
 

 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2562 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

วนัองัคารที ่23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น.  

ณ ห้องคอนเวนช่ัน ช้ัน 4 บริษทั สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน)  

อาคารธาราพฒันาการ เลขที ่1468 ถนนพฒันาการ  

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร         

 

เปิดรับลงทะเบยีนเวลา 13.00 น.    

เพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ดมาในวนัประชุม  

                               

          งดแจกของชําร่วย 



                                                                 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 13 หนา้ 
 

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

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

 

         19 มีนาคม 2562 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  

1. รายงานประจาํปี 2561 (ในรูปแบบ QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานาํมา

ในวนัประชุม) 

2. สําเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 

จาํนวน 1 ฉบบั 

3. นิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ 

4. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ

ท่ีออกตามวาระ   

5. ขอ้มูลประวติัและประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชี  

6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 

7. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งนาํมาแสดงในวนัประชุม 

8. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

9. หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 ฉบบั (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) 

10. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 

11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

12. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) สาํหรับดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2561 

 

 

 

 



                                                                            

 

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 13 หนา้ 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 

ในวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขท่ี  1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ  เขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 และ        

สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2562  

บริษทัฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษทัฯ ไดส่้งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 (รายละเอียด

ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2) ให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั   

นบัแต่วนัประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้

ตรวจทานความถูกตอ้งครบถ้วน รวมถึงคดัคา้นหรือแก้ไขรายงานการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น    

ท่านใดคดัคา้น หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ในการกาํหนดระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์ของ

บริษทัฯ เพื่อเรียนเชิญใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 

31 มกราคม 2562 โดยเม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดมายงับริษทัฯ  

บริษทัฯ จึงขอแจง้ระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ ดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง

การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 

รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

 เพื่อให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบบญัชี

ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

แลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้        

สอบทานงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ประจาํงวดบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 



                                                                            

 

หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 13 หนา้ 

 

2561 ตามท่ีผูส้อบบญัชีฯ นาํเสนอแลว้ มีความเห็นวา่ถูกตอ้ง ครบถว้นและเช่ือถือได ้รวมถึง

เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสดท่ีผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงาน

ของผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และ บริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ถูกตอ้งแลว้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 

ผลการดาํเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุปมีดงัน้ี 

ผลการดําเนินงานรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2561 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 192,930 

กาํไรสุทธิ* (ลา้นบาท) 5,942 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.24 
 

* หมายถึงกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

ฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 62,065 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 42,808 

ส่วนของผูถื้อหุ้น - สุทธิ (ลา้นบาท) 19,257 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ  

 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

 

 

 



                                                                            

 

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 13 หนา้ 

 

วาระที ่2 พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่างๆ ดังต่อไปนี ้

2.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อรายงานผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2561 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับรอง 

(รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

2.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 

2561 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 

สิงหาคม 2561 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2561 ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบเพื่อให้

เป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นดงัต่อไปน้ี 

2.1  รายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ควรไดรั้บการรับรอง

จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ  

 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

2.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งแจง้ให้ท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบตามกฎหมาย 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ 

 

 

 



                                                                            

 

หนา้ท่ี 5 ของจาํนวน 13 หนา้ 

 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กําหนดไว้ว่า หากไม่มีความจําเป็นอ่ืนใด 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่าย          

เงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิท่ีหัก

ภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี โดยข้ึนอยูก่บัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯโดยเร่ิมตั้งแต่รอบปี

บญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2537 เป็นตน้ไป และภายใตข้อ้กาํหนดของบริษทัมหาชน

จาํกดั บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสํารองน้ีจะ

เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในรอบบญัชี พ.ศ. 2561 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นจาํนวน

เงิน 5,942 ลา้นบาท หรือ 1.24 บาทต่อหุน้ และบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลจาํนวน 

1,920 ล้านบาท หรือ 0.40 บาทต่อหุ้น ในระหว่างปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ จึงมีผลกาํไรเพียง

พอท่ีจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยสาํหรับปี 2561 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดใ้นอตัรา 0.56 บาทต่อหุ้น 

รวม 4,800 ลา้นหุ้น เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,688 ลา้นบาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัรา

การจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมาดงัน้ี 

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 

ประจําปี 

2561 

(ปีทีเ่สนอ) 

2560 

 

