
 

 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

 

วนัพธุที่ 20 เมษายน 2559  

เวลา 15.00 น. (เร่ิมลงทะเบียน 13.00 น.) 

ณ ห้องวาสนา ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 

92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร             

               

                                                                                               งดแจกของชําร่วย 



                                                                       เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 12 หนา้ 
 

SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 3498 2nd Fl. LARDPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND TEL. 0-2723-1000 FAX 0-2375-2789 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0-2723-1000 โทรสาร. 0-2375-2789 เลขทะเบียน 0107537000521 

          

         15 มีนาคม 2559 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558  

   จาํนวน 1 ฉบบั 

2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสําเนางบแสดงฐานะการเงิน

งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของ

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 

1 ฉบบั 

3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ   

4. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชี  

5. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 

6. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

7. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

8. หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 ฉบบั 

9. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 

10. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุม) 

  



                                                                            

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2559 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องวาสนา ชั้ น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป         

ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2558 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 24 

เมษายน 2558 ซ่ึงบริษทัฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง   

ประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ    

บริษทัฯ ต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั และไดน้าํส่งกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา ตามท่ี

กฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส้ินสุด ณ 

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

รวมทั้งรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดปรากฏตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

  

                                                                            

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 12 หนา้ 
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รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2558 
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หนา้ 3 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบบัญชี

ตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

และ บริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ถูกตอ้งแลว้ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

อนุมติั 

ผลการดาํเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุป มีดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2558 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 155,917 

กาํไรสุทธิ (ลา้นบาท) 5,378 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.12 
 

 

 

ฐานะทางการเงิน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2558 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 47,910 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 33,703 

ส่วนของผูถื้อหุ้น - สุทธิ (ลา้นบาท) 14,207 

 

วาระที ่3 พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี ้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อรายงานผลการดํา เนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2558 ให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นรับรอง 

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 
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(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 



                                                                            

 

หนา้ 4 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 

2558 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 6 

สิงหาคม 2558 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2558 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบเพื่อให้

เป็นไป ตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นดงัต่อไปน้ี 

3.1  รายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ควรไดรั้บการรับรอง

 จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2558 เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งแจง้ให้ท่ี

 ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบตามกฎหมาย 

วาระที ่4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อท่ี  15 กําหนดว่า  ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง                      

ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็น

ผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวน

ใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็

ได้ โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 มีกรรมการท่ีถึงกาํหนดออกตามวาระ

จาํนวน 6 ท่าน ดงัน้ี 

1) นายสุภกิต เจียรวนนท ์   กรรมการ 

2) นายณรงค ์เจียรวนนท ์   กรรมการบริหาร 

3) นายศุภชยั เจียรวนนท ์   กรรมการ  

4) นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์   กรรมการ 

5) นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์   กรรมการบริหาร 
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6) นายฟิลลิป วลิเลียม คอ๊กซ์  กรรมการ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างว ันท่ี 26 ตุลาคม 2558 ถึงวนัท่ี 29 มกราคม 2559           

ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือดงักล่าวบนเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับ

การพิจารณา 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ  ความรู้  

ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ รวมทั้ง ผลการ

ปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 4 ท่าน 

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง ไดแ้ก่ 

1) นายณรงค ์เจียรวนนท ์   กรรมการบริหาร 

2) นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์   กรรมการ 

3) นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์   กรรมการบริหาร 

4) นายฟิลลิป วลิเลียม คอ๊กซ์  กรรมการ 

สําหรับ นายสุภกิต เจียรวนนท ์และนายศุภชยั เจียรวนนท ์กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระอีก 2 

ท่านนั้น ไม่ประสงคจ์ะรับตาํแหน่งกรรมการในวาระต่อไปเน่ืองจากติดภารกิจ 

การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระน้ี ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการท่ีกาํหนด

ในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว 

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใด

ไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งเป็น

กรรมการ เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคล
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ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระน้ี ไดพ้ิจารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี เพื่อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมต่อไป

อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการ

ของบริษทัฯ เป็นอย่างดี (ขอ้มูลโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ง 4 ท่าน ปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

1) นายณรงค ์เจียรวนนท ์   กรรมการบริหาร 

2) นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์   กรรมการ 

3) นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์   กรรมการบริหาร 

4) นายฟิลลิป วลิเลียม คอ๊กซ์  กรรมการ 

วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ใน

รูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน     

ตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือ   

วางเป็นหลกัเกณฑ์ และกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการ

เปล่ียนแปลงได ้และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บ

เลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จาก

บริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และ 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการ เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า      

สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

  

                                                                            

 

หนา้ 6 ของจาํนวน 12 หนา้ 
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อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการ

ของบริษทัฯ เป็นอย่างดี (ขอ้มูลโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทั้ง 4 ท่าน ปรากฏ

ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

1) นายณรงค ์เจียรวนนท ์   กรรมการบริหาร 

2) นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์   กรรมการ 
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หนา้ 7 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ    

อยา่งละเอียดรอบคอบ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และการเทียบเคียงกบัองค์กรท่ีอยู่ใน

อุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม       

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและ

อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทัฯ สําหรับปี 2559 ในอตัราเท่ากบัอตัรา

