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วนัท่ี 12 ตลุาคม 2564 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 1/2564  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
 ดว้ยที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 12 
ตลุาคม 2564 เวลา 15.30 - 17.30 น. โดยจดัประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดม้ีมติดงัตอ่ไปนี ้ 

 
ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด 

มติที่ประชุม 

อนุมัติธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากัด (“CPRH”) และอนุมัติการมอบอ านาจให้
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกรรมการรบัโอนกิจการทัง้หมดและธุรกรรมการจดัสรรหุน้เพื่อตอบแทนการรบัโอนกิจการทัง้หมดและการด าเนินการอื่นใด
ที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูม้ีสว่นไดเ้สยี ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 231,804,908 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 101 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี 0 เสยีง    

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 4,467,901,500 เสยีง    

 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,186,161,750 บาท จากทุน
จดทะเบียนเดิมจ านวน 2,400,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,586,161,750 
บาท 

มติที่ประชุม 

อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 3,186,161,750 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 2,400,000,000 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 5,586,161,750 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 6,372,323,500 หุน้ 
มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท และอนมุตัิการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง 
(โดยไมต่อ้งมีตราประทบั) มีอ  านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนเพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทฯ และการ
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ด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเพิ่ มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกระทรวงพาณิชย ์เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรอืเจา้หนา้ที่ 
และการด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 4,699,654,708 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9988 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 51,801 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0011 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี 0 เสยีง    

 
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

มติที่ประชุม 

อนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ของบริษัทฯ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
อนมุตัิการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับรษัิทฯ คนใดคนหนึง่ (โดยไมต่อ้งมีตราประทบั) มีอ  านาจในการ
ด าเนินการที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ และการด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติม
หรอืเปลีย่นแปลงค าขอหรอืขอ้ความในเอกสารดงักลา่วที่เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบรคิณหส์นธิของ
บริษัทฯ ที่ตอ้งยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ เพื่อใหเ้ป็นไปตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่ และการ
ด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 4,699,654,708 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9988 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 51,801 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0011 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี 0 เสยีง    
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากดั (Private 
Placement) เพื่อใช้ช าระเป็นค่าตอบแทนส าหรับการรับโอนกิจการทั้งหมด 

มติที่ประชุม 

อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement)  จ านวนไม่เ กิน 
5,010,323,500 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 43.50 บาทต่อหุ้น  คิด เ ป็นมูลค่ารวม 
217,949,072,250 บาท ใหแ้ก่ CPRH เพื่อใชช้ าระเป็นคา่ตอบแทนส าหรบัการรบัโอนกิจการทัง้หมด รวมถึงอนมุตัิการมอบ
อ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการของบรษัิทฯ มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ 
เก่ียวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ใหแ้ก่ CPRH และใหม้ีอ  านาจในการกระท าการใด ๆ ที่จ  าเป็น 
และ/หรือ เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ CPRH ไดท้กุประการ ซึ่งรวมถึงแตไ่ม่จ ากดัเพียงการก าหนด เวลา วนั และ
เง่ือนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้ดงักลา่ว ลงนามในสญัญา และ/หรือ เอกสาร 
ค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและที่เก่ียวขอ้งกับการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว  ซึ่งรวมถึงการติดต่อ 
และการยื่นค าขออนุญาตเอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง และการน าหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย(“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) และมีอ านาจในการ
ด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป และรวมถึงการมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ตอ้งมีตรา
ประทบั) มีอ  านาจในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเรือ่งตา่ง ๆ  กบักระทรวงพาณิชย ์และการด าเนินการอืน่ใด
ที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัคะแนนเสยีงของผูม้ีสว่นไดเ้สยี ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 231,628,308 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9237 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 176,701 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0762 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 100 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี 0 เสยีง    

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง 4,467,901,500 เสยีง    

 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public 

Offering) 

มติที่ประชุม 

อนุมตัิการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) จ านวนไม่เกิน 1,362,000,000 
หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 
12.19 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่ประชาชน
ทั่วไป (Public Offering) รวมถึงอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของ 
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บริษัทฯ มอบหมาย เป็นผูม้ีอ  านาจในการด าเนินการ เก่ียวกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่
ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ก าหนดราคาเสนอขายหุน้เพิ่มทนุ และใหม้ีอ  านาจในการกระท าการใด ๆ ท่ีจ าเป็น และ/
หรือ เก่ียวเนื่องกบัการเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ไดท้กุประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการ
ก าหนด เวลา วนั และเง่ือนไขรายละเอียดอื่น ๆ ที่จ  าเป็น และ/หรือ เก่ียวเนื่องกับการเสนอขายหุน้ดงักล่าว ลงนามใน
สญัญา และ/หรือ เอกสาร ค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและที่เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการ หรอืหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง และการน าหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษัิทฯ เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และใหส้ตัยาบนัตอ่การกระท าใด ๆ 
ที่บคุคลดงักลา่วไดด้  าเนินการไปแลว้ที่เก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่วและมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวขอ้งต่อไป  และรวมถึงการมอบ
อ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผกูพนับริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ตอ้งมีตราประทบั) มีอ านาจในการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดทะเบียนเรือ่งตา่ง ๆ  กบักระทรวงพาณิชย ์และการด าเนินการอื่นใดที่เก่ียวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 4,699,529,908 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9962 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 176,600 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0037 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 101 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี 0 เสยีง    

 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

มติที่ประชุม 

อนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเพิ่มเติม ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 
2,000,000 บาท จากเดิม 7,170,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,170,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 4,699,706,505 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 101 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง 3 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี 0 เสยีง    
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  

-ไมม่ี- 

 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนบัถือ 

บรษัิท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์  

รองประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร – กลุม่ธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงาน Group Shared Service 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์ 

โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8255/ 8261/ 9329/ 8285 โทรสาร 02 067 9044 

 