2559 

 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 

- เงินปันผลระหวา่งกาล 

- เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี  

0.96 

0.40 

0.56 

0.96 

0.40 

0.56 

0.85 

0.36 

0.49 

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

อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ 77.5% 74.6% 75.4% 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า บริษทัฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ประจาํปี 2561 ในอตัรา 0.56 บาทต่อหุ้น รวม 4,800 ล้านหุ้น เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 2,688 
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ลา้นบาท อน่ึง จาํนวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ีเพิ่มจากเงินปันผลระหว่าง

กาลซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 

สิงหาคม 2561 และได้จ่ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี 5 กันยายน 2561 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น       

เป็นจํานวน 1,920 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลสําหรับปี  2561 ทั้ งส้ินจํานวน 4,608            

ลา้นบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุน้ คิดเป็นร้อยละ 77.5 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2561 ซ่ี่ึงเป็นไป

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และเน่ืองจากเงินทุนสาํรอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 มียอดเท่ากบั 240 ลา้นบาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดงันั้น บริษทัฯ 

จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนอีก 

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 

2562 ซ่ึงการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอน จนกวา่

จะไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระ 

  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 15 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกคร้ัง                      

ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดย

จาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจได้รับเลือกเขา้รับ

ตาํแหน่งอีกก็ได ้โดยในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 มีกรรมการท่ีถึงกาํหนด

ออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 

1. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/ 

กรรมการตรวจสอบ  

2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 1/ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 
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3. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือก

เป็นกรรมการของบริษทัฯ ในช่วงระหวา่งวนัท่ี 26 ตุลาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562  

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอช่ือดังกล่าว            

บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอ

ช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเกณฑ์คุณสมบติัตามกฎบตัร

คณะกรรมการสรรหาฯ โดยคาํนึงถึงคุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง และ   

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ 

ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ความสามารถในการบริหารกิจการ

ของบริษทัฯ รวมทั้ง ผลการปฏิบติังานในตาํแหน่งหนา้ท่ีของกรรมการ และการอุทิศเวลา 

จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ 5 ท่านดงักล่าวขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง 

(นิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระน้ี ไดพ้ิจารณา

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรให้เสนอ

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 5 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี เพื่อกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม และมีความสามารถ

ในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี (ขอ้มูลโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอ

ช่ือทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

1. ดร.ชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/ 

กรรมการตรวจสอบ  
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2. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 1/ กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกาํหนด

ในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ

การเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

พึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

วาระที ่5 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562  

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ 

ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป

จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงได ้และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลูกจา้งของ

บริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน หรือ

ผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ  

นอกจากน้ี ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัด กาํหนดให้การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ    

อยา่งละเอียดรอบคอบ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ไดแ้ก่ ผลการดาํเนินงาน

ของบริษทัฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัฯ และคณะกรรมการชุดยอ่ย และ

การเทียบเคียงกบัองคก์รท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมถึง

สภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ

ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษทัฯ 

สาํหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดแจกแจงไดด้งัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2562 (ปีที่เสนอ) ปี 2561 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

1. ค่าตอบแทนประจํา 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และ       

กรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

 

155,000 

140,000 

 

115,000 

 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

 

1,380,000 

 

1,200,000 

180,000 

60,000 

 

155,000 

140,000 

 

115,000 

 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

 

1,380,000 

 

1,200,000 

180,000 

60,000 

2.  เงินโบนัสประจําปี เสนอจ่าย 23.04 ลา้นบาท 

(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 

ของเงินปันผลท่ีจ่าย    

จากกาํไรปี 2561)2) 

23.04 ลา้นบาท 

(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 

ของ เงินปันผลท่ีจ่ายจาก

กาํไรปี 2560) 

3.  สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นสาํหรับงบกาํไรสุทธิประจาํปี 

2561 โดยประธานกรรมการบริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้

กรรมการบริษทัฯ แต่ละคน 



                                                                            

 

หนา้ท่ี 10 ของจาํนวน 13 หนา้ 

 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ไดพิ้จารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามระเบียบวาระ

ท่ี 3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.56 บาท ประกอบกบับริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ินสาํหรับปี 2561 จาํนวน 4,608 ลา้นบาท หรือ 

0.96 บาทต่อหุ้น ดังนั้น เงินโบนัสประจาํปีท่ีจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทัฯ 

สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 จะเท่ากบั 23.04 ลา้นบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนแล้ว มีความเห็นว่า ควรให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการสําหรับปี 2562 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จกแจงไวข้า้งตน้  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 120 กาํหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาเลือกผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีแล้ว เสนอให้ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ  เสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก           

บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกัด ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของ     

บริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 



                                                                            

 

หนา้ท่ี 11 ของจาํนวน 13 หนา้ 

 

1. นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: 4 ปี (ปี 2557-2560) 

2. นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ   

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี 

3. นายวรีะชยั รัตนจรัสกุล  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: ไม่มี 

4. นางสาวสุจิตรา มะเสนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645  

จาํนวนปีท่ีลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ: 1 ปี (ปี 2561) 

ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนได้       

ส่วนเสีย กบับริษทัฯ/ บริษทัย่อย/ ผูบ้ริหาร/ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคล

ดงักล่าว             

อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย    

สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนสําหรับ

ผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 6,820,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 4.4 

ของค่าสอบบญัชีในปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ประเภทค่าตอบแทน 

ปี 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 

ปี 2561 

 

(บาท) 

เพิม่ขึน้ (%) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี 6,820,000 6,530,000 4.4 

หมายเหตุ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 

1. ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้ 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้ และค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบ ซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 



                                                                            

 

หนา้ท่ี 12 ของจาํนวน 13 หนา้ 

 

- สาํหรับบริษทัร่วม/บริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศเมียนมา จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง กมัพูชา และ สหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ ณ ปัจจุบนัยงัใชผู้ส้อบบญัชีทอ้งถ่ินอยู ่เน่ืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นภาษา อยา่งไรก็ดี 

คณะกรรมการบริษทัฯ จะดูแลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามรายละเอียดดงักล่าว

ข้า ง ต้น  (ข้อ มู ล ป ระ วัติแล ะ ประ สบ กา รณ์ทําง า นของ ผู ้สอบ บัญชี  ป รา ก ฏ ตาม                             

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น

ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ และไม่

ควรพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ อีกในวาระน้ี เน่ืองจากตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับ

บริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านั้น 

เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 2561 ของบริษทัฯ สามารถติดต่อขอรับได้

ท่ี แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน)             

เลขท่ี 1468 อาคารธาราพฒันาการ ชั้น 3 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

10250 โทรศพัท ์0 2067 8999 ต่อ 8261/8255/8260 หรือกรอกแบบขอรับหนงัสือรายงานประจาํปีปรากฏตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10 เพื่อส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข 0 2067 9044 เพื่อทางบริษทัฯ จะดาํเนินการจดัส่งให้ท่าน

ต่อไป 



                                                                            

 

หนา้ท่ี 13 ของจาํนวน 13 หนา้ 

 

ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี 

โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 หรือท่านผูถื้อหุ้นสามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 เพื่อเขา้ร่วม

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้

หากท่านผูถื้อหุ้นมีคาํถามท่ีต้องการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในคร้ังน้ี 

สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ไดท่ี้ ir@siammakro.co.th หรือทางโทรสาร 0 2067 9044 โดยขอให้ท่านผูถื้อหุน้

ระบุช่ือ-สกุล พร้อมทั้งท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ซ่ึงบริษทัฯ จะไดร้วบรวมคาํถามเพื่อช้ีแจง

ต่อไป 

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯ จะเปิดให้

ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป ทั้งน้ี บริษทัฯ ได้จดัของว่างและเคร่ืองด่ืม       

ไวรั้บรองผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม แต่ไม่ไดมี้การแจกของชาํร่วย  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

โดยคาํสั่งของคณะกรรมการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

ลงช่ือ .................................................... 