ค่าตอบแทนปี 2558 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า ควรกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี 2559 ใน

อตัราเดิมเท่ากบัอตัราค่าตอบแทนตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 

โดยมีรายละเอียดแจกแจงไดด้งัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2559 (ปีที่เสนอ) ปี 2558 

(บาท/คน/เดือน) (บาท/คน/เดือน) 

1. ค่าตอบแทนประจํารายเดือน 

1.1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

1.2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

 

150,000 

95,000 

 

135,000 

 

110,000 

 

 

150,000 

95,000 

 

135,000 

 

110,000 

2. ค่าตอบแทนอืน่ๆ (เบีย้ประชุม โบนัส) ไม่มี ไม่มี 

3. สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี ไม่มี 
 

  

                                                                            

 

หนา้ 7 ของจาํนวน 12 หนา้ 
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หนา้ 8 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ซ่ึงกําหนดไวว้่า หากไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใด 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผล

ของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีหกัภาษีเงินได้แลว้

ในแต่ละปี โดยข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯโดยเร่ิมตั้งแต่รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2537 เป็นตน้ไป 

โดยในรอบบญัชี พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิเป็นจาํนวนเงิน 5,378 ลา้นบาท หรือ 1.12 

บาทต่อหุ้น และบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาํนวน 1,920 ลา้นบาท หรือ 0.40 บาท

ต่อหุ้น ในระหว่างปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ จึงมีผลกาํไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย

สําหรับปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นอตัรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปัน

ผลทั้งส้ิน 2,160 ลา้นบาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่น

มาดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 

ประจําปี การเปลีย่นแปลง (%) 

2558 

(ปีทีเ่สนอ) 

2557 2556 2558/2557 2557/2556 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

- เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี (บาท/หุน้) 

0.85 

0.40 

0.45 

  0.77 

0.35 

0.42 

0.80 

0.50 

0.30 

+10.39 

+14.29 

+7.14 

-3.75 

-30.00 

+40.00 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 4,080 3,696 3,840   

อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 75.9% 75.1% 89.1%   

*ในปี 2558 ไดมี้การปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2556 และ 2557 เน่ืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 

2558 ในอตัรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,160 ลา้นบาท 
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บาทต่อหุ้น และบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาํนวน 1,920 ลา้นบาท หรือ 0.40 บาท

ต่อหุ้น ในระหว่างปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ จึงมีผลกาํไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย

สําหรับปี 2558 ให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นอตัรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปัน

ผลทั้งส้ิน 2,160 ลา้นบาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่น

มาดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 

ประจําปี การเปลีย่นแปลง (%) 

2558 

(ปีทีเ่สนอ) 

2557 2556 2558/2557 2557/2556 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

- เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี (บาท/หุน้) 

0.85 

0.40 

0.45 

  0.77 

0.35 

0.42 

0.80 

0.50 

0.30 

+10.39 

+14.29 

+7.14 

-3.75 

-30.00 

+40.00 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 4,080 3,696 3,840   

อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 75.9% 75.1% 89.1%   

*ในปี 2558 ไดมี้การปรับปรุงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ยอ้นหลงัปี 2556 และ 2557 เน่ืองจากการบงัคบัใช้ของมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ บริษทัฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 

2558 ในอตัรา 0.45 บาทต่อหุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,160 ลา้นบาท 



                                                                            

 

หนา้ 9 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 อน่ึง จาํนวนเงินปันผลงวด

สุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนท่ีเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 

4 กนัยายน 2558 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวน 1,920 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผล

สําหรับปี 2558 ทั้งส้ินจาํนวน 4,080 ลา้นบาท หรือ 0.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9 ของ

กาํไรสุทธิสําหรับปี 2558 และเน่ืองจากเงินทุนสํารอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มียอดเท่ากบั 

240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรร

เงินสาํรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนอีก  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record 

Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 

มีนาคม 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงการให้สิทธิในการรับ

เงินปันผลดงักล่าวของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดวา่ “ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงาน  ความเป็นอิสระ  และค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีแล้ว  เสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คน
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โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 อน่ึง จาํนวนเงินปันผลงวด

สุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนท่ีเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุม

คณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2558 เม่ือวนัท่ี 6 สิงหาคม 2558 และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 

4 กนัยายน 2558 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นจาํนวน 1,920 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผล

สําหรับปี 2558 ทั้งส้ินจาํนวน 4,080 ลา้นบาท หรือ 0.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.9 ของ

กาํไรสุทธิสําหรับปี 2558 และเน่ืองจากเงินทุนสํารอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มียอดเท่ากบั 

240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรร

เงินสาํรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนอีก  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record 

Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 

มีนาคม 2559 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงการให้สิทธิในการรับ

เงินปันผลดงักล่าวของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดวา่ “ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงาน  ความเป็นอิสระ  และค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีแล้ว  เสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เค

พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คน
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ใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

1) นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: 2 ปี (ปี 2557 และปี 2558) 

2) นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี  

3) นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสีย 

กบับริษทัฯ/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อน่ึง ใน

กรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

แทนได ้และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5,860,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 8.3 ของค่าสอบบญัชีในปี 

2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2559  

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2558 เพิม่ขึน้  

(%) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 4,300,000 3,850,000 11.7 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,560,000 1,560,000 0.0 

