เวลาและสถานที่

รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
ของ
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ประชุ มเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) อาคารธาราพัฒ นาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒ นาการ แขวงพัฒ นาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม (คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด)
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ *
2. นายโชติ โภควนิช
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายเรวัต ฉํ่าเฉลิม *
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
นางกรรณิ การ์ งามโสภี
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
นายจักร บุญ-หลง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
นายประสพสุ ข บุญเดช *
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์ *
กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์ *
กรรมการ และ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล * กรรมการ
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล *
กรรมการ
นายประเสริ ฐ จารุ พนิช *
กรรมการ
นายณรงค์ เจียรวนนท์ *
กรรมการ
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์ *
กรรมการ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service

หมายเหตุ

* กรรมการที่เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
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กรรมการบริษัทฯ ทีไ่ ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม
เลขานุการบริษัทฯ
นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช
ผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
นางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ทีป่ รึกษากฎหมายของบริษัทฯ ทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
นางสาวณัฏฐ์รดา เรื องวุฒิฐิติกุล และนางสาวพิมพ์สิริ หาญพาณิ ชย์เจริ ญ แห่ ง บริ ษทั เอสซี แอล นิ ชิมูระ
แอนด์ อาซาฮี จํากัด ทําหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้น
เริ่มการประชุ ม
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) และเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ ง
พระราชกํา หนดการบริ หารราชการในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น พ.ศ. 2548 (ฉบับ ที่ 20) ตามที่ ไ ด้มี ป ระกาศ
สถานการณ์ ฉุกเฉิ นในทุกเขตท้องที่ทว่ั ราชอาณาจักรตั้งแต่วนั ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยาย
ระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิ นดังกล่าวออกไปเป็ นระยะอย่างต่อเนื่ องจนถึ งวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดย ข้อ 1 (2) การห้ามการดําเนินการหรื อจัดกิ จกรรมหรื อที่เสี่ ยงต่อการแพร่ โรค ซึ่ ง
ได้หา้ มการจัดกิจกรรมซึ่ งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจาํ นวนรวมกันมากกว่าห้าสิ บคน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
บริ ษทั ฯ จึ งได้แก้ไขมาตรการจากที่ แจ้งไว้ในหนังสื อบอกกล่ าวเรี ยกประชุ ม โดยจํากัดจํานวนที่ นั่งผูเ้ ข้า
ประชุ ม คงเหลือจํานวนไม่เกิน 50 ที่นงั่ เพื่อรักษาระยะห่ างระหว่างผูเ้ ข้าประชุ ม และเมื่อที่นงั่ ที่จดั เตรี ยมไว้
เต็มแล้ว จะไม่สามารถรองรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้อีก อย่างไรก็ดี ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระเข้าประชุ มแทนเพื่อรักษาสิ ทธิ ในการออกเสี ยงลงคะแนน และประธานกรรมการจึงได้
กําหนดให้กรรมการ รวมถึงกรรมการอิสระที่เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ส่ วนหนึ่ งสามารถเข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ได้แก่
1.
2.
3.
4.

นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายเรวัต ฉํ่าเฉลิม
นายประสพสุ ข บุญเดช
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

5. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
6. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 1 และ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
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7.
8.
9.
10.