     (นางสุชาดา อิทธิจารุกุล) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

โทรศพัท ์0 2067 8999 ต่อ 8261/8255/8260 โทรสาร 0 2067 9044      



                              

 
หนา้ท่ี 13 ของจาํนวน 13 หนา้ 

 

ผูถื้อหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี 
โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 หรือท่านผูถื้อหุน้สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมีรายช่ือและรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 เพื่อเขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผูถื้อหุน้ได ้

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

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

 
ขอแสดงความนบัถือ 

โดยคาํสัง่ของคณะกรรมการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

 
 

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

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
 

 
 
แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัท ์0 2067 8999 ต่อ 8261/8255/8260 โทรสาร 0 2067 9044      
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ของ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด 

(มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

กรรมการบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน       

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบ 

5. นายโชติ โภควนิช  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

6. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7. นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ รองประธานกรรมการท่ี 1 และกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

8. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

9. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 

11. นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 

12. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 

13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 

14. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน

บริหารการเงิน 

กรรมการบริษทัฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

- ไม่มี - 

เลขานุการบริษทัฯ 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม 

ผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
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8645 แห่ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ที่เข้าร่วมประชุม 

นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธ์ิ แห่ง บริษทั สาํนกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและ

การนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

เร่ิมการประชุม 

นายอาสา สารสิน กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

และมอบหมายให ้นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม ซ่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานุการท่ีประชุม รายงานจาํนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้

ร่วมประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม รายงานต่อท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวม 138 ราย โดยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมา

ดว้ยตนเองจาํนวน 54 ราย และผูถื้อหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจาํนวน 84 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้4,734,456,164 หุ้น จาก

จาํนวนหุน้ทั้งหมด 4,800,000,000 หุน้หรือเท่ากบัร้อยละ 98.63450 ครบเป็นองคป์ระชุม   

หมายเหต ุ 

ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมในระหว่างการประชุม ทาํให้จาํนวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมข้างต้นเปล่ียนไป

ในแต่ละระเบียบวาระ ทาํให้ท้ายท่ีสุด มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 150 ราย โดยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง

จาํนวน 64 ราย และผู้ ถือหุ้นท่ีรับมอบฉันทะจาํนวน 86 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,734,496,167 หุ้น จากจาํนวนหุ้น

ท้ังหมด 4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63534 

นอกจากนั้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเพ่ิมระเบียบวาระการ

ประชุมและเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ในช่วง

ระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และเผยแพร่

หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเพ่ิมระเบียบวาระ

หรือเพ่ิมช่ือกรรมการแต่อยา่งใด 

สาํหรับหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และหลกัเกณฑต่์าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม มีดงัต่อไปน้ี 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละระเบียบวาระซ่ึงใช้วิธีชูมือ สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ให้กรอก

ความประสงคท่ี์ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงลงในบตัรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัร และเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ 

จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะไม่เก็บบัตรสําหรับกรณีเห็นด้วย ยกเว้น                       

การลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้

จากตาํแหน่งตามระเบียบวาระ เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่านในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชุมเป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี ทั้งน้ี บริษทัฯ 

จะเก็บ  ใบลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยในทุกระเบียบวาระเม่ือการประชุมเสร็จส้ิน เพ่ือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป 
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ในการออกเสียงลงคะแนน ใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระท่ี 1 ระเบียบวาระท่ี 2 ระเบียบวาระท่ี 3.1 ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระท่ี 5 

และระเบียบวาระท่ี 7 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ                    

ออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระท่ี 6 เก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระท่ี 8 และระเบียบวาระท่ี 9 เก่ียวกบัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบั

ของบริษทัฯ ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

ในการนบัคะแนน บริษทัฯ จะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้

ร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนั้น ๆ ทั้งน้ี ในการพิจารณา

คะแนนเสียงดังกล่าว จะคาํนึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นไดม้อบฉันทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบ

ฉนัทะดว้ย หากระเบียบวาระใดท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวา่ในระเบียบวาระนั้น ๆ 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีเสนอ  

สาํหรับบตัรลงคะแนนเสียงใดท่ีไม่สามารถแสดงถึงความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะไดอ้ยา่งชดัเจน

ว่าจะลงคะแนนเสียงไปในทางใด จะถือว่าเป็นบตัรเสีย เช่น การทาํเคร่ืองหมายทั้งในช่องเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ย 

หรือทาํเคร่ืองหมายไม่ชดัเจน หรือขีดฆ่าเคร่ืองหมายใดโดยไม่ลงลายมือช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น เป็นตน้  

ทั้งน้ี ในบางระเบียบวาระประธานฯ อาจจะกาํหนดวิธีการนบัคะแนนเสียงเป็นอยา่งอ่ืนตามความเหมาะสม 

ผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น และเลขานุการท่ีประชุมจะประกาศผลการ