รวมทั้งส้ิน 5,860,000 5,410,000 8.3 

หมายเหตุ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 

1. ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้ 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบ ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 
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ใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

1) นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: 2 ปี (ปี 2557 และปี 2558) 

2) นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี  

3) นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี  

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสีย 

กบับริษทัฯ/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อน่ึง ใน

กรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

แทนได ้และเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว 

เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 5,860,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 8.3 ของค่าสอบบญัชีในปี 

2558 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทค่าตอบแทน 
ปี 2559  

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2558 เพิม่ขึน้  

(%) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี 4,300,000 3,850,000 11.7 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 1,560,000 1,560,000 0.0 

รวมทั้งส้ิน 5,860,000 5,410,000 8.3 

หมายเหตุ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 

1. ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้ 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ี

เกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบ ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 

  



                                                                           

 

หนา้ 11 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

เสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ

ไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ (ขอ้มูล

ประวติัและประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชี  ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4) 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี�  เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม 

(ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือชี�แจงผูถื้อหุน้ และไม่ควรพิจารณา

เรื�องอื�นๆ อีกในวาระนี�  เนื�องจากตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน 

และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควร

พิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเรื�องที�มีการแจง้ไวล่้วงหน้าเท่านั�น เพื�อใหเ้กิดความเป็นธรรม

กบัผูถื้อหุน้ทั�งหมดโดยรวม 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุน้

ท่านใดประสงคที์�จะแต่งตั�งบุคคลอื�นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั� งนี�  โปรด

กรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมานี�  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้

ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมตั�งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดัของวา่งและเครื�องดื�ม

ไวรั้บรองผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาร่วมประชุม แต่ไม่ไดมี้การแจกของชาํร่วย  

  

                                                                           

 

หนา้ 11 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

เสนอให้ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั�งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิ

ไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีสิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ (ขอ้มูล

ประวติัและประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชี  ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4) 

วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี�  เพื�อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม 

(ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือชี�แจงผูถื้อหุน้ และไม่ควรพิจารณา

เรื�องอื�นๆ อีกในวาระนี�  เนื�องจากตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน 

และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควร

พิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเรื�องที�มีการแจง้ไวล่้วงหน้าเท่านั�น เพื�อใหเ้กิดความเป็นธรรม

กบัผูถื้อหุน้ทั�งหมดโดยรวม 

 จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นโปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักล่าวขา้งตน้ ผูถื้อหุน้

ท่านใดประสงคที์�จะแต่งตั�งบุคคลอื�นมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั� งนี�  โปรด

กรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที�แนบมานี�  โดยบริษทัฯ จะเปิดให้

ลงทะเบียนเพื�อเขา้ร่วมประชุมตั�งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ทั�งนี�  บริษทัฯ ไดจ้ดัของวา่งและเครื�องดื�ม

ไวรั้บรองผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�มาร่วมประชุม แต่ไม่ไดมี้การแจกของชาํร่วย  

  





                                                                                                                               ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 



                                                                            

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

       



                                                                            

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 



                                                                            

 

หนา้ 4 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

  



                                                                            

 

หนา้ 5 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 



                                                                            

 

หนา้ 6 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 



                                                                            

 

หนา้ 7 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 



                                                                            

 

หนา้ 8 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 



                                                                            

 

หนา้ 9 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 



                                                                            

 

หนา้ 10 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 



                                                                            

 

หนา้ 11 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 



                                                                            

 

หนา้ 12 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

 

 



                                                                                                                               ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 12 หนา้ 

ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีอ่อกตามวาระจํานวน 4 คน 

1. นายณรงค์ เจียรวนนท์  

 

อายุ: 50 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการบริหาร และกรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 2 ปี 10 เดือน 

วุฒิการศึกษา: - ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวชิา Business Administration, 

New York University,  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตร Advance Management Program : Transforming Proven 

Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

ปี 2550 Director Accreditation Program (DAP) 

    

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 



                                                                            

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 12 หนา้ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

53 แห่ง 

 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

 ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 2551 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2542 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ปัจจุบนั รองประธาน

กรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Shanghai Yilian Supermarket จาํกดั 

 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Shanghai Ailian Supermarket จาํกดั 

 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Shanghai Songlian Supermarket 

จาํกดั 

 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Wenzhou Yichu Ailian Supermarket 

จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Shanghai Cailian Supermarket จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Nantung Tonglian Supermarket จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Kunshan Tailian Supermarket จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั C.P. Zonglian (Shanghai) 

Management จาํกดั  

 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 

บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 

 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ เครือเจริญโภคภณัฑ ์“สรรหาบุคลากรของ

เครือ” 

 

                                                                            

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 12 หนา้ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

53 แห่ง 

 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

 ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 2551 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2542 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 ปัจจุบนั รองประธาน

กรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 2556 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Shanghai Yilian Supermarket จาํกดั 

 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Shanghai Ailian Supermarket จาํกดั 

 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Shanghai Songlian Supermarket 

จาํกดั 

 2556 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Wenzhou Yichu Ailian Supermarket 

จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Shanghai Cailian Supermarket จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Nantung Tonglian Supermarket จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Kunshan Tailian Supermarket จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั C.P. Zonglian (Shanghai) 