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายประเสริ ฐ จารุ พนิช
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายณรงค์ เจียรวนนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จากนั้น นายศุภชัย เจียรวนนท์ ได้มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2
และ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโคร ซึ่ งอยู่ในที่ ประชุ ม ทําหน้าที่ เป็ นประธานใน
ที่ประชุม (“ประธานฯ”) แทน และกรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมจํานวน 15 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุม
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นเลขานุการที่ประชุม อธิ บาย
รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช รายงานต่อที่ประชุ มว่า กรรมการบางท่านเข้าร่ วมการประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ โดยดําเนิ นการผ่านระบบ Zoom หมายเลขการประชุ ม (รหัสการเข้าใช้งาน) คือ 997 8058
8072 และรหัสผ่านสําหรับการประชุม คือ 195142 และได้ดาํ เนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้
(1) ก่อนการประชุ ม ประธานฯได้ตรวจสอบการแสดงตนของกรรมการจากชื่อผูใ้ ช้งาน (Username) ตรง
ตามชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
(2) การสื่ อสารหรื อมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการประชุมมีกนั ได้ดว้ ยเสี ยงและภาพ
(3) เอกสารประกอบการประชุมแสดงผ่านจอแสดงภาพของสื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(5) ประธานฯ จะดําเนินการจัดเก็บข้อมูลหรื อหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ ง
รวมถึงการบันทึกเสี ยงของผูร้ ่ วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
(6) ประธานฯ จะดําเนิ นการจัดเก็บข้อมู ล จราจรอิ เล็กทรอนิ กส์ ข องกรรมการผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ทุกคนไว้เป็ นหลักฐาน
(7) หากเกิดเหตุขดั ข้องในระหว่างการประชุ มให้กรรมการที่เข้าร่ วมประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเหตุ
ดังกล่าวให้ประธานฯ ทราบเพื่อดําเนินการแก้ไขต่อไป
ทั้งนี้ เนื่ องจากการประชุ มนี้เป็ นการประชุ มซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นไม่ได้เข้าร่ วมประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ จึงมีการ
ดําเนินการลงคะแนนแบบเปิ ดเผยในที่ประชุม
ทั้งนี้ ก่อนที่จะพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุ ม ประธานฯ ได้
มอบหมายให้ นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช ซึ่ งทําหน้าที่ เป็ นเลขานุ การที่ ประชุ ม รายงานจํา นวน
ผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช รายงานต่อที่ประชุ มว่ามีผูถ้ ื อหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุ มรวม 497 ราย โดย
แบ่งเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาด้วยตนเองจํานวน 12 ราย และผูถ้ ื อหุ ้นที่มอบฉันทะจํานวน 485 ราย นับจํานวนหุ ้น
รวมกันได้ 4,691,923,077 หุ น้ จากจํานวนหุ น้ ทั้งหมด 4,800,000,000 หุ น้ หรื อเท่ากับร้อยละ 97.7483 ครบเป็ น
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องค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32
หมายเหตุ
ได้ มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ มเพิ่ มในระหว่ างการประชุ ม ทําให้ จาํ นวนผู้ถือหุ้ นที่ เข้ าร่ วมประชุ ม ข้ างต้ น
เปลี่ยนไปในแต่ ละระเบียบวาระ ทําให้ ท้ายที่สุด มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ มรวม 501 ราย โดยเป็ นผู้ถือหุ้ น
ที่มาด้ วยตนเองจํานวน 15 ราย และผู้ถือหุ้ นที่รับมอบฉั นทะจํานวน 486 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 4,691,926,307
หุ้ น จากจํานวนหุ้ นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้ นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 97.7484
บริ ษทั ฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ ม รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ ตั้งแต่วนั ที่ 7 สิ งหาคม 2563 เป็ นต้นมา เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ตรวจทานความถู กต้องครบถ้วน
รวมถึงคัดค้านหรื อแก้ไขรายงานการประชุ ม แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดคัดค้าน หรื อขอแก้ไขรายงาน
การประชุ มดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในการกําหนดระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี
2564 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเรี ยนเชิ ญให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุ ม
ล่ว งหน้า ตั้ง แต่ว นั ที ่ 22 ตุล าคม 2563 ถึ ง วัน ที ่ 31 มกราคม 2564 ผ่า นระบบการแจ้ง ข่า วของตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ และเผยแพร่ ห ลัก เกณฑ์ก ารดํา เนิ น การดัง กล่า วบนเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ฯ โดยเมื ่อ ครบ
กําหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริ ษทั ฯ
หลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดงั ต่อไปนี้
• การออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้ถือว่าหนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง และผูถ้ ือหุ ้นท่านใด มีส่วนได้
เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผูถ้ ือหุ น้ ท่านนั้นไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น นอกจากการออกเสี ยง
เลือกตั้งกรรมการ
• ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถลงคะแนนเสี ยงทั้งหมดที่ มี อยู่ เพื่ อออกเสี ย งเห็ นด้วย ไม่ เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง
อย่างใดอย่างหนึ่ งเท่านั้น เว้นแต่ผถู ้ ือหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทย เป็ นผู ร้ ั บ ฝากและดู แ ลหุ ้น เท่ า นั้น จึ ง จะสามารถลงคะแนนเสี ย งแบบแบ่ ง แยกคะแนนเสี ย งได้
โดยรวมคะแนนเสี ยงทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินจํานวนสิ ทธิ ออกเสี ยงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผูร้ ับมอบฉันทะที่เป็ น
Custodian ออกเสี ยงไม่ครบจํานวนเสี ยงที่มีจะถือว่าเสี ยงที่ขาดเป็ นการงดออกเสี ยง
• ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุ มเฉพาะผูท้ ี่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็ นด้วย
หรื อ งดออกเสี ยง เท่านั้น และให้ผเู ้ ข้าประชุ มกรอกความประสงค์ดงั กล่าวพร้อมทั้งลงลายมือชื่ อในบัตร
ลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะท่านที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง
เท่านั้นเพื่อความรวดเร็ วในการนับคะแนน โดยบริ ษทั ฯ จะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวมาหักออกจากจํานวน
หุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน และสําหรับผูถ้ ื อหุ ้นที่ไม่ได้ยกมื อ
และไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนนของตน บริ ษทั ฯ จะถือว่าผูถ้ ือหุ ้นท่านนั้นมีมติเห็นด้วยในการพิจารณาวาระ
นั้นๆ ยกเว้นการลงคะแนนเสี ยงในวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ง
4/14

ตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ื อหุ ้นทุกท่าน ในทุกกรณี ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ
งดออกเสี ยง เพื่อให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ในการประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุ การที่ประชุม เป็ น
ผูป้ ระกาศผลให้ที่ประชุ มทราบ หลังจากที่การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระสิ้ นสุ ดลง ผูถ้ ือหุ ้นที่ส่งบัตร
ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ภายหลังจากการประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละ
วาระสิ้ นสุ ดลงแล้ว บริ ษทั ฯ จะไม่นาํ คะแนนเสี ยงดังกล่าว มารวมคํานวณเป็ นคะแนนเสี ยงอีก
• ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นเข้าประชุมแทน และได้ระบุการออกเสี ยงลงคะแนนสําหรับแต่ละ
วาระเรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่ได้รับแจกบัตรลงคะแนน และระบบจะนับคะแนนเสี ยง
ตามที่ผถู ้ ือหุ น้ นั้น มอบฉันทะมาทุกประการ
• ในกรณี ที่ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่านใดออกเสี ยง ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง บริ ษทั ฯ จะถือว่าที่ประชุ ม มีมติ
เป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิในวาระดังกล่าวตามที่เสนอ
• สําหรับการออกเสี ยงลงคะแนน จะใช้มติเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน เว้นแต่กฎหมายจะกําหนดให้ตอ้ งใช้มติมากกว่าเสี ยงข้างมาก
• สําหรับบัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้
อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การลงคะแนนเสี ยงเกินกว่าหนึ่ ง
ประเภทในวาระเดี ยวกัน การทําเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อ มีการแก้ไขหรื อขีดฆ่าการลงคะแนนเสี ยง
โดยไม่ลงนามกํากับ เป็ นต้น
เมื่อจํานวนผูถ้ ือหุ ้นและจํานวนหุ ้นของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุ ม ครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
แล้ว ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี
2563
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุ มเพื่อให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานของฝ่ าย
บริ ห ารเกี ่ย วกับ การดํา เนิ น กิ จ การของบริ ษ ทั ฯ ในรอบปี 2563 ตามรายละเอีย ดที่ป รากฏในรายงาน
ประจํา ปี 2563 และสํา เนางบการเงิ นที่ผู ส้ อบบัญ ชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง รายงานของผูส้ อบบัญ ชี ข อง
บริ ษ ทั สยามแม็ค โคร จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อ ย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 ที่ส่ ง ให้แ ก่ผู ถ้ ื อ หุ ้น
พร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มฯ
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ น้
ได้ซกั ถามในระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. นางสาวเบญญาลักษณ์ นักพาณิ ชย์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามว่าวาระนี้
จําเป็ นต้องได้รับการลงมติจากที่ประชุ มหรื อไม่ เนื่ องจากเห็ นว่าวาระนี้ ควรเป็ นวาระเพื่อทราบ เว้นแต่
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บริ ษทั ฯ มีขอ้ บังคับกําหนดเป็ นอย่างอื่น
นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช เลขานุ การบริ ษทั ฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
กําหนดให้เสนอเรื่ องดังกล่าวให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา และตามกฎหมาย มติรับรองและรับทราบไม่
มี ความแตกต่างกัน ซึ่ งในทางปฏิ บตั ิ บริ ษทั ฯ สามารถทําได้โดยกําหนดเป็ นประเด็นการรั บรอง ทั้งนี้
การลงมติวาระดังกล่าว เพื่อเป็ นหลักฐานว่าผูถ้ ือหุ น้ ได้รับทราบผลการดําเนินการแล้วอย่างชัดเจน