นบัคะแนนในระเบียบวาระถดัไป 

เน่ืองจากผูถื้อหุ้นและจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ซ่ึงมาประชุมในวนัน้ีครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของ       

บริษทัฯ แลว้ ประธานฯ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามท่ีกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุมฯ  

ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เมือ่วนัที่ 21 เมษายน 2560 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 

2560 ตามสาํเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

- เห็นดว้ย 4,733,629,664  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98184  

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 860,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01816  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี้ ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากขณะเปิดประชุมอีก 3 ราย ถือหุ้นจาํนวน 33,500 หุ้น        

ทําให้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 141 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,734,489,664 หุ้น จากจํานวนหุ้นท้ังหมด 

4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63520 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้ง

รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส้ินสุด ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ 

รวมทั้ งรายงานของผูส้อบบัญชีของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ตามสาํเนาท่ีส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน      

งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบ

บญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงักล่าว 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีมติอนุมติังบแสดงฐานะ

การเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด

ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทั

ยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 4,734,489,664  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  
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หนา้ท่ี 5 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 1 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

3.1  รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสุชาดา อิทธิจารุกลุ รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร สรุปรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปีท่ีผ่านมาตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2560 และสําเนางบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้ง

รายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีส่ง

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร และนางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร                    

สายงานบริหารการเงิน ไดร่้วมกนัตอบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นายนฤดล นวลน่ิม - ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า โครงสร้างรายได ้ในหน้า 123 ของรายงานประจาํปี 2560  ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 4 ประเภทนั้น ไดแ้ก่  

1. ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเองในประเทศและต่างประเทศ  

2. ใหบ้ริการดา้นการบริหารดา้นเทคนิคและสนบัสนุน 

3. นาํเขา้และจาํหน่ายสินคา้แช่แขง็และแช่เยน็ 

4. ร้านอาหารและร้านคา้ปลีกขนาดเลก็ 

โดยรายไดห้ลกัมาจากศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) ซ่ึงเขา้ใจว่า บริษทัฯ 

จะขยายการใหบ้ริการในรูปแบบของธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service) มากกว่ารูปแบบเดิม (Cash & Carry) 

ดงันั้น มีความเป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะแยกรายไดข้องธุรกิจบริการดา้นอาหารออกจากรูปแบบเดิม  

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงว่า บริษทัฯ ไดแ้ยกรายละเอียดโดยสรุปไวแ้ลว้ในหนา้ 94 ของเอกสารส่ิงท่ีส่งมา

ดว้ย 2 (หรือหนา้ 64 ในฉบบัภาษาองักฤษ) โดยไดแ้บ่งรายไดต้ามรูปแบบธุรกิจ ดงัน้ี ในช่องแรกเป็นรายไดแ้ละ    

ผลการดาํเนินงานของธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) และช่องท่ีสอง

เป็นรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service)   

นางสุชาดา  อิทธิจารุกุล ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & 

Carry) และธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service) นั้นใหบ้ริการอยู่ในพ้ืนท่ีของศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เดียวกนั ซ่ึงจะ

มีลูกคา้ทุกกลุ่มปะปนกนัไป จึงเป็นไปไดย้ากท่ีจะแยกรายไดแ้บบแน่นอนระหว่างธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) และธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service) ดงันั้น บริษทัฯ จะ
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หนา้ท่ี 6 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

คาํนวนรายไดโ้ดยประมาณการกลุ่มลูกคา้โดยแยกประเภทลูกคา้ (ลูกคา้กลุ่มโชห่วย/ ลูกคา้กลุ่มร้านอาหาร/ ลูกคา้

กลุ่มผูใ้หบ้ริการทัว่ไป) โดยพิจารณาจากขนาดของพ้ืนท่ี ดงัน้ี หากบริษทัฯ ตอ้งการเนน้ลูกคา้กลุ่มโชห่วย ซ่ึงลูกคา้

กลุ่มน้ีจาํเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีการขายจาํนวนมาก บริษทัฯ จะสร้างศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ขนาดใหญ่ โดยเนน้พ้ืนท่ีในการ

ให้บริการแก่ลูกคา้แบบโชห่วยประมาณร้อยละ 60 - 70 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด โดยท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 30 ของ

