
 

 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2561 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

วนัพฤหัสบดีที ่19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.  

ณ ห้องคอนเวนช่ัน ช้ัน 4 บริษทั สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน)  

อาคารธาราพฒันาการ เลขที ่1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร         

 

เปิดรับลงทะเบยีนเวลา 13.00 น.    

เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ดมาในวนัประชุม  

                               

          งดแจกของชําร่วย 



                                                                 เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

 

          

         15 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

1. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

จาํนวน 1 ฉบบั 

2. รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสําเนางบแสดงฐานะการเงิน         

งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสด ที่ผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของ

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

1 ฉบบั  

3. นิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

4. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ   

5. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชี  

6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 

7. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

8. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 ฉบบั 

10. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 

11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ตอ้งนาํมาในวนัประชุม) 

  

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 16 หนา้ 
 

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

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



                                                                            

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 

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

อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร          

เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 

2560 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ท่ีจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 

21 เมษายน 2560 ซ่ึงบริษทัฯ ได้จดัส่งรายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพย ์     

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์

ของบริษทัฯ ต่อเน่ืองเร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั และไดน้าํส่งกระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลา 

ตามท่ีกฎหมายกาํหนดเรียบร้อยแลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

 

 

หนา้ 2 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



                                                                            

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดส้อบ

ทานงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ตามท่ีผูส้อบบญัชีฯ นาํเสนอแล้ว มีความเห็นว่าถูกตอ้ง ครบถ้วนและเช่ือถือได้ รวมถึง

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงาน

ของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ถูกตอ้งแลว้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ผลการดาํเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุป มีดงัน้ี 

ผลการดําเนินงานรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2560 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 186,754 

กาํไรสุทธิ* (ลา้นบาท) 6,178 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.29 

    * หมายถึงกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  

ฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 58,976 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 40,965 

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

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง 

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) 

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 

2560 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี   

8 สิงหาคม 2560 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2560 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบเพื่อให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นดงัต่อไปน้ี 

3.1  รายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ควรได้รับการ

รับรองจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3.2 การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งแจง้ให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทราบตามกฎหมาย 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กําหนดไว้ว่า หากไม่มีความจําเป็นอ่ืนใด 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่าย          

เงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีหัก

ภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี โดยข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯโดยเร่ิมตั้งแต่รอบปี

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

บาทต่อหุ้น และบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจาํนวน 1,920 ลา้นบาท หรือ 0.40 

บาทต่อหุ้น ในระหว่างปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ จึงมีผลกําไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผล           

งวดสุดทา้ยสําหรับปี 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นไดใ้นอตัรา 0.56 บาทต่อหุ้น รวม 4,800 ลา้นหุ้น 

เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,688 ลา้นบาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผล  

ในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 

ประจําปี 

2560 

(ปีทีเ่สนอ) 

2559 

 

2558 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 

- เงินปันผลระหวา่งกาล 

- เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี  

0.96 

0.40 

0.56 

0.85 

0.36 

0.49 

0.85 

0.40 

0.45 

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

อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 74.6% 75.4% 75.9% 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

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

ลา้นบาท อน่ึง จาํนวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ีเพิ่มจากเงินปันผลระหว่าง

กาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี       

8 สิงหาคม 2560 และได้จ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น 

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

ล้านบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.6 ของกําไรสุทธิสําหรับปี 2560                

ซ่ีงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และเน่ืองจากเงินทุนสํารอง ณ วนัท่ี                   

31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากบั 240 ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนอีก  

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 

 

หนา้ 5 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



                                                                            

2561 ซ่ึงการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน จนกวา่

จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 15 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง                      

ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกเขา้รับ

ตาํแหน่งอีกก็ได ้โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 มีกรรมการท่ีถึงกาํหนด

ออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 

 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือก

เป็นกรรมการของบริษทัฯ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 

2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือดงักล่าว  

บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอ

ช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา 
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเกณฑ์คุณสมบติัตามกฎบตัร

คณะกรรมการสรรหาฯ โดยคาํนึงถึงคุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ   

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ 

ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ความสามารถในการบริหารกิจการ

ของบริษทัฯ รวมทั้ง ผลการปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีของกรรมการ และการอุทิศเวลา 

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 5 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

สําหรับนายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระนั้ น มีคุณสมบัติหน่ึงข้อท่ีไม่เป็นไป            

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

ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงได้รับ

ค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเสนอให้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาผ่อนผนัเก่ียวกบัคุณสมบติัดงักล่าวซ่ึงสามารถ    

ทาํไดภ้ายใตห้ลกัเกณฑ์ฯ และคณะกรรมการบริษทัฯ ไดผ้่อนผนัเร่ืองคุณสมบติัดงักล่าว

แลว้ (รายละเอียดคุณสมบติัของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

โดยการลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระน้ี ตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ และ

วธีิการท่ีกาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู ้ได้รับการเลือกตั้ งเป็น

กรรมการเท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคล

ซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะ

พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระน้ี ไดพ้ิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรให้เสนอ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี เพื่อกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม และมีความสามารถ

ในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี (ขอ้มลูโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีระ วภิูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

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

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 

 

ทั้งน้ี ในกรณีนายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนั้ น คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า สามารถพิจารณา       

ผอ่นผนัคุณสมบติั ดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(ก) นายชวลิต อตัถศาสตร์ เป็นกรรมผูจ้ดัการของบริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

และบริษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จาํกดั ซ่ึงให้บริการทางกฎหมายแก่บริษทัฯ 

โดยได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซ่ึงลกัษณะการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา

กฎหมายดังกล่าวมีผลทําให้นายชวลิต อัตถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตาม

หลกัเกณฑฯ์ ท่ีกาํหนดไว ้

(ข) นายชวลิต อตัถศาสตร์ มีความรู้เป็นอยา่งดีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ และกฎระเบียบ

ของหน่วยราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทัฯ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อ