Management จาํกดั  

 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2555 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 

บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 

 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ เครือเจริญโภคภณัฑ ์“สรรหาบุคลากรของ

เครือ” 

 



                                                                            

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 12 หนา้ 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เอส เอม็ ทรู จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings (Hong 

Kong) จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong 

Kong) จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิ

เดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม จาํกดั 

 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ เคเบิ้ล จาํกดั (มหาชน) 

 2553 – ปัจจุบนั รองประธาน

คณะกรรมการ 

บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั  

 

 2553 – ปัจจุบนั รองประธาน

คณะกรรมการ 

กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย) 

 

 2553 – ปัจจุบนั  รองประธาน

คณะกรรมการ 

กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) 

 2553 – ปัจจุบนั  รองประธาน

คณะกรรมการ 

กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

 2553 – ปัจจุบนั  รองประธาน

คณะกรรมการ 

บริษทั Shanghai Kinghill จาํกดั 

 2553 – ปัจจุบนั  รองประธาน

คณะกรรมการ 

บริษทั CP Lotus Corporate Management 

จาํกดั 

 2553 – ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการใหญ่ มหาวทิยาลยัธุรกิจ ซีพ ี

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วสิ จาํกดั 

                                                                            

 

หนา้ 3 ของจาํนวน 12 หนา้ 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เอส เอม็ ทรู จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings (Hong 

Kong) จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong 

Kong) จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Chia Tai Qingdao Holdings จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิ

เดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  

 2554 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์

ปอเรชัน่ จาํกดั 

 2554 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม จาํกดั 

 2553 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ เคเบิ้ล จาํกดั (มหาชน) 

 2553 – ปัจจุบนั รองประธาน

คณะกรรมการ 

บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั  

 

 2553 – ปัจจุบนั รองประธาน

คณะกรรมการ 

กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย) 

 

 2553 – ปัจจุบนั  รองประธาน

คณะกรรมการ 

กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) 

 2553 – ปัจจุบนั  รองประธาน

คณะกรรมการ 

กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

 2553 – ปัจจุบนั  รองประธาน

คณะกรรมการ 

บริษทั Shanghai Kinghill จาํกดั 

 2553 – ปัจจุบนั  รองประธาน

คณะกรรมการ 

บริษทั CP Lotus Corporate Management 

จาํกดั 

 2553 – ปัจจุบนั  ผูอ้าํนวยการใหญ่ มหาวทิยาลยัธุรกิจ ซีพ ี

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซีนิเพล็กซ์ จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แซทเทลไลท ์เซอร์วสิ จาํกดั 



                                                                            

 

หนา้ 4 ของจาํนวน 12 หนา้ 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Wuxi Ailian Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Wuxi Yilian Supermarket จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 

บริษทั Taizhou Yilian Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Hefei Ailian Supermarket จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Changsha Chulian Supermarket จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Wuchan Yichu Ailian Supermarket 

จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Changsha Ailian Supermarket จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Beston Action Utility Wear 

(Lianyungang) จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Beijing CP Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Zhejiang CP Trading จาํกดั 

 2551 – 2553  กรรมการ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 2550 – ปัจจุบนั  รองประธาน

กรรมการอาวุโส 

บริษทั Chia Tai (China) Investment จาํกดั 

 2550 – ปัจจุบนั รองประธาน

กรรมการอาวุโส 

บริษทั CP Lotus Corporation จาํกดั 

 2550 – 2553  กรรมการ บริษทั ซี.พี. โภคภณัฑ ์จาํกดั 

 2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Qingdao Lotus Supermarket จาํกดั 

                                                                            

 

หนา้ 4 ของจาํนวน 12 หนา้ 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Wuxi Ailian Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Wuxi Yilian Supermarket จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 

บริษทั Taizhou Yilian Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Hefei Ailian Supermarket จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Changsha Chulian Supermarket จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Wuchan Yichu Ailian Supermarket 

จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Changsha Ailian Supermarket จาํกดั 

 2552 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Beston Action Utility Wear 

(Lianyungang) จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Beijing CP Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2551 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Zhejiang CP Trading จาํกดั 

 2551 – 2553  กรรมการ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 2550 – ปัจจุบนั  รองประธาน

กรรมการอาวุโส 

บริษทั Chia Tai (China) Investment จาํกดั 

 2550 – ปัจจุบนั รองประธาน

กรรมการอาวุโส 

บริษทั CP Lotus Corporation จาํกดั 

 2550 – 2553  กรรมการ บริษทั ซี.พี. โภคภณัฑ ์จาํกดั 

 2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั Qingdao Lotus Supermarket จาํกดั 



                                                                            

 

หนา้ 5 ของจาํนวน 12 หนา้ 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 

บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Xi’an Lotus Supermarket Chain Store 

จาํกดั 

 2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 

บริษทั Tai’an Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2545 – ปัจจุบนั  กรรมการ ธนาคาร Business Development 

 2544 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร 

 

บริษทั Wuhan Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Yangtze Supermarket Investment 

จาํกดั 

 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2540 – 2545  กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บริษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จาํกดั 

 2538 – 2540  กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บริษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) 

จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2558 - ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี           0/1 คร้ัง           

