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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2561 
ของ 

บริษทั สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 
เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 
(มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษทัฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทั้งหมด) 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ  ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน   

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
4. นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายโชติ โภควนิช  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ รองประธานกรรมการท่ี 1 และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
8. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
9. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 
11. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 
12. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 
14. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน

บริหารการเงิน 

กรรมการบริษทัฯ ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี - 

เลขานุการบริษทัฯ 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม 

ผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
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8645 แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธ์ิ แห่ง บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและ

การนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

เร่ิมการประชุม 

นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

และมอบหมายให ้นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม รายงานจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้

ร่วมประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม รายงานต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวม 138 ราย โดยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมา

ดว้ยตนเองจาํนวน 54 ราย และผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจาํนวน 84 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้4,734,456,164 หุ้น จาก

จาํนวนหุน้ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.63450 ครบเป็นองคป์ระชุม   

หมายเหต ุ 

ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมในระหว่างการประชุม ทาํให้จาํนวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมข้างต้นเปล่ียนไป

ในแต่ละระเบียบวาระ ทาํให้ท้ายท่ีสุด มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 150 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง

จาํนวน 64 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจาํนวน 86 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,734,496,167 หุ้น จากจาํนวนหุ้น

ท้ังหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63534 

นอกจากนั้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการ

ประชุมและเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเพ่ิมระเบียบวาระ

หรือเพ่ิมช่ือกรรมการแต่อยา่งใด 

สาํหรับหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม มีดงัต่อไปน้ี 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระซ่ึงใช้วิธีชูมือ สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้กรอก

ความประสงคท่ี์ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงในบตัรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร และเจา้หนา้ท่ีบริษทั

ฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็นด้วย ยกเวน้                       

การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้

จากตาํแหน่งตามระเบียบวาระ เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่านในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี บริษทั

ฯ จะเก็บ  ใบลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีเห็นดว้ยในทุกระเบียบวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือประโยชน์ใน

การตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 
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ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระท่ี 1 ระเบียบวาระท่ี 2 ระเบียบวาระท่ี 3.1 ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระท่ี 5 

และระเบียบวาระท่ี 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ                    

ออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระท่ี 6 เก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระท่ี 8 และระเบียบวาระท่ี 9 เก่ียวกบัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

ในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้

ร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งน้ี ในการพิจารณา

คะแนนเสียงดังกล่าว จะคาํนึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบ

ฉนัทะดว้ย หากระเบียบวาระใดท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวา่ในระเบียบวาระนั้น ๆ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอ  

สาํหรับบตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ยา่งชดัเจน

ว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น เป็นตน้  

ทั้งน้ี ในบางระเบียบวาระประธานฯ อาจจะกาํหนดวิธีการนบัคะแนนเสียงเป็นอยา่งอ่ืนตามความเหมาะสม 

ผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น และเลขานุการท่ีประชุมจะประกาศผลการ

นบัคะแนนในระเบียบวาระถดัไป 

เน่ืองจากผูถื้อหุ้นและจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ซ่ึงมาประชุมในวนัน้ีครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของ       

บริษทัฯ แลว้ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุมฯ  

ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เมือ่วนัที่ 21 เมษายน 2560 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 

2560 ตามสาํเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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- เห็นดว้ย 4,733,629,664  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98184  

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 860,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01816  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากขณะเปิดประชุมอีก 3 ราย ถือหุ้นจาํนวน 33,500 หุ้น        

ทําให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 141 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,734,489,664 หุ้น จากจํานวนหุ้นท้ังหมด 

4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63520 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส้ินสุด ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

รวมทั้ งรายงานของผูส้อบบัญชีของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ตามสาํเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน      

งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงักล่าว 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมติังบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด

ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,734,489,664  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  
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หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

3.1  รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสุชาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2560 และสําเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้ง

รายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร และนางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร                    

