
 

 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

วนัพฤหัสบดีที ่19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.  

ณ ห้องคอนเวนช่ัน ช้ัน 4 บริษทั สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน)  

อาคารธาราพฒันาการ เลขที ่1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร         

 

เปิดรับลงทะเบยีนเวลา 13.00 น.    

เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ดมาในวนัประชุม  

                               

          งดแจกของชําร่วย 



                                                                 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

 

          

         15 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

1. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

จาํนวน 1 ฉบบั 

2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสําเนางบแสดงฐานะการเงิน         

งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของ

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 

1 ฉบบั  

3. นิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

4. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ   

5. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชี  

6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 

7. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

8. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 ฉบบั 

10. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 

11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุม) 

  

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 16 หนา้ 
 

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 PHATTANAKAN ROAD, SUAN LUANG, SUAN LUANG, BANGKOK 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888 เลขทะเบียน 0107537000521 



                                                                            

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 

ในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร          

เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 

2560 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 

21 เมษายน 2560 ซ่ึงบริษทัฯ ได้จดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย ์     

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ ต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั และไดน้าํส่งกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา 

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดส้อบ

ทานงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ตามท่ีผูส้อบบญัชีฯ นาํเสนอแล้ว มีความเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ รวมถึง

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงาน

ของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ถูกตอ้งแลว้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ผลการดาํเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุป มีดงัน้ี 

ผลการดําเนินงานรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2560 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 186,754 

กาํไรสุทธิ* (ลา้นบาท) 6,178 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.29 

    * หมายถึงกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

ฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 58,976 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 40,965 

ส่วนของผูถื้อหุ้น - สุทธิ (ลา้นบาท) 18,011 
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วาระที ่3 พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี ้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง 

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 

2560 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี   

8 สิงหาคม 2560 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2560 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบเพื่อให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นดงัต่อไปน้ี 

3.1  รายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ควรได้รับการ

รับรองจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3.2 การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งแจง้ให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบตามกฎหมาย 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กําหนดไว้ว่า หากไม่มีความจําเป็นอ่ืนใด 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่าย          

เงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีหัก

ภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี โดยข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯโดยเร่ิมตั้งแต่รอบปี

บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2537 เป็นตน้ไป 
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ในรอบบญัชี พ.ศ. 2560 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 6,178 ลา้นบาท หรือ 1.29 

บาทต่อหุ้น และบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจาํนวน 1,920 ลา้นบาท หรือ 0.40 

บาทต่อหุ้น ในระหว่างปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ จึงมีผลกําไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล           

งวดสุดทา้ยสําหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นอตัรา 0.56 บาทต่อหุ้น รวม 4,800 ลา้นหุ้น 

เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,688 ลา้นบาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล  

ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 

ประจําปี 

2560 

(ปีทีเ่สนอ) 

2559 

 

2558 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 

- เงินปันผลระหวา่งกาล 

- เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี  

0.96 

0.40 

0.56 

0.85 

0.36 

0.49 

0.85 

0.40 

0.45 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 4,608 4,080 4,080 

อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 74.6% 75.4% 75.9% 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ประจาํปี 2560 ในอตัรา 0.56 บาทต่อหุ้น รวม 4,800 ลา้นหุ้น เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,688 

ลา้นบาท อน่ึง จาํนวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ีเพิ่มจากเงินปันผลระหว่าง

กาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี       

8 สิงหาคม 2560 และได้จ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น 

เป็นจํานวน 1,920 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2560 ทั้ งส้ินจํานวน 4,608           

ล้านบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.6 ของกําไรสุทธิสําหรับปี 2560                

ซ่ีงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และเน่ืองจากเงินทุนสํารอง ณ วนัท่ี                   

31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากบั 240 ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนอีก  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 
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2561 ซ่ึงการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน จนกวา่

จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 15 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง                      

ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกเขา้รับ

ตาํแหน่งอีกก็ได ้โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มีกรรมการท่ีถึงกาํหนด

ออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 

 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือก

เป็นกรรมการของบริษทัฯ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 

2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือดงักล่าว  

บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอ

ช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา 
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเกณฑ์คุณสมบติัตามกฎบตัร

คณะกรรมการสรรหาฯ โดยคาํนึงถึงคุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ   

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ 

ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ความสามารถในการบริหารกิจการ

ของบริษทัฯ รวมทั้ง ผลการปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีของกรรมการ และการอุทิศเวลา 

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 5 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

สําหรับนายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระนั้ น มีคุณสมบัติหน่ึงข้อท่ีไม่เป็นไป            

ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. (“หลกัเกณฑ์ฯ”) กล่าวคือ กรรมการอิสระตอ้งไม่เป็นหรือเคยเป็น   

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงได้รับ

ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอให้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาผ่อนผนัเก่ียวกบัคุณสมบติัดงักล่าวซ่ึงสามารถ    

ทาํไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ์ฯ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดผ้่อนผนัเร่ืองคุณสมบติัดงักล่าว

แลว้ (รายละเอียดคุณสมบติัของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระน้ี ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ และ

วธีิการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้ งเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคล

ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 

 

 

หนา้ 7 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



                                                                            

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระน้ี ไดพ้ิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรให้เสนอ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี เพื่อกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม และมีความสามารถ

ในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี (ขอ้มลูโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กํา ห น ด ค่ า ต อ บ แ ท น /  ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 

 

ทั้งน้ี ในกรณีนายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนั้ น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า สามารถพิจารณา       

ผอ่นผนัคุณสมบติั ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(ก) นายชวลิต อตัถศาสตร์ เป็นกรรมผูจ้ดัการของบริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

และบริษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จาํกดั ซ่ึงให้บริการทางกฎหมายแก่บริษทัฯ 

โดยได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงลกัษณะการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายดังกล่าวมีผลทําให้นายชวลิต อัตถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตาม

หลกัเกณฑฯ์ ท่ีกาํหนดไว ้

(ข) นายชวลิต อตัถศาสตร์ มีความรู้เป็นอยา่งดีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ และกฎระเบียบ

ของหน่วยราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทัฯ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ

บริษทัฯ และ/หรือ กิจการของบริษทัฯ ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ สามารถเตรียมการและปฏิบติั

ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที รวมทั้งสามารถดาํเนินการป้องกนั
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ผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งยงัคงใหน้ายชวลิต อตัถศาสตร์เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ อยูต่่อไป  

(ค) คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ การแต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบ

ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

(ง) บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นในวาระการ

พิจารณาและแต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที ่6 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามขอ้บงัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน

จากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบ

แทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนด

เป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล

ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงได ้และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือ

ลูกจ้างของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับเลือกตั้ งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันท่ีจะได้รับ

ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด กาํหนดให้การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ    

อยา่งละเอียดรอบคอบ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย และ

การเทียบเคียงกบัองคก์รท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมถึง

สภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ

ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดแจกแจงไดด้งัน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

1. ค่าตอบแทนประจํา 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และ       

กรรมการอิสระ 

- 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.  เงินโบนัสประจําปี เสนอจ่าย 23.04 ลา้นบาท 

(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 

ของเงินปันผลท่ีจ่าย    

จากกาํไรปี 2560) 2) 

10.20 ลา้นบาท               

(เทียบเท่าร้อยละ 0.25 

ของ เงินปันผลท่ีจ่าย

จากกาํไรปี 2559) 

3.  สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นสําหรับงบกําไรสุทธิ

ประจาํปี 2560 โดยประธานกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม

เพ่ือจดัสรรใหก้รรมการบริษทัฯ แต่ละท่าน 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ไดพิ้จารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560

ตามระเบียบวาระท่ี 4 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.56 บาท ประกอบกบับริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินสาํหรับปี 2560 จาํนวน 

