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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

ของ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขท่ี  1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์* ประธานกรรมการ  

2. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายเรวตั ฉํ่าเฉลิม * กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

5. นายจกัร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

6. นายประสพสุข บุญเดช * กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ * กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ กรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน 

8. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์* กรรมการ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

9. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล * กรรมการ 

10. นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล * กรรมการ 

11. นายประเสริฐ จารุพนิช * กรรมการ 

12. นายณรงค ์เจียรวนนท ์* กรรมการ 

13. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์* กรรมการ 

14. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงาน Group Shared Service 

หมายเหตุ * กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
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กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 

- 

เลขานุการบริษัทฯ 

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ทีป่รึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 

นางสาวณัฏฐ์รดา เรืองวุฒิฐิติกุล และนางสาวพิมพ์สิริ หาญพาณิชยเ์จริญ แห่ง บริษทั เอสซีแอล นิชิมูระ 

แอนด ์อาซาฮี จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 

เร่ิมการประชุม 

นายศุภชยั เจียรวนนท ์ประธานกรรมการ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) และเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง

พระราชกาํหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 20) ตามท่ีได้มีประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัรตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาไดข้ยาย

ระยะเวลาการบงัคบัใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดงักล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเน่ืองจนถึงวนัท่ี 31 

พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดย ขอ้ 1 (2) การห้ามการดาํเนินการหรือจดักิจกรรมหรือท่ีเส่ียงต่อการแพร่โรค ซ่ึง

ไดห้า้มการจดักิจกรรมซ่ึงมีการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีจาํนวนรวมกนัมากกวา่หา้สิบคน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาต 

บริษทัฯ จึงได้แก้ไขมาตรการจากท่ีแจง้ไวใ้นหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยจาํกดัจาํนวนท่ีนั่งผูเ้ขา้

ประชุม คงเหลือจาํนวนไม่เกิน 50 ท่ีนัง่เพื่อรักษาระยะห่างระหวา่งผูเ้ขา้ประชุม และเม่ือท่ีนัง่ท่ีจดัเตรียมไว้

เตม็แลว้ จะไม่สามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดอี้ก อยา่งไรก็ดี ผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะ

ให้กรรมการอิสระเขา้ประชุมแทนเพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และประธานกรรมการจึงได้

กาํหนดให้กรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ส่วนหน่ึงสามารถเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ได ้ไดแ้ก่  

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ  

2. นายเรวตั ฉํ่าเฉลิม กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. นายประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

4. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ กรรมการสรรหาและ 

กาํหนดค่าตอบแทน 

5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

6. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 
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7. นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล กรรมการ 

8. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 

9. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

10. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

 

จากนั้น นายศุภชยั เจียรวนนท ์ไดม้อบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 

และ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ซ่ึงอยู่ในท่ีประชุม ทาํหน้าท่ีเป็นประธานใน 

ท่ีประชุม (“ประธานฯ”) แทน และกรรมการบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมจาํนวน 15 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จาํนวนกรรมการทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม อธิบาย

รายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

นางสาวกญัญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช รายงานต่อท่ีประชุมว่า กรรมการบางท่านเขา้ร่วมการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยดาํเนินการผ่านระบบ Zoom หมายเลขการประชุม (รหัสการเขา้ใช้งาน) คือ 997 8058 

8072  และรหสัผา่นสาํหรับการประชุม คือ 195142  และไดด้าํเนินการตามกระบวนการดงัต่อไปน้ี 

(1) ก่อนการประชุม ประธานฯไดต้รวจสอบการแสดงตนของกรรมการจากช่ือผูใ้ชง้าน (Username) ตรง

ตามช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

(2) การส่ือสารหรือมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งการประชุมมีกนัไดด้ว้ยเสียงและภาพ 

(3) เอกสารประกอบการประชุมแสดงผา่นจอแสดงภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

(5) ประธานฯ จะดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง

รวมถึงการบนัทึกเสียงของผูร่้วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม  

