
หนังสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่20 

หนา้ 1 ของจ านวน 8 หนา้ 

          
           วนัท่ี 3 เมษายน 2556 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 20 (ภายหลงัการแปรสภาพบริษทั จ ากดั เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.          รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งส าเนางบแสดงฐานะการเงิน 

งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 จ านวน 
1 ฉบบั 

 2.  ส าเนารายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 19 (ภายหลงัการแปรสภาพ
บริษทั จ ากดั เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 จ านวน 1 ฉบบั 

   3. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่ 
4. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ  
  5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 
 6. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน  
  7. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
  8. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
 9. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
  10. หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 ฉบบั 
 11. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 
 12. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
   
 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 20 (ภายหลงัการแปรสภาพบริษทั จ ากดั เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) ในวนัท่ี 25 เมษายน 2556 
เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 



หนังสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่20 

หนา้ 2 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
(1) พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 19 (ภายหลงัการแปรสภาพบริษทั จ ากดั

เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) เมือ่วนัที่ 27 เมษายน 2555  
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพ่ือใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 19 (ภายหลงัการแปรสภาพบริษทั 
จ ากดั เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555 และไดเ้ผยแพร่ทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพ่ือความเหมาะสมจึงควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 19 (ภายหลงัการแปรสภาพบริษทั จ ากดั เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) 
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2555  

 
(2) พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึง
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทั   สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
ถกูตอ้งแลว้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 

 
(3) พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 
 
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
 เพ่ือรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในปี 2555 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง 
  (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
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หนา้ 3 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ : 

- เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
3/2555 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 และ 

- เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2555 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 
4/2555 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 

  
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
เพ่ือรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2555 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบเพ่ือให้เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นดงัต่อไปน้ี 
3.1 รายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ควรไดรั้บการรับรองจากท่ี
 ประชุมผูถื้อหุน้ 
3.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555 และวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 เป็นเร่ืองท่ี

จะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบตามกฎหมาย  
 

(4) พจิารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งนายฟิลลิป 
วิลเลียม ค๊อกซ์ เป็นกรรมการของบริษทัฯแทนนายธนินท์ เจียรวนนท ์ ซ่ึงลาออกจากต าแหน่งกรรมการ
บริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2553 ตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 4/2553 
เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ท่ีจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของบริษทัฯ กา้วหนา้และประสบความส าเร็จ 
(ขอ้มลูโดยสงัเขปของนายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์ ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ท่ีประชุมควรแต่งตั้งนายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์ เป็นกรรมการของบริษทัฯ 
แทนนายธนินท ์เจียรวนนท ์เน่ืองจากเป็นผูมี้ประสบการณ์ท่ีจะสามารถช่วยใหธุ้รกิจของบริษทัฯ กา้วหนา้
และประสบความส าเร็จ 
 
 
 



หนังสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่20 

หนา้ 4 ของจ านวน 8 หนา้ 

 

(5) พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  โดยในการประชุมสามญัประจ าปีคร้ังท่ี 20 
(ภายหลงัการแปรสภาพบริษทั จ ากดั เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) มีกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระ
จ านวน 4 ท่าน ดงัน้ี 

   1. นายอรรถพร ข่ายม่าน   กรรมการอิสระ 
 2. นายชวลิต อตัถศาสตร์   กรรมการอิสระ 
 3. นายธีระ วิภูชนิน    กรรมการอิสระ 
 4. นายสเตฟาน โรนลัด ์นานนิงกา้  กรรมการ 

 
โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 
ในช่วงระหว่างวนัท่ี  14 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 20 ธันวาคม 2555 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือ
ดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการท่ีครบวาระทั้ง 4 ท่านดงักล่าวมีคุณสมบติั
เหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการทั้ ง 4 ท่านกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง (ขอ้มลูโดยสงัเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 
 
การลงมติเลือกตั้ งกรรมการตามวาระน้ี ต้องผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัถดัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น 
ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการ 4 ท่านดังรายช่ือต่อไปน้ีควรได้รับเลือกตั้ งเพ่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ  

   1. นายอรรถพร ข่ายม่าน   กรรมการอิสระ 
 2. นายชวลิต อตัถศาสตร์   กรรมการอิสระ 
 3. นายธีระ วิภูชนิน    กรรมการอิสระ 
 4. นายสเตฟาน โรนลัด ์นานนิงกา้  กรรมการ 