- ประชุมคณะกรรมการ                        4/4 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

                                                                            

 

หนา้ 5 ของจาํนวน 12 หนา้ 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 

บริษทั Shantou Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2547 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Xi’an Lotus Supermarket Chain Store 

จาํกดั 

 2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

 

บริษทั Tai’an Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Beijing Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2545 – ปัจจุบนั  กรรมการ ธนาคาร Business Development 

 2544 – ปัจจุบนั  กรรมการบริหาร 

 

บริษทั Wuhan Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2544 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั Yangtze Supermarket Investment 

จาํกดั 

 2543 – ปัจจุบนั กรรมการ 

 

บริษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain 

Store จาํกดั 

 2540 – 2545  กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บริษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จาํกดั 

 2538 – 2540  กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บริษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) 

จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2558 - ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี           0/1 คร้ัง           

- ประชุมคณะกรรมการ                        4/4 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 



                                                                            

 

หนา้ 6 ของจาํนวน 12 หนา้ 

2. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์  

 

อายุ: 69 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 2 ปี 10 เดือน 

วุฒิการศึกษา: - ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

- ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอีาหาร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

อาหาร  มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การ

อาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชย

การพระนคร 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2554 Director Certification Program (DCP)    

  



                                                                            

 

หนา้ 7 ของจาํนวน 12 หนา้ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

 ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่/ 

ประธานคณะ

ผูบ้ริหาร 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2548 – ปัจจุบนั  รองประธาน

กรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

 2536 – 2545  กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศอินโดจีน  

 2533 – 2535  

  

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประเทศอินโดนิ

เซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโ์ปร์ 

 2531 – 2532  

  

รองประธาน

กรรมการ 

ธุรกิจครบวงจรภูมิภาค 

 2527 – 2530 

  

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการอาวุโส 

กลุ่มธุรกิจไก่แปรรูปครบวงจร 

 

 2525 – 2526  

  

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ  

ธุรกิจอาหาร 

 2520 – 2524  ผูจ้ดัการทัว่ไป เขตภาคเหนือ (ธุรกิจอาหารสัตว)์ 

 2510 – 2519  

 

ผูจ้ดัการฝ่าย

โรงงาน 

บริษทั กรุงเทพอาหารสัตว ์จาํกดั 

 
 

                                                                            

 

หนา้ 7 ของจาํนวน 12 หนา้ 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

 ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 2548 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 2546 – ปัจจุบนั กรรมการ

ผูจ้ดัการใหญ่/ 

ประธานคณะ

ผูบ้ริหาร 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2548 – ปัจจุบนั  รองประธาน

กรรมการ 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

 2536 – 2545  กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประเทศไทยและ

กลุ่มประเทศอินโดจีน  

 2533 – 2535  

  

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

ธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ประเทศอินโดนิ

เซีย ประเทศมาเลเซีย และประเทศสิงคโ์ปร์ 

 2531 – 2532  

  

รองประธาน

กรรมการ 

ธุรกิจครบวงจรภูมิภาค 

 2527 – 2530 

  

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการอาวุโส 

กลุ่มธุรกิจไก่แปรรูปครบวงจร 

 

 2525 – 2526  

  

รองกรรมการ

ผูจ้ดัการ  

ธุรกิจอาหาร 

 2520 – 2524  ผูจ้ดัการทัว่ไป เขตภาคเหนือ (ธุรกิจอาหารสัตว)์ 

 2510 – 2519  

 

ผูจ้ดัการฝ่าย

โรงงาน 

บริษทั กรุงเทพอาหารสัตว ์จาํกดั 

 
 



                                                                            

 

หนา้ 8 ของจาํนวน 12 หนา้ 

การเข้าประชุมในปี 2558 - ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี          0/1 คร้ัง           

- ประชุมคณะกรรมการ                       2/4 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

  



                                                                            

 

หนา้ 9 ของจาํนวน 12 หนา้ 

3. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ์  

 

อายุ: 62 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการบริหาร และกรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 2 ปี 10 เดือน 

วุฒิการศึกษา: - ปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ปริญญาโทสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

ปี 2550 Role of the Compensation Committee  

ปี 2549 Board Performance Evaluation  

ปี 2549  DCP Refresher 

ปี 2546 Company Secretary 

ปี 2544  Director Certification Program (DCP)    

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

5 แห่ง 

 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

 ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

 2544 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

 2542 – ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั ซี.พี. ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 



                                                                            

 

หนา้ 10 ของจาํนวน 12 หนา้ 

 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

  ปัจจุบนั 

 

รองประธาน

สาํนกัการเงิน 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

 2548 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 2547 – ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

 2546 – ปัจจุบนั  กรรมการ ธนาคาร วนีาสยาม จาํกดั (ประเทศเวยีดนาม) 

 2542 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั 

(มหาชน) 

 2523 

 

รองผูจ้ดัการฝ่าย

บญัชีการเงิน 

บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

 

 2519 – 2523  

 

เจา้หนา้ท่ี

วเิคราะห์

โครงการ 

บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

 

การเข้าประชุมในปี 2558 - ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี          0/1 คร้ัง           

- ประชุมคณะกรรมการ                       4/4 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

  



                                                                            

 

หนา้ 11 ของจาํนวน 12 หนา้ 

4. นายฟิลลปิ วลิเลียม ค๊อกซ์  

 