(6) ประธานฯ จะดาํเนินการจดัเก็บข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ทุกคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

(7) หากเกิดเหตุขดัขอ้งในระหวา่งการประชุมใหก้รรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ แจง้เหตุ

ดงักล่าวใหป้ระธานฯ ทราบเพื่อดาํเนินการแกไ้ขต่อไป 

ทั้งน้ี เน่ืองจากการประชุมน้ีเป็นการประชุมซ่ึงผูถื้อหุ้นไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีการ

ดาํเนินการลงคะแนนแบบเปิดเผยในท่ีประชุม  

ทั้งน้ี ก่อนท่ีจะพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีไดบ้อกกล่าวไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม ประธานฯ ได้

มอบหมายให้ นางสาวกญัญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช ซ่ึงทาํหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม รายงานจาํนวน 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

นางสาวกญัญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช รายงานต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมรวม 497 ราย โดย

แบ่งเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมาด้วยตนเองจาํนวน 12 ราย และผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจาํนวน 485 ราย นับจาํนวนหุ้น

รวมกนัได ้4,691,923,077 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้ หรือเท่ากบัร้อยละ 97.7483 ครบเป็น
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องคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32   

หมายเหตุ  

ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมในระหว่างการประชุม ทาํให้จาํนวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมข้างต้น

เปลี่ยนไปในแต่ละระเบียบวาระ ทาํให้ท้ายท่ีสุด มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 501 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาด้วยตนเองจาํนวน 15 ราย และผู้ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจาํนวน 486 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,691,926,307 

หุ้น จากจาํนวนหุ้นท้ังหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.7484 

บริษทัฯ ไดส่้งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 7 สิงหาคม 2563 เป็นตน้มา เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน 

รวมถึงคดัคา้นหรือแกไ้ขรายงานการประชุม แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงาน

การประชุมดงักล่าวแต่อยา่งใด นอกจากน้ี ในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 

2564 บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม

ล่วงหน้า ตั้งแต่วนัที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2564 ผ ่านระบบการแจง้ข่าวของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หลกัเกณฑ์การดาํเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ โดยเมื่อครบ

กาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดมายงับริษทัฯ   

หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม มีดงัต่อไปน้ี 

• การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือวา่หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง และผูถื้อหุ้นท่านใด มีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุน้ท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียง

เลือกตั้งกรรมการ  

• ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดท่ีมีอยู่ เพื่อออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

อยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น เวน้แต่ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ

ไทย เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นเท่านั้ น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแบ่งแยกคะแนนเสียงได้ 

โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินจาํนวนสิทธิออกเสียงท่ีมีอยู ่ทั้งน้ี หากผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเป็น 

Custodian ออกเสียงไม่ครบจาํนวนเสียงท่ีมีจะถือวา่เสียงท่ีขาดเป็นการงดออกเสียง 

• ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมเฉพาะผูท่ี้ประสงคจ์ะลงคะแนนไม่เห็นดว้ย 

หรือ งดออกเสียง เท่านั้น และให้ผูเ้ขา้ประชุมกรอกความประสงคด์งักล่าวพร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร

ลงคะแนน และยกมือข้ึนเพื่อให้เจา้หน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะท่านท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง

เท่านั้นเพื่อความรวดเร็วในการนบัคะแนน โดยบริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวมาหกัออกจากจาํนวน

หุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่ได้ยกมือ

และไม่ไดส่้งบตัรลงคะแนนของตน บริษทัฯ จะถือวา่ผูถื้อหุ้นท่านนั้นมีมติเห็นดว้ยในการพิจารณาวาระ

นั้นๆ ยกเวน้การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง
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ตามวาระ เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน ในทุกกรณี ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ 

งดออกเสียง เพื่อใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  

• ในการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชุม เป็น

ผูป้ระกาศผลให้ท่ีประชุมทราบ หลงัจากท่ีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง ผูถื้อหุ้นท่ีส่งบตัร

ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ภายหลงัจากการประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระส้ินสุดลงแลว้ บริษทัฯ จะไม่นาํคะแนนเสียงดงักล่าว มารวมคาํนวณเป็นคะแนนเสียงอีก 

• ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ประชุมแทน และไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนสําหรับแต่ละ

วาระเรียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉนัทะดงักล่าวจะไม่ไดรั้บแจกบตัรลงคะแนน และระบบจะนบัคะแนนเสียง

ตามท่ีผูถื้อหุน้นั้น มอบฉนัทะมาทุกประการ 

• ในกรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดออกเสียง ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง บริษทัฯ จะถือว่าท่ีประชุม มีมติ

เป็นเอกฉนัท ์อนุมติัในวาระดงักล่าวตามท่ีเสนอ 

• สําหรับการออกเสียงลงคะแนน จะใชม้ติเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่กฎหมายจะกาํหนดใหต้อ้งใชม้ติมากกวา่เสียงขา้งมาก 

• สําหรับบตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะได้

อยา่งชดัเจนวา่จะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือวา่เป็นบตัรเสีย เช่น การลงคะแนนเสียงเกินกวา่หน่ึง

ประเภทในวาระเดียวกนั การทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือ มีการแกไ้ขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง

โดยไม่ลงนามกาํกบั เป็นตน้ 

เม่ือจาํนวนผูถื้อหุ้นและจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

แลว้ ประธานฯ จึงดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมฯ  

ระเบียบวาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดําเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 

2563 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานของฝ่าย

บริหารเกี่ยวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน

ประจาํปี 2563 และสําเนางบการเงินที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของ

บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัที่ 31 ธ ันวาคม 2563 ที่ส่งให้แก่ผูถ้ือหุ้น

พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ 

ไดซ้กัถามในระเบียบวาระน้ี และประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1.  นางสาวเบญญาลกัษณ์ นกัพาณิชย ์ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่าวาระน้ี

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการลงมติจากท่ีประชุมหรือไม่ เน่ืองจากเห็นว่าวาระน้ีควรเป็นวาระเพื่อทราบ เวน้แต่ 
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บริษทัฯ มีขอ้บงัคบักาํหนดเป็นอยา่งอ่ืน  

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการบริษทัฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กาํหนดให้เสนอเร่ืองดงักล่าวให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา และตามกฎหมาย มติรับรองและรับทราบไม่

มีความแตกต่างกนั ซ่ึงในทางปฏิบติับริษทัฯ สามารถทาํได้โดยกาํหนดเป็นประเด็นการรับรอง ทั้งน้ี  

การลงมติวาระดงักล่าว เพื่อเป็นหลกัฐานวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบผลการดาํเนินการแลว้อยา่งชดัเจน 

2.  นายนฤดล นวลน่ิม นายภทัร ภูมิรัตนะ และนายวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ผูถื้อหุน้ สอบถามถึงผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจของบริษทัฯ และแผนการขยายสาขา ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 

เมียนมา (“เมียนมา”) และบริษทัฯ มีการปรับแผนงานอยา่งไรใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนัทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษทัฯ คาดวา่สาขาในต่างประเทศจะถึงจุดคุม้ทุนเม่ือใด  

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมโดยสรุปวา่ บริษทัฯ ไดน้าํมาตรการป้องกนัการแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 และการบริหารจดัการธุรกิจภายใตภ้าวะวิกฤตท่ีใชก้บัธุรกิจในประเทศไทยไป

ปฏิบติัท่ีสาขาในต่างประเทศเช่นเดียวกนั ส่งผลให้ผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษทัฯ ค่อนขา้งดี 

สําหรับสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมานั้น ส่งผลต่อธุรกิจไม่มากเน่ืองจากศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ 

แม็คโครยงัสามารถเปิดดาํเนินการไดต้ามปกติ อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ไดป้รับลดเวลาการเปิดใหบ้ริการเพื่อ

ความปลอดภยัของพนกังาน 

ในดา้นการขยายธุรกิจ บริษทัฯ ยงัคงเดินหนา้ตามแผนงานท่ีไดว้างไว ้แต่อาจล่าชา้ไปบา้ง สําหรับธุรกิจ

