เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.
ณ ห้ องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
เพือ่ ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ บาร์ โค้ ดมาในวันประชุ ม

งดแจกของชําร่ วย

เอกสารเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

19 มีนาคม 2562

เรื่ อง

ขอเชิ ญประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจําปี 2561 (ในรู ปแบบ QR Code) และแบบฟอร์ มลงทะเบียน (กรุ ณานํามา
ในวันประชุม)
2. สํ า เนารายงานการประชุ ม สามัญผู ถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี 2561 เมื่ อวันที่ 19 เมษายน 2561
จํานวน 1 ฉบับ
3. นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทาํ งานของผูส้ อบบัญชี
6. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุ น้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
7. เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งนํามาแสดงในวันประชุ ม
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ มอบฉันทะ
9. หนังสื อมอบฉันทะ จํานวน 3 ฉบับ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
10. แบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561

หน้า 1 ของจํานวน 13 หน้า
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 PHATTANAKAN ROAD, PHATTANAKAN, SUAN LUANG, BANGKOK 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888 เลขทะเบียน 0107537000521

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดั ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิ กา ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) อาคารธาราพัฒ นาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒ นาการ แขวงพัฒ นาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสิ ทธิ เข้า ร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี 2562 และ
สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2562
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้ส่งรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2561 (รายละเอี ยด
ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2) ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ประชุ ม รวมทั้งได้เผยแพร่ รายงานการประชุ มดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้
ตรวจทานความถู กต้องครบถ้วน รวมถึ งคัดค้านหรื อแก้ไขรายงานการประชุ ม แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ท่านใดคัดค้าน หรื อขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด
ในการกําหนดระเบียบวาระการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2562 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั ฯ เพื่อเรี ยนเชิญให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่
31 มกราคม 2562 โดยเมื่อครบกําหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ ถื อ หุ้ น และงบกระแสเงิ นสด ที่ผู้ ส อบบัญชี ต รวจสอบแล้ ว
รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น งบกําไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสดที่ผูส้ อบบัญชี
ตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง รายงานของผูต้ รวจสอบบัญชี ข องบริ ษ ัท สยามแม็ค โคร จํา กัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2562 วัน ที่ 20 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562 ได้
สอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ประจํางวดบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม

หน้าที่ 2 ของจํานวน 13 หน้า

2561 ตามที่ผสู ้ อบบัญชีฯ นําเสนอแล้ว มีความเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึง
เปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ค วามเห็ นว่า งบแสดงฐานะการเงิ น งบกํา ไรขาดทุ น งบกํา ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดที่ผสู ้ อบ
บัญชี ตรวจสอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงาน
ของผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2561 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
ผลการดําเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ปมีดงั นี้

รายได้รวม

(ล้านบาท)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2561
192,930

กําไรสุ ทธิ*

(ล้านบาท)

5,942

(บาทต่อหุ น้ )

1.24

ผลการดําเนินงานรวม

กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้

* หมายถึงกําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ

ฐานะทางการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สิ นทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

62,065

หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น - สุ ทธิ

(ล้านบาท)

42,808

(ล้านบาท)

19,257

การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่านมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน

หน้าที่ 3 ของจํานวน 13 หน้า

วาระที่ 2

พิจารณารับรองและรับทราบเรื่ องต่ างๆ ดังต่ อไปนี้
2.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่ อ รายงานผลการดํา เนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ในปี 2561 ให้ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น รั บ รอง
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
2.2 รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2561 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8
สิ งหาคม 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อรายงานการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลในปี 2561 ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับทราบเพื่อให้
เป็ นไปตามที่กฎหมายกําหนด
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้
2.1 รายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ควรได้รับการรั บ รอง
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่านมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
2.2 การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 เป็ นเรื่ องที่จะต้องแจ้งให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบตามกฎหมาย
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่านมติ
ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ

หน้าที่ 4 ของจํานวน 13 หน้า

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์และเหตุผล
นโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษัท ฯ กํา หนดไว้ว่ า หากไม่ มี ค วามจํา เป็ นอื่ น ใด
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี น โยบายที่ จ ะเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ จ่ า ย
เงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ที่หัก
ภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯโดยเริ่ มตั้งแต่รอบปี
บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็ นต้นไป และภายใต้ขอ้ กําหนดของบริ ษทั มหาชน
จํากัด บริ ษทั ฯ ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ
5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะ
เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ในรอบบัญชี พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวน
เงิน 5,942 ล้านบาท หรื อ 1.24 บาทต่อหุน้ และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน
1,920 ล้านบาท หรื อ 0.40 บาทต่อหุ ้น ในระหว่างปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ จึ งมี ผลกําไรเพีย ง
พอที่จะจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายสําหรับปี 2561 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ ้น
รวม 4,800 ล้านหุ ้น เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 2,688 ล้านบาท โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตรา
การจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมาดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ประจําปี
2561
(ปี ทีเ่ สนอ)
0.96
0.40
0.56

2560

2559

0.96
0.40
0.56

0.85
0.36
0.49

รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)

4,608

4,608

4,080

อัตราเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ

77.5%

74.6%

75.4%

รวมเงินปันผลจ่ ายต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่างกาล
- เงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ค วามเห็ นว่า บริ ษ ทั ฯ ควรประกาศจ่ า ยเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้า ย
ประจําปี 2561 ในอัตรา 0.56 บาทต่อหุ ้น รวม 4,800 ล้านหุ ้น เป็ นเงิ นปั นผลทั้งสิ้ น 2,688
หน้าที่ 5 ของจํานวน 13 หน้า

ล้านบาท อนึ่ ง จํานวนเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นส่ วนที่เพิ่มจากเงินปั นผลระหว่าง
กาลซึ่ งประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8
สิ ง หาคม 2561 และได้จ่า ยไปแล้วเมื่ อวันที่ 5 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.40 บาทต่อ หุ ้ น
เป็ นจํา นวน 1,920 ล้ า นบาท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลสํ า หรั บ ปี 2561 ทั้ง สิ้ น จํา นวน 4,608
ล้านบาท หรื อ 0.96 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 77.5 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2561 ซึี่ ่ งเป็ นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ และเนื่องจากเงินทุนสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 มียอดเท่ากับ 240 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริ ษทั ฯ
จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้มี ม ติ ก าํ หนดรายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้ นที่ มี สิ ท ธิ รับ เงิ น ปั น ผล
(Record Date) ในวันที่ 6 มี นาคม 2562 และกําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม
2562 ซึ่ งการให้สิทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่า
จะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่านมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ ง
ตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ฯ ข้อ ที่ 15 กํา หนดว่า ในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครั้ ง
ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุด
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จํานวนใกล้เคียงที่สุดถึ งส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลื อกเข้า รั บ
ตําแหน่ งอีกก็ได้ โดยในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 มีกรรมการที่ถึงกําหนด
ออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน ดังนี้
1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

หน้าที่ 6 ของจํานวน 13 หน้า

3. นายณรงค์ เจียรวนนท์
4. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
5. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลื อก
เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
ผ่า นระบบข่ า วของตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ และเผยแพร่ ห ลัก เกณฑ์ ก ารเสนอชื่ อ ดัง กล่ า ว
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติตามกฎบัต ร
คณะกรรมการสรรหาฯ โดยคํานึ งถึ งคุ ณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ ย วข้อง และ
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ความรู ้ ประสบการณ์ เพศ
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ความสามารถในการบริ หารกิ จการ
ของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง ผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่ งหน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา
จึ งเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 5 ท่านดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง
(นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอ
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่ อต่อไปนี้ เพื่อกลับเข้าดํา รง
ตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถ
ในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี (ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
1. ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ 7 ของจํานวน 13 หน้า

2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
3. นายณรงค์ เจียรวนนท์

กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ

4. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
5. นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กรรมการ
กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่านมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็ นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนด
ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
วาระที่ 5

พิจารณาเรื่ องค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ
ในรู ป ของเงิ นเดื อน เงิ นรางวัล เบี้ ย ประชุ ม บํา เหน็ จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะพิจารณาซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงาน หรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ ตามมาตรา 90 แห่ ง พระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั มหาชนจํา กัด กํา หนดให้ก ารจ่า ย
ค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
หน้าที่ 8 ของจํานวน 13 หน้า

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และคณะกรรมการชุ ดย่อย และ
การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุ รกิจใกล้เคียงกัน รวมถึง
สภาวการณ์ ทางธุ รกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอ
ให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ
สําหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดแจกแจงได้ดงั นี้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2561
บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/
เดือน
ปี
เดือน
ปี

1. ค่ าตอบแทนประจํา
155,000 1,860,000
- ประธานกรรมการ
140,000 1,680,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
115,000 1,380,000
- กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
100,000 1,200,000
- กรรมการ
15,000
180,000
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 1)
5,000
60,000
- กรรมการในคณะกรรมการชุ ดย่อย 1)
เสนอจ่าย 23.04 ล้านบาท
2. เงินโบนัสประจําปี
(เทียบเท่าร้อยละ 0.50
ของเงินปั นผลที่จ่าย
จากกําไรปี 2561)2)
ไม่มี
3. สิ ทธิประโยชน์ อื่น

155,000
140,000

1,860,000
1,680,000

115,000

1,380,000

100,000 1,200,000
15,000
180,000
5,000
60,000
23.04 ล้านบาท
(เทียบเท่าร้อยละ 0.50
ของ เงินปั นผลที่จ่ายจาก
กําไรปี 2560)
ไม่มี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นสําหรับงบกําไรสุ ทธิ ประจําปี
2561 โดยประธานกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้
กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคน

หน้าที่ 9 ของจํานวน 13 หน้า

ในกรณี ที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ได้พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลตามระเบียบวาระ
ที่ 3 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราหุ ้นละ 0.56 บาท ประกอบกับบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ นสําหรับปี 2561 จํานวน 4,608 ล้านบาท หรื อ
0.96 บาทต่อหุ ้น ดังนั้น เงิ นโบนัสประจําปี ที่ จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการบริ ษทั ฯ
สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 จะเท่ากับ 23.04 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนแล้ว มี ความเห็ นว่า ควรให้เสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการสําหรับปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ตามรายละเอียดที่ได้แจกแจงไว้ขา้ งต้น
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่านมติ
ให้ถื อคะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจํา นวนคะแนนเสี ย งทั้ง หมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรั บรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 120 กําหนดว่า “ให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญ
ประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุ กปี ในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากผลการ
ปฏิ บ ัติ ง าน ความเป็ นอิ ส ระ และค่ า ตอบแทนของผู ส้ อบบัญ ชี แ ล้ว เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ เสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี จ าก
บริ ษ ทั เคพี เอ็ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญชี จํา กัด ตามรายชื่ อดัง ต่ อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชี ข อง
บริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน้าที่ 10 ของจํานวน 13 หน้า

1. นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4068
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: 4 ปี (ปี 2557-2560)
2. นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 6112
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: ไม่มี
3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: ไม่มี
4. นางสาวสุ จิตรา มะเสนา
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8645
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: 1 ปี (ปี 2561)
ทั้ง นี้ ผู ส้ อบบัญ ชี ท่ี ไ ด้รั บ การเสนอชื่ อ ดัง กล่ า ว ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ และ/หรื อ ส่ ว นได้
ส่ วนเสี ย กับบริ ษทั ฯ/ บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องกับบุ คคล
ดังกล่าว
อนึ่ง ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรายอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด แทนได้ และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนสําหรับ
ผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าว เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 6,820,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 4.4
ของค่าสอบบัญชีในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทค่ าตอบแทน
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี

ปี 2562
(ปี ทีเ่ สนอ)
(บาท)
6,820,000

ปี 2561
(บาท)
6,530,000

เพิม่ ขึน้ (%)
4.4

หมายเหตุ
-

ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
1. ค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสิ นค้า
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ

-

ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทําลายสิ นค้า และค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริ งในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท้ งั ปี
หน้าที่ 11 ของจํานวน 13 หน้า

-

สําหรับบริ ษทั ร่ วม/บริ ษทั ย่อยที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศเมียนมา จีน สิ งคโปร์ ฮ่องกง กัมพูชา และ สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ ณ ปั จจุบนั ยังใช้ผสู ้ อบบัญชีทอ้ งถิ่นอยู่ เนื่องจากข้อจํากัดทางด้านภาษา อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุ มตั ิให้แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สํา หรั บ รอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอี ย ดดังกล่าว
ข้ า งต้ น (ข้ อ มู ล ประวั ติ แ ละประสบการณ์ ท ํ า งานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 5)
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่านมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมี สิ ทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ค วามเห็ นว่า สมควรบรรจุ วาระนี้ เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถาม (ถ้ามี) และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตอบข้อซักถาม หรื อชี้แจงผูถ้ ือหุ น้ และไม่
ควรพิจารณาเรื่ องอื่ นๆ อีกในวาระนี้ เนื่ องจากตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ ดีสํา หรั บ
บริ ษทั จดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ที่
ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะเรื่ องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดโดยรวม

ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสื อรายงานประจําปี 2561 ของบริ ษทั ฯ สามารถติดต่อขอรับได้
ที่ แผนกประสานงานตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ละนัก ลงทุ น สั ม พัน ธ์ บริ ษ ัท สยามแม็ ค โคร จํา กัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 อาคารธาราพัฒนาการ ชั้น 3 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
10250 โทรศัพท์ 0 2067 8999 ต่อ 8261/8255/8260 หรื อกรอกแบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี ปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อส่ งโทรสารไปที่หมายเลข 0 2067 9044 เพื่อทางบริ ษทั ฯ จะดําเนิ นการจัดส่ งให้ท่าน
ต่อไป

หน้าที่ 12 ของจํานวน 13 หน้า

ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่ วมประชุ มและออกเสี ยงแทนตนในการประชุ มครั้ งนี้
โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 9 หรื อท่านผูถ้ ือหุ น้ สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ดังมีรายชื่ อและรายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่ วม
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามผูถ้ ือหุน้ ได้
หากท่ า นผูถ้ ื อหุ ้น มี คาํ ถามที่ ตอ้ งการให้บริ ษทั ฯ ชี้ แจงในประเด็นของระเบี ย บวาระที่ นําเสนอในครั้ งนี้
สามารถส่ งคําถามล่วงหน้าได้ที่ ir@siammakro.co.th หรื อทางโทรสาร 0 2067 9044 โดยขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้น
ระบุช่ือ-สกุล พร้อมทั้งที่อยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งบริ ษทั ฯ จะได้รวบรวมคําถามเพื่อชี้แจง
ต่อไป
จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้างต้น โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ดให้
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่ วมประชุ มตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ของว่างและเครื่ องดื่ ม
ไว้รับรองผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม แต่ไม่ได้มีการแจกของชําร่ วย

ขอแสดงความนับถือ
โดยคําสัง่ ของคณะกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ....................................................
(นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กลุ )
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2067 8999 ต่อ 8261/8255/8260 โทรสาร 0 2067 9044

หน้าที่ 13 ของจํานวน 13 หน้า
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เวลาและสถานที่

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ของ
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ประชุ มเมื่ อ วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิ กา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริ ษ ทั สยามแม็ค โคร จํา กัด
(มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษทั ฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายโชติ โภควนิช
นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายประเสริ ฐ จารุ พนิช
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการที่ 1 และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโคร สายงาน
บริ หารการเงิน

กรรมการบริษทั ฯ ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี เลขานุการบริษทั ฯ
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม
ผู้สอบบัญชีของบริษทั ฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4068 และนางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่
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8645 แห่ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทั ฯ ที่เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวนิ โลบล ตั้งประสิ ทธิ์ แห่ ง บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด ทําหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและ
การนับคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
เริ่มการประชุม
นายอาสา สารสิ น กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ ทําหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
และมอบหมายให้ นางสาวศิริพร วิธานนิ ติธรรม ซึ่ งทําหน้าที่เป็ นเลขานุ การที่ ประชุ ม รายงานจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้า
ร่ วมประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม รายงานต่อที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ มาเข้าร่ วมประชุมรวม 138 ราย โดยเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ด้วยตนเองจํานวน 54 ราย และผูถ้ ือหุ ้นที่ รับมอบฉันทะจํานวน 84 ราย นับจํานวนหุ ้นได้ 4,734,456,164 หุ ้น จาก
จํานวนหุน้ ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 98.63450 ครบเป็ นองค์ประชุม
หมายเหตุ
ได้ มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มในระหว่ างการประชุม ทําให้ จาํ นวนผู้ถือหุ้ นที่ เข้ าร่ วมประชุมข้ างต้ นเปลี่ยนไป
ในแต่ ละระเบียบวาระ ทําให้ ท้ายที่ สุด มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุมรวม 150 ราย โดยเป็ นผู้ถือหุ้ นที่ มาด้ วยตนเอง
จํานวน 64 ราย และผู้ถือหุ้ นที่ รับมอบฉั นทะจํานวน 86 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 4,734,496,167 หุ้ น จากจํานวนหุ้ น
ทั้งหมด 4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63534
นอกจากนั้น ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเพิ่มระเบี ยบวาระการ
ประชุมและเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ ในช่วง
ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิ กายน 2560 ถึ งวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่ าวของตลาดหลักทรั พย์ฯ และเผยแพร่
หลักเกณฑ์การดําเนิ นการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอเพิ่มระเบี ยบวาระ
หรื อเพิ่มชื่อกรรมการแต่อย่างใด
สําหรับหลักเกณฑ์การออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนน และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม มีดงั ต่อไปนี้
ในการลงคะแนนเสี ยงแต่ ละระเบี ยบวาระซึ่ งใช้วิธีชูมือ สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ ไม่เห็ นด้วยหรื องดออกเสี ยง ให้กรอก
ความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ
จะเก็ บ บัต รลงคะแนนเฉพาะไม่ เ ห็ น ด้ว ย และงดออกเสี ย ง โดยจะไม่ เ ก็ บ บัต รสํา หรั บ กรณี เ ห็ น ด้ว ย ยกเว้น
การลงคะแนนเสี ยงในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้น
จากตําแหน่งตามระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็ นเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อให้การดําเนินการประชุมเป็ นไปตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ
จะเก็บ ใบลงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วยในทุกระเบียบวาระเมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ น เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสี ยงต่อไป
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ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ ง
ในการลงมติ ออกเสี ยงในระเบียบวาระที่ 1 ระเบียบวาระที่ 2 ระเบียบวาระที่ 3.1 ระเบียบวาระที่ 4 ระเบียบวาระที่ 5
และระเบี ยบวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิ ทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ในการลงมติออกเสี ยงในระเบียบวาระที่ 6 เกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ในการลงมติออกเสี ยงในระเบียบวาระที่ 8 และระเบียบวาระที่ 9 เกี่ยวกับการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับ
ของบริ ษทั ฯ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน
ในการนับคะแนน บริ ษทั ฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยงจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่ เข้า
ร่ วมประชุ ม และส่ วนที่ เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่ เห็นด้ว ยในระเบี ย บวาระนั้น ๆ ทั้ง นี้ ในการพิ จ ารณา
คะแนนเสี ย งดัง กล่ า ว จะคํา นึ ง ถึ ง การลงคะแนนเสี ยงที่ ผถู ้ ือหุ ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสื อมอบ
ฉันทะด้วย หากระเบียบวาระใดที่ไม่มีผใู ้ ดไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ประธานฯ จะสรุ ปว่าในระเบียบวาระนั้น ๆ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิตามที่เสนอ
สําหรับบัตรลงคะแนนเสี ยงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผูถ้ ือหุ น้ หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะได้อย่างชัดเจน
ว่าจะลงคะแนนเสี ยงไปในทางใด จะถือว่าเป็ นบัตรเสี ย เช่น การทําเครื่ องหมายทั้งในช่องเห็นด้วยและไม่เห็ นด้วย
หรื อทําเครื่ องหมายไม่ชดั เจน หรื อขีดฆ่าเครื่ องหมายใดโดยไม่ลงลายมือชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่านั้น เป็ นต้น
ทั้งนี้ ในบางระเบียบวาระประธานฯ อาจจะกําหนดวิธีการนับคะแนนเสี ยงเป็ นอย่างอื่นตามความเหมาะสม
ผูถ้ ื อ หุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะมี ค ะแนนเสี ย งหนึ่ ง เสี ย งต่ อ หนึ่ ง หุ ้น และเลขานุ ก ารที่ ประชุมจะประกาศผลการ
นับคะแนนในระเบียบวาระถัดไป
เนื่ อ งจากผูถ้ ื อ หุ ้นและจํา นวนหุ ้นที่ ผูถ้ ื อ หุ ้นถื ออยู่ซ่ ึ งมาประชุ มในวันนี้ ค รบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กาํ หนดในหนังสื อเชิญประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมือ่ วันที่ 21 เมษายน 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2560 ตามสําเนาที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติ รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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- เห็นด้วย

4,733,629,664

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

99.98184

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

860,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.01816

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบี ยบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ูถือหุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ มเพิ่ มจากขณะเปิ ดประชุ มอี ก 3 ราย ถื อหุ้ นจํานวน 33,500 หุ้ น
ทํา ให้ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาเข้ า ร่ วมประชุ มรวม 141 ราย นั บจํา นวนหุ้ นได้ 4,734,489,664 หุ้ น จากจํา นวนหุ้ นทั้ ง หมด
4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63520
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้ น และงบกระแสเงินสด ที่ผ้ ูสอบบัญชี ตรวจสอบแล้ ว รวมทั้ ง
รายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อยสิ้ นสุ ด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ รายงานต่ อที่ ประชุ มเพื่ อให้ที่ประชุ มพิ จารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุ น งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด ที่ ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว
รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั สยามแม็ค โคร จํา กัด (มหาชน) และบริ ษ ทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ตามสําเนาที่ส่งให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
เมื่อไม่มีผถู ้ ื อหุ ้นอื่นใดสอบถามเพิ่ มเติ ม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาและอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น
งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด ที่ผสู ้ อบ
บัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ โดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงมีมติ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสด
ที่ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั
ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,489,664

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000
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หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ าง ๆ ดังต่ อไปนี้

3.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่ม
ธุ รกิ จสยามแม็คโคร สรุ ปรายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี ที่ ผ่านมาตาม
รายละเอียดที่ ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 และสําเนางบแสดงฐานะการเงิ น งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด ที่ ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง
รายงานของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ส่ง
ให้แก่ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร และนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโคร
สายงานบริ หารการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นายนฤดล นวลนิ่ ม - ผูถ้ ื อหุ ้น สอบถามว่า โครงสร้ างรายได้ ในหน้า 123 ของรายงานประจําปี 2560 ซึ่ งแบ่ ง
ออกเป็ น 4 ประเภทนั้น ได้แก่
1.
2.
3.
4.

ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเองในประเทศและต่างประเทศ
ให้บริ การด้านการบริ หารด้านเทคนิคและสนับสนุน
นําเข้าและจําหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น
ร้านอาหารและร้านค้าปลีกขนาดเล็ก

โดยรายได้หลักมาจากศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) ซึ่ งเข้าใจว่า บริ ษทั ฯ
จะขยายการให้บริ การในรู ปแบบของธุ รกิจบริ การด้านอาหาร (Food Service) มากกว่ารู ปแบบเดิม (Cash & Carry)
ดังนั้น มีความเป็ นไปได้หรื อไม่ที่จะแยกรายได้ของธุรกิจบริ การด้านอาหารออกจากรู ปแบบเดิม
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ชี้ แจงว่า บริ ษทั ฯ ได้แยกรายละเอียดโดยสรุ ปไว้แล้วในหน้า 94 ของเอกสารสิ่ งที่ ส่งมา
ด้วย 2 (หรื อหน้า 64 ในฉบับภาษาอังกฤษ) โดยได้แบ่งรายได้ตามรู ปแบบธุ รกิ จ ดังนี้ ในช่ องแรกเป็ นรายได้และ
ผลการดําเนิ นงานของธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) และช่องที่สอง
เป็ นรายได้และผลการดําเนินงานของธุรกิจบริ การด้านอาหาร (Food Service)
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงเพิ่มเติ มว่า ธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง (Cash &
Carry) และธุ รกิจบริ การด้านอาหาร (Food Service) นั้นให้บริ การอยู่ในพื้นที่ของศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าเดียวกัน ซึ่ งจะ
มีลูกค้าทุกกลุ่มปะปนกันไป จึ งเป็ นไปได้ยากที่ จะแยกรายได้แบบแน่ นอนระหว่างธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบ
ชําระเงิ นสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) และธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร (Food Service) ดังนั้น บริ ษทั ฯ จะ
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คํานวนรายได้โดยประมาณการกลุ่มลูกค้าโดยแยกประเภทลูกค้า (ลูกค้ากลุ่มโชห่ วย/ ลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร/ ลูกค้า
กลุ่มผูใ้ ห้บริ การทัว่ ไป) โดยพิจารณาจากขนาดของพื้นที่ ดังนี้ หากบริ ษทั ฯ ต้องการเน้นลูกค้ากลุ่มโชห่ วย ซึ่ งลูกค้า
กลุ่มนี้ จาํ เป็ นต้องใช้พ้ืนที่การขายจํานวนมาก บริ ษทั ฯ จะสร้างศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าขนาดใหญ่ โดยเน้นพื้นที่ในการ
ให้บริ การแก่ลูกค้าแบบโชห่ วยประมาณร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ ท้ งั หมด โดยที่ เหลืออีกประมาณร้อยละ 30 ของ
พื้ น ที่ ท้ ัง หมด จะเน้น ลู ก ค้า กลุ่ ม ร้ า นอาหาร ถ้า บริ ษ ัท ฯ ต้อ งการเน้น ลู ก ค้า กลุ่ ม ร้ า นอาหาร บริ ษ ัท ฯ จะสร้ า ง
ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าในขนาดที่ เล็กลง โดยเน้นพื้นที่ ให้บริ การลูกค้ากลุ่มร้านอาหารในปริ มาณร้อยละ 70 - 80 ของ
พื้นที่ท้ งั หมด และที่เหลือร้อยละ 20 จะสําหรับกลุ่มโชห่ วย และจะเปิ ดเฉพาะในพื้นที่ที่มีร้านอาหารตั้งอยู่มาก และ
หากต้องการให้แยกรายได้และผลการดําเนิ นงานของกลุ่มลูกค้าสําหรับธุ รกิ จศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบชําระเงิ นสด
และบริ การตนเอง (Cash & Carry) และธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร (Food Service) จะไม่สามารถเห็นภาพหรื อแยก
รายละเอียดได้อย่างแน่ชดั เพราะลูกค้าทุกกลุ่มปะปนอยูใ่ นศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าเดียวกัน
นายนฤดล นวลนิ่ ม - ผูถ้ ื อ หุ ้น สอบถามเพิ่ มเติ มเกี่ ย วกับ การลงทุ น ในประเทศกัมพูช าและประเทศอิ นเดี ย ว่ า
จุดคุม้ ทุนของการลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดียนั้น มีจุดคุม้ ทุนอยู่ที่กี่สาขา และบริ ษทั ฯ ได้เตรี ยม
ความพร้อมไว้อย่างไรบ้าง
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่า สําหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชา ตอนนี้บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) แล้ว จํานวน 1 แห่งในกรุ งพนมเปญ ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
จากชาวกัมพูชา โดยจุดคุม้ ทุนสําหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชาอยู่ที่ 4 - 5 สาขา ซึ่ งขณะนี้ บริ ษทั ฯ อยู่ระหว่าง
เตรี ยมความพร้อมจะเปิ ดอีก 2 สาขาในต้นปี 2562 โดยมีความตั้งใจจะเปิ ดให้ครบ 5 สาขาภายในต้นปี 2563 ทั้งนี้
การเปิ ดสาขาในประเทศกัมพูชาจะค่อนข้างยากและใช้เวลานาน เพราะมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องจํานวนมาก
สําหรับการลงทุนในประเทศอินเดี ย มีจุดคุม้ ทุนการลงทุนอยู่ที่ 4 - 5 สาขา ทั้งนี้ การจะเปิ ดศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าใน
ประเทศอิ นเดี ย มี ค่ า ใช้จ่า ยสู งมาก ดังนั้น บริ ษ ทั ฯ จึ งวางแผนเปิ ดศู นย์จาํ หน่ า ยสิ นค้า ในอาคารที่ ส ร้ างไว้แล้ว
โดยไม่ ไ ด้เ ป็ นศู นย์จาํ หน่ า ยสิ นค้าที่ ส ร้ า งแบบแยกตัวออกมา (Stand Alone) ซึ่ งอาจมี พ้ื นที่ ข นาด 3,000 - 5,000
ตารางเมตร ขึ้นอยูก่ บั ขนาดของพื้นที่ โดยมีจุดคุม้ ทุนประมาณ 4 ปี เนื่องจากศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าจะมีขนาดเล็ก
นายสุ รเชษฐ์ ศรี วฒั นกุลวงศ์ - ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามว่า บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมความพร้อมในการรับมือกับยุคดิจิทลั
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทลั และเทคโนโลยีเป็ นสิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยบริ ษทั ฯ
ได้เ ตรี ย มพร้ อมรั บมื อ ดังนี้ (1) จัด ทํา ระบบ Big Data ซึ่ งใกล้จะเสร็ จสมบู ร ณ์ แ ล้ว โดยมี ฐานลูกค้า ประมาณ 3
ล้านราย (2) สําหรับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-commerce) บริ ษทั ฯ ใช้รูปแบบธุ รกิจแบบ O2O (Online to Offline)
(3) ปรับให้มี digital transformation ภายในองค์กร และ (4) วางแผนจะใช้ระบบ E-wallet/ E-money ในการซื้ อขาย
สิ นค้า โดยเตรี ยมจะทดลองเปิ ดใช้สาํ หรับลูกค้าบางกลุ่มก่อน เนื่ องจากลูกค้าของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นลูกค้ากลุ่ม
โชห่วย ดังนั้น การนําดิจิทลั และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ บริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องค่อยเป็ นค่อยไปโดยพิจารณาถึงความพร้อม
ของลูกค้าเป็ นหลักด้วย
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสาขาในประเทศไทยเพิ่มกี่สาขา และส่ วนมากเป็ น
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การซื้ อหรื อเช่าที่ดิน/อาคาร ขนาดกี่ตารางเมตร และช่วงใดที่ธุรกิจของบริ ษทั ฯ มีผลประกอบการที่ดี
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่าในปี 2560 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสาขาจํานวน 8 สาขา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สาขาจังหวัดกาฬสิ นธุ์ ในเดือนเมษายน
สาขาอุดมสุ ข กรุ งเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม
สาขาทองหล่อ กรุ งเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม
สาขาสัมมากร กรุ งเทพมหานคร ในเดือนสิ งหาคม
สาขาศิริมงั คลาจารย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนสิ งหาคม
สาขาจังหวัดพิจิตร ในเดือนตุลาคม
สาขาจังหวัดปทุมธานี ในเดือนพฤศจิกายน
สาขาบดินทรเดชา กรุ งเทพมหานคร ในเดือนธันวาคม