พ้ืนท่ีทั้ งหมด จะเน้นลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร ถ้าบริษัทฯ ต้องการเน้นลูกค้ากลุ่มร้านอาหาร บริษัทฯ จะสร้าง                          

ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ในขนาดท่ีเล็กลง โดยเนน้พ้ืนท่ีให้บริการลูกคา้กลุ่มร้านอาหารในปริมาณร้อยละ 70 - 80 ของ

พ้ืนท่ีทั้งหมด และท่ีเหลือร้อยละ 20 จะสาํหรับกลุ่มโชห่วย และจะเปิดเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีมีร้านอาหารตั้งอยู่มาก และ       

หากตอ้งการใหแ้ยกรายไดแ้ละผลการดาํเนินงานของกลุ่มลูกคา้สาํหรับธุรกิจศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบชาํระเงินสด

และบริการตนเอง (Cash & Carry) และธุรกิจบริการดา้นอาหาร (Food Service)  จะไม่สามารถเห็นภาพหรือแยก

รายละเอียดไดอ้ยา่งแน่ชดั เพราะลกูคา้ทุกกลุ่มปะปนอยูใ่นศูนยจ์าํหน่ายสินคา้เดียวกนั 

นายนฤดล นวลน่ิม - ผูถื้อหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับการลงทุนในประเทศกัมพูชาและประเทศอินเดียว่า 

จุดคุม้ทุนของการลงทุนในประเทศกมัพูชาและประเทศอินเดียนั้น มีจุดคุม้ทุนอยู่ท่ีก่ีสาขา และบริษทัฯ ไดเ้ตรียม

ความพร้อมไวอ้ยา่งไรบา้ง 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ สาํหรับการลงทุนในประเทศกมัพชูา ตอนน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แบบ

ชาํระเงินสดและบริการตนเอง (Cash & Carry) แลว้ จาํนวน 1 แห่งในกรุงพนมเปญ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับเป็นอย่างดี

จากชาวกมัพูชา โดยจุดคุม้ทุนสาํหรับการลงทุนในประเทศกมัพูชาอยู่ท่ี 4 - 5 สาขา ซ่ึงขณะน้ีบริษทัฯ อยู่ระหว่าง

เตรียมความพร้อมจะเปิดอีก 2 สาขาในตน้ปี 2562 โดยมีความตั้งใจจะเปิดให้ครบ 5 สาขาภายในตน้ปี 2563 ทั้งน้ี

การเปิดสาขาในประเทศกมัพชูาจะค่อนขา้งยากและใชเ้วลานาน เพราะมีใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวนมาก 

สาํหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย มีจุดคุม้ทุนการลงทุนอยู่ท่ี 4 - 5 สาขา ทั้งน้ี การจะเปิดศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ใน

ประเทศอินเดียมีค่าใช้จ่ายสูงมาก ดังนั้น บริษทัฯ จึงวางแผนเปิดศูนย์จาํหน่ายสินค้าในอาคารท่ีสร้างไวแ้ลว้           

โดยไม่ได้เป็นศูนย์จาํหน่ายสินค้าท่ีสร้างแบบแยกตัวออกมา (Stand Alone) ซ่ึงอาจมีพ้ืนท่ีขนาด 3,000 - 5,000     

ตารางเมตร ข้ึนอยูก่บัขนาดของพ้ืนท่ี โดยมีจุดคุม้ทุนประมาณ 4 ปี เน่ืองจากศูนยจ์าํหน่ายสินคา้จะมีขนาดเลก็ 

นายสุรเชษฐ์ ศรีวฒันกุลวงศ ์- ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามว่า บริษทัฯ ไดเ้ตรียมความพร้อมในการรับมือกบัยุคดิจิทลั

และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไปอยา่งไรบา้ง 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ การเปล่ียนแปลงของยคุดิจิทลัและเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้โดยบริษทัฯ  

ได้เตรียมพร้อมรับมือดังน้ี (1) จัดทาํระบบ Big Data ซ่ึงใกลจ้ะเสร็จสมบูรณ์แลว้ โดยมีฐานลูกค้าประมาณ 3        

ลา้นราย (2) สาํหรับพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) บริษทัฯ ใชรู้ปแบบธุรกิจแบบ O2O (Online to Offline) 

(3) ปรับใหมี้ digital transformation ภายในองคก์ร และ (4) วางแผนจะใชร้ะบบ E-wallet/ E-money ในการซ้ือขาย