อายุ: 70 ปี 

สัญชาติ: ออสเตรเลีย 

ตําแหน่ง กรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 25 เมษายน 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 3 ปี 0 เดือน 

วุฒิการศึกษา: - Attended the Sydney University to study Business Administration 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

ไม่มี    

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

 ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

  2550 – 2553  ผูอ้าํนวยการ

บริหารฝ่าย

สินคา้บริโภค 

(กลุ่ม

อาหารแหง้) 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 



                                                                            

 

หนา้ 12 ของจาํนวน 12 หนา้ 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

และซพัพลาย

เชนแมเนจ

เมน้ท ์

 2540 – 2550 

 

 

ผูอ้าํนวยการ

ฝ่ายบริหาร

สินคา้บริโภค 

(กลุ่ม

อาหารแหง้) 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 
 

ประวตัิการทาํงาน ประสบการณ์ทาํงานในกจิการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

 2554 – 2556  Chief 

Commercial 

Officer&Member 

of the Executive 

Board of 

Directors 

แมค็โคร อเมริกาใต ้

 2548 – 2553  กรรมการ บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จาํกดั 

 2532 – 2540  กรรมการ

ผูจ้ดัการ 

บริษทั มาบุญครอง ศิริชยั ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2558 - ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี          1/1 คร้ัง           

- ประชุมคณะกรรมการ                       4/4 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 



                                                                                                                               ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

 
หนา้ 1 ของจ านวน 6 หนา้ 

ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์ท างานของผู้สอบบัญชี 

 

นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นเวลามากกวา่ 25 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร, หวัหนา้ส านกังานสอบบญัชี 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท
ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 0-2677-2130 
โทรสาร 0-2677-2222 
อ-ีเมล์ charoen@kpmg.co.th 
ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ        

ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- หลักสูตรการพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงสมาคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผู้ส อบบัญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ จ า ก ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 



                                                                            

 
หนา้ 2 ของจ านวน 6 หนา้ 

 
ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีและให้ค  าป ริกษาในธุร กิจ

หลากหลาย รวมทั้งบริษทัระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการ
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นส่วน
หน่ึงของทีมต่างประเทศในการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มลูกคา้ใน
ประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ และเป็นผู ้
ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศ
ไทยและแถบเอเชียแปซิฟิค และให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาใน
การตรวจสอบงบการเงินและเร่ืองขอ้มูลงบประมาณของลูกคา้ ทั้ง
ยงัมีส่วนร่วมใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการควบกิจการหรือการซ้ือ
กิจการอีกดว้ย 

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษัทฯ 

2 ปี (ปี 2557 และปี 2558) 

 
  



                                                                            

 
หนา้ 3 ของจ านวน 6 หนา้ 

 

นางมัญชุภา สิงห์สุขสวสัดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นเวลามากกวา่ 15 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท
ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2000 
โทรสาร 0-2677-2222 
อ-ีเมล์ munchupa@kpmg.co.th 
ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 
- ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(บธ.ม.) 
- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผู้ส อบบัญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ จ า ก ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
 
 
 
 
 

                                                                            

 
หนา้ 3 ของจ านวน 6 หนา้ 

 

นางมัญชุภา สิงห์สุขสวสัดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นเวลามากกวา่ 15 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท
ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2000 
โทรสาร 0-2677-2222 
อ-ีเมล์ munchupa@kpmg.co.th 
ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 
- ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(บธ.ม.) 
- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผู้ส อบบัญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ จ า ก ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
 
 
 
 
 



                                                                            

 
หนา้ 4 ของจ านวน 6 หนา้ 

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ดา้นสอบบญัชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษทั
ระหว่างประเทศและบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเป็นผู ้ประสานงานในการ
ตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแล
ธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมี
ประสบการณ์ดงัน้ี 

- เคยไปท างานท่ี KPMG LLP ส านกังานโคลมับสั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- เคยเป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษทัซีพี ออลล์ 
(มหาชน) จ ากดั 

- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ  KPMG ใน
ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ต่างชาติ 

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษัทฯ 

ไม่มี 

 
  

                                                                            

 
หนา้ 4 ของจ านวน 6 หนา้ 

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ดา้นสอบบญัชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษทั
ระหว่างประเทศและบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเป็นผู ้ประสานงานในการ
ตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแล
ธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมี
ประสบการณ์ดงัน้ี 

- เคยไปท างานท่ี KPMG LLP ส านกังานโคลมับสั ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- เคยเป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษทัซีพี ออลล์ 
(มหาชน) จ ากดั 

- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ  KPMG ใน
ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ต่างชาติ 

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษัทฯ 

ไม่มี 

 
  



                                                                            

 
หนา้ 5 ของจ านวน 6 หนา้ 

 

นายวรีะชัย รัตนจรัสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 25 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท
ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2000 
โทรสาร 0-2677-2222 
อ-ีเมล์ veerachai@kpmg.co.th 
ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชีมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

- บัญชีมหาบัณฑิต  คณะพาณิชยศาสตร์  และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผู้ส อบบัญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ จ า ก ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 

                                                                            

 
หนา้ 5 ของจ านวน 6 หนา้ 

 