สายงานบริหารการเงิน ไดร่้วมกนัตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นายนฤดล นวลน่ิม - ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า โครงสร้างรายได ้ในหน้า 123 ของรายงานประจาํปี 2560  ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภทนั้น ไดแ้ก่  

1. ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเองในประเทศและต่างประเทศ  

2. ใหบ้ริการดา้นการบริหารดา้นเทคนิคและสนบัสนุน 

3. นาํเขา้และจาํหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ 

4. ร้านอาหารและร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ 

โดยรายไดห้ลกัมาจากศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ซ่ึงเขา้ใจว่า บริษทัฯ 

จะขยายการใหบ้ริการในรูปแบบของธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service) มากกว่ารูปแบบเดิม (Cash & Carry) 

ดงันั้น มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะแยกรายไดข้องธุรกิจบริการดา้นอาหารออกจากรูปแบบเดิม  

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไดแ้ยกรายละเอียดโดยสรุปไวแ้ลว้ในหนา้ 94 ของเอกสารส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 2 (หรือหนา้ 64 ในฉบบัภาษาองักฤษ) โดยไดแ้บ่งรายไดต้ามรูปแบบธุรกิจ ดงัน้ี ในช่องแรกเป็นรายไดแ้ละ    

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) และช่องท่ีสอง

เป็นรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service)   

นางสุชาดา  อิทธิจารุกุล ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & 

Carry) และธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service) นั้นใหบ้ริการอยู่ในพ้ืนท่ีของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เดียวกนั ซ่ึงจะ

มีลูกคา้ทุกกลุ่มปะปนกนัไป จึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะแยกรายไดแ้บบแน่นอนระหว่างธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) และธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service) ดงันั้น บริษทัฯ จะ
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คาํนวนรายไดโ้ดยประมาณการกลุ่มลูกคา้โดยแยกประเภทลูกคา้ (ลูกคา้กลุ่มโชห่วย/ ลูกคา้กลุ่มร้านอาหาร/ ลูกคา้

กลุ่มผูใ้หบ้ริการทัว่ไป) โดยพิจารณาจากขนาดของพ้ืนท่ี ดงัน้ี หากบริษทัฯ ตอ้งการเนน้ลูกคา้กลุ่มโชห่วย ซ่ึงลูกคา้

กลุ่มน้ีจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีการขายจาํนวนมาก บริษทัฯ จะสร้างศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ โดยเนน้พ้ืนท่ีในการ

ให้บริการแก่ลูกคา้แบบโชห่วยประมาณร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด โดยท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 30 ของ

พ้ืนท่ีทั้ งหมด จะเน้นลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร ถ้าบริษัทฯ ต้องการเน้นลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร บริษัทฯ จะสร้าง                          

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในขนาดท่ีเล็กลง โดยเนน้พ้ืนท่ีให้บริการลูกคา้กลุ่มร้านอาหารในปริมาณร้อยละ 70 - 80 ของ

พ้ืนท่ีทั้งหมด และท่ีเหลือร้อยละ 20 จะสาํหรับกลุ่มโชห่วย และจะเปิดเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีร้านอาหารตั้งอยู่มาก และ       

หากตอ้งการใหแ้ยกรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของกลุ่มลูกคา้สาํหรับธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสด

และบริการตนเอง (Cash & Carry) และธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service)  จะไม่สามารถเห็นภาพหรือแยก

รายละเอียดไดอ้ยา่งแน่ชดั เพราะลกูคา้ทุกกลุ่มปะปนอยูใ่นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เดียวกนั 

นายนฤดล นวลน่ิม - ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดียว่า 

จุดคุม้ทุนของการลงทุนในประเทศกมัพูชาและประเทศอินเดียนั้น มีจุดคุม้ทุนอยู่ท่ีก่ีสาขา และบริษทัฯ ไดเ้ตรียม

