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม) โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวออกเป็น 2 งวด ดงัน้ี  

1)  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ีหน่ึง ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท จ านวนเงินรวมประมาณ 1,920 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 8 
สิงหาคม 2562  

2)  การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลคร้ังท่ีสอง ในอตัราหุน้ละ 0.56 บาท จ านวนเงินรวมประมาณ 2,688 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 3 
เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ทั้งน้ีเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุน้จาก
การเล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ท่ีก าหนดไวเ้ดิม ออกไปโดยไม่มีก าหนด ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลประกอบการของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563  

เน่ืองจากนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เป็นหน่ึงในกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ จึง
มอบหมายให้นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมในระเบียบวาระน้ีแทน 

นายโชติ โภควนิช ขอให้นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงานต่อท่ีประชุม
เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563  

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 15 ของบริษทัฯ ก าหนดวา่ในการ
ประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ใน
ต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้
ออกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับต าแหน่งอีก
ก็ได ้ในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์
2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 
3. นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล 
4. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 
 
5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

กรรมการ และ ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการ  รองประธานกรรมการท่ี 2 และ 
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
กรรมการ และ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  
กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงาน Group Shared Service 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของ
บริษทัฯ ระหว่างวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลกัเกณฑ์
การเสนอช่ือดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัและความเหมาะสมดา้นต่าง ๆ ของกรรมการทั้ง 5 
ท่านตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
กระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 5 ท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง
เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี  

จากนั้นนายโชติ โภควนิช ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่
มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพิ่มเติม นายโชติ โภควนิช จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 เป็นรายบุคคล  

อน่ึง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
เลือกตั้งบุคคลตามรายช่ือดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,717,555,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91705 
ไม่เห็นดว้ย 3,916,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08295 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

2. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
เห็นดว้ย 4,717,652,429 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91911 
ไม่เห็นดว้ย 3,819,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08089 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
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3. นายพทิยา เจียรวสิิฐกุล กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,717,652,429 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91911 
ไม่เห็นดว้ย 3,819,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08089 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

4. นางสุชาดา อทิธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการที ่2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - 
กลุ่มธุรกจิสยามแม็คโคร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,720,692,941 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98351 
ไม่เห็นดว้ย 778,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01649 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

5. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร - กลุ่มธุรกจิสยามแม็คโคร 
สายงาน Group Shared Service ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,717,882,429 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.92398 
ไม่เห็นดว้ย 3,589,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07602 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 1,172 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 4,721,471,741 หุ้น จาก
จ านวนหุ้นท้ังหมด  4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.3640 
 
หลงัจากด าเนินการประชุมในวาระน้ีแลว้ นายโชติ โภควนิช ได้เรียนเชิญนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธาน
กรรมการ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมในวาระถดัไป ตามปกติ 

ระเบียบวาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการท่ีประชุม แจ้งรายละเอียดต่อท่ี
ประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 

นางสาวกัญญ์ภัสสร์ ประยูรโภคราช แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 ก าหนดให้
กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส 
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
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จะมีการเปล่ียนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจา้งของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับ
เลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ี
เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ โดยเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการส าหรับปี 2563 และเงินโบนัสประจ าปี 2562 ในอตัราเดียวกบัปีก่อน โดยมีรายละเอียดแจกแจง 
ดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2563 

(บาท/ท่าน/เดือน) (บาท/ท่าน/ปี) 
1. ค่าตอบแทนประจ า 

- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 
- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 1)  

 
155,000 
140,000  
115,000 
100,000 
15,000 

5,000 

 
1,860,000 
1,680,000 

 1,380,000 
1,200,000 

180,000 
60,000 

2. เงินโบนัสประจ าปี 2)  23.04 ลา้นบาท 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี 
หมายเหตุ : 
1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2562 โดย

ประธานกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรใหก้รรมการบริษทัฯ แต่ละคน 

ทั้งน้ี มาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้น 
ไดซ้กัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นายวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์– ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงหลกัเกณฑใ์นการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับกรรมการ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงวา่ ค่าตอบแทนท่ีจ่ายให้แก่กรรมการในส่วนของโบนสันั้น คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ของจ านวนเงินปันผลทั้งหมดท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี ในส่วนของค่าตอบแทนประจ า จะพิจารณาเทียบเคียง
กบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั  
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการส าหรับปี 2563 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง 
มาประชุม  (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,147,647,985 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมัติให้ก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2563 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,720,416,141 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97764 
ไม่เห็นดว้ย 1,055,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02236 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชน จ ากดั ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงิน
ค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้  