บริษทัฯ และ/หรือ กิจการของบริษทัฯ ซ่ึงทาํให้บริษทัฯ สามารถเตรียมการและปฏิบติั

ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที รวมทั้งสามารถดาํเนินการป้องกนั
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ผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ ได ้ดงันั้น บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งยงัคงใหน้ายชวลิต อตัถศาสตร์เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ อยูต่่อไป  

(ค) คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ การแต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบ

ต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

(ง) บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นในวาระการ

พิจารณาและแต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวขา้งตน้ 

วาระที ่6 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามขอ้บงัตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทน

จากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบ

แทนในลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนด

เป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผล

ตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงได ้และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือ

ลูกจ้างของบริษัทฯ ซ่ึงได้รับเลือกตั้ งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันท่ีจะได้รับ

ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด กาํหนดให้การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ    

อยา่งละเอียดรอบคอบ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย และ

การเทียบเคียงกบัองคก์รท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมถึง

สภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ

ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดแจกแจงไดด้งัน้ี 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

1. ค่าตอบแทนประจํา 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และ       

กรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

 

155,000 

140,000 

 

115,000 

 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

 

1,380,000 

 

1,200,000 

180,000 

60,000 

 

155,000 

140,000 

 

115,000 

 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

 

1,380,000 

 

1,200,000 

180,000 

60,000 

2.  เงินโบนัสประจําปี เสนอจ่าย 23.04 ลา้นบาท 

(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 

ของเงินปันผลท่ีจ่าย    

จากกาํไรปี 2560) 2) 

10.20 ลา้นบาท               

(เทียบเท่าร้อยละ 0.25 

ของ เงินปันผลท่ีจ่าย

จากกาํไรปี 2559) 

3.  สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นสําหรับงบกําไรสุทธิ

ประจาํปี 2560 โดยประธานกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสม

เพ่ือจดัสรรใหก้รรมการบริษทัฯ แต่ละท่าน 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ไดพิ้จารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560

ตามระเบียบวาระท่ี 4 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.56 บาท ประกอบกบับริษทัฯ ไดจ่้ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินสาํหรับปี 2560 จาํนวน 

4,608 ลา้นบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินโบนัสประจาํปีท่ีจะจ่ายเป็นค่าตอบแทน

ใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 จะเท่ากบั 23.04 ลา้นบาท 
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ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า ควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการสําหรับปี 2561 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จกแจงไวข้า้งตน้  

วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 ซ่ึงกาํหนดวา่ “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแล้ว เสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก           

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของ     

บริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

1) นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ    

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: 4 ปี (ปี 2557 - ปี 2560) 

2) นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี  

3) นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล    

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี  
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4) นางสาวสุจิตรา มะเสนา   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี 

ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้       

ส่วนเสีย กบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าว             

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย    

สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนสําหรับ

ผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 6,530,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 9.6 

ของค่าสอบบญัชีในปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2561 

(ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 

ปี 2560 

 

(บาท) 

เพิม่ขึน้ (%) 

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

หมายเหตุ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 

1. ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้ 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้ และค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบ ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดดงักล่าว

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

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 
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วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ในข้อ 3 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 ดงัน้ี  

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

โดยรายละเอียดวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ 65 มีดงัน้ี  

“(65) ประกอบกจิการค้าเมลด็พนัธ์ุพชืควบคุม” 

อน่ึง มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด กาํหนดให้การแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ           

การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 

ดงักล่าวขา้งตน้ เพือ่เป็นการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เน่ืองดว้ยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ และคาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ข

เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผูถื้อหุ้นเรียก

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ทาํให้ข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อ 30 ซ่ึงกาํหนดตาม

กฎหมายเดิมไม่มีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป เน่ืองจากขดักบักฎหมายดงักล่าว 

อน่ึง มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดให้การแก้ไขขอ้บงัคบั

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

มีสิทธิออกเสียง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 เพื่อใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และขอ้ 30 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั

พระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยคาํสั่ง

หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ดงักล่าว ดงัน้ี 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 แก้ไขเป็น 

ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ

จาํนวนกรรมการทั้งหลาย จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถ

ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานใน

ท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียใน

เร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้ น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจกาํหนดให้จดัการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมาย

กาํหนด” 

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 แก้ไขเป็น 

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี 

ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวสิามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะ

เห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า

 

หนา้ 14 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



                                                                            

ร้อยละ 10 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันทาํหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ

เร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 

ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีประชุมผูถื้อหุ้นภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรค

สองขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวน

หุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจาก

การจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตาม

วรรคสามขา้งตน้คร้ังใด จาํนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามขา้งตน้ ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ

ชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ และไม่

ควรพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ อีกในวาระน้ี เน่ืองจากตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านั้น 

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

ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 เพื่อเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้

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

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

ขอแสดงความนบัถือ 
โดยคาํสัง่ของคณะกรรมการ 

 
 

ลงช่ือ .................................................... 
(นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ) 

ประธานเจา้หนา้บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
 

 

 
แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัท ์0 2067 8999 ต่อ 8261/8260 โทรสาร 0 2067 9044      
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

ของ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ หอ้งวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟ

เฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 

กรรมการที่เข้าประชุม 

1. นายอาสา สารสิน    กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ   รองประธานกรรมการท่ี 1 กรรมการบริหาร  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ   รองประธานกรรมการท่ี 2 กรรมการบริหาร  

และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

4. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์   กรรมการ กรรมการบริหาร  

และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร-       

สายงานบริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน 

5. นายอรรถพร ข่ายม่าน   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

6. นายชวลิต อตัถศาสตร์   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

      และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7. นายธีระ วิภูชนิน    กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 

ค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

8. นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ   กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ  

และกรรมการตรวจสอบ 

9. นายโชติ โภควนิช    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

10. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ  กรรมการ และ กรรมการบริหาร 

11. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ   กรรมการ และ กรรมการบริหาร  

12. นายประเสริฐ จารุพนิช   กรรมการ และกรรมการบริหาร 

13. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์   กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

14. นายณรงค ์เจียรวนนท ์   กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

กรรมการที่ลาประชุม 

1. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์   กรรมการ 

1/16 
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หนา้ 2 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