ซึ่ งส่ วนใหญ่ศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าที่ บริ ษทั ฯ เปิ ดดําเนิ นการในระยะหลัง จะใช้วิธีการเช่ าที่ ดิน และจะเปิ ดเป็ นศูนย์
จําหน่ายสิ นค้ารู ปแบบเล็กขนาดพื้นที่ ประมาณ 1,000 ตารางเมตร ซึ่ งใช้พ้ืนที่ 2 ไร่ โดยประมาณ สําหรับธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่จะมีผลประกอบการที่ดีในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2
นายสุ เมธ วัฒนรังสรรค์ - ผูถ้ ือหุน้ สอบถามว่า การลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดีย รัฐบาลของประเทศ
นั้น ๆ มีกฎระเบียบอย่างไร มีขอ้ บังคับให้ช่วยสนับสนุนสิ นค้าจากผูจ้ ดั หาสิ นค้าท้องถิ่นหรื อไม่ และคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการสนับสนุนสิ นค้าจากประเทศไทยอย่างไร
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ ชี้แจงว่า ในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดีย ไม่มีกฎหมายที่บงั คับให้ศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้า
ของต่างชาติตอ้ งช่วยสนับสนุนสิ นค้าจากผูจ้ ดั หาสิ นค้าท้องถิ่น แต่บริ ษทั ฯ มีนโยบาย คือ เมื่อไปเปิ ดศูนย์จาํ หน่ าย
สิ นค้าที่ใด จะให้การสนับสนุนสิ นค้าในท้องถิ่น ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานของบริ ษทั ฯ และตรงตามความต้องการ
ของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในประเทศกัมพูชา สิ นค้าจากประเทศไทยจะเป็ นที่นิยมมาก บริ ษทั ฯ จึงได้ส่งออกสิ นค้า
จากประเทศไทยไปขายจํานวนมากด้วย ส่ วนในประเทศอินเดียนั้น เนื่ องจากวัฒนธรรมทางด้านอาหารที่ แตกต่าง
จากประเทศไทย บริ ษทั ฯ จึ งมี แผนที่ จะส่ งออกเฉพาะสิ นค้าภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ (Own Brand) ไปขายที่
อินเดีย
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่นใดสอบถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุ มพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่ ายบริ หาร
เกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ข้างต้น
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติ รับรองรายงานของ
ฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,495,767

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000
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หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 2 อีก 7 ราย ถือหุ้นจํานวน 6,103 หุ้น ทําให้
มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ ม รวม 148 ราย นั บ จํ า นวนหุ้ นได้ 4,734,495,767 หุ้ น จากจํ า นวนหุ้ นทั้ ง หมด
4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63533
3.2 รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ประกาศจ่ าย
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษทั ฯ ครั้งที่ 3/2560 เมือ่ วันที่ 8 สิ งหาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่ม
ธุ ร กิ จ สยามแม็ค โคร รายงานต่ อ ที่ ประชุ ม เกี่ ย วกับ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น ของบริ ษ ทั ฯ
เพื่อรับทราบ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8
สิ งหาคม 2560 มีมติ อนุ มตั ิ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีของบริ ษทั ฯ สําหรับงวด
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท สําหรับจํานวนหุ น้ ทั้งหมด
จํานวน 4,800,000,000 หุน้ เป็ นเงินปันผลรวมทั้งสิ้ น 1,920,000,000 บาท โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน
2560
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
ที่ ประชุ มรั บทราบการประกาศจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 5 กันยายน 2560
ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2560
หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 3.1
ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํ ารอง

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - กลุ่ม
ธุ รกิ จสยามแม็คโคร รายงานต่อที่ ประชุ มเกี่ ยวกับการประกาศจ่ายเงิ นปั นผลและการจัดสรรเงิ นกําไรไว้เ ป็ นทุ น
สํารองของบริ ษทั ฯ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รายงานต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติ ขออนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลงวด
สุ ดท้ายประจําปี 2560 จํานวน 0.56 บาทต่ อ 1 หุ ้น ให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นสามัญทั้งหมด รวมทั้งสิ้ น 4,800,000,000 หุ ้น
รวมเป็ นเงิ นปั นผลที่ จะจ่ ายในคราวนี้ เป็ นเงิ นทั้งสิ้ น 2,688,000,000 บาท โดยกําหนดจ่ ายเงิ นปั นผลในวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 ดังนั้น เมื่อรวมกับเงิ นปั นผลระหว่างกาลที่ ได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 จํานวน 0.40
บาทต่อหุ ้น รวมเป็ นเงิ นปั นผลสําหรับปี 2560 ทั้งสิ้ น จํานวน 4,608,000,000 บาท หรื อ 0.96 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ น
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ร้อยละ 74.6 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2560 และขออนุมตั ิไม่ตอ้ งจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจาก
เงินทุนสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากับ 240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า เหตุใดเงินปั นผลถึงไม่มากเมื่อเทียบกับราคาหุ น้ ที่สูงมาก สาเหตุมา
จากการขยายสาขาหรื อไม่ และเมื่อมีการขยายสาขา ผูจ้ ดั หาสิ นค้าของบริ ษทั ฯ จะให้บริ การส่ งสิ นค้าไปยังศู นย์
จําหน่ายสิ นค้าทุกสาขาหรื อไม่ นอกจากนี้ ระยะการคุม้ ทุนของแต่ละสาขาอยูท่ ี่กี่ปี
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงว่า เงิ นปั นผลที่ บริ ษทั ฯ ประกาศจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนร้อยละ
74.6 ของกําไรสุ ทธิ สาํ หรับปี 2560 นั้น ค่อนข้างสูงมากแล้ว โดยเมื่อครั้งที่บริ ษทั ฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ฯ แจ้ง
ว่าบริ ษทั ฯ มีนโยบายจะจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นประมาณร้ อยละ 40 เท่านั้น ในส่ วนของการจัดหาสิ นค้า แก่
สาขาของบริ ษทั ฯ นั้น บริ ษทั ฯ จะพิ จารณาว่า สิ นค้านั้น ๆ ใช้ได้ในทุ กท้องที่ หรื อไม่ ถ้าใช่ ผูจ้ ดั หาสิ นค้า ของ
บริ ษทั ฯ ก็จะให้บริ การส่ งสิ นค้าไปยังสาขานั้นด้วย แต่ถา้ เป็ นสิ นค้าประจําท้องถิ่น บริ ษทั ฯ ก็จะสนับสนุนผูจ้ ดั หา
สิ นค้าประจําท้องถิ่น สําหรับระยะเวลาคุม้ ทุนของแต่ละสาขาอยูท่ ี่ 7 ปี ขึ้นไป
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่ นใดสอบถามเพิ่ มเติ ม ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาและอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลงวด
สุ ดท้ายประจําปี 2560
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติ อนุ มตั ิ ให้ประกาศ
จ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี 2560 ในอัตรา 0.56 บาทต่อ 1 หุ น้ รวม 4,800,000,000 หุ น้ เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น
2,688,000,000 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และอนุมตั ิให้บริ ษทั ฯ ไม่ตอ้ งจัดสรรเงิน
สํ า รองตามกฎหมายเพิ่ ม ขึ้ นอี ก เนื่ อ งจากเงิ น สํ า รองตามกฎหมาย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 มี ย อดเท่ า กับ
240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,495,767

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 3.1
ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตาม
วาระ

ประธานฯ ขอให้นางสาวศิริพร วิธานนิ ติธรรม เลขานุการที่ประชุม แถลงรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
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กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
นางสาวศิ ริพร วิธานนิ ติธรรม แถลงต่ อที่ ประชุ มว่า ตามข้อบังคับ ข้อ 15 ของบริ ษทั ฯ กําหนดว่าในการประชุ ม
สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุด
เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง ถ้าจํานวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคี ยง
ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้
กรรมการของบริ ษทั ฯ ครบวาระที่จะต้องออกจากตําแหน่งจํานวน 5 ท่าน ได้แก่
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4. นายโชติ โภควนิช
5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั ฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเผยแพร่ หลักเกณฑ์การดําเนิ นการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า ซึ่ งปรากฏ
ว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดเสนอชื่ อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระเบี ยบวาระนี้ ได้พิจารณาตามความเห็ นของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ควรได้รั บ เลื อ กตั้ง กลับ เข้า ดํา รงตํา แหน่ ง เดิ ม ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากเป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ เ หมาะสม และ
มีความสามารถในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี ได้แก่
1. นายอรรถพร ข่ายม่าน
2. นายชวลิต อัตถศาสตร์
3. นายธี ระ วิภูชนิน
4. นายโชติ โภควนิช
5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิ ส ระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ

ทั้งนี้ ในกรณี นายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทนนั้น มีคุณสมบัติหนึ่งข้อที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. (“เกณฑ์ฯ”) กล่าวคือ กรรมการอิสระต้องไม่
เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ น
กว่า 2 ล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า สามารถพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติ ด้วยเหตุผล
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ดังต่อไปนี้
(ก) นายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็ นกรรมการผูจ้ ดั การของบริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จํากัด และ
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จํากัด ซึ่ งให้บริ การทางกฎหมายแก่บริ ษทั ฯ โดยได้รับค่าบริ การ
เกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่ งลักษณะการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายดังกล่าวมีผลทําให้นาย
ชวลิต อัตถศาสตร์ มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ฯ ที่กาํ หนดไว้
(ข) นายชวลิต อัตถศาสตร์ มีความรู ้เป็ นอย่างดีเกี่ ยวกับกิ จการของบริ ษทั ฯ และกฎระเบี ยบของหน่วย
ราชการต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับกิ จการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ และ/หรื อ กิ จการ
ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งทําให้บริ ษทั ฯ สามารถเตรี ยมการและปฏิบตั ิตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
และทันท่วงที รวมทั้งสามารถดําเนินการป้ องกันผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อบริ ษทั ฯ
ได้ ดังนั้น บริ ษทั ฯ เห็นสมควรให้นายชวลิต อัตถศาสตร์เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ อยูต่ ่อไป
(ค) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ มี ค วามเห็ น ว่ า การแต่ ง ตั้ง นายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การปฏิบตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
(ง) บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวข้างต้นไว้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในวาระการพิจารณาและ
แต่งตั้งนายชวลิต อัตถศาสตร์ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าวข้างต้น
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบี ยบวาระนี้ และนายธี ระ วิภูชนิ น กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นายพัฒนา สันตานนท์ - อาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ สอบถามว่าคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้มี
การหารื อเรื่ องกรรมการอิสระที่ปฏิบตั ิหน้าที่เกิน 9 ปี หรื อไม่ และในอนาคตมีนโยบายกําหนดระยะเวลาการดํารง
ตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้หรื อไม่
นายธี ระ วิภูชนิ น ชี้ แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้มีการหารื อเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าวแล้ว
โดยได้กาํ หนดระยะเวลาการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระไว้ไม่เกิ น 9 ปี โดยเริ่ มนับระยะเวลาปี ที่ 1 ตั้งแต่ปี
2560
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ อื่นใดสอบถามเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่ ง
แทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล
อนึ่ ง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายชื่ อ
ดังต่อไปนี้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษทั ฯ
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1.

2.

3.

4.

5.