4,608 ลา้นบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินโบนัสประจาํปีท่ีจะจ่ายเป็นค่าตอบแทน

ใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 จะเท่ากบั 23.04 ลา้นบาท 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า ควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการสําหรับปี 2561 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จกแจงไวข้า้งตน้  

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดวา่ “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแล้ว เสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก           

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของ     

บริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1) นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ    

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: 4 ปี (ปี 2557 - ปี 2560) 

2) นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี  

3) นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล    

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี  
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4) นางสาวสุจิตรา มะเสนา   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี 

ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้       

ส่วนเสีย กบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าว             

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย    

สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนสําหรับ

ผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 6,530,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 9.6 

ของค่าสอบบญัชีในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2561 

(ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 

ปี 2560 

 

(บาท) 

เพิม่ขึน้ (%) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 6,530,000 5,960,000 9.6 

หมายเหตุ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 

1. ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้ 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้ และค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบ ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดดงักล่าว

ข้า ง ต้น  (ข้อมู ล ป ระ วัติแล ะป ระส บก ารณ์ทํา งา นของ ผู ้สอบ บัญชี  ป รา ก ฏ ตาม                             

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ในข้อ 3 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 ดงัน้ี  

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจํานวน 65 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

โดยรายละเอียดวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ 65 มีดงัน้ี  

“(65) ประกอบกจิการค้าเมลด็พนัธ์ุพชืควบคุม” 

อน่ึง มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด กาํหนดให้การแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ           

การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 

ดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่เป็นการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เน่ืองดว้ยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และคาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ข

เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเรียก

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ทาํให้ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 30 ซ่ึงกาํหนดตาม

กฎหมายเดิมไม่มีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป เน่ืองจากขดักบักฎหมายดงักล่าว 

อน่ึง มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดให้การแก้ไขขอ้บงัคบั

ดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่
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น้อยกว่าสามในส่ี  (3/4) ของจํานวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้น ซ่ึงมาประชุ มและ                         

มีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และขอ้ 30 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

พระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาํสั่ง

หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ดงักล่าว ดงัน้ี 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 แก้ไขเป็น 

ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหลาย จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานใน

ท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใน

เร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจกาํหนดให้จดัการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด” 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 แก้ไขเป็น 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี 

ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันทาํหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ

เร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรค

สองขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวน

หุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจาก

การจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตาม

วรรคสามขา้งตน้คร้ังใด จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามขา้งตน้ ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ

ชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ และไม่

ควรพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ อีกในวาระน้ี เน่ืองจากตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านั้น 

เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม 
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หนา้ 16 ของจาํนวน 16 หนา้ 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ สามารถติดต่อขอรับได้
ท่ี แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ชั้น 3 
อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 
โทรศพัท ์0 2067 8999 ต่อ 8261/8260 หรือกรอกแบบขอรับหนงัสือรายงานประจาํปีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมา
ดว้ย 10 เพื่อส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข 0 2067 9044 เพื่อทางบริษทัฯ จะดาํเนินการจดัส่งใหท่้านต่อไป 

ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 เพื่อเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้

หากท่านผูถื้อหุ้นมีคาํถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในคร้ังน้ี 
สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ไดท่ี้ ir@siammakro.co.th หรือทางโทรสาร 0 2067 9044 โดยขอใหท่้านผูถื้อหุ้น
ระบุช่ือ-สกลุ พร้อมทั้งท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ซ่ึงบริษทัฯ จะไดร้วบรวมคาํถามเพ่ือช้ีแจง
ต่อไป 

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ้ดัของว่างและเคร่ืองด่ืม 
ไวรั้บรองผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม แต่ไม่ไดมี้การแจกของชาํร่วย  

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยคาํสัง่ของคณะกรรมการ 

ลงช่ือ .................................................... 
(นางสุชาดา อิทธิจารุกุล) 

ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัท ์0 2067 8999 ต่อ 8261/8260 โทรสาร 0 2067 9044 
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