เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2561
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.
ณ ห้ องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ดมาในวันประชุ ม

งดแจกของชําร่ วย

เอกสารเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

15 มีนาคม 2561

เรื่ อง

ขอเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. สํ า เนารายงานการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี 2560 เมื่ อวันที่ 21 เมษายน 2560
จํานวน 1 ฉบับ
2. รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสําเนางบแสดงฐานะการเงิ น
งบกําไรขาดทุ น งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
และงบกระแสเงิ นสด ที่ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน
1 ฉบับ
3. นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทาํ งานของผูส้ อบบัญชี
6. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
7. เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งนํามาแสดงในวันประชุ ม
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ มอบฉันทะ
9. หนังสื อมอบฉันทะ จํานวน 3 ฉบับ
10. แบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
12. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (ต้องนํามาในวันประชุม)

หน้า 1 ของจํานวน 16 หน้า
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 PHATTANAKAN ROAD, SUAN LUANG, SUAN LUANG, BANGKOK 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888 เลขทะเบียน 0107537000521

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดั ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561
ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
อาคารธาราพัฒ นาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ ง เทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุ มรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560 ที่จดั ขึ้นเมื่ อวันที่
21 เมษายน 2560 ซึ่ ง บริ ษ ทั ฯ ได้จดั ส่ ง รายงานการประชุ ม ดัง กล่ า วให้ตลาดหลัก ทรั พย์
แห่ งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุ ม พร้ อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
ของบริ ษทั ฯ ต่อเนื่องเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั และได้นาํ ส่ งกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลา
ตามที่กฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ค วามเห็ นว่า เพื่ อความเหมาะสมจึ ง ควรให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ ถื อ หุ้ น และงบกระแสเงิ นสด ที่ผู้ ส อบบัญชี ต รวจสอบแล้ ว
รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดที่ผสู ้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชี ข องบริ ษ ทั สยามแม็ค โคร จํา กัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุ มครั้งที่ 1/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ได้สอบ
ทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจํางวดบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามที่ ผูส้ อบบัญชี ฯ นําเสนอแล้ว มี ความเห็ นว่าถู กต้อง ครบถ้วนและเชื่ อถื อได้ รวมถึ ง
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็ นว่า งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดที่ผสู้ อบ
บัญชี ตรวจสอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงาน
ของผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
ผลการดําเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ป มีดงั นี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
ผลการดําเนินงานรวม
31 ธันวาคม 2560
รายได้รวม
(ล้านบาท)
186,754
กําไรสุ ทธิ*
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้

(ล้านบาท)

6,178

(บาทต่อหุ น้ )

1.29

* หมายถึงกําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

ฐานะทางการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สิ นทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

58,976

หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น - สุ ทธิ

(ล้านบาท)

40,965

(ล้านบาท)

18,011

หน้า 3 ของจํานวน 16 หน้า

วาระที่ 3

พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ างๆ ดังต่ อไปนี้
3.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่ อ รายงานผลการดํา เนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ในปี 2560 ให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น รั บ รอง
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
3.2 รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2560 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่
8 สิ งหาคม 2560
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อรายงานการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในปี 2560 ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับทราบเพื่อให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 4

3.1

รายงานของฝ่ ายบริ ห ารเกี่ ย วกับ การดํา เนิ น กิ จการของบริ ษ ทั ฯ ควรได้รั บ การ
รับรองจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้

3.2

การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 เป็ นเรื่ องที่จะต้องแจ้งให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบตามกฎหมาย

พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํ ารอง
วัตถุประสงค์และเหตุผล
นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ฯ กํา หนดไว้ว่ า หากไม่ มี ค วามจํา เป็ นอื่ น ใด
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี น โยบายที่ จ ะเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ่ า ย
เงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ื อหุ ้นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ที่หัก
ภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯโดยเริ่ มตั้งแต่รอบปี
บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็ นต้นไป
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ในรอบบัญชี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิ น 6,178 ล้านบาท หรื อ 1.29
บาทต่อหุ ้น และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจํานวน 1,920 ล้านบาท หรื อ 0.40
บาทต่ อ หุ ้ น ในระหว่า งปี ที่ ผ่า นมา บริ ษ ัท ฯ จึ ง มี ผ ลกํา ไรเพี ย งพอที่ จ ะจ่ า ยเงิ น ปั น ผล
งวดสุ ดท้ายสําหรับปี 2560 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ ้น รวม 4,800 ล้านหุ ้น
เป็ นเงิ นปั นผลทั้งสิ้ น 2,688 ล้านบาท โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงิ นปั นผล
ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมาดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ประจําปี
2559