 
(6) พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2556 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  เป็นไป
ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า คณะกรรมการควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทัฯ ส าหรับปี 2556 
จ านวน 14,040,000 บาท และค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมให้แก่กรรมการซ่ึงมีถ่ินฐานอยู่ในต่างประเทศส าหรับเป็น
ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 
บาท ต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5)  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้ งหมดส าหรับปี 2556 จ านวน 
14,040,000 บาท และควรก าหนดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใหแ้ก่กรรมการซ่ึงมีถ่ินฐานอยูใ่นต่างประเทศส าหรับเป็น
ค่าใชจ่้ายในการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 
บาท ต่อปี  

 
อน่ึง ในปัจจุบนับริษทัฯ มีกรรมการซ่ึงมีถ่ินฐานอยูใ่นต่างประเทศจ านวน 3 คน คือ 
1. นายสเตฟาน โรนลัด ์นานนิงกา้ 
2. นายวิลเลม็ เฮน็ดริคสั แวน ลิวเวน็ 
3. นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด 

 
 (7) พจิารณาอนุมตักิารประกาศจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิก าไรไว้เป็นทุนส ารอง 
  
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลก าไรในรอบบญัชี พ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงิน 3,556 ลา้นบาท (14.82 บาทต่อหุน้) และ
บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 1,260 ลา้นบาท (5.25 บาทต่อหุน้) ในระหว่างปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ 
จึงมีผลก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับปี 2555 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ ในอตัรา 7.25 บาทต่อ
หุ้นรวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,740 ลา้นบาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่าย         
เงินปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี  
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ขอ้มลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 
            
          การเปล่ียนแปลง (%)        

 2555 2554 2553 2555/2554 2554/2553 
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 
อตัราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 

12.50* 
84.4 

10.50 
96.8 

7.00 
89.3 

19.1 50.0 

 
หมายเหตุ * 
เงินปันผลประกอบดว้ย 
1) เงินปันผลระหวา่งกาลจ านวน 3.50 บาทต่อหุน้และ 1.75 บาทต่อหุน้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายไปทั้งหมดแลว้

ในไตรมาสท่ีสามและไตรมาสท่ีส่ีของปี 2555 ตามล าดบั 
2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจ านวน 7.25 บาทต่อหุ้น น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ืออนุมติัในวนัท่ี               

25 เมษายน พ.ศ. 2556 รวมเป็นเงินปันผลประจ าปี 2555 ทั้งส้ิน 12.50 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
หากไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัให้
บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีหกัภาษีเงินได้
แลว้ในแต่ละปี โดยข้ึนอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยเร่ิมตั้ งแต่รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2537 เป็นตน้ไป 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ บริษทัฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2555 ในอตัรา 7.25  บาท 
ต่อหุน้ รวม 240,000,000 หุน้ เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,740 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยใน
วนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 และเน่ืองจากเงินทุนส ารอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มียอดเท่ากบั 240,000,000 
บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก 
อน่ึง จ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ีเพ่ิมจากเงินปันผลระหวา่งกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดย : 
 
- มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555 และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือ
วนัท่ี 7 กนัยายน 2555 ในอตัรา 3.50 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวน 840 ลา้นบาท และ 

- มติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 4/2555 เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือ
วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2555 ในอตัรา 1.75 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวน 420 ลา้นบาท  

รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2555 ทั้งส้ินจ านวน 3,000 ลา้นบาท (12.50 บาทต่อหุน้) คิดเป็นร้อยละ 84.4 ของ
ก าไรสุทธิส าหรับปี 2555 
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(8) พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด  ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีคนเดิมอีกกไ็ด”้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากผล
การปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแลว้ เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขที่ 4174 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 และนายสมชาย จิณโณวาท 
ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3271 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวในอตัราเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 0.6 
ของค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้ปี 2555 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 
6,173,530 บาท ซ่ึงจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีไม่รวมค่าสอบบญัชี และค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการ
ตรวจนบัสินคา้สาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 2556 อีกจ านวน 58,000 บาทต่อหน่ึงสาขา (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ี
ส่งมาดว้ย 6) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ ท่ีประชุมควรแต่งตั้ง นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 และนายสมชาย จิณโณวาท ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขท่ี 3271 ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้
คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้
ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได ้ โดยคณะกรรมการเห็นว่าควรก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวในอตัราเพ่ิมข้ึนอีกร้อยละ 0.6 ของค่าตอบแทนส าหรับปี 2555 รวมเป็นจ านวน
เงินทั้ งส้ิน 6,173,530 บาท ซ่ึงจ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนการเข้าร่วม
สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้สาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 2556 อีกจ านวน 58,000 บาทต่อหน่ึงสาขา 
 