ความพร้อมไวอ้ยา่งไรบา้ง 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ สาํหรับการลงทุนในประเทศกมัพชูา ตอนน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) แลว้ จาํนวน 1 แห่งในกรุงพนมเปญ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี

จากชาวกมัพูชา โดยจุดคุม้ทุนสาํหรับการลงทุนในประเทศกมัพูชาอยู่ท่ี 4 - 5 สาขา ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ อยู่ระหว่าง

เตรียมความพร้อมจะเปิดอีก 2 สาขาในตน้ปี 2562 โดยมีความตั้งใจจะเปิดให้ครบ 5 สาขาภายในตน้ปี 2563 ทั้งน้ี

การเปิดสาขาในประเทศกมัพชูาจะค่อนขา้งยากและใชเ้วลานาน เพราะมีใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก 

สาํหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย มีจุดคุม้ทุนการลงทุนอยู่ท่ี 4 - 5 สาขา ทั้งน้ี การจะเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ใน

ประเทศอินเดียมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้น บริษทัฯ จึงวางแผนเปิดศูนย์จาํหน่ายสินค้าในอาคารท่ีสร้างไวแ้ลว้           

โดยไม่ได้เป็นศูนย์จาํหน่ายสินค้าท่ีสร้างแบบแยกตัวออกมา (Stand Alone) ซ่ึงอาจมีพ้ืนท่ีขนาด 3,000 - 5,000     

ตารางเมตร ข้ึนอยูก่บัขนาดของพ้ืนท่ี โดยมีจุดคุม้ทุนประมาณ 4 ปี เน่ืองจากศูนยจ์าํหน่ายสินคา้จะมีขนาดเลก็ 

นายสุรเชษฐ์ ศรีวฒันกุลวงศ ์- ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามว่า บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมในการรับมือกบัยุคดิจิทลั

และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปอยา่งไรบา้ง 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ การเปล่ียนแปลงของยคุดิจิทลัและเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยบริษทัฯ  

ได้เตรียมพร้อมรับมือดังน้ี (1) จัดทาํระบบ Big Data ซ่ึงใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์แลว้ โดยมีฐานลูกค้าประมาณ 3        

ลา้นราย (2) สาํหรับพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) บริษทัฯ ใชรู้ปแบบธุรกิจแบบ O2O (Online to Offline) 

(3) ปรับใหมี้ digital transformation ภายในองคก์ร และ (4) วางแผนจะใชร้ะบบ E-wallet/ E-money ในการซ้ือขาย

สินคา้ โดยเตรียมจะทดลองเปิดใชส้าํหรับลูกคา้บางกลุ่มก่อน เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กลุ่ม

โชห่วย ดงันั้น การนาํดิจิทลัและเทคโนโลยีเขา้มาใช ้บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งค่อยเป็นค่อยไปโดยพิจารณาถึงความพร้อม

ของลกูคา้เป็นหลกัดว้ย  

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ - ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาในประเทศไทยเพ่ิมก่ีสาขา และส่วนมากเป็น
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การซ้ือหรือเช่าท่ีดิน/อาคาร ขนาดก่ีตารางเมตร และช่วงใดท่ีธุรกิจของบริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดี 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาจาํนวน 8 สาขา ดงัน้ี 

1. สาขาจงัหวดักาฬสินธ์ุ ในเดือนเมษายน  

2. สาขาอุดมสุข กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม  

3. สาขาทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม 

4. สาขาสมัมากร กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม  

5. สาขาศิริมงัคลาจารย ์จงัหวดัเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม 

6. สาขาจงัหวดัพิจิตร ในเดือนตุลาคม  

7. สาขาจงัหวดัปทุมธานี ในเดือนพฤศจิกายน 

8. สาขาบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ในเดือนธนัวาคม 

ซ่ึงส่วนใหญ่ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีบริษทัฯ เปิดดาํเนินการในระยะหลงั จะใชวิ้ธีการเช่าท่ีดิน และจะเปิดเป็นศูนย์