2558

รวมเงินปันผลจ่ ายต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)

2560
(ปี ทีเ่ สนอ)
0.96

0.85

0.85

- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี

0.40
0.56

0.36
0.49

0.40
0.45

รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)

4,608

4,080

4,080

อัตราเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ

74.6%

75.4%

75.9%

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ค วามเห็ นว่า บริ ษ ทั ฯ ควรประกาศจ่ า ยเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้าย
ประจําปี 2560 ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ ้น รวม 4,800 ล้านหุ ้น เป็ นเงิ นปั นผลทั้งสิ้ น 2,688
ล้านบาท อนึ่ ง จํานวนเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นส่ วนที่เพิ่มจากเงิ นปั นผลระหว่าง
กาลซึ่ งประกาศจ่ายโดยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3/2560 เมื่ อวันที่
8 สิ งหาคม 2560 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้น
เป็ นจํา นวน 1,920 ล้า นบาท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลสํ า หรั บ ปี 2560 ทั้ง สิ้ น จํา นวน 4,608
ล้ า นบาท หรื อ 0.96 บาทต่ อ หุ ้ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 74.6 ของกํา ไรสุ ท ธิ สํ า หรั บ ปี 2560
ซี่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ และเนื่ องจากเงินทุนสํารอง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มี ยอดเท่ากับ 240 ล้านบาท เท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนแล้ว
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้มี ม ติ ก าํ หนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ นที่ มี สิ ท ธิ รับ เงิ น ปั น ผล
(Record Date) ในวันที่ 9 มี นาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม
หน้า 5 ของจํานวน 16 หน้า

2561 ซึ่ งการให้สิทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่า
จะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ ง
ตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ ที่ 15 กํา หนดว่า ในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครั้ ง
ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุด
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้เคียงที่สุดถึ งส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลื อกเข้า รั บ
ตําแหน่ งอีกก็ได้ โดยในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 มีกรรมการที่ถึงกําหนด
ออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
3. นายธี ระ วิภูชนิน

4. นายโชติ โภควนิช

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กํา หนดค่ า ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลื อก
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในช่ วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึ งวันที่ 31 มกราคม
2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ หลักเกณฑ์การเสนอชื่ อดังกล่ าว
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติตามกฎบัต ร
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยคํานึ งถึ งคุ ณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบี ยบที่ เกี่ ย วข้อง และ
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ความรู ้ ประสบการณ์ เพศ
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ความสามารถในการบริ หารกิ จการ
ของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง ผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งหน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา
จึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 5 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
สํ า หรั บ นายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ กรรมการอิ ส ระนั้น มี คุ ณ สมบัติ ห นึ่ งข้อ ที่ ไ ม่ เ ป็ นไป
ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. (“หลักเกณฑ์ฯ”) กล่าวคือ กรรมการอิสระต้องไม่เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึ ง การให้ บ ริ ก ารเป็ นที่ ป รึ ก ษากฎหมายซึ่ ง ได้รับ
ค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอให้
ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาผ่อนผันเกี่ยวกับคุ ณสมบัติดงั กล่าวซึ่ งสามารถ
ทําได้ภายใต้หลักเกณฑ์ฯ และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ผ่อนผันเรื่ องคุ ณสมบัติดงั กล่าว
แล้ว (รายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
จํา นวนเสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ ออกเสี ย งตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่กาํ หนดในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ ค คลซึ่ งได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผู ้ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคล
ซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอ
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่ อต่อไปนี้ เพื่อกลับเข้าดํา รง
ตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถ
ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี (ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กํ า หนดค่ า ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ
กํากับดูแลกิจการ
กรรมการ