 (9) พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีประสงคจ์ะให้มี

การพิจารณาในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการเสนอขา้งตน้ 
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 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั ผูถื้อหุน้
ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความ
และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาน้ี 
 
 
 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
            โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
                 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
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�*/�0��$����%����������	�����(�
2*(8�12$ 8��6����% %48$��<�6�(*(8�12��2��
*(8�"�*=0��!�'1�� 4(�7%��	 20 <�
����	 25 �2+��� 2556 �
 � 15:00 �. , '��%��1(��� 5(%$(256 ���� ��
 �* C�D�D�(�� 6(1%��� 
� ���	 92 !���(8(�2 9 $�
%��%68*F ���'�
��
�% 6(1%���2'��4( '(���	�8�>%� 	��)*<�
�� �
 � $ 8�!����	�	���
� 
 

 (3) ����������2��;���8<'�0��(��2��;���8����(�
2*(8�12$ 8��6����% %48$��<�4(�7%��7 ��%��7 
  2��;���8��2�"��
�'1����7%'2���	!�$ 82����9���6����% %48$��)�� 
 2��;���8��%��
� 4� 

 '1����2��  '1�� $ 82����9���6����% %48$��)������6��   ����%  
 '1���1(�2���9�  '1�� $ 82����9���6����% %48$��)������6��   ����% 

 (
2���9���6����% %48$��)����7%'2�   ����% 
 
 
 
 
 

(�������	
��� 20 ���) 
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 (4) ����������2��;���8<'�0��(��2��;���8��6����% %48$��$����������<�6�(*(8�124(�7%��7 ��%��7 
 �	$���� 1  &�*	$4	$��$��$	�	��	$�$�3)��	��5�$�*,	�678�9���)�� +$�:���� 19 (<	�2���	$��$�<	&�$�=��*,	��
 !�"�

  �$�=����	3�*,	��
) !���������� 27 !�=	� 2555 
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	$���� 2  &�*	$4	��)��/�����
�?	���	$!��� ���,	�$0	
�)� ���,	�$0	
�)�!�@
!�$@* ����
��	$!�2�����2� 
  ����0��78�9���)�� �2����$���!����
 ���78������53�/$�*����2�� $����:�$	�	�78������53�0���$�=�� 

  �	���@+A+$ *,	��
 (��	3�) �2��$�=���� ��:��)
 4 ������ 31 (���	+� 2555 
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	$���� 3  &�*	$4	$��$���2�$���$	�!$����/�	�1 
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  3.1 $��$��$	�	�0��CD	�$��	$!��������	$
,	!�����*�	$0���$�=��E 
  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

  3.2 $���$	��	$*�	!����F�72$����	��	2G�����78�9���)��0���$�=��E 

 �	$���� 4  &�*	$4	�/��/�:��$$��	$G��� 
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	$���� 5  &�*	$4	!2���/�:��$$��	$!0�	
,	$�/,	���������$$��	$� ��9 ��,	��
&��*	�/,	�����/	��	$� 
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  6�($��%��7%6((26�(��7%�1� 
   �'3���
�    )2��'3���
�    %���6����% 

  6�($��%��7%6((26�(�*/�(���144  
 1. �	�6((26�( : ����((!�( ����2��� 

   �'3���
�    )2��'3���
�    %���6����% 

 2. �	�6((26�( : ����
 �� ���!����(- 

   �'3���
�    )2��'3���
�    %���6����% 

 3. �	�6((26�( : ���9�(8 
�&����� 

   �'3���
�    )2��'3���
�    %���6����% 

 4. �	�6((26�( : ������D�� 5(�� �- �����%6�� 

   �'3���
�    )2��'3���
�    %���6����% 
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 �	$���� 6  &�*	$4	+�	/������$$��	$�,	�$���6 2556 
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	$���� 7  &�*	$4	��)��/��	$�$��	%*�	!����F�72 �2��	$*�
�$$!����,	�$���!�"��)��,	$�� 
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	$���� 8  &�*	$4	�/��/�:�78������53� �2��	$�,	��
+�	/�����78������53� �,	�$��$��$��!�2	��53���:��)
 4 ������ 