นายอรรถพร ข่ ายม่ าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,708,901,967 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.45942
- ไม่เห็นด้วย

1,805,700

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.03814

- งดออกเสี ยง

23,788,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50244

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกํ า หนด
ค่ าตอบแทน ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,708,954,267 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.46052
- ไม่เห็นด้วย

1,753,400

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.03703

- งดออกเสี ยง

23,788,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50244

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

นายธี ร ะ วิ ภู ช นิ น กรรมการอิ ส ระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,708,954,267 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.46052
- ไม่เห็นด้วย

1,753,400

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.03703

- งดออกเสี ยง

23,788,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50244

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

นายโชติ โภควนิ ช กรรมการอิ ส ระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ
ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,710,707,667 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
99.49756
- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

23,788,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50244

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสั ทธาวรกุล กรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย
4,708,941,267 เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ

99.46025

- ไม่เห็นด้วย

1,766,200

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.03730

- งดออกเสี ยง

23,788,400

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.50245

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มจากระเบียบวาระที่ 3.1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจํานวน 100 หุ้น ทําให้
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มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นมาเข้ าร่ วมประชุ ม รวม 149 ราย นั บ จํ า นวนหุ้ นได้ 4,734,495,867 หุ้ น จากจํ า นวนหุ้ นทั้ ง หมด
4,800,000,000 หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63533
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการที่ประชุม แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561
นางสาวศิ ริพร วิธานนิ ติธรรม แถลงต่อที่ ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 กําหนดให้กรรมการมี สิทธิ
ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อตามที่ ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอน หรื อวางเป็ น
หลัก เกณฑ์ และกํา หนดไว้เ ป็ นคราว ๆ ไป หรื อ จะให้มี ผ ลตลอดไปจนกว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ และไม่
กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในอันที่
จะได้รับค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ ในฐานะที่ เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ และตามที่ ที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ื อ หุ ้นประจํา ปี 2560 เมื่ อวันที่ 21 เมษายน 2560 ได้อนุ มตั ิ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ทั ฯ ตามตํา แหน่ ง ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
ค่ าตอบแทนสํ าหรับปี 2560
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนประจํา
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
2. เงินโบนัสประจําปี
3. สิ ทธิประโยชน์ อนื่

บาท/ท่ าน/เดือน

บาท/ท่ าน/ปี

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
10.20 ล้านบาท
ไม่มี

คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนแล้ว
มีความเห็นว่า ควรกําหนดค่าตอบแทนประจําสําหรับปี 2561 ให้แก่คณะกรรมการ เท่ากับค่าตอบแทนประจําสําหรับ
ปี 2560 และกําหนดเงินโบนัสประจําปี 2560 ให้กบั คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เป็ นเงินจํานวน 23,040,000 บาท โดยมี
รายละเอียดแจกแจง ดังนี้
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องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่ าตอบแทนประจํา
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- กรรมการ
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 1)
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย 1)
2. เงินโบนัสประจําปี

3. สิ ทธิประโยชน์ อนื่

ปี 2561 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2560
บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/
เดือน
ปี
เดือน
ปี
155,000 1,860,000 155,000 1,860,000
140,000 1,680,000 140,000 1,680,000
115,000 1,380,000 115,000 1,380,000
100,000 1,200,000 100,000 1,200,000
15,000
180,000
15,000
180,000
5,000
60,000
5,000
60,000
เสนอจ่าย 23.04 ล้านบาท
10.20 ล้านบาท
(เทียบเท่าร้อยละ 0.50
(เทียบเท่าร้อยละ 0.25
ของเงินปั นผลที่จ่ายจาก ของ เงินปั นผลที่จ่ายจาก
กําไรปี 2559)
กําไรปี 2560) 2)
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คิ ดเป็ นอัตราร้ อยละ 0.50 ของเงิ นปั นผลที่ มีก ารจ่ายให้ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น จากงบกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 โดยประธานกรรมการ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคน

ทั้งนี้ มาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็ นไป
ตามมติ ของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นางสาวสมโรจน์ โชติ นนั ทกานนท์ - ผูถ้ ือหุ ้น สอบถามว่าทําไมจึ งมีการเพิ่มเงิ นโบนัสประจําปี สําหรับกรรมการ
ในอัตราที่สูงขึ้นมากจากปี ที่แล้ว ซึ่ งเป็ นจํานวนมากกว่าสิ บล้านบาท
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล ชี้ แจงว่า ในปี ที่แล้วบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินโบนัสประจําปี สําหรับกรรมการในอัตราที่ต่าํ เกินไป
เมื่อพิจารณาจากอัตราการจ่ายเงิ นค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั อื่น ๆ ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
อัตราการจ่ายเงิ นปั นผลที่ จ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น จึ งเห็นว่าบริ ษทั ฯ ควรกําหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้
สอดคล้องกับบริ ษทั อื่น ๆ ที่อยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ฯ และอัตราดังกล่าวเป็ นอัตราที่บริ ษทั ฯ สามารถจ่ายได้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ อื่นใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี
2561
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ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (มติ 2 ใน 3 เท่ากับ 3,156,330,578 หุ ้น หรื อเท่ากับร้อยละ 66.66667) มีมติ อนุ มตั ิ ให้
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,239,867

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

99.99459

- ไม่เห็นด้วย

256,000

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00541

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล รองประธานกรรมการที่ 2 และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่ม
ธุ รกิ จสยามแม็คโคร รายงานต่ อที่ ประชุ มเกี่ ยวกับ การแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี แ ละกําหนดค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จํากัด กําหนดให้
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจําปี แต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุ กปี ในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
เนื่ องจาก นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4068 นางมัญชุ ภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ นางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่ งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ ได้ครบ
วาระที่จะต้องออกจากตําแหน่ง คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
มี ความเห็ นว่า ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นควรพิ จารณาแต่ งตั้งนายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิ ศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4068
นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4323 และนางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว
ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตอื่นของบริ ษทั
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แทนได้ โดยกําหนดค่าตอบแทนสําหรั บผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิ น
6,530,000 บาท ซึ่ งเพิ่ มขึ้ นในอัตราร้ อยละ 9.6 ของค่ าตอบแทนสํา หรั บปี 2560 ซึ่ งค่ าตอบแทนดังกล่า วไม่ ร วม
ค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทําลายสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่ งไม่
เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท้ งั ปี
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จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริ หารการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นางสาวนุชนาถ ยังชนะ - ผูถ้ ือหุ น้ สอบถามว่า ปกติในการตรวจสาขาของบริ ษทั ฯ ผูส้ อบบัญชี จะเพียงแค่สุ่มตรวจ
เท่านั้น ใช่หรื อไม่ และที่ผา่ นมาการจัดทํางบการเงิน ผูส้ อบบัญชีประเมินการจัดทํางบการเงินจากรายได้บริ ษทั ฯ ใช่
หรื อไม่
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ชี้ แจงว่า โดยปกติผสู ้ อบบัญชี จะสุ่ มตรวจสาขา เพื่อทําเรื่ องประเมินความเสี่ ยง โดยตรวจ
แบบประเมินความเสี่ ยง และแบบ Sampling รวมทั้งเมื่อบริ ษทั ฯ มีสาขาเพิ่มขึ้ นในต่างประเทศ ก็จะต้องมีการทํา
งบการเงินรวม ฉะนั้น ผูส้ อบบัญชี จะมีความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น ในเรื่ องของการประเมินค่าบริ การในการจัดทํางบการเงิน
นั้น ผูส้ อบบัญชีจะประเมินจากความซับซ้อนของธุรกิจและความเสี่ ยงที่ผสู ้ อบบัญชีจะได้รับเป็ นหลัก
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ น้ อื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ สําหรับระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้ อบบัญชีดงั กล่าว
ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง มี มติ แต่ งตั้งนายเจริ ญ
ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112 นาย
วีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4323 และนางสาวสุ จิตรา มะเสนา ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
8645 แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แทนได้ และอนุมตั ิค่าตอบแทน
สําหรับผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าวเป็ นจํานวนเงิน 6,530,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9.6 ของค่าตอบแทนสําหรับ
ปี 2560 ซึ่ งค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ ในการทําลายสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ งในระหว่างการตรวจสอบซึ่ งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท้ งั ปี ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,495,867

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 5
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ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริ ษัทฯ
ในข้ อ 3

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิธานนิ ติธรรม เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3
นางสาวศิ ริพร วิธานนิ ติธรรม รายงานว่า ปั จจุบนั วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ที่ ปรากฏอยู่ในหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ข้อ 3 และสําเนาแนบท้ายหนังสื อรับรอง ยังไม่ครอบคลุมถึงการค้าเมล็ดพันธ์พืชควบคุม จึงจําเป็ นต้องแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ข้อ 3 และสําเนาแนบท้ายหนังสื อรับรอง ดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสื อเชิ ญประชุมเมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2561 เพื่อเป็ นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
สําหรับรายละเอียดวัตถุประสงค์ในแบบ บมจ 002 นั้น เป็ นการนําวัตถุประสงค์เดิมทั้ง 64 ข้อ ซึ่ งได้เคยจดทะเบียน
ต่อกระทรวงพาณิ ชย์ไว้แล้ว มาพิมพ์ซ้ าํ โดยเพิ่มข้อ 65 เกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม
อย่างไรก็ตาม ในวัตถุประสงค์เดิมข้อ 21 ซึ่ งระบุวา่ “ประกอบกิจการนําเที่ยวรวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนําเที่ยว
ทุกชนิ ด” นั้น บริ ษทั ฯ มิได้ประกอบกิ จการดังกล่าว และในปั จจุบนั มีระเบี ยบสํานักงานทะเบี ยนหุ ้นส่ วนบริ ษทั
กลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ ้นส่ วนและบริ ษทั ระบุหา้ มไม่ให้มีวตั ถุประสงค์เกี่ยวกับธุ รกิ จนําเที่ยว เว้นแต่จะ
ได้ความเห็ นชอบให้ประกอบธุ รกิ จการดังกล่าวจากกรมการท่ องเที่ ยว โดยนายทะเบี ยนจะมี คาํ สั่งให้ตดั ข้อ 21
ดังกล่าวออกทั้งข้อ ซึ่ งจะมีผลกระทบต่อหนังสื อบริ คณห์สนธิ บริ ษทั ฯ กล่าวคือ จํานวนข้อในวัตถุประสงค์ท้ งั หมด
จะเปลี่ยนจาก 65 ข้อเป็ น 64 ข้อ โดยนายทะเบียนจะให้เลื่อนข้อ 22-65 เป็ นข้อ 21-64
ดังนั้น จึงต้องขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 3 และตัดข้อ 21 เดิมเกี่ยวกับการประกอบธุ รกิจนําเที่ยว และเลื่อนข้อ 22-64 เดิม เป็ นข้อ 21-63 รวมทั้ง
เพิ่มวัตถุประสงค์ขอ้ 64 ดังนี้
“(64) ประกอบกิจการค้ าเมล็ดพันธุ์พชื ควบคุม”
ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดให้การแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ตอ้ งได้รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
เพื่อเป็ นการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งมี ผูถ้ ื อหุ ้นได้
ซักถามในระเบียบวาระนี้ และนางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริ หารการเงิน ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว โดยสรุ ปได้ ดังนี้
นายปริ ญญ์ นิมมานนิตย์ - ผูร้ ับมอบฉันทะ สอบถามว่า การประกอบธุรกิจค้าเมล็ดพันธ์พืชควบคุมเป็ นอย่างไร และ
ขอให้ช่วยอธิ บาย
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นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ ชี้ แจงว่า เนื่ องจากบริ เวณด้านหน้าศูนย์จาํ หน่ายสิ นค้าแม็คโครยังมีพ้ืนที่ว่างที่ยงั ไม่ได้ใช้
งานอยู่ และในกลุ่มของบริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ คือ บริ ษทั เจียไต๋ จํากัด มีการประกอบกิ จการค้าเมล็ดพันธุ์
พื ช เพื่ อเป็ นการใช้พ้ื นที่ ว่างให้เป็ นประโยชน์ และเพิ่ มรายได้ บริ ษทั ฯ จึ งได้วางแผนจะใช้พ้ื นที่ ดงั กล่าวเป็ นที่
สําหรับการค้าเมล็ดพันธุ์พืช และเนื่ องจากเมล็ดพันธุ์พืชบางชนิ ดเป็ นเมล็ดพันธุ์ควบคุม บริ ษทั ฯ จึงจําเป็ นจะต้อง
เพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสื อรับรองให้ชดั เจนเพื่อให้สามารถจําหน่ายเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมได้
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นอื่นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มวัตถุประสงค์ และการแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3 ตามรายละเอียด ดังกล่าว
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ ม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,550,872,125 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมตั ิการ
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,496,167