3. นายธี ระ วิภูชนิน

4. นายโชติ โภควนิช
5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

ทั้งนี้ ในกรณี นายชวลิ ต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนนั้น คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เห็ น ว่า สามารถพิ จ ารณา
ผ่อนผันคุณสมบัติ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
(ก) นายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็ นกรรมผูจ้ ดั การของบริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด
และบริ ษทั ชวลิ ต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จํากัด ซึ่ งให้บริ การทางกฎหมายแก่บริ ษทั ฯ
โดยได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่ งลักษณะการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษา
กฎหมายดัง กล่ า วมี ผ ลทํา ให้ น ายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ มี คุ ณ สมบัติ ไ ม่ เ ป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ฯ ที่กาํ หนดไว้
(ข) นายชวลิต อัตถศาสตร์ มีความรู ้เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ และกฎระเบียบ
ของหน่ วยราชการต่า ง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับกิ จการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบต่อ
บริ ษทั ฯ และ/หรื อ กิจการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเตรี ยมการและปฏิบตั ิ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที รวมทั้งสามารถดําเนิ นการป้ องกัน
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ผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ ได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความจําเป็ น
ที่จะต้องยังคงให้นายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ อยูต่ ่อไป
(ค) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า การแต่งตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
(ง) บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้ในหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในวาระการ
พิจารณาและแต่งตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น
วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทน
จากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุ ม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรื อตามที่ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะพิจารณาซึ่ งอาจกําหนด
เป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงาน หรื อ
ลู ก จ้า งของบริ ษ ัท ฯ ซึ่ งได้รั บ เลื อ กตั้ง ให้เ ป็ นกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ในอัน ที่ จ ะได้รั บ
ค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ ตามมาตรา 90 แห่ ง พระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด กํา หนดให้ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อย และ
การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุ รกิจใกล้เคียงกัน รวมถึง
สภาวการณ์ ทางธุ รกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอ
ให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดแจกแจงได้ดงั นี้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนประจํา
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 1)
- กรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย 1)
2. เงินโบนัสประจําปี

3. สิ ทธิประโยชน์ อนื่

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2560
บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/
เดือน
ปี
เดือน
ปี
155,000
140,000

1,860,000
1,680,000

155,000 1,860,000
140,000 1,680,000

115,000

1,380,000

115,000 1,380,000

100,000 1,200,000 100,000 1,200,000
15,000 180,000
15,000
180,000
5,000
60,000
5,000
60,000
เสนอจ่าย 23.04 ล้านบาท
10.20 ล้านบาท
(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 (เทียบเท่าร้อยละ 0.25
ของเงินปั นผลที่จ่าย
ของ เงินปั นผลที่จ่าย
จากกําไรปี 2559)
จากกําไรปี 2560) 2)
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คิ ด เป็ นอัต ราร้ อ ยละ 0.50 ของเงิ น ปั น ผลที่ มี ก ารจ่ า ยให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น สํา หรั บ งบกํา ไรสุ ทธิ
ประจําปี 2560 โดยประธานกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม
เพื่อจัดสรรให้กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละท่าน
ในกรณี ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ได้พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2560
ตามระเบียบวาระที่ 4 ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.56 บาท ประกอบกับบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้นสําหรับปี 2560 จํานวน
4,608 ล้านบาท หรื อ 0.96 บาทต่อหุ ้น ดังนั้น เงิ นโบนัสประจําปี ที่ จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการบริ ษทั ฯ สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 จะเท่ากับ 23.04 ล้านบาท
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนแล้ว มี ความเห็ นว่า ควรให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการสําหรับปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ตามรายละเอียดที่ได้แจกแจงไว้ขา้ งต้น
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรั บรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่ งกําหนดว่า “ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุ กปี ในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ความเป็ นอิ ส ระ และค่ า ตอบแทนของผูส้ อบบัญ ชี แ ล้ว เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี จ าก
บริ ษ ทั เคพี เอ็ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญชี จํา กัด ตามรายชื่ อดัง ต่ อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชี ข อง
บริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1) นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: 4 ปี (ปี 2557 - ปี 2560)
2) นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: ไม่มี
3) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: ไม่มี
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4) นางสาวสุ จิตรา มะเสนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: ไม่มี
ทั้ง นี้ ผูส้ อบบัญ ชี ที่ ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ดัง กล่ า ว ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ และ/หรื อ ส่ ว นได้
ส่ วนเสี ย กับบริ ษทั ฯ/ บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องกับบุ คคล
ดังกล่าว
อนึ่ ง ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตอื่ นของบริ ษ ทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด แทนได้ และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสําหรับ
ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าว เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 6,530,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 9.6
ของค่าสอบบัญชีในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทค่ าตอบแทน
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี

ปี 2561
(ปี ทีเ่ สนอ)
(บาท)
6,530,000

ปี 2560
(บาท)
5,960,000

เพิม่ ขึน้ (%)
9.6

หมายเหตุ
- ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
1. ค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสิ นค้า
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
- ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทําลายสิ นค้า และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริ งในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท้ งั ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอี ย ดดังกล่าว
ข้ า งต้ น (ข้ อ มู ล ประวั ติ แ ละประสบการณ์ ท ํ า งานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5)
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ ไขหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ของ
บริษัทฯ ในข้ อ 3
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่ อให้ที่ ป ระชุ ม พิจารณาอนุ มตั ิ ก ารแก้ไขเพิ่ม เติ ม วัตถุ ประสงค์ และการแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3 ดังนี้
“ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ ของบริษัท มีจํานวน 65 ข้ อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
โดยรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ข้อ 65 มีดงั นี้
“(65) ประกอบกิจการค้ าเมล็ดพันธุ์พชื ควบคุม”
อนึ่ ง มาตรา 31 แห่ ง พระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด กํา หนดให้ก ารแก้ไ ขหนัง สื อ
บริ คณห์สนธิ ดงั กล่าว ต้องได้รับการอนุ มตั ิจากมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยง
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุ ประสงค์ของบริ ษทั ฯ และหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3
ดังกล่าวข้างต้น เพือ่ เป็ นการสนับสนุนการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั ฯ

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 22 และข้ อ 30
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เนื่ องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุ มผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุ รกิจ ซึ่ งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่ องการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ ้นเรี ยก
ประชุ ม วิส ามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ทํา ให้ข ้อบัง คับ ของบริ ษ ทั ฯ ข้อ 30 ซึ่ ง กํา หนดตาม
กฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงั คับได้ต่อไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว
อนึ่ ง มาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติบ ริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดให้การแก้ไขข้อ บัง คับ
ดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมตั ิจากมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่
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น้ อ ยกว่ า สามในสี่ (3/4) ของจํา นวนเสี ยงทั้ ง หมดของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมาประชุ มและ
มีสิทธิ ออกเสี ยง
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิการ
แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยคํา สั่ ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าว ดังนี้
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 22 แก้ ไขเป็ น
ในการประชุ มคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของ
จํานวนกรรมการทั้งหลาย จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ประชุ มหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุ มเลือกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานใน
ที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสี ยใน
เรื่ อ งใด ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้น ถ้า คะแนนเสี ย งเท่ า กัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ประชุ มอาจกําหนดให้จดั การประชุ มผ่านสื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก็ ไ ด้ โดยให้ป ฏิ บ ัติ ต ามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามที่ ก ฎหมาย
กําหนด”
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 30 แก้ ไขเป็ น
คณะกรรมการต้องจัดให้มี ก ารประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ ม สามัญประจํา ปี
ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชี ของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื่ นนอกจากที่กล่ าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
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ร้ อยละ 10 ของจํา นวนหุ ้นที่ จาํ หน่ า ยได้ท้ งั หมด จะเข้า ชื่ อกันทํา หนัง สื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค
สองข้างต้น ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุ ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวน
หุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุ มเองก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นตาม
วรรคสามข้างต้นครั้งใด จํานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ ม
ตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 32 ผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสามข้างต้น ต้องร่ วมกันรั บผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ค วามเห็ นว่า สมควรบรรจุ วาระนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถาม (ถ้ามี) และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตอบข้อซักถาม หรื อชี้แจงผูถ้ ือหุ น้ และไม่
ควรพิจารณาเรื่ องอื่ นๆ อีกในวาระนี้ เนื่ องจากตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีสํา หรับ
บริ ษทั จดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะเรื่ องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดโดยรวม
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ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ ที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสื อรายงานประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯ สามารถติดต่อขอรับได้
ที่ แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ชั้น 3
อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ 0 2067 8999 ต่อ 8261/8260 หรื อกรอกแบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 10 เพื่อส่ งโทรสารไปที่หมายเลข 0 2067 9044 เพื่อทางบริ ษทั ฯ จะดําเนินการจัดส่ งให้ท่านต่อไป
ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนตนในการประชุ มครั้ งนี้
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 หรื อท่านผูถ้ ือหุ น้ สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ดังมีรายชื่ อและรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุน้ ได้
หากท่ า นผูถ้ ื อหุ ้น มี คาํ ถามที่ ตอ้ งการให้บริ ษทั ฯ ชี้ แจงในประเด็นของระเบี ย บวาระที่ นําเสนอในครั้ งนี้
สามารถส่ งคําถามล่วงหน้าได้ที่ ir@siammakro.co.th หรื อทางโทรสาร 0 2067 9044 โดยขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้น
ระบุชื่อ-สกุล พร้อมทั้งที่อยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ จะได้รวบรวมคําถามเพื่อชี้แจง
ต่อไป
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุ มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ของว่างและเครื่ องดื่ ม
ไว้รับรองผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชําร่ วย
ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง่ ของคณะกรรมการ

ลงชื่อ ....................................................
(นางสุชาดา อิทธิจารุกุล)
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2067 8999 ต่อ 8261/8260 โทรสาร 0 2067 9044
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