2. นายนฤดล นวลนิ่ม นายภัทร ภูมิรัตนะ และนายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามถึงผลกระทบจาก
สถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ต่ อธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ และแผนการขยายสาขา ทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมถึ งผลกระทบจากสถานการณ์ ความไม่สงบในสาธารณรั ฐแห่ งสหภาพ
เมียนมา (“เมียนมา”) และบริ ษทั ฯ มีการปรับแผนงานอย่างไรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ คาดว่าสาขาในต่างประเทศจะถึงจุดคุม้ ทุนเมื่อใด
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า บริ ษทั ฯ ได้นาํ มาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 และการบริ หารจัดการธุ รกิจภายใต้ภาวะวิกฤตที่ใช้กบั ธุ รกิจในประเทศไทยไป
ปฏิ บตั ิ ที่สาขาในต่างประเทศเช่ นเดี ยวกัน ส่ งผลให้ผลการดําเนิ นงานโดยรวมของบริ ษทั ฯ ค่อนข้างดี
สํา หรั บ สถานการณ์ ค วามไม่ สงบในเมี ยนมานั้น ส่ ง ผลต่ อธุ รกิ จไม่ม ากเนื่ องจากศู นย์จาํ หน่ า ยสิ นค้า
แม็คโครยังสามารถเปิ ดดําเนิ นการได้ตามปกติ อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ปรับลดเวลาการเปิ ดให้บริ การเพื่อ
ความปลอดภัยของพนักงาน
ในด้านการขยายธุ รกิจ บริ ษทั ฯ ยังคงเดินหน้าตามแผนงานที่ได้วางไว้ แต่อาจล่าช้าไปบ้าง สําหรับธุ รกิจ
ในประเทศกัมพูชาซึ่ งมีผลการดําเนิ นงานที่ดีมากในปี ที่ผา่ นมานั้น ขณะนี้ บริ ษทั ฯ อยูร่ ะหว่างดําเนิ นการ
จัดหาทําเลที่เหมาะสมสําหรับการขยายสาขาเพิ่มเติม สําหรับธุ รกิจในประเทศจีน ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างการ
ฟื้ นฟูเนื่ องจากไม่มีเรื่ องการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 แล้ว สําหรับธุ รกิจในประเทศไทย บริ ษทั ฯ จะ
มุ่งเน้นการขยายธุ รกิจสาขาขนาดเล็ก เพิ่มกิจกรรมออนไลน์มากขึ้นซึ่ งในปี ที่ผา่ นมาบริ ษทั ฯ สามารถทํา
ได้ดี และปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก ารที่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ ม ลู ก ค้า หลัก ได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ในส่ วนของจุดคุม้ ทุนของธุ รกิจแม็คโครในต่างประเทศนั้น โดยปกติแล้วจะใช้เวลา
เฉลี่ ยประมาณ 3 - 5 ปี แต่เนื่ องด้วยสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 จึ งส่ งผลให้ใช้เวลา
เพิ่มขึ้นอีก 2 ปี ทั้งนี้ ธุรกิจในแต่ละประเทศมีจุดคุม้ ทุนที่แตกต่างกัน
3. นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ยอดขายที่เข้ามาเต็มปี จากสาขาที่เปิ ดดําเนิ นการเมื่อ
ปี 2563 (Same Store Sales Growth) ตั้งแต่ตน้ ปี นี้ เป็ นอย่างไรบ้าง และ ยอดขายจากช่ องทาง Offline to
Online (O2O) ณ ปั จจุ บนั คิ ดเป็ นร้ อยละเท่าใดของยอดขายทั้งหมด นอกจากนี้ จะมี การขยายสาขาใน
ต่างประเทศกี่แห่งในปี นี้
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ประธานฯ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มโดยสรุ ปว่า บริ ษทั ฯ มียอดขายจากช่ องทาง O2O
ประมาณร้อยละ 27 ของยอดขายทั้งหมด สําหรับแผนการขยายสาขาในต่างประเทศในปี นี้ บริ ษทั ฯ มีแผน
ที่จะขยายสาขาประมาณ 1 - 2 แห่ งในแต่ละประเทศ แต่เนื่ องด้วยสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค
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โควิด-19 ในขณะนี้ ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ อาจต้องชะลอการขยายสาขาออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นสอบถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณารั บรองรายงานของฝ่ ายบริ หาร
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563 ดังกล่าว
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นมีมติรับรองรายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการดําเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