สินคา้ โดยเตรียมจะทดลองเปิดใชส้าํหรับลูกคา้บางกลุ่มก่อน เน่ืองจากลูกคา้ของบริษทัฯ ส่วนใหญ่เป็นลูกคา้กลุ่ม

โชห่วย ดงันั้น การนาํดิจิทลัและเทคโนโลยีเขา้มาใช ้บริษทัฯ จาํเป็นตอ้งค่อยเป็นค่อยไปโดยพิจารณาถึงความพร้อม

ของลกูคา้เป็นหลกัดว้ย  

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ - ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาในประเทศไทยเพ่ิมก่ีสาขา และส่วนมากเป็น
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การซ้ือหรือเช่าท่ีดิน/อาคาร ขนาดก่ีตารางเมตร และช่วงใดท่ีธุรกิจของบริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดี 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ในปี 2560 ท่ีผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ปิดสาขาจาํนวน 8 สาขา ดงัน้ี 

1. สาขาจงัหวดักาฬสินธ์ุ ในเดือนเมษายน  

2. สาขาอุดมสุข กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม  

3. สาขาทองหล่อ กรุงเทพมหานคร ในเดือนกรกฎาคม 

4. สาขาสมัมากร กรุงเทพมหานคร ในเดือนสิงหาคม  

5. สาขาศิริมงัคลาจารย ์จงัหวดัเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม 

6. สาขาจงัหวดัพิจิตร ในเดือนตุลาคม  

7. สาขาจงัหวดัปทุมธานี ในเดือนพฤศจิกายน 

8. สาขาบดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร ในเดือนธนัวาคม 

ซ่ึงส่วนใหญ่ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้ท่ีบริษทัฯ เปิดดาํเนินการในระยะหลงั จะใชวิ้ธีการเช่าท่ีดิน และจะเปิดเป็นศูนย์

จาํหน่ายสินคา้รูปแบบเลก็ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 1,000 ตารางเมตร ซ่ึงใชพ้ื้นท่ี 2 ไร่โดยประมาณ สาํหรับธุรกิจของ

บริษทัฯ ส่วนใหญ่จะมีผลประกอบการท่ีดีในช่วงไตรมาสท่ี 1 และไตรมาสท่ี 2 

นายสุเมธ วฒันรังสรรค ์- ผูถื้อหุน้ สอบถามวา่ การลงทุนในประเทศกมัพชูาและประเทศอินเดีย รัฐบาลของประเทศ

นั้น ๆ มีกฎระเบียบอยา่งไร มีขอ้บงัคบัใหช่้วยสนบัสนุนสินคา้จากผูจ้ดัหาสินคา้ทอ้งถ่ินหรือไม่ และคณะกรรมการ

บริษทัฯ มีนโยบายในการสนบัสนุนสินคา้จากประเทศไทยอยา่งไร 

นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ ช้ีแจงวา่ ในประเทศกมัพชูาและประเทศอินเดีย ไม่มีกฎหมายท่ีบงัคบัใหศู้นยจ์าํหน่ายสินคา้

ของต่างชาติตอ้งช่วยสนบัสนุนสินคา้จากผูจ้ดัหาสินคา้ทอ้งถ่ิน แต่บริษทัฯ มีนโยบาย คือ เม่ือไปเปิดศูนยจ์าํหน่าย

สินคา้ท่ีใด จะใหก้ารสนบัสนุนสินคา้ในทอ้งถ่ิน ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษทัฯ และตรงตามความตอ้งการ

ของลูกคา้ อย่างไรก็ตาม ในประเทศกมัพูชา สินคา้จากประเทศไทยจะเป็นท่ีนิยมมาก บริษทัฯ จึงไดส่้งออกสินคา้

จากประเทศไทยไปขายจาํนวนมากดว้ย ส่วนในประเทศอินเดียนั้น เน่ืองจากวฒันธรรมทางดา้นอาหารท่ีแตกต่าง

จากประเทศไทย บริษทัฯ จึงมีแผนท่ีจะส่งออกเฉพาะสินคา้ภายใตแ้บรนด์ของบริษทัฯ (Own Brand) ไปขายท่ี

อินเดีย  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานของฝ่ายบริหาร

เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ขา้งตน้ 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติรับรองรายงานของ   

ฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,495,767  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  
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หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 2 อีก 7 ราย ถือหุ้นจาํนวน 6,103 หุ้น ทาํให้