จาํหน่ายสินคา้รูปแบบเลก็ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 1,000 ตารางเมตร ซ่ึงใชพ้ื้นท่ี 2 ไร่โดยประมาณ สาํหรับธุรกิจของ

บริษทัฯ ส่วนใหญ่จะมีผลประกอบการท่ีดีในช่วงไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 

นายสุเมธ วฒันรังสรรค ์- ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ การลงทุนในประเทศกมัพชูาและประเทศอินเดีย รัฐบาลของประเทศ

นั้น ๆ มีกฎระเบียบอยา่งไร มีขอ้บงัคบัใหช่้วยสนบัสนุนสินคา้จากผูจ้ดัหาสินคา้ทอ้งถ่ินหรือไม่ และคณะกรรมการ

บริษทัฯ มีนโยบายในการสนบัสนุนสินคา้จากประเทศไทยอยา่งไร 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ ในประเทศกมัพชูาและประเทศอินเดีย ไม่มีกฎหมายท่ีบงัคบัใหศู้นยจ์าํหน่ายสินคา้

ของต่างชาติตอ้งช่วยสนบัสนุนสินคา้จากผูจ้ดัหาสินคา้ทอ้งถ่ิน แต่บริษทัฯ มีนโยบาย คือ เม่ือไปเปิดศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้ท่ีใด จะใหก้ารสนบัสนุนสินคา้ในทอ้งถ่ิน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษทัฯ และตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ อย่างไรก็ตาม ในประเทศกมัพูชา สินคา้จากประเทศไทยจะเป็นท่ีนิยมมาก บริษทัฯ จึงไดส่้งออกสินคา้

จากประเทศไทยไปขายจาํนวนมากดว้ย ส่วนในประเทศอินเดียนั้น เน่ืองจากวฒันธรรมทางดา้นอาหารท่ีแตกต่าง

จากประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีแผนท่ีจะส่งออกเฉพาะสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ (Own Brand) ไปขายท่ี

อินเดีย  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่ายบริหาร

เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ขา้งตน้ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรองรายงานของ   

ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,495,767  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  
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หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 2 อีก 7 ราย ถือหุ้นจาํนวน 6,103 หุ้น ทาํให้

มีผู้ ถือหุ้นมาเข้า ร่วมประชุมรวม 148 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,734,495,767 หุ้น จากจํานวนหุ้นท้ังหมด 

4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63533 

 

3.2  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ประกาศจ่าย

โดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังที่ 3/2560 เมือ่วนัที่ 8 สิงหาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ             

เพ่ือรับทราบ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล แจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 

สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีของบริษทัฯ สําหรับงวด

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท สาํหรับจาํนวนหุน้ทั้ งหมด

จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 1,920,000,000 บาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 

2560  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

ท่ีประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 3.1 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารประกาศจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง   

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุน

สาํรองของบริษทัฯ   

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวด

สุดทา้ยประจาํปี 2560 จาํนวน 0.56 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัทั้ งหมด รวมทั้งส้ิน 4,800,000,000 หุ้น      

รวมเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในคราวน้ีเป็นเงินทั้ งส้ิน 2,688,000,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2561 ดงันั้น เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 จาํนวน 0.40 

บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2560 ทั้งส้ิน จาํนวน 4,608,000,000 บาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็น   
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ร้อยละ 74.6 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2560 และขออนุมติัไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจาก

เงินทุนสาํรอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเท่ากบั 240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ - ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เหตุใดเงินปันผลถึงไม่มากเม่ือเทียบกบัราคาหุน้ท่ีสูงมาก สาเหตุมา

จากการขยายสาขาหรือไม่ และเม่ือมีการขยายสาขา ผูจ้ดัหาสินคา้ของบริษทัฯ จะให้บริการส่งสินคา้ไปยงัศูนย์