นายวรีะชัย รัตนจรัสกุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 25 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท
ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2000 
โทรสาร 0-2677-2222 
อ-ีเมล์ veerachai@kpmg.co.th 
ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชีมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ 

- บัญชีมหาบัณฑิต  คณะพาณิชยศาสตร์  และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผู้ส อบบัญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อบ จ า ก ส า นั ก ง า น

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 



                                                                            

 
หนา้ 6 ของจ านวน 6 หนา้ 

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีและให้ค  าปริกษาในธุรกิจ
หลากหลายแขนง รวมทั้งบริษทัระหว่างประเทศ และบริษทัท่ี
ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
กลุ่มธุรกิจ 

- ธุรกิจดา้นการเกษตร 
- ธุรกิจดา้นอุปโภคบริโภค 
- ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรม 
- ธุรกิจดา้นอิเล็คทรอนิคส์ 
- ธุรกิจดา้นขอ้มูล การส่ือสารและธุรกิจบนัเทิง 
- ธุรกิจดา้นเคมีภณัฑ ์

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษัทฯ 

ไม่มี 

 
 

                                                                            

 
หนา้ 6 ของจ านวน 6 หนา้ 

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีและให้ค  าปริกษาในธุรกิจ
หลากหลายแขนง รวมทั้งบริษทัระหว่างประเทศ และบริษทัท่ี
ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
กลุ่มธุรกิจ 

- ธุรกิจดา้นการเกษตร 
- ธุรกิจดา้นอุปโภคบริโภค 
- ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรม 
- ธุรกิจดา้นอิเล็คทรอนิคส์ 
- ธุรกิจดา้นขอ้มูล การส่ือสารและธุรกิจบนัเทิง 
- ธุรกิจดา้นเคมีภณัฑ ์

จ านวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษัทฯ 

ไม่มี 

 
 



                                                                                                                               ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

 

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุน้ไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกวา่ 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อย

กวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อ

หุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือ

ดงักล่าวดว้ย คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน

วา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุม

ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศให้

ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของบริษทัทุกแห่ง ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเร่ิม

งดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมไม่จาํตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่ของบริษทั โดยจะจดัประชุม 

ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

2. องค์ประชุม 

ข้อ 32. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 

คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
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ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ          

การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดั

ประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ัง

หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้

ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได้

เขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

3. คะแนนเสียง 

ข้อ 33. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก

เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น     

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั

บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ช) การควบบริษทั 

(ซ) การเลิกบริษทั 

(ฌ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  

ข้อ 34. การลงคะแนนลบั อาจจะกระทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติอนุญาต 



                                                                                                                               ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

เอกสารและหลกัฐานทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุน้แสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบั

จริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงแสดงบาร์โคด้เลขทะเบียนผูถื้อ

หุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) ซ่ึงลงนามเรียบร้อยแลว้ เพื่อลงทะเบียน 

2. การมอบฉันทะ 

โปรดใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2550 เป็น

แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเร่ืองไดว้า่ เห็น

ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแยกให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งกรรมการเป็น

รายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

ผูรั้บมอบฉันทะนําส่งหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8) พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงแสดง

บาร์โคด้เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11) โดยดาํเนินการดงัน้ี 

2.1 กรอกขอ้ความใหช้ดัเจน และลงช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

- กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาแนบสําเนาบตัรประจาํตวั/หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูม้อบฉนัทะ 

- กรณีนิติบุคคล กรุณาแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวั/หนังสือ

เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาเอกสารตาม 2.1 จะตอ้งมีการรับรองสาํเนา 

2.3 หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

สามารถมอบใหก้บัท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

(1) นายอรรถพร ข่ายม่าน  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

 (2) นายชวลิต อตัถศาสตร์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ  

(3) นายธีระ วภิูชนิน    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรือ 

(4) ดร. ชยัวฒัน์ วบิูลยส์วสัด์ิ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 
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2.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยงั บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) สํานักงานใหญ่ แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนักลงทุนสัมพนัธ์ ตั้งอยู่เลขท่ี 

3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อตรวจสอบก่อน

วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  1 วนั 

3. กรณผู้ีเข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล 

 โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีเ่สนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 
ต าแหน่ง 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
 
 
 
ท่ีอยู ่
  
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 
เสนอในการประชุม 
 

 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
71  ปี 
- Former member of the Institute of Chartered 

Accountants in Australia  
- Associateship in Accounting from Western Australian 

Institute of  Technology (presently known as Curtin 
University of Technology) 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
วาระท่ี 5 

 

นายชวลติ อตัถศาสตร์  
ต าแหน่ง 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
  
 
 
ท่ีอยู ่
 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 
เสนอในการประชุม 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
67 ปี 
- นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 
- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติ

บณัฑิตยสภา 
- เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศองักฤษ  
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
วาระท่ี 5 
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นายธีระ วภูิชนิน 
ต าแหน่ง 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา  
 
 
ท่ีอยู ่
 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 
เสนอในการประชุม 
 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
66  ปี 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัวสิคอนซิน Stevens Point ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
วาระท่ี 5 

 

ดร. ชัยวฒัน์ วบูิลย์สวสัดิ์ 
ต าแหน่ง 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
 
 
ท่ีอยู ่
  
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 
เสนอในการประชุม 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
69  ปี 
- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College             
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หนา้ 1 ของจ านวน 12 หนา้ 