ในประเทศกมัพูชาซ่ึงมีผลการดาํเนินงานท่ีดีมากในปีท่ีผา่นมานั้น ขณะน้ีบริษทัฯ อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ

จดัหาทาํเลท่ีเหมาะสมสําหรับการขยายสาขาเพิ่มเติม สาํหรับธุรกิจในประเทศจีน ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการ

ฟ้ืนฟูเน่ืองจากไม่มีเร่ืองการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แลว้ สําหรับธุรกิจในประเทศไทย บริษทัฯ จะ

มุ่งเนน้การขยายธุรกิจสาขาขนาดเล็ก เพิ่มกิจกรรมออนไลน์มากข้ึนซ่ึงในปีท่ีผา่นมาบริษทัฯ สามารถทาํ

ได้ดี และปรับปรุงการให้บริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าหลักได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน ในส่วนของจุดคุม้ทุนของธุรกิจแม็คโครในต่างประเทศนั้น โดยปกติแลว้จะใชเ้วลา

เฉล่ียประมาณ 3 - 5 ปี แต่เน่ืองด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงส่งผลให้ใช้เวลา

เพิ่มข้ึนอีก 2 ปี ทั้งน้ี ธุรกิจในแต่ละประเทศมีจุดคุม้ทุนท่ีแตกต่างกนั 

3.  นายยทุธนา วาฤทธ์ิ ผูถื้อหุน้ สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ ยอดขายท่ีเขา้มาเต็มปีจากสาขาท่ีเปิดดาํเนินการเม่ือ

ปี 2563 (Same Store Sales Growth) ตั้งแต่ตน้ปีน้ีเป็นอย่างไรบา้ง และ ยอดขายจากช่องทาง Offline to 

Online (O2O) ณ ปัจจุบนัคิดเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขายทั้งหมด นอกจากน้ี จะมีการขยายสาขาใน

ต่างประเทศก่ีแห่งในปีน้ี 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมโดยสรุปว่า บริษทัฯ มียอดขายจากช่องทาง O2O 

ประมาณร้อยละ 27 ของยอดขายทั้งหมด สาํหรับแผนการขยายสาขาในต่างประเทศในปีน้ี บริษทัฯ มีแผน

ท่ีจะขยายสาขาประมาณ 1 - 2 แห่งในแต่ละประเทศ แต่เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 



 

 

7/14 

โควดิ-19 ในขณะน้ี ส่งผลใหบ้ริษทัฯ อาจตอ้งชะลอการขยายสาขาออกไปจนกวา่สถานการณ์จะคล่ีคลาย 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหาร

เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 ดงักล่าว 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติรับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2563 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 4,691,924,287 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ  

 ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 500 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,691,924,287 หุ้น จาก

จาํนวนหุ้นท้ังหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.7484 

ระเบียบวาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้สดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา่ ถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือได ้รวมถึงไดมี้การเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งเพียงพอ ตามสาํเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฯ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ 

ไดซ้กัถามในระเบียบวาระน้ี และประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถื้อหุ้น เสนอให้บริษทัฯ พิจารณาการกู้เงินจากตลาดเงิน (Money Market) 

หรือธนาคารต่างประเทศ ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียตํ่าเพื่อทดแทนเงินกูใ้นปัจจุบนั และพิจารณาเพิ่มสัดส่วนเงิน

กูย้มืระยะยาวเพื่อใหอ้ตัราส่วนเงินทุนหมุนเวยีนอยูใ่นระดบัท่ีดีข้ึน  

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแมค็โคร สายงาน Group Shared Service ช้ีแจงต่อท่ีประชุมโดยสรุปวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ ไดรั้บ

อตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่ากวา่ร้อยละ 3 ซ่ึงเป็นอตัราท่ีดีมาก และมีวงเงินกูร้ะยะยาวซ่ึงมีอายุโดยเฉล่ีย 5 ปี ซ่ึง