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มจากระเบียบวาระที่ 5 อีก 1 ราย ถือหุ้นจํานวน 300 หุ้น ทําให้ มี
ผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมรวม 150 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,734,496,167 หุ้น จากจํานวนหุ้ นทั้งหมด 4,800,000,000
หุ้นหรื อเท่ ากับร้ อยละ 98.63534
ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 22 และข้ อ 30

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวศิริพร วิธานนิ ติธรรม เลขานุการที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 และข้อ 30
นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557
เรื่ อง การประชุ มผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิ กส์ ประกอบกับคําชี้ แจงกรมพัฒนาธุ ร กิ จการค้า เรื่ องการประชุ มผ่า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ของห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบี ยน บริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัด สมาคมการค้าและหอการค้า ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ได้อนุญาตให้บริ ษทั
มหาชนจํากัดสามารถประชุ มผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ได้ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั
นอกจากนี้ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุ รกิ จ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100
เรื่ องการให้สิทธิ ผถู ้ ือหุ น้ เรี ยกประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ทําให้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 30 ซึ่ งกําหนดตาม
กฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงั คับได้ต่อไป เนื่ องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว จึงจําเป็ นต้องแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว
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ทั้งนี้ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด กําหนดให้การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมตั ิ
จากมติของที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ให้แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22
เพื่อให้เป็ นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
และข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ดังกล่าว ดังนี้
ข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 22 แก้ ไขเป็ น
“ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหลาย
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ ไม่
สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสี ยงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่ งมีส่วนได้เสี ยในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้ นอีกเสี ยงหนึ่ ง
เป็ นเสี ยงชี้ขาด
ประธานกรรมการหรื อประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้จดั การประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ก็ได้ โดย
ให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกําหนด”
ข้ อบังคับของบริษทั ฯ ข้ อ 30 แก้ ไขเป็ น
“คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจําปี ภายใน 4 เดื อนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่ นนอกจากที่ กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคน
ซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่ อกันทําหนังสื อ
ขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและเหตุผล
ในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มี
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ผูถ้ ื อหุ ้น
ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้
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ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นที่ คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่ เกิ ดจากการจัดให้มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสามข้างต้นครั้ งใด
จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในข้อ 32 ผูถ้ ือหุ น้ ตามวรรคสาม
ข้างต้น ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั ”
จากนั้นประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุ ้นซักถามและแสดงข้อคิ ดเห็ นในประเด็นที่ เกี่ ยวข้อง แต่ ไม่มีผูถ้ ื อหุ ้น
ซักถามหรื อแสดงข้อคิดเห็นในระเบียบวาระนี้
ประธานฯ จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 และข้อ 30 ตามรายละเอี ยด
ดังกล่าว
ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นโดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากับ 3,550,872,125 หุน้ หรื อเท่ากับร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมตั ิการ
แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 22 และข้อ 30 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
- เห็นด้วย

4,734,496,167

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00000

- ไม่เห็นด้วย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- งดออกเสี ยง

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

- บัตรเสี ย

0

เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

0.00000

หมายเหตุ
ในระเบียบวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมตามหมายเหตุท้ายระเบียบวาระที่ 8
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณากิจการอืน่ ๆ
ประธานฯ แจ้งต่อที่ ประชุ มว่า ระเบี ยบวาระนี้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม และ/หรื อ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ตอบข้อซักถาม หรื อชี้ แจงผูถ้ ื อหุ ้น และไม่ควรพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ อี กในระเบี ยบวาระนี้ เนื่ องจากตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสาํ หรับบริ ษทั จดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจําปี ที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะเรื่ องที่ มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิ ด
ความเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดโดยรวม และไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามในระเบียบวาระนี้แต่อย่างใด
ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติ มต่อที่ ประชุ มเพื่อรับทราบว่า ในปี 2562 จะไม่มีระเบี ยบวาระเกี่ ยวกับการรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลโดยนําส่ งรายงานการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
ภายใน 14 วัน นับแต่ วนั สิ้ นสุ ดการประชุ มให้แก่ ตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยอยู่แล้ว และกฎหมายไม่ ได้
กําหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ครั้ งก่ อน และในทางปฏิ บตั ิ ของบริ ษทั
จดทะเบี ยนอื่น ๆ ก็ไม่ได้บรรจุระเบี ยบวาระนี้ ไว้เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
ครั้งก่อน อย่างไรก็ดี หากผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ สังเกตหรื อมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริ ษทั ฯ ภายใน 1 เดือนนับจาก
วันประชุม
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ประธานฯ ปิ ดประชุมเวลา 16.34 นาฬิกา

ลงชื่อ_______________________________
(นายอาสา สารสิ น)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ_______________________________
(นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม)
เลขานุการที่ประชุม
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นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ตามหลัก การกํา กับ ดู แลกิ จการที่ ดี บริ ษ ทั ฯ ได้ก าํ หนดนิ ย ามคุ ณสมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง เข้ม งวดกว่า
ข้อกําหนด ขั้นตํ่าที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุนกําหนดในเรื่ องการถือหุ น้ ตามข้อ 1โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ถื อหุ ้นไม่ เกิ นร้ อยละ 0.5 ของจํา นวนหุ ้นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อ ย
ผูถ้ ื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ ผูม้ ี อ าํ นาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ ทั้ง นี้ ให้นับ รวมการถื อ หุ ้ น ของผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงิ นเดื อนประจํา หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลกั ษณะ
ต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ น
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม
หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมี ค วามสั มพันธ์ ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อํานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้นที่ มี นัย หรื อผูม้ ี อาํ นาจควบคุ ม ของผูท้ ี่ มี ค วามสั ม พันธ์ ท างธุ รกิ จกับ บริ ษ ัท ฯ
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทํารายการทางการค้าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรับความช่วยเหลื อ
ทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื คํ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ทํานองเดียวกัน ซึ่ง เป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จาํ นวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งนี้ การคํานวณ
ภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันโดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นใน ระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
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หน้าที่ 2 ของจํานวน 3 หน้า

5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบ
บัญชี ซึ่ ง มี ผูส้ อบบัญชี ข องบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย บริ ษ ทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การ
ทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่ เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มี นัย ในห้า งหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลู ก จ้า ง พนัก งาน
ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจํา หรื อถื อหุ ้นเกิ น ร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้ง หมดของ
บริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
10. กรรมการอิสระมีวาระการดํารงตําแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เริ่ มนับวาระการดํารงตําแหน่งตั้งแต่วนั ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 เป็ นต้นไป โดยไม่นบั ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งที่ผา่ นมาของกรรมการอิสระ
รายเดิม
กรรมการอิ สระที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึ งข้อ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการ
ดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลําดับเดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
หรื อการให้บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาํ หนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจพิจารณาผ่อนผัน
ให้ได้หากเห็น ว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ
และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผย ข้อมู ล ต่ อไปนี้ ใ นหนัง สื อนัดประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นในวาระพิจารณาแต่ง ตั้ง กรรมการอิ ส ระ
ดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พที่ทาํ ให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนด
(ข) เหตุผลและความจําเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
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ข้ อมูลของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระจํานวน 5 คน
1. ดร. ชั ยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์

อายุ:
สั ญชาติ:
ตําแหน่ ง:
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง:
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ โดย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

72 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
5 ปี 9 เดือน
⋅ ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ , Williams College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
⋅ ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ , Massachusetts Institute of Technology
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
⋅ ปี 2549 Director Certification Program (DCP)
⋅ ปี 2547 Director Accreditation Program (DAP)
2 แห่ง
ไม่มี
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ประสบการณ์การทํางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ส.ค. 2549 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
ส.ค. 2549 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ก.ค. 2559 - ปั จจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ
2553 - ปั จจุบนั
ประธานคณะกรรมการความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน/ กรรมการอิสระ
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ
2553 - ส.ค. 2559
กรรมการกํากับดูแลกิจการ
2553 - ก.ค. 2559
กรรมการตรวจสอบ
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/ หน่ วยงานอื่น ๆ
2558 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
2558 - ปั จจุบนั
ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี
ฝ่ ายเศรษฐกิจ
การเข้ าประชุ มในปี 2561

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ
7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4/5 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่ อย
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หน้าที่ 3 ของจํานวน 11 หน้า

2. นายก่ อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

อายุ:
สั ญชาติ:
ตําแหน่ ง:
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง:
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ โดย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

66 ปี
ไทย
กรรมการ/ รองประธานกรรมการที่ 1/
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
5 ปี 9 เดือน
⋅ ประกาศนียบัตรพาณิ ชยศาสตร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์
⋅ ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
⋅ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ ธ เชียงใหม่
⋅ ปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ สาขาวิ ช าการจัด การ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
⋅ ปริ ญญาปรั ชญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั
⋅ ปี 2549 The Role of Chairman
⋅ ปี 2543 Director Certification Program (DCP)
2 แห่ง
1 แห่ง

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หน้าที่ 4 ของจํานวน 11 หน้า

ประสบการณ์การทํางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
พ.ย. 2559 - ปั จจุบนั กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
2556 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการที่ 1
2533 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริ หาร

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/ หน่ วยงานอื่น ๆ
2533 - ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
ปั จจุบนั
นายกสมาคมปั ญญาภิวฒั น์
ปั จจุบนั
กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิ สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
ปั จจุบนั
ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
ปั จจุบนั
นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย
การเข้ าประชุ มในปี 2561

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ
7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ
2/2 ครั้ง
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่ อย
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หน้าที่ 5 ของจํานวน 11 หน้า

3. นายณรงค์ เจียรวนนท์

อายุ:
สั ญชาติ:
ตําแหน่ ง:
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง:
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ โดย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