  31 (���	+� 2556 
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	$���� 9  &�*	$4	!$��������1 (9�	��) 
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 (5)  6�( %48$������%��%0��(��2��;���8<�
�(8<���	)2��*/�)*��2��	(8�1)
�<�'��%��2��;���8��7 <'�!�
��6�(
 %48$������%��7�)2�!�6���%$ 8)2�<���*/�6�( %48$������%��%��������<�H��80��!�'1�� 
 (6) <�6(,���	��������)2�)��(8�14
�2*(8�%4-<�6�(��6����% %48$��<�
�(8<�)
� '(�(8�1)
�)2������� '(�<�6(,�

��	��	*(8�122�6�(����(,�'(� %2��<��(	�%<���6�'����6�(	�%��	(8�1)
����%��� (
2!>%6(,���	2�6�($6�)��* �	��$* %'(����	2���2

�����3��(�%*(86�(<� <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

 

 6��6�(<���	0��(��2��;���8)��6(8�"�)*<�6�(*(8�12��7� �
��$��6(,���	0��(��2��;���8)2���6����%��2��	��������(8�1<�
'��%��2��;���8<'�!���2��
����������)��6(8�"���%�16*(86�( 
  

 %�	�     0��2��;���8  
(     )  

 %�	�     0��(��2��;���8  
(     )  

 %�	�     0��(��2��;���8  
(     )  

 %�	�     0��(��2��;���8  
(     )  
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1.  '��%��2��;���8$�� 4. ��7<���;��86(,���	0��!�'1����	*(�6S�	�<��8������*/�0�� %�1����%*(8���$ 8$��%��7%<'� 
 4��5������ (Custodian) <�*(8���)���*/�0��(��I�6$ 8��$ '1��<'�������7� 
 2. ' �6H����	���%$���(��26��'��%��2��;���84� 
 (1)  '��%��2���"������60��!�'1��<'�4��5������ (Custodian) �*/�0���"�����6�( %��2<�'��%��2��;���8$�� 
 (2)  '��%�������
��0�� %��2<�'��%��2��;���8$��)��(����1���*(86��91(6�� 4��5������ (Custodian) 
3.  0��!�'1����	2��;���8�8���%2��;���8<'�0��(��2��;���8����%(������
�*/�0������(�
2*(8�12$ 8��6����% %48$��  
 )2���2�(!$��%$�6�"��
�'1��<'�0��(��2��;���8' ��4���	�$�66�( %48$������%)�� 
4.  
�(8� �6��7%6((26�(��2�(!� �6��7%6((26�(��7%�1�'(�� �6��7%6((26�(�*/�(���144  
5. <�6(,���	2�
�(8��	�8����(,�<�6�(*(8�122�66
��
�(8��	(8�1)
����%��� 0��2��;���8��2�(!(8�1���	2���2)��<�<�*(8�"���� 
 $��'��%��2��;���8$�� 4. ��2$�� 
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G��$�*,	/�������������������� ��� +. 
 

     6�(2��;���8<�H��8�*/�0��!�'1����% �(�+�� ���2$23454( �"�6�� (2'���) 

<�6�(*(8�12��2��*(8�"�*=0��!�'1�� 4(�7%��	 20 <�
����	 25 �2+��� 2556 �
 � 15:00 �. , '��%��1(��� 5(%$(256 ���� 
��
 �* C�D�D�(�� 6(1%��� � ���	 92 !���(8(�2 9 $�
%��%68*F ���'�
��
�% 6(1%���2'��4( '(���	�8�>%� 	��)*<�
�� �
 � 
$ 8�!����	�	���
� 

----------------------  
  �	$����  !$����         
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

  �	$����  !$����         
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

  �	$����  !$����         
  (6) <'�0��(��2��;���82����9�����(,�$ 8 %2��$����������)���16*(86�(��2��	�'3��24
( 

  (�) <'�0��(��2��;���8��6����% %48$����24
�2*(8�%4-��%�������� ��%��7 

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

  �	$����  !$���� !2���/�:��$$��	$ (/��) 
 �	�6((26�(          

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	�6((26�(          

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	�6((26�(          

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	�6((26�(          

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 

 �	�6((26�(          

  �'3���
�   )2��'3���
�   %���6����% 
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��(��L��#L# �#�#L������,�  ����*)�0��1�2��  0-2723-1301 

����*)�0�����   0-2375-2927  
    E-mail address: Suthanithi@siammakro.co.th 
 
*2�������#$��%��-+
��+���������������� &�
����,�-� 

 
 
P��-������) (�	
����
�) SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 
����	�   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 
   SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 
����*)�0��1�2�� SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS. 



�����������	
�� 12 

 

 