4,691,924,287
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00000
-

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ มรวม 500 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 4,691,924,287 หุ้ น จาก
จํานวนหุ้ นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้ นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 97.7484
ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุ มเพื่อให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงิ นประจําปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้แสดง
ความเห็ นอย่างไม่มีเงื่ อนไขต่องบการเงิ นดังกล่าว และได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ตามสําเนาที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมฯ
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ น้
ได้ซกั ถามในระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอให้บริ ษทั ฯ พิจารณาการกู้เงิ นจากตลาดเงิ น (Money Market)
หรื อธนาคารต่างประเทศ ที่มีอตั ราดอกเบี้ยตํ่าเพื่อทดแทนเงินกูใ้ นปั จจุบนั และพิจารณาเพิ่มสัดส่ วนเงิ น
กูย้ มื ระยะยาวเพื่อให้อตั ราส่ วนเงินทุนหมุนเวียนอยูใ่ นระดับที่ดีข้ ึน
ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐาพันธ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่ม
ธุ รกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุ ปว่า ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้รับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ ่าํ กว่าร้อยละ 3 ซึ่งเป็ นอัตราที่ดีมาก และมีวงเงินกูร้ ะยะยาวซึ่ งมีอายุโดยเฉลี่ย 5 ปี ซึ่ง
บริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วว่าเป็ นระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะจากผูถ้ ือหุ น้
ไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
2. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามต่อที่ประชุ มว่า บริ ษทั ฯ มีการจัดการเพื่อลดการสู ญเสี ยจาก
สิ นค้าคงค้างอย่างไร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้พิจารณาลดต้นทุนการบริ หารหรื อต้นทุนสิ นค้าอย่างไรเพื่อ
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รักษาอัตรากําไรขั้นต้น
ประธานฯ มอบหมายให้นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐาพันธ์ ชี้ แจงต่อที่ประชุ มโดยสรุ ปว่า ปี ที่ ผ่านมาบริ ษทั ฯ
บริ หารต้นทุนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและจัดการสิ นค้าสู ญเสี ยได้ดีกว่าปี 2562 ซึ่ งส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจาก
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังที่มีป ระสิ ทธิ ภาพ ทําให้ในปี 2563 บริ ษทั ฯ สามารถรักษาอัตรากํา ไร
ขั้นต้นได้คงเดิม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ สอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นมี ม ติ อนุ มตั ิ งบการเงิ นประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