จาํหน่ายสินคา้ทุกสาขาหรือไม่ นอกจากน้ี ระยะการคุม้ทุนของแต่ละสาขาอยูท่ี่ก่ีปี 

นางสุชาดา  อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า เงินปันผลท่ีบริษทัฯ ประกาศจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นจาํนวนร้อยละ 

74.6 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2560 นั้น ค่อนขา้งสูงมากแลว้ โดยเม่ือคร้ังท่ีบริษทัฯ เขา้ตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ แจง้

ว่าบริษทัฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นประมาณร้อยละ 40 เท่านั้น ในส่วนของการจดัหาสินคา้แก่

สาขาของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ จะพิจารณาว่า สินคา้นั้น ๆ ใช้ไดใ้นทุกทอ้งท่ีหรือไม่ ถา้ใช่ ผูจ้ดัหาสินคา้ของ    

บริษทัฯ ก็จะใหบ้ริการส่งสินคา้ไปยงัสาขานั้นดว้ย แต่ถา้เป็นสินคา้ประจาํทอ้งถ่ิน บริษทัฯ ก็จะสนบัสนุนผูจ้ดัหา

สินคา้ประจาํทอ้งถ่ิน สาํหรับระยะเวลาคุม้ทุนของแต่ละสาขาอยูท่ี่ 7 ปีข้ึนไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวด

สุดทา้ยประจาํปี 2560 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมติัให้ประกาศ

จ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2560 ในอตัรา 0.56 บาทต่อ 1 หุน้ รวม 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 

2,688,000,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งจดัสรรเงิน

สํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากเงินสํารองตามกฎหมาย ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากับ 

240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,495,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 3.1 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง
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กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 15 ของบริษทัฯ กาํหนดว่าในการประชุม

สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียง

ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ดงันั้น ในการประชุมคร้ังน้ี 

กรรมการของบริษทัฯ ครบวาระท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของ

บริษทัฯ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ซ่ึงปรากฏ

ว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระน้ี ไดพิ้จารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ควรได้รับเลือกตั้ งกลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบัติเหมาะสม และ                   

มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

ทั้งน้ี ในกรณีนายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนนั้น มีคุณสมบติัหน่ึงขอ้ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. (“เกณฑฯ์”) กล่าวคือ กรรมการอิสระตอ้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกิน

กว่า 2 ลา้นบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า สามารถพิจารณาผ่อนผนัคุณสมบติั ดว้ยเหตุผล
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ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นายชวลิต อตัถศาสตร์ เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั สํานกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และ

บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั ซ่ึงใหบ้ริการทางกฎหมายแก่บริษทัฯ โดยไดรั้บค่าบริการ

เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงลกัษณะการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายดงักล่าวมีผลทาํให้นาย

ชวลิต อตัถศาสตร์ มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑฯ์ ท่ีกาํหนดไว ้

(ข) นายชวลิต อตัถศาสตร์ มีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ และกฎระเบียบของหน่วย

ราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทัฯ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และ/หรือ กิจการ

ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถเตรียมการและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และทนัท่วงที รวมทั้งสามารถดาํเนินการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ 

ได ้ดงันั้น บริษทัฯ เห็นสมควรใหน้ายชวลิต อตัถศาสตร์เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ อยูต่่อไป 

(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การแต่งตั้ งนายชวลิต อัตถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อ                 

การปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

(ง) บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระการพิจารณาและ

แต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวขา้งตน้ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซักถามในระเบียบวาระน้ี และนายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นายพฒันา สันตานนท ์- อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สอบถามว่าคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้

การหารือเร่ืองกรรมการอิสระท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเกิน 9 ปี หรือไม่ และในอนาคตมีนโยบายกาํหนดระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวห้รือไม่ 

นายธีระ วิภูชนิน ช้ีแจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้การหารือเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวแลว้ 

โดยไดก้าํหนดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิมนบัระยะเวลาปีท่ี 1 ตั้งแต่ปี 

2560  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

แทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  

อน่ึง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  
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1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,708,901,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.45942  