 



                                                                            

 
หนา้ 2 ของจ านวน 12 หนา้ 

 



                                                                            

 
หนา้ 3 ของจ านวน 12 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  

----------------------  
     เขียนท่ี       

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
หมายเหตุ  
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



                                                                            

 
หนา้ 4 ของจ านวน 12 หนา้ 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

----------------------  
     เขียนท่ี       

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  
 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้      

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของ   
ผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมท้ังรายงานผู้สอบบัญชีของ บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



                                                                            

 
หนา้ 5 ของจ านวน 12 หนา้ 

 วาระที ่3  พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่างๆ 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
  3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 กนัยายน 2558 ประกาศจ่าย 
   โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 

 วาระที ่4  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ช่ือกรรมการ : นายณรงค ์เจียรวนนท ์  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 2. ช่ือกรรมการ : นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 3. ช่ือกรรมการ : นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 4. ช่ือกรรมการ : นายฟิลลิป วลิเลียม ค๊อกซ์ 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารอง 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่7  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่31 
ธันวาคม 2559 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  
 



                                                                            

 
หนา้ 6 ของจ านวน 12 หนา้ 

 
 วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

 

หมายเหตุ  

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้  ทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------  
  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง เลอืกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
----------------------  

     เขียนท่ี       
วนัที่  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      
อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (custodian) ใหก้บั      
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้      
  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของข้าพเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมท้ังรายงานผู้สอบบัญชีของ บริษัท สยามแม็คโคร 
จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่3  พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่างๆ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
  3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 กนัยายน 2558 ประกาศจ่าย 
   โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 

 วาระที ่4  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ช่ือกรรมการ : นายณรงค ์เจียรวนนท ์
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 2. ช่ือกรรมการ : นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 3. ช่ือกรรมการ : นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 4. ช่ือกรรมการ : นายฟิลลิป วลิเลียม ค๊อกซ์ 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระที ่5  พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 



                                                                            

 
หนา้ 10 ของจ านวน 12 หนา้ 

 
 วาระที ่6  พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารอง 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่7  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2559 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้้างต้น  รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  
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หมายเหตุ  
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
 คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
 2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
 (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบ
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                            

 
หนา้ 12 ของจ านวน 12 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้  ทิวลิป 
ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย หรือท่ีจะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------  
  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         
  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง เลอืกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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หนา้ 1 ของจาํนวน 1 หนา้ 

 

 

 แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 

 

หากท่านผูถื้อหุ้นมีความประสงค์ท่ีจะขอรับรายงานประจาํปี 2558 ของบริษทัฯในรูปแบบของหนงัสือ กรุณา

แจง้ รายละเอียดตามแบบดา้นล่างและส่งมา  

 

 แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

  

 โทรศพัท ์:  0 2723 1347 / 1768 (สายตรง) หรือ 0 2723 1000 ต่อ 1347 / 1768 

 โทรสาร :  0 2375 2927 และ 0 2374 2406 

 อีเมล ์:  ir@siammakro.co.th 

 จดหมาย : บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

   แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

   3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 

   กรุงเทพมหานคร 10240 

 

เพื่อท่ีบริษทัฯ จะไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปีใหท้่านต่อไป 

 

ช่ือ-นามสกุล (ผูถื้อหุน้) ………………………………………………………. 

ท่ีอยู ่   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท ์ ………………………………………………………. 
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หนา้ 1 ของจาํนวน 1 หนา้ 

 

 

 



  

                      บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)                   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 11 
                 SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED                Enclosure 11 

                  
 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                          

Shareholder’s Registration No.  
 

                                 
 
                                  

   ข้าพเจ้า  
I/We                                                                                                                                                             
อยูบ้่านเลขที ่                
Address                  

               
 

เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 Being a Shareholder of Siam Makro Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม        หุ้น                                                                                                                                                      
Holding the total amount of         Shares  

หุ้นสามญั               หุ้น   
Ordinary Share          Shares   
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สญัชาต ิ
Nationality 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

Registration Form 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
The 2016 Annual General Shareholders’ Meeting 

 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

Siam Makro Public Company Limited 
 

วนัพธุที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. (เปิดลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)                        
Wednesday, April 20, 2016 at 3.00 p.m. (Open for registration at 1:00 p.m.)     

 
ณ ห้องวาสนา  ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ  

เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
at Wassana Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok 

92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, Huay Kwang District, Bangkok 10320 
  
ข้าพเจ้า ..........................................................................................................เป็น   ผู้ ถือหุ้น        หรือ   ผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้น 
I/We      shareholder   or        proxy holder of 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน)    หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน  ........................................................... 
Siam Makro Public Company Limited of which the identification number 
ได้มาเข้าร่วมการประชมุดงักลา่วข้างต้น 
attend the above mentioned meeting. 
 

ลงช่ือ ..............................................................  ผู้ เข้าประชมุ 
           Sign                                                                  Meeting Attendant 
                                      (…………………………………..……….) 

  

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดน าเอกสารฉบับนีม้า
แสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชน
ตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) พร้อมกับ
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present this 
document to our staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by 
themselves, the original of identification card or government official identification card or passport (in case of 
foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form. 
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