4,691,924,287
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00000
-

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย
นางสุ ชาดา อิ ทธิ จารุ กุล ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุ มว่า ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 10
สิ ง หาคม 2563 มี ม ติ อนุ ม ตั ิ ก ารจ่ า ยเงิ นปั นผลระหว่า งกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นจํา นวนเงิ น
ประมาณ 1,920 ล้านบาท ซึ่ งได้จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ น้ จํานวน 4,800,000,000 หุ น้ รวมคิดเป็ นเงินปันผลที่ตอ้ งจ่ายทั้งสิ้ น 4,800 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 73.14 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2563 ตามงบการเงิ นรวม ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวม) เมื่อหักการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้นดังกล่าวข้างต้น คงเหลือเป็ นเงิ นปั นผลที่จะจ่ายอีกในอัตรา 0.60
บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นจํา นวน 2,880 ล้า นบาท โดยจะจ่า ยให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี รายชื่ อตามที่ ป รากฏ ณ วัน
กําหนดสิ ทธิ ผถู ้ ือหุ น้ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปั นผล
งวดสุ ดท้ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
อนึ่ ง ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มี ผลกําไรสุ ทธิ (ส่ วนที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ฯ) ตามงบการเงิ นรวม เป็ น
จํานวนเงิ น 6,563 ล้านบาท หรื อ 1.37 บาทต่อหุ ้น และมีทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เท่ า 240 ล้า นบาท หรื อเท่ า กับ ร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ย น บริ ษ ทั ฯ จึ ง ไม่ต้องจัดสรรเงิ นสํา รองตาม
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กฎหมายเพิม่ อีก
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุ น้ ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ สอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และการจัดสรร
เงินสํารองตามกฎหมายดังกล่าว
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล และการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ น
เอกฉันท์ ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

4,691,926,307
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00000
-

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ ได้ มผี ้ ถู ือหุ้ นเข้ าร่ วมประชุมรวม 501 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,691,926,307 หุ้ น จากจํานวน
หุ้ นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 97.7485
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้ นจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2564
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ประธานฯ ขอให้นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช เลขานุ การที่ ประชุ ม แถลง
รายงานต่อที่ประชุ มเพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งตามวาระประจําปี
2564
นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริ ษทั ฯ กําหนดว่าในการ
ประชุ มสามัญประจําปี ทุกครั้ ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่ อยู่ใน
ตําแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีก
ก็ได้ ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการของบริ ษทั ฯ ที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายโชติ โภควนิช
2.
3.
4.
5.

ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉํ่าเฉลิม
นางกรรณิ การ์ งามโสภี
นายจักร บุญ-หลง
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
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ทั้ง นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารั บการพิจารณาคัดเลื อกเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่ รายละเอียดและหลักเกณฑ์การ
เสนอชื่ อดัง กล่ า วบนเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ทั ฯ และแจ้ง ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบล่ ว งหน้า ผ่า นระบบข่ า วของตลาด
หลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณากลัน่ กรองคุ ณสมบัติและความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ของกรรมการทั้ง 5
ท่ า นตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนซึ่ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละ
กระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษ ทั ฯ และเห็ นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิ จารณาเลื อกตั้ง
กรรมการทั้ง 5 ท่านที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2564 กลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุ น้ ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่นใดสอบถามประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุ มพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
พ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2564 เป็ นรายบุคคล
อนึ่ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน มีมติ
เลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่ าตอบแทน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
4,689,807,207 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.95484
ไม่เห็นด้วย
2,118,100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.04514
งดออกเสี ยง
1,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00002
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
2. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉํ่ าเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วย
4,690,596,516 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.97166
ไม่เห็นด้วย
1,328,791 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.02832
งดออกเสี ยง
1,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00002
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
-
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3. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
4,691,826,407 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.99787
ไม่เห็นด้วย
99,900 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00213
งดออกเสี ยง
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
4. นายจักร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วย
4,691,925,307 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.99998
ไม่เห็นด้วย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
1,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.00002
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะสั ทธาวรกุล กรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
4,690,927,695 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย
997,612 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
งดออกเสี ยง
1,000 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
- เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ

99.97872
0.02126
0.00002
-

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2564
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช เลขานุ การที่ประชุ ม
แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564
นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช แถลงต่อที่ ป ระชุ ม ว่า ตามข้อบัง คับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 29 กํา หนดให้
กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงิ นเดื อน เงิ นรางวัล เบี้ยประชุ ม บําเหน็จ โบนัส
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณา ซึ่ งอาจกําหนด
เป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ และไม่ก ระทบกระเทื อนสิ ท ธิ ข องพนัก งาน หรื อลู ก จ้า งของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ ง ได้รับ
เลือกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ ในฐานะที่
เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว โดยเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการสําหรับปี 2564 ในอัตราเดี ยวกับปี 2563 และพิจารณาอนุ มตั ิเงิ นโบนัสโดยมีรายละเอียดแจกแจง
ดังนี้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนประจํา
1.1 ประธานกรรมการ
1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
1.4 กรรมการ/กรรมการอิสระ
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 1)
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 1)
2. เงินโบนัสประจําปี 2)
3. สิ ทธิประโยชน์ อื่น

ปี 2564
(บาท/ท่ าน/เดือน)
(บาท/ท่ าน/ปี )
155,000
140,000

1,860,000
1,680,000

115,000
1,380,000
100,000
1,200,000
15,000
180,000
5,000
60,000
ร้อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่จ่ายจากกําไรปี
25632) คิดเป็ นเงิน 24.00 ล้านบาท
ไม่มี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ สําหรับผลประกอบการประจําปี 2563 โดยประธาน
กรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็ นตัวเงินแล้ว บริ ษทั ฯ มีการจัดทําประกันความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันไม่เกิน 30 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐ หรื อ 918.40 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 30.6133 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ สหรัฐ)
ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
เป็ นไปตามมติของที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งมีผถู ้ ือหุ น้
ได้ซกั ถามในระเบียบวาระนี้ และประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ดงั นี้
1. นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดวงเงิ นโบนัส
สําหรับกรรมการ
ประธานฯ ชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ พิจารณาการจ่ายเงิ นโบนัสสําหรับกรรมการโดยอ้างอิงจากเงิ นปั นผลที่ จ่าย
ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ และเงินปั นผลดังกล่าวอ้างอิงจากผลกําไรของบริ ษทั ฯ
2. Mr. Basant Kumar Dugar ผู ้ถื อ หุ ้ น เสนอให้ บ ริ ษัท ฯ พิ จ ารณาการกํา หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ
โดยเชื่ อมโยงกับอัตราการเติบโตของกําไรสุ ทธิ หรื อค่าตอบแทนที่จะสามารถรักษากรรมการให้อยูก่ บั
บริ ษ ทั ฯ ในระยะยาว รวมถึ ง พิ จารณาหลักสู ตรอบรมในต่างประเทศเพื่อสร้ างความสามารถในการ
แข่งขันและพัฒนาธุ รกิจ
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ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ น้ ไปพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นอื่ นใดสอบถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการสําหรับปี 2564
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง
มาประชุ ม (มติ 2 ใน 3 เท่ า กับ 3,147,647,985 หุ ้ น หรื อเท่ า กับ ร้ อยละ 66.66667) มี ม ติ อนุ ม ัติ ใ ห้ ก ํา หนด
ค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

4,690,983,107
943,200
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.97990
0.02010
-

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
นางสุ ชาดา อิ ทธิ จารุ กุล ประธานฯ รายงานต่อที่ ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และมาตรา 120 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด กําหนดให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และ
กําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี คนเดิมอีก
ก็ได้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็ นสมควรเสนอต่อ
ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4068 นางมัญชุภา
สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 6112 และนางปิ ยธิ ดา ตั้งเด่นชัย ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
11766 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธัน วาคม 2564 และในกรณี ที่ ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญ าตดัง กล่ า วไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ไ ด้ ให้บ ริ ษ ัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรายอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้ โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวเป็ น
จํานวนเงินทั้งสิ้ น 7,170,000 บาท ซึ่ งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผถู ้ ือ
หุ น้ ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุ มพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
ผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว
ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน มี มติ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2564 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

4,691,459,116
466,191
1,000
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.99004
0.00994
0.00002
-

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ตามหลักการกํากับดู แลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จด
ทะเบี ยน และโครงการประเมิ นคุ ณภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสมควร
พิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะเรื่ องที่ มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเพื่อให้เกิ ดความเป็ นธรรมกับผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งหมดโดยรวม จึงไม่ควรมีการพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ อีกในระเบียบวาระนี้
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้ง
แจ้งผ่านระบบเผยแพร่ ส ารสนเทศของตลาดหลัก ทรั พย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผูถ้ ื อหุ ้นมี ข ้อสัง เกตหรื อมี
ความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริ ษทั ฯ ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม
ประธานฯ ปิ ดประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา
ลงชื่อ_______________________________
(นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล)
ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ_______________________________
(นางสาวกัญญ์ภสั สร์ ประยูรโภคราช)
เลขานุการที่ประชุม
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