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 นายเจริญ  
ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 6112 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คนใดคนหน่ึง
เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูมี้อ  านาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้โดยก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็น
จ านวนเงินทั้ งส้ิน 7,170,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากค่าสอบบัญชีในปี 2562 ในอัตราร้อยละ  5.1 เน่ืองจาก 
บริษทัฯ มีบริษทัย่อยเพิ่มข้ึน ประกอบกบัในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ และบริษทัย่อยมีการขยายธุรกิจและ
สาขาทั้งในและต่างประเทศ ผูส้อบบญัชีจึงมีภาระและหนา้ท่ีความรับผดิชอบเพิ่มข้ึน  
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นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบวา่ ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ล่ือน
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ออกไปจากเดิมท่ีก าหนดไว้ในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 นั้ น 
คณะกรรมการบริษทัฯ จึงไดมี้มติแต่งตั้งให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั และผูส้อบบญัชีตาม
รายช่ือขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีเพื่อท าการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ งวดไตรมาส 1 ปี 2563  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน
ผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงักล่าว  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,721,471,541 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัทฯ ข้อ 3 

ระเบียบวาระที ่7.1  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ มีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ให้
ชดัเจน เพื่อใหค้รอบคลุมการประกอบธุรกิจหรือการคา้สินคา้บางรายการท่ีเป็นสินคา้ท่ีตอ้งข้ึนทะเบียนเป็นผู ้
น าเขา้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย ์และเพื่อรองรับการลงทุนและกิจการท่ีบริษทัฯ อาจจะด าเนินการใน
อนาคต คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไข
เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงัน้ี    
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1. อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความในวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ 7 และ ขอ้ 8 โดยแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความท่ี
ขีดเส้นใต ้ดงัน้ี 
“(7) ประกอบกิจการคา้ ขา้ว ผลิตภณัฑ์ขา้ว มนัส าปะหลงั ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลงั ข้าวโพด งา ถั่ว 
พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย คร่ัง ละหุ่ง ไม ้ยาง ผกั ผลไม ้ของป่า สมุนไพร หนังสัตว ์เขาสัตว ์สัตวมี์ชีวิต 
เน้ือสัตวช์ าแหละ เคร่ืองในสัตว ์เคร่ืองในสุกร น ้าตาล อาหารสัตว ์และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด” 

“(8) ประกอบกิจการคา้ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต์ เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ เคร่ืองก าเนิด 
และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ือง
ท าความร้อน เคร่ืองท าความเย็น เคร่ืองครัว เคร่ืองเหล็ก เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ือง
สุขภัณฑ์ เคร่ืองเคหภัณฑ์ เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟต์แวร์ เคร่ืองบนัทึกมูลค่าของสินคา้หรือบริการไวใ้นบตัร ระบบในการหัก
ช าระหน้ี เคร่ืองรับช าระเงิน เคร่ืองหักบญัชี เคร่ืองฝากเงิน เคร่ืองถอนเงิน เคร่ืองอ่านบตัร เคร่ืองสอด
บตัร เคร่ืองส่งบตัร เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองท าบญัชี เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองวิทยุ โทรทศัน์ เคร่ืองรับส่ง
วิทยุทุกชนิด เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองเรดาร์ เคร่ืองโซน่า เคร่ืองเลเซอร์ เคร่ืองเสียง เคร่ือง
บนัทึกภาพ เคร่ืองท าน ้ าร้อน เคร่ืองควบคุมความช้ืน  เคร่ืองส่ือสารโทรคมนาคม หลอดไฟ เคร่ืองพิมพ์
สามมิติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินคา้ดงักล่าวขา้งตน้” 

2. อนุมติัการเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์อ้ 65 และ ขอ้ 66 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
“(65) ให้บริการวิศวกรรมการออกแบบ การจดัหาอุปกรณ์และการรวมระบบ การติดตั้ง การด าเนินการ
และการบ ารุงรักษา การเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิค หรือบริการอ่ืนส าหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ หรือพลงังานท่ีสามารถผลิตทดแทนได้
ใหม่ อาทิเช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานจากก๊าซชีวภาพ พลงังานจากชีว
มวล พลังงานจากขยะ เป็นต้น หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวยีนต่าง ๆ เป็นตน้” 

“(66) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า พฒันาและจ าหน่าย โอนสิทธิต่างๆ  ท่ีเก่ียวกบั
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพลังงานท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือ
พลงังานท่ีสามารถผลิตทดแทนไดใ้หม่ อาทิเช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังาน
จากก๊าซชีวภาพ พลงังานจากชีวมวล พลงังานจากขยะ เป็นตน้” 

3. อนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็ค
โคร และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร – 
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร มีอ านาจในการแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือ ขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ
ค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแกไ้ข/เพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ รวมถึงด าเนินการต่างๆ ท่ีจ  าเป็น
ตามค าสั่ง ค  าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนดงักล่าวส าเร็จเสร็จส้ิน 
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จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไม่มีผูถื้อ
หุน้อ่ืนใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,541,103,806 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75) มีมติ
อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,721,471,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

หมายเหต ุ 
ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระท่ี 6 

ระเบียวาระที ่7.2  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธาน
เจา้หน้าท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาอนุมติัการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 ดงัน้ี 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อท่ีประชุมวา่ สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในระเบียบวาระท่ี 7.1 บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 ให้สอดคลอ้งกนั โดยแกไ้ขขอ้ 3 จากเดิม “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มี
จ านวน 64 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” แกไ้ขเป็น “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 
66 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นใด
สอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,541,103,806 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 75) มีมติ
อนุมติัการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ด้วยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 

 