- ไม่เห็นดว้ย 1,805,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03814  

- งดออกเสียง 23,788,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50244  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

2. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,708,954,267  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46052  

- ไม่เห็นดว้ย 1,753,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03703  

- งดออกเสียง 23,788,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50244  

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,708,954,267  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46052  

- ไม่เห็นดว้ย 1,753,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03703  

- งดออกเสียง 23,788,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50244  

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

4. นายโชติ  โภควนิช กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ                                  

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,710,707,667  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49756  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 23,788,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50244  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกลุ กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,708,941,267  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46025  

- ไม่เห็นดว้ย 1,766,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03730  

- งดออกเสียง 23,788,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50245  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 3.1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจาํนวน 100 หุ้น ทาํให้
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มีผู้ ถือหุ้นมาเข้า ร่วมประชุมรวม 149 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,734,495,867 หุ้น จากจํานวนหุ้นท้ังหมด 

4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63533 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม แจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2561 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิ

ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชนต์อบแทนใน

ลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และกําหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงได้ และไม่

กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ี

จะไดรั้บค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และตามท่ีท่ีประชุมสามญั     

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ได้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ตามตาํแหน่ง ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 

องค์ประกอบค่าตอบแทน บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี 

1.  ค่าตอบแทนประจาํ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย  

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย  

 

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. เงนิโบนัสประจาํปี  10.20 ลา้นบาท 

3. สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว                      

มีความเห็นวา่ ควรกาํหนดค่าตอบแทนประจาํสาํหรับปี 2561 ใหแ้ก่คณะกรรมการ เท่ากบัค่าตอบแทนประจาํสาํหรับ

ปี 2560 และกาํหนดเงินโบนสัประจาํปี 2560 ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นเงินจาํนวน 23,040,000 บาท โดยมี

รายละเอียดแจกแจง ดงัน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

บาท/ท่าน/

เดอืน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดอืน 

บาท/ท่าน/

ปี 

1. ค่าตอบแทนประจาํ 

- 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 

 

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.  เงนิโบนัสประจาํปี เสนอจ่าย 23.04 ลา้นบาท 

(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 

ของเงินปันผลท่ีจ่ายจาก

กาํไรปี 2560) 2) 

10.20 ลา้นบาท               

(เทียบเท่าร้อยละ 0.25 

ของ เงินปันผลท่ีจ่ายจาก

กาํไรปี 2559) 

3.  สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจากงบกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 โดยประธานกรรมการ    

บริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้กรรมการบริษทัฯ แต่ละคน 

ทั้งน้ี มาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไป

ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ         

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นางสาวสมโรจน์ โชตินนัทกานนท์ - ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าทาํไมจึงมีการเพ่ิมเงินโบนสัประจาํปีสําหรับกรรมการ          

ในอตัราท่ีสูงข้ึนมากจากปีท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นจาํนวนมากกวา่สิบลา้นบาท 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า ในปีท่ีแลว้บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินโบนสัประจาํปีสาํหรับกรรมการในอตัราท่ีตํ่าเกินไป 

เม่ือพิจารณาจากอตัราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น จึงเห็นว่าบริษทัฯ ควรกาํหนดอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้

สอดคลอ้งกบับริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีบริษทัฯ สามารถจ่ายได ้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการสาํหรับปี 

2561 
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ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 2 ใน 3 เท่ากบั 3,156,330,578 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมติัให้

กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,239,867  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99459  

- ไม่เห็นดว้ย 256,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00541  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั กาํหนดให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้  

เน่ืองจาก นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 6112  นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดค้รบ

วาระท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

มีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งนายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068      

นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112  นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว

ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั   

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 

6,530,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 9.6 ของค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวม

ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงไม่

เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 
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จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงานบริหารการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ - ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ปกติในการตรวจสาขาของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีจะเพียงแค่สุ่มตรวจ

เท่านั้น ใช่หรือไม่ และท่ีผา่นมาการจดัทาํงบการเงิน ผูส้อบบญัชีประเมินการจดัทาํงบการเงินจากรายไดบ้ริษทัฯ ใช่

หรือไม่ 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงว่า โดยปกติผูส้อบบญัชีจะสุ่มตรวจสาขา เพ่ือทาํเร่ืองประเมินความเส่ียง โดยตรวจ

แบบประเมินความเส่ียง และแบบ Sampling รวมทั้งเม่ือบริษทัฯ มีสาขาเพ่ิมข้ึนในต่างประเทศ ก็จะตอ้งมีการทาํ            

งบการเงินรวม ฉะนั้น ผูส้อบบญัชีจะมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึน ในเร่ืองของการประเมินค่าบริการในการจดัทาํงบการเงิน

นั้น ผูส้อบบญัชีจะประเมินจากความซบัซอ้นของธุรกิจและความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีจะไดรั้บเป็นหลกั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาบญัชี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้งนายเจริญ          

ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 นาย

วีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้และอนุมติัค่าตอบแทน

สาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 6,530,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 9.6 ของค่าตอบแทนสาํหรับ

ปี 2560 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้และค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,495,867  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 5  
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ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ในข้อ 3 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติั

การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3  

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม รายงานว่า ปัจจุบนัวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือบริคณห์สนธิ    

ขอ้ 3 และสาํเนาแนบทา้ยหนงัสือรับรอง ยงัไม่ครอบคลุมถึงการคา้เมลด็พนัธ์พืชควบคุม จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 3 และสาํเนาแนบทา้ยหนงัสือรับรอง ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 

มีนาคม 2561 เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

สาํหรับรายละเอียดวตัถุประสงคใ์นแบบ บมจ 002 นั้น เป็นการนาํวตัถุประสงคเ์ดิมทั้ง 64 ขอ้ ซ่ึงไดเ้คยจดทะเบียน

ต่อกระทรวงพาณิชยไ์วแ้ลว้ มาพิมพซ์ํ้ า โดยเพ่ิมขอ้ 65 เก่ียวกบัการประกอบกิจการคา้เมลด็พนัธ์ุพืชควบคุม 

อยา่งไรกต็าม ในวตัถุประสงคเ์ดิมขอ้ 21 ซ่ึงระบุวา่ “ประกอบกิจการนาํเท่ียวรวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเท่ียว

ทุกชนิด” นั้น บริษทัฯ มิไดป้ระกอบกิจการดงักล่าว และในปัจจุบนัมีระเบียบสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั

กลางว่าดว้ยการจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วนและบริษทั ระบุหา้มไม่ใหมี้วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัธุรกิจนาํเท่ียว เวน้แต่จะ

ไดค้วามเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจการดงักล่าวจากกรมการท่องเท่ียว โดยนายทะเบียนจะมีคาํสั่งให้ตดัขอ้ 21

ดงักล่าวออกทั้งขอ้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทัฯ กล่าวคือ จาํนวนขอ้ในวตัถุประสงคท์ั้งหมด

จะเปล่ียนจาก 65 ขอ้เป็น 64 ขอ้ โดยนายทะเบียนจะใหเ้ล่ือนขอ้ 22-65 เป็นขอ้ 21-64 

ดงันั้น จึงตอ้งขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัฯ ขอ้ 3 และตดัขอ้ 21 เดิมเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจนาํเท่ียว และเล่ือนขอ้ 22-64 เดิม เป็นขอ้ 21-63 รวมทั้ง

เพ่ิมวตัถุประสงคข์อ้ 64 ดงัน้ี  

“(64) ประกอบกจิการค้าเมลด็พนัธ์ุพชืควบคุม” 

ทั้งน้ี ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดใหก้ารแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคด์งักล่าว 

เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงานบริหารการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 นายปริญญ ์นิมมานนิตย ์- ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามวา่ การประกอบธุรกิจคา้เมลด็พนัธ์พืชควบคุมเป็นอยา่งไร และ