บริษทัฯ พิจารณาแลว้วา่เป็นระยะเวลาท่ีเหมาะสม อยา่งไรก็ดี บริษทัฯ ยินดีรับขอ้เสนอแนะจากผูถื้อหุน้

ไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

2. นายวสันต ์พงษพ์ุทธมนต ์ผูถื้อหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีการจดัการเพื่อลดการสูญเสียจาก

สินคา้คงคา้งอยา่งไร นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดพ้ิจารณาลดตน้ทุนการบริหารหรือตน้ทุนสินคา้อยา่งไรเพื่อ
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รักษาอตัรากาํไรขั้นตน้ 

ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมโดยสรุปว่า ปีท่ีผ่านมาบริษทัฯ 

บริหารตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและจดัการสินคา้สูญเสียไดดี้กว่าปี 2562 ซ่ึงส่วนหน่ึงเป็นผลจาก

การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัท่ีมีประสิทธิภาพ ทาํให้ในปี 2563 บริษทัฯ สามารถรักษาอตัรากาํไร

ขั้นตน้ไดค้งเดิม  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงักล่าว 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านการตรวจสอบและ 

ลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ แลว้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 4,691,924,287 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ  

ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 10 

สิงหาคม 2563 มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน

ประมาณ 1,920 ลา้นบาท ซ่ึงไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2563 ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ รวมคิดเป็นเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน 4,800 ลา้น

บาท คิดเป็นร้อยละ 73.14 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 ตามงบการเงินรวม ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการ

จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ (ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม) เม่ือหกัการจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัรา 0.60 

บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 2,880 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือตามท่ีปรากฏ ณ วนั

กาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผล

งวดสุดทา้ยในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564  

อน่ึง ในปี 2563 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) ตามงบการเงินรวม เป็น

จาํนวนเงิน 6,563 ลา้นบาท หรือ 1.37 บาทต่อหุ้น และมีทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

เท่า 240 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯ จึงไม่ต้องจดัสรรเงินสํารองตาม
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กฎหมายเพิ่มอีก 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรร

เงินสาํรองตามกฎหมายดงักล่าว 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียงเป็น

เอกฉนัท ์ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 4,691,926,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ  

ในระเบียบวาระนี ้ได้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวม 501 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,691,926,307 หุ้น จากจาํนวน

หุ้นท้ังหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 97.7485 

ระเบียบวาระที ่4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2564 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ ขอให้นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการท่ีประชุม แถลง

รายงานต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 

2564 

นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยรูโภคราช แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 15 ของบริษทัฯ กาํหนดวา่ในการ

ประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ใน

ตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้

ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีก

ก็ได ้ในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการของบริษทัฯ ท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายโชติ โภควนิช 

 

2. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉํ่าเฉลิม 

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี 

4. นายจกัร บุญ-หลง 

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการ 
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ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของ

บริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลกัเกณฑก์าร

เสนอช่ือดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษทัฯ และแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัและความเหมาะสมดา้นต่าง ๆ ของกรรมการทั้ง 5 

ท่านตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

กระบวนการสรรหากรรมการของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการทั้ง 5 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2564 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง

เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี

พน้จากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2564 เป็นรายบุคคล  

อน่ึง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

เลือกตั้งบุคคลตามรายช่ือดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. นายโชติ โภควนิช กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,689,807,207 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95484 

ไม่เห็นดว้ย 2,118,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04514 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่ําเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ดว้ยคะแนนเสียง 

ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,690,596,516 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97166 

ไม่เห็นดว้ย 1,328,791 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02832 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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3. นางกรรณกิาร์ งามโสภ ี กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,691,826,407 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99787 

ไม่เห็นดว้ย 99,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00213 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ  ดว้ยคะแนนเสียง 

ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,691,925,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99998 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,690,927,695 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97872 

ไม่เห็นดว้ย 997,612 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02126 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ  

ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระท่ี 3 

ระเบียบวาระที ่5 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ  มอบหมายให้นางสาวกญัญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช เลขานุการท่ีประชุม 

แจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2564 

นางสาวกัญญ์ภสัสร์ ประยูรโภคราช แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดให้

กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั 

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกาํหนด

เป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า

จะมีการเปล่ียนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษทัฯ ซ่ึงได้รับ

เลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ี

เป็นลูกจา้งของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ โดยเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการสําหรับปี 2564 ในอตัราเดียวกบัปี 2563 และพิจารณาอนุมติัเงินโบนสัโดยมีรายละเอียดแจกแจง 

ดงัน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2564 

(บาท/ท่าน/เดือน) (บาท/ท่าน/ปี) 

1. ค่าตอบแทนประจํา 

1.1   ประธานกรรมการ 

1.2   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1.3   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

1.4   กรรมการ/กรรมการอิสระ 

1.5   ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 1) 

1.6   กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน 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. เงินโบนัสประจําปี 2)  
ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีจ่ายจากกาํไรปี 

25632) คิดเป็นเงิน 24.00 ลา้นบาท 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี 

หมายเหตุ 

1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุน้สาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2563 โดยประธาน

กรรมการเป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรใหก้รรมการบริษทัฯ แต่ละคน 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีกรรมการไดรั้บเป็นตวัเงินแลว้ บริษทัฯ มีการจดัทาํประกนัความรับผดิชอบของ

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ท่ีทุนประกนัไม่เกิน 30 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 918.40 ลา้นบาท (อตัราแลกเปล่ียน 30.6133 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) 

ทั้งน้ี มาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุน้ 

ไดซ้กัถามในระเบียบวาระน้ี และประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปไดด้งัน้ี 

1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถื้อหุ้น สอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการพิจารณากาํหนดวงเงินโบนัส

สาํหรับกรรมการ 

ประธานฯ ช้ีแจงวา่ บริษทัฯ พิจารณาการจ่ายเงินโบนสัสําหรับกรรมการโดยอา้งอิงจากเงินปันผลท่ีจ่าย

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ และเงินปันผลดงักล่าวอา้งอิงจากผลกาํไรของบริษทัฯ 

2. Mr.  Basant Kumar Dugar ผู ้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

โดยเช่ือมโยงกบัอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ หรือค่าตอบแทนท่ีจะสามารถรักษากรรมการให้อยูก่บั

บริษทัฯ ในระยะยาว รวมถึงพิจารณาหลักสูตรอบรมในต่างประเทศเพื่อสร้างความสามารถในการ

แข่งขนัและพฒันาธุรกิจ 
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไปพจิารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการสาํหรับปี 2564 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึง 

มาประชุม (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,147,647,985 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมัติให้กําหนด

ค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรับปี 2564 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,690,983,107 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97990 

ไม่เห็นดว้ย 943,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02010 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ  

ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระท่ี 4 

ระเบียบวาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และมาตรา 120 แห่ง

พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั กาํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีก 

ก็ได ้ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอต่อ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา 

สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 และนางปิยธิดา ตั้งเด่นชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

11766 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็น

ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้บริษัท  

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้โดยกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็น

จาํนวนเงินทั้งส้ิน 7,170,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2563  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

 



 

 

14/14 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ดงักล่าว  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 4,691,459,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99004 

ไม่เห็นดว้ย 466,191 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00994 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00002 

บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ  

ในระเบียบวาระนี ้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจด

ทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควร

พิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหน้าเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุ้น

ทั้งหมดโดยรวม จึงไม่ควรมีการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ อีกในระเบียบวาระน้ี  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ พร้อมทั้ง

แจง้ผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 14 วนั หากผูถื้อหุ้นมีข้อสังเกตหรือมี

ความเห็นสามารถแจง้เลขานุการบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชุม 

ประธานฯ ปิดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา 
  

 

ลงช่ือ_______________________________ 

(นางสุชาดา อิทธิจารุกุล) 

ประธานท่ีประชุม 

  

 

ลงช่ือ_______________________________ 

(นางสาวกญัญภ์สัสร์ ประยูรโภคราช) 

เลขานุการท่ีประชุม 

 