เลขานุการบริษทัฯ 

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวณัฐรส ตั้งประสิทธ์ิ แห่ง บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและ

การนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

 

เร่ิมการประชุม 

นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ี

ประชุม และมอบหมายให ้นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม รายงานจาํนวนผูถื้อหุ้น

ท่ีเขา้ร่วมประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 

มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวม 146 ราย โดยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมาดว้ยตนเองจาํนวน 49 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรับ

มอบฉันทะจาํนวน 97 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้4,737,750,969 หุ้น จากจาํนวนหุ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือ

เท่ากบัร้อยละ 98.70315 ครบเป็นองคป์ระชุม   

 

  หมายเหตุ ไดมี้ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมในระหว่างการประชุม ทาํให้จาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชุมขา้งตน้เปล่ียนไปในแต่ละวาระ ทาํใหท้า้ยท่ีสุด มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวม 169 ราย โดยเป็นผูถื้อหุน้

ท่ีมาดว้ยตนเองจาํนวน 60 ราย และผูถื้อหุน้ท่ีรับมอบฉันทะจาํนวน 109 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้4,737,830,199 หุน้ 

จากจาํนวนหุน้ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.70480 

 

นอกจากนั้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมวาระการ

ประชุมและเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเพ่ิมวาระหรือเพ่ิม

ช่ือกรรมการแต่อยา่งใด 

 

สําหรับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประชุม                

มีดงัต่อไปน้ี 
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 3 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซ่ึงใชวิ้ธีชูมือ สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้กรอก

ความประสงค์ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงในบตัรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร และเจา้หน้าท่ี   

บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็นด้วย          

ยกเวน้ การลงคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้

จากตาํแหน่งตามวาระ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถื้อหุ้นทุกท่าน ในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็น เห็นด้วย            

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพ่ือให้การดําเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี                  

ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเก็บใบลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยในทุกวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือประโยชน์ใน

การตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 

 

ในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงจากจาํนวนเสียง

ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งน้ี ในการ

พิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคาํนึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ไดม้อบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือ

มอบฉนัทะดว้ย และสาํหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระท่ีตอ้งมีการขอมติจะใชม้ติเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ 

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากวาระใดท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะ

สรุปวา่ในวาระนั้นๆ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอ  

 

สําหรับบตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถื้อหุ้นหรือ ผูรั้บมอบฉันทะได้

อย่างชดัเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและ

ไม่เห็นดว้ย หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 

เป็นตน้  

 

ทั้งน้ี ในบางวาระประธานฯ อาจจะกาํหนดวิธีการนบัคะแนนเสียงเป็นอยา่งอ่ืนตามความเหมาะสม 

 

ผูถื้อหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น และเลขานุการท่ีประชุมจะประกาศ

ผลการนบัคะแนนในวาระถดัไป 

 

เน่ืองจากผูถื้อหุ้นและจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ซ่ึงมาประชุมในวนัน้ีครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ แลว้ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุมฯ  

1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เมือ่วนัที่ 20 เมษายน 2559 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 

เมษายน 2559 ตามสาํเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 4 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559  ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 4,737,769,569 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจากขณะเปิดประชุมอีก 3 ราย ถือหุ้นจาํนวน 

18,600 หุ้น ทาํให้มีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุม รวม 149 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้4,737,769,569 หุ้น จากจาํนวนหุ้น

ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.70353 

 

2. พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อยส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน          

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผู ้สอบบัญชี      

ตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ส้ินสุด    

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามสาํเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 

 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อ

หุ้น ได้ซักถามในวาระน้ี และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร-สายงานบริหารการเงินและ

หน่วยงานสนบัสนุน ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 

นางพชันี หาญประมุขกุล - ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ ในขอ้อ่ืนๆ ในหนา้ 211 จาํนวน 

1,674 ลา้นบาท นั้น มีรายละเอียดอะไรบา้ง 

 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงว่า ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ ในขอ้อ่ืนๆ นั้น โดยหลกัแลว้ คือ ค่าใช้จ่าย

บุคลากร ค่าสาธารณูปโภคท่ีสาํนกังานใหญ่ ค่าใชจ่้ายดา้นการพฒันาสาขา และยงัมีรายละเอียดยอ่ยอ่ืนๆ ซ่ึงผูถื้อหุน้ 

หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะ สามารถขอดูไดห้ลงัจากการประชุมน้ี  
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 5 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด 

ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดงักล่าว 

 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมติั           

งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ  

งบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

 

- เห็นดว้ย 4,737,780,909 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจากวาระท่ี 1 อีก 5 ราย ถือหุน้จาํนวน 11,340 หุน้ 

ทาํให้มีผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 154 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,737,780,909 หุ้น จากจาํนวนหุ้นทั้ งหมด 

4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.70377 

 

3. พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

 

3.1   รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสุชาดา  อิทธิจารุกุล ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการท่ี 2 

และกรรมการบริหาร สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2559 และสาํเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้ง

รายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2560 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 

 

จากนั้น ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อ

หุ้นได้ซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นในวาระน้ี และรองประธานกรรมการท่ี 2 กรรมการบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 6 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

นายนิรุตต์ิ เจริญสุข - ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เน่ืองจากปีท่ีแลว้บริษทัฯ มียอดขายเติบโตดี มีการขยายสาขา 

และธุรกิจดีข้ึน แต่เม่ือดูจากอตัรากาํไรสุทธิ ปรากฏวา่ลดลง ถึงแมว้า่กาํไรรวมเติบโต แต่เติบโตลดลงเม่ือเทียบกบัปี

ก่อนๆ จึงอยากสอบถามมุมมองของผูบ้ริหารถึงทิศทางของธุรกิจว่าเป็นเพราะว่าธุรกิจของบริษทัฯ เติบโตนอ้ยลง 

หรือ เป็นเพราะว่าบริษทัฯ มีคู่แข่งท่ีมากข้ึน และบริษทัฯ มีกลยุทธ์ในการเพ่ิมแรงผลกัดนัในการกระตุน้ธุรกิจให้

เหมือนกบัเม่ือ 4-5 ปีก่อน อยา่งไรบา้ง 

 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า บริษทัฯ มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าใช้จ่ายสํานักงานใหญ่แห่งใหม่ 

ค่าใชจ่้ายพนกังานท่ีเพ่ิมข้ึนเกือบพนัคน ค่าใชจ่้ายระบบใหม่ในการจดัการธุรกิจ ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายเต็มตลอดทั้งปี 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดมี้การเปิดร้านคา้แห่งใหม่ จาํนวน 17 สาขา ซ่ึงทั้งหมดตอ้งมีค่าใชจ่้ายก่อนเร่ิมดาํเนินการ และ

สาขาดังกล่าวได้เปิดครบแล้วทั้ งส้ินเม่ือปีท่ีแล้ว จึงทําให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 10              

ส่วน Margin นั้น การแข่งขนัของธุรกิจมีเยอะมาก ในขณะท่ีการบริโภคไม่ไดเ้ยอะตามไปดว้ย  

 

ดงันั้น จากน้ีไป กลยุทธ์ท่ีบริษทัฯ จะมุ่งเน้น คือเร่ืองนวตักรรม และเน่ืองจากผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมท่ี

เปล่ียนแปลงไป บริษทัฯ ก็มีนโนบายท่ีเรียกว่า Makro 4.0 คือ บริษทัฯ จะศึกษากลุ่มลูกคา้ของบริษทัฯ ไปล่วงหนา้

อีกส่ีปีว่าจะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่ ถา้เป็นลูกคา้กลุ่มหนุ่มสาว จะรับรูปแบบร้านคา้ของบริษทัฯ ไดห้รือไม่     

ส่วนธุรกิจหลกั บริษทัฯ ยงัเนน้ไปท่ีกลุ่มธุรกิจบริการดา้นอาหารภายในประเทศเช่นเดิมใน 2-3 ปีน้ี แต่ก็อาจมีใน

ต่างประเทศบา้ง ซ่ึงคาดว่าอีก 1-2 ปี น่าจะมีสาขาในประเทศกมัพูชา ส่วนประเทศอ่ืนๆ นั้น ยงัไม่มีความคืบหนา้ท่ี

เป็นสาระสาํคญัใดๆ  

 

นายนิรุตต์ิ เจริญสุข - ผูถื้อหุน้ สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในการไปลงทุนในต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศกมัพชูา 

นั้น บริษทัฯ มองเห็นจุดแข็งของบริษทัฯ อย่างไร เพ่ือใชแ้ข่งขนักบั Local Supplier และ ธุรกิจ Food Service น่าจะ

เป็นธุรกิจท่ีเพ่ิมอตัรา Margin ใหก้บับริษทัฯ และเป็นธุรกิจหลกัของบริษทัฯ ไดใ้ช่หรือไม่ 

 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า บริษทัฯ สนใจท่ีจะลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้งหมด เน่ืองจาก

ประเทศไทยอยูเ่ป็นศูนยก์ลาง และบริษทัฯ ไดด้าํเนินการศึกษาตลาดและขอ้จาํกดัในกลุ่มประเทศอาเซียน เฉพาะท่ี

ใกลป้ระเทศไทย ไดแ้ก่ กมัพูชา ลาว พม่า ทั้งหมดแลว้ และตดัสินใจลงทุนในประเทศกมัพูชาก่อน เพราะประเทศ

กมัพูชาเปิดกวา้งสุดในแง่ของการลงทุนจากต่างประเทศ และสามารถคา้ขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ได ้         

ถา้ร้านคา้ไดก้าํไรดี กส็ามารถโอนเงินในส่วนกาํไรกลบัเขา้มาในประเทศไทยไดโ้ดยง่าย ส่วนในเร่ืองการจุดแข็งนั้น 

บริษทัฯ พบวา่ผูบ้ริโภคในประเทศบา้นใกลเ้รือนเคียงส่วนมากใชสิ้นคา้ของประเทศไทย และบริษทัฯ จะเนน้เฉพาะ 

ผูบ้ริโภคท่ีเป็นผูป้ระกอบการดา้นอาหาร โดยขายในราคาไม่แพงในขณะท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัสูง ในส่วน

ของคาํถามท่ีเก่ียวกบัธุรกิจบริการดา้นอาหารนั้น ถา้ดูจากแนวโนม้ตลาดแลว้ ธุรกิจบริการดา้นอาหารมีโอกาสเพ่ิม

อตัรา Margin ให้กบับริษทัฯ แต่อย่างไรก็ตาม การท่ีมีอตัรา Margin สูง ก็เท่ากบัว่าค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ จะตอ้ง

สูงข้ึนไปดว้ย 
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 7 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

นายนฤดล นวลน่ิม - ผูถื้อหุน้ ขอใหผู้บ้ริหารอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการลงทุนเพ่ิมในประเทศอินเดีย  

 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า ในประเทศอินเดีย มีประชากรประมาณ 1,200 ลา้นคน ซ่ึงเป็นประเทศท่ี

น่าสนใจมากในการเขา้ไปลงทุน บริษทัฯ จึงไดส่้งบุคลากรเขา้ไปศึกษาตลาดท่ีประเทศนั้น โดยไดจ้ดทะเบียนตั้ง

บริษทัในประเทศอินเดีย ดว้ยทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้ จาํนวน 50,000 บาท ต่อมามีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเป็น

ค่าใชจ่้ายบุคคลากรในบริษทัท่ีจดัตั้งในประเทศอินเดีย ยงัมิไดมี้การลงทุนในธุรกิจแต่อยา่งใด 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่าย

บริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ขา้งตน้ 

 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรอง

รายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

 หมายเหตุ ในวาระน้ี ไดมี้ผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจากวาระท่ี 2 อีก 15 ราย ถือหุน้จาํนวน 49,290  หุน้ 

ทาํให้มีผูถื้อหุ้นมาเข้าร่วมประชุม รวม 169 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,737,830,199 หุ้น จากจาํนวนหุ้นทั้ งหมด 

4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.70480 

 

3.2   รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559  

ประกาศจ่ายโดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังที่ 3/2559 เมือ่วนัที่ 8 สิงหาคม 2559 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสุชาดา อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการท่ี 2 และ

กรรมการบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพ่ือ

รับทราบ 

 

นางสุชาดา  อิทธิจารุกุล แจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2559 

เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมติัประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีของบริษทัฯ 

สาํหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.36 บาท สําหรับจาํนวน

หุ้นทั้งหมดจาํนวน 4,800,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 1,728,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือ

วนัท่ี 6 กนัยายน 2559  
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 8 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 

 

ท่ีประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 

2559 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2559 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2559  

 

 หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมตามหมายเหตุทา้ยวาระ 3.1 

 

4. พจิารณาอนุมตักิารประกาศจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง   

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสุชาดา  อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการท่ี 2 และ

กรรมการบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรอง

ของบริษทัฯ   

 

นางสุชาดา  อิทธิจารุกลุ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติขออนุมติัการจ่ายเงินปันผล

งวดสุดทา้ยประจาํปี 2559 จาํนวน 0.49 บาทต่อ 1 หุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัทั้งหมด รวมทั้งส้ิน 4,800,000,000 หุน้   

รวมเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในคราวน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน 2,352,000,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 

พฤษภาคม 2560 ดงันั้น เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กนัยายน 2559 จาํนวน 0.36 

บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2559 ทั้งส้ิน จาํนวน 4,080,000,000 บาท หรือ 0.85 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 75.4 ของกาํไรสุทธิสําหรับปี 2559 และขออนุมติัไม่ต้องจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก 

เน่ืองจากเงินทุนสํารอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของ                

ทุนจดทะเบียนแลว้ 

 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 

 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2559 

 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมติัให้

ประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2559 ในอตัรา 0.49 บาทต่อ 1 หุน้ รวม 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปัน

ผลทั้งส้ิน 2,352,000,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 16 พฤษภาคม 2560 และอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้ง

จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากเงินสาํรองตามกฎหมาย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มียอดเท่ากบั 

240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 9 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

 

- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

 หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมตามหมายเหตุทา้ยวาระ 3.1 

 

5. พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ 

เน่ืองจากนายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ เป็นหน่ึงใน

กรรมการท่ีถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ จึงมอบหมายให้นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ประธาน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ท่ีเป็น

ประธานในท่ีประชุมสาํหรับวาระน้ี 

 

นายธีระ วิภูชนิน ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงาน

ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

 

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 15 ของบริษทัฯ กาํหนดว่าในการ

ประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่ง

นานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถ้าจาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จาํนวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตาํแหน่งอีกก็ได้ 

ด ังนั้น  ในการประชุมคร้ังน้ี  กรรมการของบริษทัฯ ครบวาระที่จะต ้องออกจากตาํแหน่งจาํนวน 5 ท่าน 

ได้แก่  

 

1. นายอาสา สารสิน 

 

2. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 

3. นายประเสริฐ จารุพนิช 

4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 

5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

กรรมการ ประธานกรรมการ และ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

รองประธานกรรมการท่ี 2 และกรรมการบริหาร 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการ และกรรมการบริหาร  
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 10 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการของบริษทัฯ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบ

ล่วงหนา้ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  

 

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

แลว้ มีความเห็นว่า กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี ควรไดรั้บเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิมต่อไป

อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี 

ไดแ้ก่ 

 

1. นายอาสา สารสิน 

 

2. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 

3. นายประเสริฐ จารุพนิช 

4. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 

5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

กรรมการ ประธานกรรมการ และ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

รองประธานกรรมการท่ี 2 และกรรมการบริหาร 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้

จากตาํแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  

 

อน่ึง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติเลือกตั้ ง

บุคคลมีรายช่ือดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  

 

1. นายอาสา สารสิน  กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 11 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

2. นางสุชาดา อทิธิจารุกลุ รองประธานกรรมการที ่2 และกรรมการบริหาร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

3. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ และ กรรมการบริหาร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,737,682,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99688 

- ไม่เห็นดว้ย 148,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00312 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

4. นายพทิยา เจยีรวสิิฐกลุ กรรมการ และกรรมการบริหาร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,735,533,899 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.95153 

- ไม่เห็นดว้ย 2,296,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04847 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,737,830,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมตามหมายเหตุทา้ยวาระ 3.1 

 

 หลงัจากดาํเนินการประชุมในวาระน้ีแลว้ นายธีระ วิภูชนิน ได้เรียนเชิญนายอาสา สารสิน ประธาน

กรรมการ เป็นผูด้าํเนินการประชุมในวาระถดัไป ตามปกติ 
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 12 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

6. พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 

  

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ เลขานุการท่ีประชุม แจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือ

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2560 

 

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดใหก้รรมการมี

สิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบ

แทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือ

วางเป็นหลกัเกณฑ ์และกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงได ้และไม่

กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ี

จะไดรั้บค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และตามท่ีท่ีประชุมสามญั     

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 ได้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ตามตาํแหน่ง ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนสําหรับปี 2559 

 

ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน 

  (บาท/ท่าน/เดอืน)  (บาท/ท่าน/ปี) 

ประธานกรรมการบริษทัฯ 150,000 1,800,000 

กรรมการบริษทัฯ  95,000 1,140,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 135,000 1,620,000 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 110,000 1,320,000 

 

2. ค่าตอบแทนอื่น (เบีย้ประชุม โบนัส)   ไม่ม ี

3. สิทธิประโยชน์อืน่    ไม่ม ี

 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้    

มีความเห็นว่าควรกาํหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี 2560 โดยให้เพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการทั้ งชุด        

อีกท่านละ 5,000 บาทต่อเดือน และเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยซ่ึงยงัไม่เคยมีค่าตอบแทนน้ีมาก่อน 

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยท่านละ 15,000 บาทต่อเดือน และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยท่านละ 

5,000 บาทต่อเดือน และพิจารณาเงินโบนสัประจาํปี 2559 ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นเงินจาํนวน 10,200,000 

บาท โดยมีรายละเอียดแจกแจง ดงัน้ี  
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 13 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 

บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี 

1. ค่าตอบแทนประจาํ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

 

155,000 

140,000 

115,000 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

1,380,000 

1,200,000 

180,000 

60,000 

 

150,000 

135,000 

110,000 

95,000 

- 

- 

 

1,800,000 

1,620,000 

1,320,000 

1,140,000 

- 

- 

2.  เงนิโบนัสประจาํปี 2) 10.20 ลา้นบาท ไม่มี 

3.  สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ: 

1)  คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  และกรรมการบริหาร 

2)  คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.25 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นสําหรับงบกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 โดยประธาน

กรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้กรรมการบริษทัฯ แต่ละคน 

ทั้งน้ี มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 กาํหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการเป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง มีผูถื้อหุ้น

ไดซ้ักถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี และประธานกรรมการ รวมทั้งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการไดต้อบขอ้ซักถามดงักล่าว 

โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 

นางพัชนี หาญประมุขกุล - ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า กรรมการแต่ละคนมีการดํารงตําแหน่งซํ้ ากันใน

คณะกรรมการชุดอ่ืนๆ ดว้ยหรือไม่  

 

นายธีระ วิภูชนิน ช้ีแจงว่า คุณสมบติัของกรรมการชุดย่อยบางคณะ ระบุไวว้่าจะตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

ดงันั้น กรรมการบางท่านไดด้าํรงตาํแหน่งซํ้ ากนัในคณะกรรมการชุดย่อย และเน่ืองจากมีระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ

สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย  ์ระบุไวว้่า คณะกรรมการชุดย่อยต้องมาจาก

คณะกรรมการบริษทัฯ ไม่ใช่จากผูอ่ื้น เช่น พนกังาน เป็นตน้ 
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 14 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

นางปิยวรรณ ตราลกัษมี - ผูรั้บมอบฉันทะ สอบถามว่า เหตุผลในการจ่ายเงินโบนสัให้แก่คณะกรรมการ 

และคณะกรรมการมีหนา้ท่ีเพ่ิมหรือไม่ จึงตอ้งมีการเพ่ิมค่าตอบแทนใหก้รรมการชุดยอ่ย  

 

ประธานฯ ช้ีแจงว่า คณะกรรมการไม่เคยไดรั้บเงินโบนสัเลยตั้งแต่อดีต ซ่ึงเม่ือเทียบกบับริษทัอ่ืนๆ แลว้

คณะกรรมการในบริษทัอ่ืนๆ จะไดรั้บเงินโบนสัเพ่ือตอบแทนการทาํงาน นอกจากนั้นเน่ืองจากกรรมการทุกคนใน

บริษทัฯ มีหนา้ท่ีท่ีเพ่ิมข้ึน การไดรั้บค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมเติม รวมถึงเงินโบนสั จึงสมเหตุสมผลแลว้ 

 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการสาํหรับปี 2560 

 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 2 ใน 3 เท่ากบั 3,158,553,466 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 66.66667) มีมติ

อนุมติัใหก้าํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรับปี 2560 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 4,737,001,499 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98251 

- ไม่เห็นดว้ย 828,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01749 

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

 

หมายเหตุ ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมตามหมายเหตุทา้ยวาระ 3.1 

 

7. พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสุชาดา  อิทธิจารุกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร รองประธานกรรมการท่ี 2 และ

กรรมการบริหาร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี สาํหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 

 นางสุชาดา  อิทธิจารุกลุ  รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั 

กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี 

ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้ 
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   ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 

หนา้ 15 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 

เน่ืองจาก นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112  และนายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดค้รบวาระท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง คณะกรรมการ

บริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ มีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ควรพิจารณา

แต่งตั้งนายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

เลขท่ี 6112  นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยให้คนใดคน

หน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้

โดยกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 5,960,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 1.7 

ของค่าตอบแทนสาํหรับปี 2559 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลาย

สินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบ 

 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในวาระน้ี 

 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว  

 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้ ง        

นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคน

หน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้

และอนุมติัค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 5,960,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 1.7

ของค่าตอบแทนสาํหรับปี 2559 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลาย

สินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างการตรวจสอบซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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สิ่งท่ส่ีงมาด้วย 1

หนา้ 16 ของจาํนวน 16 หนา้



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 

หนา้ 1 ของจาํนวน 3 หนา้ 

                                                                           

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้กาํหนดนิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเข้มงวดกว่า

ขอ้กาํหนด ขั้นตํ่าท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดในเร่ืองการถือหุน้ตามขอ้ 1โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย            

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ      

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของ      

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะ

ตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น     

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง   

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ       

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน

ทาํนองเดียวกนั ซ่ึง เป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี การคาํนวณ

ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี

ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนใน ระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ              

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบ

บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ

ทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ    

บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ

บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

10. กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี โดยใหเ้ร่ิมนบัวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เป็นตน้ไป โดยไม่นบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งท่ีผา่นมาของกรรมการอิสระ

รายเดิม 

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

หรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาผอ่นผนั

ให้ไดห้ากเห็น วา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ 

และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย ข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ดงักล่าวแลว้  

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีทาํให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 
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ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีอ่อกตามวาระจํานวน 5 คน 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน  

 

อายุ: 73 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 16 พฤศจิกายน 2542 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 18 ปี 5 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ 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) 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2552 Director Certification Program (DCP)  

⋅ ปี 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 
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ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั กู๊ดเยยีร์ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2535 - 2539 กรรมการผูจ้ดัการ สาํนกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ 
 

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                  1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                               5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              5/5 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 
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2. นายชวลติ อตัถศาสตร์  

 

อายุ: 69 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 16 พฤศจิกายน 2542 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 18 ปี 5 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

⋅ เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 

⋅ เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศองักฤษ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2552 Director Certification Program (DCP)  

⋅ ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 
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 ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

2558 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2552 - 2556 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สาํนกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั 

2520 - 2548 กรรมการ บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                               4/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              4/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                 2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

เป็นกรรมการของบริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี 

จาํกดั และบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั  

ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายใหบ้ริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 5 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

3. นายธีระ วภูิชนิน  

 