53 ปี
ไทย
กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
5 ปี 9 เดือน
⋅ ปริ ญญาตรี วิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิช า Business Administration,
New York University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
⋅ ห ลั ก สู ต ร Advance Management Program : Transforming Proven
Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
⋅ ปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติ มศักดิ์ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
⋅ หลัก สู ตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services,
MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริ กา
⋅ ปี 2550 Director Accreditation Program (DAP)

3 แห่ง
15 แห่ง

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หน้าที่ 6 ของจํานวน 11 หน้า

ประสบการณ์การทํางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2551 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการ

ตําแหน่ ง

ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/ หน่ วยงานอื่น ๆ
2560 - ปั จจุบนั
รองประธานอาวุโส
2557 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2555 - ปั จจุบนั
กรรมการผูจ้ ดั การ
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2554 - ปั จจุบนั

กรรมการ

2554 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2553 - ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2550 - ปั จจุบนั
2559 - 2560

กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
รองประธานกรรมการอาวุโส
รองประธานกรรมการอาวุโส
รองประธานกรรมการ

การเข้ าประชุ มในปี 2561

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ กรุ๊ ป จํากัด
บริ ษทั Shanghai Litai Logistics จํากัด
บริ ษทั เอส เอ็ม ทรู จํากัด
บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม ซู เปอร์ ลกั ซ์ เรสซิเดนซ์
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิ เดนซ์ คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด
บริ ษทั ไอคอนสยาม จํากัด
บริ ษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์ เทนเมนท์ จํากัด
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (ไทย)
กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (จีน)
กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
บริ ษทั Shanghai Kinghill จํากัด
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด
บริ ษทั Chia Tai (China) Investment จํากัด
บริ ษทั CP Lotus Corporation จํากัด
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
ประชุมคณะกรรมการ

1/1 ครั้ง
4/7 ครั้ง

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หน้าที่ 7 ของจํานวน 11 หน้า

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่ อย
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม

ไม่มี
ไม่มี
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หน้าที่ 8 ของจํานวน 11 หน้า

4. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์

อายุ:
สั ญชาติ:
ตําแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง:
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

72 ปี
ไทย
กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
5 ปี 9 เดือน
⋅ ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
⋅ ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
⋅ ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
⋅ ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
⋅ ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
⋅ ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
⋅ ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุ วรรณภูมิ
⋅ ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
การอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
⋅ ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
พณิ ชยการพระนคร

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หน้าที่ 9 ของจํานวน 11 หน้า

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ โดย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

⋅ ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP)
⋅ ปี 2544 Director Certification Program (DCP)
3 แห่ง
1 แห่ง

ประสบการณ์การทํางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
1 มี.ค. 2560 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการบริ หาร
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2546 - 2560
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/ ประธาน
คณะผูบ้ ริ หาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน/ หน่ วยงานอื่น ๆ
19 ม.ค. 2560 - ปั จจุบนั รองประธานอาวุโส
2548 - 2560
รองประธานกรรมการ
การเข้ าประชุ มในปี 2561

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ
6/7 ครั้ง
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่ อย
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หน้าที่ 10 ของจํานวน 11 หน้า

5. นายอํารุง สรรพสิ ทธิ์วงศ์

อายุ:
สั ญชาติ:
ตําแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง:
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ โดย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย:

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

66 ปี
ไทย
กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
5 ปี 9 เดือน
⋅ ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
⋅ ปริ ญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
⋅ ปี 2559 Ethical Leadership Program
⋅ ปี 2559 IT Governance
⋅ ปี 2550 Role of the Compensation Committee
⋅ ปี 2549 Board Performance Evaluation
⋅ ปี 2549 DCP Refresher
⋅ ปี 2546 Company Secretary
⋅ ปี 2544 Director Certification Program (DCP)
3 แห่ง
3 แห่ง

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

หน้าที่ 11 ของจํานวน 11 หน้า

ประสบการณ์การทํางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ส.ค. 2559 - ปั จจุบนั กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ก.พ. 2559 - ปั จจุบนั กรรมการบรรษัทภิบาล
2556 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2544 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2542 - ปั จจุบนั
กรรมการ
ส.ค. 2559 กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและ
พ.ย. 2560
สรรหากรรมการ
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปั จจุบนั
รองประธานสํานักการเงิน
2548 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2547 - ปั จจุบนั
กรรมการ
2546 - 2559
กรรมการ
2542 - 2559
กรรมการ
การเข้ าประชุ มในปี 2561

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร วีนาสยาม จํากัด (ประเทศเวียดนาม)
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี .พี. ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
1/1 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ
7/7 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 2/2 ครั้ง
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่ อย
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

หน้าที่ 1 ของจํานวน 8 หน้า

ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ ทาํ งานของผู้สอบบัญชี
นายเจริ ญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4068
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
มาเป็ นเวลามากกว่า 30 ปี
ตําแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสี ยของผู้สอบบัญชี กบั บริษัท/ บริษัท
ย่ อย/ ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคลดังกล่ าว
ชื่ อบริษัท
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อี-เมล์
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชี พ

กรรมการบริ หาร, หัวหน้าสํานักงานสอบบัญชี
ไม่มี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2130
0-2677-2222
charoen@kpmg.co.th
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลัก สู ต รผู ้บ ริ ห ารระดับ สู ง สถาบัน บัณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลั ก สู ตรการพั ฒ นาผู ้ บ ริ หารระดั บ สู งสมาคมบริ ษั ท
จดทะเบียนไทย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํา กับ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ /
ธนาคารแห่งประเทศไทย

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

หน้าที่ 2 ของจํานวน 8 หน้า

ประสบการณ์ ทาํ งาน

จํานวนปี ทีล่ งลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษัทฯ

มี ป ระสบการณ์ ด้ า นสอบบั ญ ชี แ ละให้ ค ํ า ปรึ กษาในธุ รกิ จ
หลากหลาย รวมทั้งบริ ษทั ระหว่างประเทศและบริ ษทั ที่ได้รับการ
จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย และเป็ นส่ วน
หนึ่ งของทีมต่างประเทศในการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มลูกค้าใน
ประเทศที่ จดทะเบี ย นในตลาดหลักทรั พย์ต่างประเทศ และเป็ น
ผู ้ป ระสานงานในการตรวจสอบธุ ร กิ จ ต่ า งชาติ ที่ ท ํา ธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทยและแถบเอเชี ย แปซิ ฟิ ก และให้ค าํ แนะนํา เกี่ ย วกับ
ปั ญหาในการตรวจสอบงบการเงินและเรื่ องข้อมูลงบประมาณของ
ลูกค้า ทั้งยังมีส่วนร่ วมให้คาํ ปรึ กษาเกี่ ยวกับเรื่ องการควบกิ จการ
หรื อการซื้ อกิจการอีกด้วย
4 ปี (ปี 2557 ถึงปี 2560)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

หน้าที่ 3 ของจํานวน 8 หน้า

นางมัญชุ ภา สิ งห์ สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 6112
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
มาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
ตําแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสี ยของผู้สอบบัญชี กบั บริษัท/ บริษัท
ย่ อย/ ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคลดังกล่ าว
ชื่ อบริษัท
ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์
โทรสาร
อี-เมล์
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชี พ

กรรมการบริ หาร
ไม่มี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222
munchupa@kpmg.co.th
- ปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
- ปริ ญญาโทด้านการบริ หารธุ รกิ จ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บธ.ม.)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

หน้าที่ 4 ของจํานวน 8 หน้า

ประสบการณ์ ทาํ งาน

จํานวนปี ทีล่ งลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษัทฯ

มีประสบการณ์ ดา้ นสอบบัญชี ในธุ รกิจหลากหลาย รวมทั้งบริ ษทั
ระหว่ า งประเทศและบริ ษัท ที่ ไ ด้รั บ การจดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และเป็ นผู ้ป ระสานงานในการ
ตรวจสอบธุ รกิ จต่า งชาติ ที่ ท าํ ธุ รกิ จในประเทศไทย อี ก ทั้ง ดู แล
ธุ รกิจของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายที่มีอยูท่ วั่ โลก นอกจากนั้น ยังมี
ประสบการณ์ดงั นี้
- เคยไปทํางานที่ KPMG LLP สํานักงานโคลัมบัส ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- เคยเป็ นหัวหน้าคณะทํางานที่ ดูแลกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์
(มหาชน) จํากัด
- มี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า นประสานงานกั บ KPMG ใน
ต่ า งประเทศเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
ต่างชาติ
ไม่มี

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

หน้าที่ 5 ของจํานวน 8 หน้า

นายวีระชั ย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 30 ปี

ตําแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสี ยของผู้สอบบัญชี กบั บริษัท/ บริษัท
ย่ อย/ ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคลดังกล่ าว
ชื่ อบริษัท
ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์
โทรสาร
อี-เมล์
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชี พ

กรรมการบริ หาร
ไม่มี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2000
0-2677-2222
veerachai@kpmg.co.th
- บัญชี บณ
ั ฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
- บั ญ ชี มหาบั ณ ฑิ ต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบั ญ ชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ /
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ประสบการณ์ ทาํ งาน

จํานวนปี ทีล่ งลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษัทฯ

มี ป ระสบการณ์ ก ารตรวจสอบบัญ ชี แ ละให้ ค าํ ปริ ก ษาในธุ รกิ จ
หลากหลายแขนง รวมทั้ง บริ ษ ทั ระหว่า งประเทศ และบริ ษ ทั ที่
ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มธุ รกิจ
- ธุ รกิจด้านการเกษตร
- ธุ รกิจด้านอุปโภคบริ โภค
- ธุ รกิจด้านอุตสาหกรรม
- ธุ รกิจด้านอิเล็คทรอนิคส์
- ธุ รกิจด้านข้อมูล การสื่ อสารและธุรกิจบันเทิง
- ธุ รกิจด้านเคมีภณั ฑ์
ไม่มี
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ตําแหน่ ง
ตําแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสี ยของผู้สอบบัญชี กบั บริษัท/ บริษัท
ย่ อย/ ผู้บริ หาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคลดังกล่ าว
ชื่ อบริษัท
ทีอ่ ยู่

โทรศัพท์
โทรสาร
อี-เมล์
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชี พ

นางสาวสุ จิตรา มะเสนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 15 ปี

กรรมการบริ หาร
ไม่มี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2375
0-2677-2222
sujitra@kpmg.co.th

-

ปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู ้ ส อ บ บั ญ ชี ที่ 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
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ประสบการณ์ ทาํ งาน