ขอใหช่้วยอธิบาย 
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นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริเวณดา้นหนา้ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครยงัมีพ้ืนท่ีว่างท่ียงัไม่ไดใ้ช้

งานอยู่ และในกลุ่มของบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์คือ บริษทั เจียไต๋ จาํกดั มีการประกอบกิจการคา้เมล็ดพนัธ์ุ

พืช เพ่ือเป็นการใช้พ้ืนท่ีว่างให้เป็นประโยชน์ และเพ่ิมรายได ้บริษทัฯ จึงไดว้างแผนจะใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวเป็นท่ี

สาํหรับการคา้เมลด็พนัธ์ุพืช และเน่ืองจากเมลด็พนัธ์ุพืชบางชนิดเป็นเมลด็พนัธ์ุควบคุม บริษทัฯ จึงจาํเป็นจะตอ้ง

เพ่ิมวตัถุประสงคใ์นหนงัสือรับรองใหช้ดัเจนเพ่ือใหส้ามารถจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุพืชควบคุมได ้

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และการแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 ตามรายละเอียด ดงักล่าว  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากบั 3,550,872,125 หุน้ หรือเท่ากบัร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมติัการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,496,167  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 5 อีก 1 ราย ถือหุ้นจาํนวน 300 หุ้น ทาํให้มี

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 150 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,734,496,167 หุ้น จากจาํนวนหุ้นท้ังหมด 4,800,000,000 

หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63534 

ระเบียบวาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 22 และข้อ 30 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติั

การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 และขอ้ 30 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองดว้ยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 

เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกบัคาํช้ีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั สมาคมการคา้และหอการคา้ ตาม

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดอ้นุญาตใหบ้ริษทั

มหาชนจาํกดัสามารถประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้ภายใตเ้ง่ือนไขว่าจะตอ้งกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

นอกจากน้ี คาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออาํนวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 

เร่ืองการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ทาํใหข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 ซ่ึงกาํหนดตาม

กฎหมายเดิมไม่มีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป เน่ืองจากขดักบักฎหมายดงักล่าว  จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ

ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายดงักล่าว 
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ทั้งน้ี มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดใหก้ารแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการอนุมติั

จากมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

และขอ้ 30 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยคาํสัง่

หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ดงักล่าว ดงัน้ี 

ข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 22 แก้ไขเป็น 

“ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหลาย 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มี

รองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจกาํหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดย

ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกฎหมายกาํหนด” 

ข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 30 แก้ไขเป็น 

“คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคน

ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล

ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มี

ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ผูถื้อหุ้น

ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้
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ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุม

ผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้

การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามขา้งตน้คร้ังใด 

จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสาม

ขา้งตน้ ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 และขอ้ 30 ตามรายละเอียด 

ดงักล่าว  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากบั 3,550,872,125 หุน้ หรือเท่ากบัร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมติัการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 และขอ้ 30 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,496,167  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 8  

ระเบียบวาระที่ 10 พจิารณากจิการอืน่ ๆ 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ระเบียบวาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ ตอบขอ้ซักถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุ้น และไม่ควรพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ อีกในระเบียบวาระน้ี เน่ืองจากตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านั้น เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม และไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในระเบียบวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ แจง้เพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบว่า ในปี 2562 จะไม่มีระเบียบวาระเก่ียวกบัการรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เน่ืองจากบริษทัฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลโดยนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

ภายใน 14 วนั นับแต่วนัส้ินสุดการประชุมให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แลว้ และกฎหมายไม่ได้

กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีคร้ังก่อน และในทางปฏิบติัของบริษทั      

จดทะเบียนอ่ืน ๆ ก็ไม่ไดบ้รรจุระเบียบวาระน้ีไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี

คร้ังก่อน อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุน้มีขอ้สังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจง้เลขานุการบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนนบัจาก

วนัประชุม 