อายุ: 68 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 14 พฤษภาคม 2546 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 14 ปี 11 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์                   

มหาวทิยาลยั Wisconsin Stevens Point ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2557 Chartered Director Class (CDC)  

⋅ ปี 2548 Audit Committee Program (ACP) 

⋅ ปี 2544 Director Certification Program (DCP)   

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

 

  

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 6 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั   กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบนั  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2546 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 

2538 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามนัปาลม์ จาํกดั (มหาชน) 

2551 - 2552 กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2548 - 2560 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จาํกดั (มหาชน) 

2548 - 2559 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2541 - 2547 รองกรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 

2538 - 2540 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 

2533 - 2537 ผูแ้ทนประจาํประเทศไทย บจ. พรูเด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเมน้ท ์เอเชีย 
 

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                               5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                 2/2 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ    2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 7 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

4. นายโชติ โภควนิช  

 

 

อายุ: 75 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 4 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 

⋅ หลกัสูตรพฒันาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด                       

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

⋅ หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด             

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2555 Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management (MIR) 

⋅ ปี 2555 Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  

⋅ ปี 2555 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 

⋅ ปี 2555 How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 

⋅ ปี 2555 Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 

⋅ ปี 2555 Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 

⋅ ปี 2555 IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate 

Governance Forward: Challenge for Thai Directors 

⋅ ปี 2552 Director Certification Program (DCP) 

⋅ ปี 2546 Director Accreditation Program (DAP) 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 8 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

⋅ ปี 2543 Chairman 2000  

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

4 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั บางกอกแร้นช์ จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการในคณะกรรมการดา้น

การเงิน/ กรรมการในคณะกรรมการ

กาํหนดค่าตอบแทนและสรรหา

กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ล็อกซเล่ย ์จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ก.ย. 2560 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จาํกดั 

2545 - 2560 กรรมการ บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จาํกดั (มหาชน) 

2545 - 2560 กรรมการ บริษทั ทรู มูฟ จาํกดั 

2542 - 2560 กรรมการ บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

2535 - 2537 กงสุลใหญ่ แห่งเดนมาร์กประจาํประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ 9 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                   1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                                5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ               5/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ    2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
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5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล  

 

 

อายุ: 64 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง กรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 4 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

⋅ ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2544 Director Certification Program (DCP)    

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

6 แห่ง 
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ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

2556 - ปัจจุบนั  รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2542 - 2557 กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบนั  กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ปัจจุบนั กรรมการ วทิยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีแรม จาํกดั 

ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2560 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี          1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                       4/5 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 5 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 6 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 1 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์ทาํงานของผู้สอบบัญชี 

 

 

 

 

 

นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 

ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

มาเป็นเวลามากกวา่ 30 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร, หวัหนา้สาํนกังานสอบบญัชี 

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้

เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

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 

- หลัก สู ตรก า รพัฒนา ผู ้บ ริห า ร ระ ดับ สู ง ส ม า ค ม บ ริ ษัท                  

จดทะเบียนไทย 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- ผู ้ส อ บ บั ญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 2 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

ประสบการณ์ทาํงาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีและให้ค ําป รึกษาใ นธุ ร กิ จ

หลากหลาย รวมทั้งบริษทัระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการ

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นส่วน

หน่ึงของทีมต่างประเทศในการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มลูกคา้ใน

ประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเป็น     

ผู ้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีทําธุรกิจใน

ประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิฟิก และให้คาํแนะนาํเก่ียวกับ

ปัญหาในการตรวจสอบงบการเงินและเร่ืองขอ้มูลงบประมาณของ

ลูกคา้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการควบกิจการ

หรือการซ้ือกิจการอีกดว้ย 

จํานวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       

งบการเงินของบริษัทฯ 

4 ปี (ปี 2557 ถึงปี 2560) 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 3 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

 

 

 

 

 

นางมัญชุภา สิงห์สุขสวสัดิ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 

ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

มาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร 

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้

เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

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 ์

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- ผู ้ส อ บ บั ญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 4 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

ประสบการณ์ทาํงาน มีประสบการณ์ดา้นสอบบญัชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษทั

ระหว่างประเทศและบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู ้ประสานงานในการ

ตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีทาํธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแล

ธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมี

ประสบการณ์ดงัน้ี 

- เคยไปทาํงานท่ี KPMG LLP สํานกังานโคลมับสั ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- เคยเป็นหัวหน้าคณะทาํงานท่ีดูแลกลุ่มบริษทัซีพี ออลล์ 

(มหาชน) จาํกดั 

- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ KPMG ใน

ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ต่างชาติ 

จํานวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       

งบการเงินของบริษัทฯ 

ไม่มี 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 5 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

 

นายวรีะชัย รัตนจรัสกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 

ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 30 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร 

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้

เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

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 

- บัญชี ม หา บัณ ฑิ ต  ค ณะ พ า ณิ ช ย ศ า ส ตร์  แล ะ ก า รบัญชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- ผู ้ส อ บ บั ญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 6 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

ประสบการณ์ทาํงาน มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีและให้คาํปริกษาในธุรกิจ

หลากหลายแขนง รวมทั้งบริษทัระหว่างประเทศ และบริษทัท่ี

ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

กลุ่มธุรกิจ 

- ธุรกิจดา้นการเกษตร 

- ธุรกิจดา้นอุปโภคบริโภค 

- ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรม 

- ธุรกิจดา้นอิเล็คทรอนิคส์ 

- ธุรกิจดา้นขอ้มูล การส่ือสารและธุรกิจบนัเทิง 

- ธุรกิจดา้นเคมีภณัฑ ์

จํานวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       

งบการเงินของบริษัทฯ 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 7 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

 นางสาวสุจิตรา มะเสนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 

ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 15 ปี 

ตําแหน่ง  

 

ตําแหน่ง 

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้

เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

 

กรรมการบริหาร 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2375 

โทรสาร 0-2677-2222 

อ-ีเมล์ sujitra@kpmg.co.th 

ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 

- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- ผู ้ส อ บ บั ญ ชี ท่ี ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ 8 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