จํานวนปี ทีล่ งลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษัทฯ

มีประสบการณ์ ดา้ นสอบบัญชี ในธุ รกิจหลากหลาย รวมทั้งบริ ษทั
ระหว่ า งประเทศและบริ ษัท ที่ ไ ด้รั บ การจดทะเบี ย นในตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และเป็ นผู ้ป ระสานงานในการ
ตรวจสอบธุ รกิ จต่ า งชาติ ที่ ท าํ ธุ รกิ จในประเทศไทย อี ก ทั้ง ดู แล
ธุ รกิจของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายที่มีอยูท่ วั่ โลก นอกจากนั้น ยังมี
ประสบการณ์ดงั นี้
- เคยไปทํางานที่ KPMG LLP สํานักงาน มิ ลวอกี ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- เคยเป็ นหัวหน้าคณะทํางานที่ ดูแลกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์
(มหาชน) จํากัด
- มี ป ระสบการณ์ ใ นด้ า นประสานงานกั บ KPMG ใน
ต่ า งประเทศเพื่ อ ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้ า
ต่างชาติ
1 ปี (ปี 2561)
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ข้ อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
1. การเรียกประชุ ม
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู ้
ถือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่ งหรื อหลายคนซึ่ งมี หุ้นนับ
รวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 10 ของจํา นวนหุ ้ น ที่ จ ํา หน่ า ยได้ท้ ัง หมด จะเข้า ชื่ อ กัน ทํา หนัง สื อ ขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ เรื่ องและเหตุ ผลในการที่
ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุ น้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ผูถ้ ือหุ ้นทั้งหลาย
ซึ่ งเข้าชื่อกันหรื อผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุ น้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน
นับ แต่ ว นั ครบกํา หนดระยะเวลาตามวรรคสองข้า งต้น ในกรณี เ ช่ น นี้ ให้ถื อ ว่า เป็ นการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่
คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที่เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ มและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามข้างต้นครั้งใด จํานวน
ผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ ง มาร่ วมประชุ ม ไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่ กาํ หนดไว้ในข้อ 32 ผูถ้ ื อหุ ้นตามวรรคสามข้างต้น
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริ ษทั
ข้ อ 31. ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ให้ค ณะกรรมการจัดทํา เป็ นหนัง สื อนัดประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุ น้ แต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ น้ ก็ได้ โดยประกาศให้
ผูถ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ง ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่ ม
งดรับลงทะเบียนการโอนหุ น้
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สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมไม่จาํ ต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยจะจัดประชุม
ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
2. องค์ ประชุ ม
ข้ อ 32. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมีผถู ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่น้อยกว่า
25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาเข้าร่ วม
ประชุ ม ไม่ค รบองค์ป ระชุ ม ตามที่ ก าํ หนดไว้ หากว่า การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้ นได้เ รี ย กนัด เพราะผูถ้ ื อหุ ้ น ร้ อ งขอ
การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ื อหุ ้นร้ องขอ ให้นดั
ประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม ในการประชุ มครั้ง
หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุ ม หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อ มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งซึ่ งได้
เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
3. คะแนนเสี ยง
ข้ อ 33. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยให้นบั หุ ้นหนึ่ งเป็ นเสี ยงหนึ่ ง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีก
เสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หุ น้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่
สํา คัญ การมอบหมายให้บุ คคลอื่ นเข้า จัดการธุ รกิ จของบริ ษ ทั หรื อการรวมกิ จการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6

หน้าที่ 3 ของจํานวน 3 หน้า

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ช) การควบบริ ษทั
(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้ อ 34. การลงคะแนนลับ อาจจะกระทําได้เมื่อมีผถู ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติอนุญาต

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

หน้าที่ 1 ของจํานวน 2 หน้า

เอกสารและหลักฐานทีต่ ้ องนํามาแสดงในวันประชุ ม
1. การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
ผูถ้ ื อหุ ้นแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดิ นทาง
ฉบับจริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่ งแสดงบาร์ โค้ดเลขทะเบียน
ผูถ้ ือหุ น้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่ งลงนามเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อลงทะเบียน
2. การมอบฉันทะ
โปรดใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็ น
แบบที่ กาํ หนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถกําหนดทิ ศทางการออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้ว่า
เห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย งดออกเสี ยง และแยกให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลื อกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
ผูร้ ั บ มอบฉันทะนํา ส่ ง หนัง สื อมอบฉันทะ (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้วย 9) พร้ อมแบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นซึ่ ง แสดง
บาร์ โค้ดเลขทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) โดยดําเนินการดังนี้
2.1 กรอกข้อความให้ชดั เจน และลงชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 9) พร้อมปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
- กรณีบุคคลธรรมดา กรุ ณาแนบสําเนาบัตรประจําตัว/ หนังสื อเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูม้ อบฉันทะ
- กรณีนิติบุคคล กรุ ณาแนบสําเนาหนังสื อรั บรองนิ ติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว/ หนังสื อ
เดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารตาม 2.1 จะต้องมีการรับรองสําเนา
2.3 หากผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
สามารถมอบให้กบั ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
(1) นายอรรถพร ข่ายม่าน
(2) นายชวลิต อัตถศาสตร์
(3) นายธี ระ วิภูชนิน

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน หรื อ
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดู แล
กิจการ หรื อ

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7

หน้าที่ 2 ของจํานวน 2 หน้า

(4) นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการอิ ส ระ ประธานคณะกรรมการกํา กับ ดู แลกิ จ การ
และกรรมการตรวจสอบ หรื อ
(5) นายโชติ โภควนิช
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ มอบฉันทะปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 8
2.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่ งหนังสื อมอบฉันทะและหลักฐานไปยังที่อยูด่ า้ นล่าง เพื่อตรวจสอบก่อน
วันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทําการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 1468 อาคารธาราพัฒ นาการ ชั้ น 3 ถนนพัฒ นาการ แขวงพัฒ นาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
3. กรณีผ้ ูเข้ าร่ วมประชุ มมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชื่ อ ชื่ อ ชื่ อสกุล
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8

หน้าที่ 1 ของจํานวน 3 หน้า

ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ สนอให้ ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
นายอรรถพร ข่ ายม่ าน
ตําแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่อยู่

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
เสนอในการประชุม
นายชวลิต อัตถศาสตร์
ตําแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่อยู่

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
เสนอในการประชุม

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
74 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)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
วาระที่ 5

กรรมการอิ สระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน
70 ปี
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เนติบณั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฏหมายแห่ง
เนติบณั ฑิตยสภา
- เนติบณั ฑิตอังกฤษ Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
วาระที่ 5

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
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นายธีระ วิภูชนิน
ตําแหน่ง

อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่อยู่

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
เสนอในการประชุม
ดร. ชั ยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์
ตําแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่อยู่

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
เสนอในการประชุม

กรรมการอิ สระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดู แล
กิจการ
69 ปี
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ และเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัย Wisconsin Stevens Point
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
วาระที่ 5

กรรมการอิ ส ระ ประธานคณะกรรมการกํา กับ ดู แลกิ จการ
และกรรมการตรวจสอบ
72 ปี
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Williams College
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
วาระที่ 4 และวาระที่ 5

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
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นายโชติ โภควนิช
ตําแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่อยู่

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
เสนอในการประชุม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแล
กิจการ
76 ปี
- ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตประเทศอังกฤษ
- หลักสู ตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสู ตรการจัดการด้านการตลาด
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
วาระที่ 5

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9

หน้าที่ 1 ของจํานวน 11 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9

หน้าที่ 2 ของจํานวน 11 หน้า

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9

หน้าที่ 3 ของจํานวน 11 หน้า

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธารา
พัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาํ หนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์

(2)
ถนน
จังหวัด

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์
(3)

ถนน
จังหวัด

อายุ

อายุ

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อําเภอ/เขต
หรื อ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อําเภอ/เขต
หรื อ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2562 ในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธารา
พัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผู้ ถื อ หุ้ น และงบกระแสเงิ น สด ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบแล้ ว รวมทั้ ง รายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อยสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ าง ๆ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
2.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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2.2 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลให้ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
ประกาศจ่ ายโดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ : ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. ชื่อกรรมการ : นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. ชื่อกรรมการ : นายณรงค์ เจียรวนนท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
4. ชื่อกรรมการ : นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
5. ชื่อกรรมการ : นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2562
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อ มอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2562 ในวัน ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชั่ น ชั้ น 4
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------------วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
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หน้าที่ 8 ของจํานวน 11 หน้า
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (custodian) ให้กบั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจํา ปี 2562 ในวัน ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชั่ น ชั้ น 4 บริ ษั ท สยามแม็ ค โคร จํา กั ด (มหาชน)
อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
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หน้าที่ 9 ของจํานวน 11 หน้า
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วน
ของผู้ ถื อ หุ้ น และงบกระแสเงิ น สด ที่ ผู้ ส อบบั ญ ชี ต รวจสอบแล้ ว รวมทั้ ง รายงานผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อยสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ าง ๆ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
2.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของบริษทั ฯ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2.2 รั บ ทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ เมื่ อ วั น ที่ 5 กัน ยายน 2561
ประกาศจ่ ายโดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ : ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. ชื่อกรรมการ : นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. ชื่อกรรมการ : นายณรงค์ เจียรวนนท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
4. ชื่อกรรมการ : นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
5. ชื่อกรรมการ : นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2562
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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หน้าที่ 10 ของจํานวน 11 หน้า

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บมอบฉันทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อ มอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
(1) หนังสื อมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.

หน้าที่ 11 ของจํานวน 11 หน้า

การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2562 ในวัน ที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชั่ น ชั้ น 4
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------------วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่

เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
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แบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานประจําปี 2561 (QR Code) และได้จดั ส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมฉบับนี้แล้ว
หากท่ า นผู ้ถื อ หุ ้ น มี ค วามประสงค์ จ ะขอรั บ รายงานประจํา ปี 2561 ในแบบรู ป เล่ ม ซึ่ งมี เ นื้ อ หา
เช่นเดียวกันกับใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์ มนี้ และส่ งกลับมายังบริ ษทั ฯ ตามที่อยูด่ า้ นล่าง เพื่อจัดส่ งให้
ท่านตามประสงค์ต่อไป
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ :
0 2067 8261 / 8255 / 8260 (สายตรง) หรื อ 0 2067 8999 ต่อ 8261 / 8255 / 8260
โทรสาร :
0 2067 9044
อีเมล์ :
ir@siammakro.co.th
จดหมาย :
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
1468 ชั้น 3 อาคารธาราพัฒนาการ
ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร 10250
ชื่อ-นามสกุล (ผูถ้ ือหุ น้ ) ……………………………………………………….
ที่อยู่

……………………………………………………….
……………………………………………………….

หมายเลขโทรศัพท์

……………………………………………………….

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุ ณาทําเครื่ องหมายในช่อง □)
□ รายงานประจําปี 2561 ในแบบรู ปเล่ม (ภาษาไทย)
□ รายงานประจําปี 2561 ในแบบรู ปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)
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แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุ ม
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การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สํ าหรับดาวน์ โหลดรายงานประจําปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พฒั นาระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและ
รายงานประจําปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สํ าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่ องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้น เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณี ที่ไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุ ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิ เคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
สํ าหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม

