
 

 

         19 เมษายน 2561 

เร่ือง แจ้งมตขิองท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ด้วยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) เม่ือวนัท่ี     

19 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 15.00 - 16.34 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชัน้ 4 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้มีมตดิงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 เ ม่ือวันท่ี                  

21 เมษายน 2560 

มตท่ีิประชุม  

รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 4,733,629,664 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.98184 

- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 860,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.01816 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้ น และงบกระแสเงินสด ท่ีผู้ สอบบัญชี

ตรวจสอบแล้ว รวมทัง้รายงานของผู้ สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) และบริษัทยอ่ย สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 PHATTANAKAN ROAD, SUAN LUANG, SUAN LUANG, BANGKOK 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888 เลขทะเบียน 0107537000521 



 

 

มตท่ีิประชุม 

อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ   

ผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผู้สอบบญัชีตรวจสอบแล้ว รวมทัง้รายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัท สยาม

แม็คโคร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 4,734,489,664 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารับรองและรับทราบเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

3.1  รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

3.2  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี          

5 กันยายน 2560 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ           

ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 

มตท่ีิประชุม  

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ      

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 4,734,495,767 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

 

3.2  รับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ประกาศ

จา่ยโดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 
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ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนมุตักิารประกาศจา่ยเงินปันผล และการจดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสํารอง 

มตท่ีิประชุม  

อนมุตัใิห้ประกาศจา่ยเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2560 ในอตัรา 0.56 บาท ตอ่หุ้น รวม 4,800,000,000 

หุ้น เป็นเงินปันผลทัง้สิน้ 2,688,000,000 บาท โดยกําหนดจา่ยเงินปันผลงวดสดุท้ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 

2561 และอนุมัติให้บริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้อีก เน่ืองจากเงินสํารองตาม

กฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเทา่กบั 240,000,000 บาท เทา่กบัร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน

แล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 4,734,495,767 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจาก

ตําแหนง่ตามวาระ 

มตท่ีิประชุม 

อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการซึ่งถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน ได้แก่ 1) นายอรรถพร ข่ายม่าน             

2) นายชวลิต อตัถศาสตร์ 3) นายธีระ วิภชูนิน 4) นายโชต ิโภควนิช และ 5) นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเดิมตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1) นายอรรถพร ขา่ยมา่น   กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

- เห็นด้วย 4,708,901,967 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.45942 

- ไมเ่ห็นด้วย 1,805,700 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.03814 

- งดออกเสียง 23,788,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.50244 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
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2) นายชวลิต อตัถศาสตร์  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ 

กําหนดคา่ตอบแทน 

- เห็นด้วย 4,708,954,267 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.46052 

- ไมเ่ห็นด้วย 1,753,400 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.03703 

- งดออกเสียง 23,788,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.50244 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

 

3) นายธีระ วิภชูนิน   กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- เห็นด้วย 4,708,954,267 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.46052 

- ไมเ่ห็นด้วย 1,753,400 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.03703 

- งดออกเสียง 23,788,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.50244 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

 

4) นายโชต ิโภควนิช   กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

- เห็นด้วย 4,710,707,667 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.49756 

- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 23,788,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.50244 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

 

5) นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ  กรรมการ 

- เห็นด้วย 4,708,941,267 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.46025 

- ไมเ่ห็นด้วย 1,766,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.03730 

- งดออกเสียง 23,788,400 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.50245 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
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ทัง้นี  ้บริษัทฯ ขอแจ้งสรุปรายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ณ วันท่ี                 

19 เมษายน 2561 ดงันี ้

1. นายอาสา สารสิน 

2. นายอรรถพร ขา่ยมา่น 

3. นายธีระ วิภชูนิน 

 

4. ดร. ชยัวฒัน์ วิบลูย์สวสัดิ ์

 

5. นายโชต ิโภควนิช 

6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ 

 

7. นายก่อศกัดิ ์ไชยรัศมีศกัดิ ์

 

8. นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ 

9. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 

11. นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ 

12. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 

13. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 

14. นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ 

 

15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

 

กรรมการ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ/ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 

รองประธานกรรมการท่ี  1/ กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

กรรมการ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

รองประธานกรรมการท่ี 2/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจ

สยามแม็คโคร 

กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยาม    

แม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 
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ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 

มตท่ีิประชุม  

อนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดแจกแจงได้ดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน (บาท/ท่าน/เดือน) (บาท/ท่าน/ปี) 

1. ค่าตอบแทนประจาํ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย 1) 

- กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 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. เงนิโบนัสประจาํปี 2)  23.04 ล้านบาท 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ไมมี่ 

หมายเหต ุ: 

1) คณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจสอบ 

2) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากงบกําไรสทุธิประจําปี 2560 โดยประธาน

กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้กรรมการบริษัทแตล่ะทา่น 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 4,734,239,867 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.99459 

- ไมเ่ห็นด้วย 256,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00541 

- งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
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ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

มตท่ีิประชุม 

แตง่ตัง้ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัดิ ์ผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวสุจิตรา         

มะเสนา ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้ สอบ

บญัชีของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และในกรณีท่ีผู้ สอบ

บญัชีรับอนญุาตดงักล่าวไมส่ามารถปฏิบตังิานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั จดัหาผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด แทนได้ และอนุมตัิค่าตอบแทนสําหรับ

ผู้สอบบญัชีดงักลา่วเป็นจํานวนเงิน 6,530,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ร้อยละ 9.6 ของคา่ตอบแทนสําหรับปี 2560 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนดงักล่าวไม่รวมคา่ตอบแทนการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการทําลายสินค้าและคา่ใช้จ่ายท่ี

เกิดขึน้จริงในระหวา่งการตรวจสอบซึง่ไมเ่กินร้อยละ 10 ของคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีทัง้ปี ด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 4,734,495,867 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

 

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ และการแก้ไขหนงัสือบริคนธ์สนธิของ 

บริษัทฯ ในข้อ 3 

มตท่ีิประชุม  

อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 4,734,496,167 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
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ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 

มตท่ีิประชุม  

อนุมัติการแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวน

คะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

- เห็นด้วย 4,734,496,167 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

 

ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

- ไมมี่ - 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8261/8260 โทรสาร 02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 
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