ประสบการณ์ทาํงาน มีประสบการณ์ดา้นสอบบญัชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษทั

ระหว่างประเทศและบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู ้ประสานงานในการ

ตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีทาํธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแล

ธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมี

ประสบการณ์ดงัน้ี 

- เคยไปทาํงานท่ี KPMG LLP สํานักงาน มิลวอกี ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- เคยเป็นหัวหน้าคณะทาํงานท่ีดูแลกลุ่มบริษทัซีพี ออลล์ 

(มหาชน) จาํกดั 

- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ KPMG ใน

ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ต่างชาติ 

จํานวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       

งบการเงินของบริษัทฯ 

ไม่มี 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

                                                                           

 

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ย

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 ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า     

25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ          
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การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดั

ประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ัง

หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม 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 7 

หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

                                                                           

เอกสารและหลกัฐานทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทาง    

ฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงแสดงบาร์โคด้เลขทะเบียน

ผูถื้อหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12) ซ่ึงลงนามเรียบร้อยแลว้ เพื่อลงทะเบียน 

2. การมอบฉันทะ 

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

แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเร่ืองได้ว่า      

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และแยกให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

ผูรั้บมอบฉันทะนําส่งหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9) พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงแสดง

บาร์โคด้เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 12) โดยดาํเนินการดงัน้ี 

2.1 กรอกขอ้ความใหช้ดัเจน และลงช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) 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  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

 (2) นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  

และกาํหนดค่าตอบแทน หรือ  

 (3) นายธีระ วภูิชนิน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ หรือ 
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 (4) นายชยัวฒัน์ วบิูลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

และกรรมการตรวจสอบ หรือ 

 (5)  นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

2.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานไปยงัท่ีอยูด่า้นล่าง เพื่อตรวจสอบก่อน

วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  1 วนั 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์  

เลขท่ี  1468 ชั้ น 3 อาคารธาราพัฒนาการ  ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250  

3. กรณผู้ีเข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล 

 โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระทีเ่สนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

 

 

 

ท่ีอยู ่

  

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

เสนอในการประชุม 

 

 

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

73  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 จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

 

นายชวลติ อตัถศาสตร์  

ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

  

 

 

ท่ีอยู ่

 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

เสนอในการประชุม 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

69 ปี 

- นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฏหมายแห่ง         

เนติบณัฑิตยสภา 

- เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศองักฤษ  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

หนา้ 2 ของจาํนวน 3 หนา้ 

                                                                          

 

นายธีระ วภูิชนิน 

ตาํแหน่ง 

 

 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา  

 

 

ท่ีอยู ่

 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

เสนอในการประชุม 

 

 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

68  ปี 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั Wisconsin Stevens Point                 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 

 

ดร. ชัยวฒัน์ วบูิลย์สวสัดิ์ 

ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

 

 

ท่ีอยู ่

  

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

เสนอในการประชุม 

 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ     

และกรรมการตรวจสอบ  

71  ปี 

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College             

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of 

Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 6 
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หนา้ 3 ของจาํนวน 3 หนา้ 

                                                                          

 

นายโชติ โภควนิช  

ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

  

 

 

ท่ีอยู ่

 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

เสนอในการประชุม 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

75 ปี 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 

- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด        

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด                          

มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  

----------------------  

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธารา

พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอยีดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

----------------------  

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้      

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2561 ในวนัท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธารา

พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี 2560 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมท้ังรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท              

สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 วาระท่ี 3  พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 5 กนัยายน 2560 

ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 

 วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5  พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการเข้าดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 1. ช่ือกรรมการ : นายอรรถพร ข่ายม่าน  

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 2. ช่ือกรรมการ : นายชวลิต อตัถศาสตร์  

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 3. ช่ือกรรมการ : นายธีระ วภิูชนิน 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 4. ช่ือกรรมการ : นายโชติ โภควนิช 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 5. ช่ือกรรมการ : นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี        

31 ธันวาคม 2561 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

 

หมายเหตุ  

1.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2561 ในวันท่ี  19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4                              

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------  

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง เลอืกต้ังกรรมการ (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 กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

----------------------  

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (custodian) ใหก้บั      

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้      

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจําปี  2561 ในวันท่ี  19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)                                   

อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี 2560 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือ หุ้น  และงบกระแสเงินสด ท่ี ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  รวมท้ังรายงานผู้สอบบัญชีของ                        

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 3  พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2560 

ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2560 

 วาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5  พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการเข้าดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 1. ช่ือกรรมการ : นายอรรถพร ข่ายม่าน 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 2. ช่ือกรรมการ : นายชวลิต อตัถศาสตร์  

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 3. ช่ือกรรมการ : นายธีระ วภิูชนิน 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 4. ช่ือกรรมการ : นายโชติ โภควนิช 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 5. ช่ือกรรมการ : นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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วาระท่ี 6  พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี    

31 ธันวาคม 2561 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 9  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 10 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
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หมายเหตุ  

1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

 คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

 2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

 (1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 (2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3.  ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2561 ในวันท่ี  19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4                               

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------  

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง เลอืกต้ังกรรมการ (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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 แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบั

หนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

หากท่านผู ้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี  2560 ในแบบรูปเล่ม ซ่ึงมีเน้ือหา

เช่นเดียวกนักบัในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มน้ี และส่งกลบัมายงับริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่าง เพื่อจดัส่งให้

ท่านตามประสงคต่์อไป 

 แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 โทรศพัท ์:  0 2067 8261 / 8260 (สายตรง) หรือ 0 2067 8999 ต่อ 8261 / 8260 

 โทรสาร :  0 2067 9044 

 อีเมล ์:  ir@siammakro.co.th 

 จดหมาย : บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

   แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

   1468 ชั้น 3 อาคารธาราพฒันาการ  

   ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

   กรุงเทพมหานคร 10250 

 

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

ท่ีอยู ่   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท ์ ………………………………………………………. 

มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี (กรุณาทาํเคร่ืองหมายในช่อง □) 

□ รายงานประจาํปี 2560 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) 

□ รายงานประจาํปี 2560 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาองักฤษ) 
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แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 
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