มีผู้ ถือหุ้นมาเข้า ร่วมประชุมรวม 148 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,734,495,767 หุ้น จากจํานวนหุ้นท้ังหมด 

4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63533 

 

3.2  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ประกาศจ่าย

โดยมตทิี่ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังที่ 3/2560 เมือ่วนัที่ 8 สิงหาคม 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ             

เพ่ือรับทราบ 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล แจง้ต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 

สิงหาคม 2560 มีมติอนุมติัประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีของบริษทัฯ สําหรับงวด

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท สาํหรับจาํนวนหุน้ทั้ งหมด

จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 1,920,000,000 บาท โดยจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 

2560  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

ท่ีประชุมรับทราบการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 

ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 3.1 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารประกาศจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง   

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกาํไรไวเ้ป็นทุน

สาํรองของบริษทัฯ   

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติขออนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวด

สุดทา้ยประจาํปี 2560 จาํนวน 0.56 บาทต่อ 1 หุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัทั้ งหมด รวมทั้งส้ิน 4,800,000,000 หุ้น      

รวมเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายในคราวน้ีเป็นเงินทั้ งส้ิน 2,688,000,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 

พฤษภาคม 2561 ดงันั้น เม่ือรวมกบัเงินปันผลระหว่างกาลท่ีไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 จาํนวน 0.40 

บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลสําหรับปี 2560 ทั้งส้ิน จาํนวน 4,608,000,000 บาท หรือ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็น   
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ร้อยละ 74.6 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2560 และขออนุมติัไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจาก

เงินทุนสาํรอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มียอดเท่ากบั 240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ - ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า เหตุใดเงินปันผลถึงไม่มากเม่ือเทียบกบัราคาหุน้ท่ีสูงมาก สาเหตุมา

จากการขยายสาขาหรือไม่ และเม่ือมีการขยายสาขา ผูจ้ดัหาสินคา้ของบริษทัฯ จะให้บริการส่งสินคา้ไปยงัศูนย์

จาํหน่ายสินคา้ทุกสาขาหรือไม่ นอกจากน้ี ระยะการคุม้ทุนของแต่ละสาขาอยูท่ี่ก่ีปี 

นางสุชาดา  อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า เงินปันผลท่ีบริษทัฯ ประกาศจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เป็นจาํนวนร้อยละ 

74.6 ของกาํไรสุทธิสาํหรับปี 2560 นั้น ค่อนขา้งสูงมากแลว้ โดยเม่ือคร้ังท่ีบริษทัฯ เขา้ตลาดหลกัทรัพย ์บริษทัฯ แจง้

ว่าบริษทัฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นประมาณร้อยละ 40 เท่านั้น ในส่วนของการจดัหาสินคา้แก่

สาขาของบริษทัฯ นั้น บริษทัฯ จะพิจารณาว่า สินคา้นั้น ๆ ใช้ไดใ้นทุกทอ้งท่ีหรือไม่ ถา้ใช่ ผูจ้ดัหาสินคา้ของ    

บริษทัฯ ก็จะใหบ้ริการส่งสินคา้ไปยงัสาขานั้นดว้ย แต่ถา้เป็นสินคา้ประจาํทอ้งถ่ิน บริษทัฯ ก็จะสนบัสนุนผูจ้ดัหา

สินคา้ประจาํทอ้งถ่ิน สาํหรับระยะเวลาคุม้ทุนของแต่ละสาขาอยูท่ี่ 7 ปีข้ึนไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวด

สุดทา้ยประจาํปี 2560 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติอนุมติัให้ประกาศ

จ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2560 ในอตัรา 0.56 บาทต่อ 1 หุน้ รวม 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 

2,688,000,000 บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 และอนุมติัใหบ้ริษทัฯ ไม่ตอ้งจดัสรรเงิน

สํารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก เน่ืองจากเงินสํารองตามกฎหมาย ณ  วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากับ 

240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,495,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 3.1 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ 

ประธานฯ ขอใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม แถลงรายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 10 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

กรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 15 ของบริษทัฯ กาํหนดว่าในการประชุม

สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุด

เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลเ้คียง

ท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้ดงันั้น ในการประชุมคร้ังน้ี 

กรรมการของบริษทัฯ ครบวาระท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งจาํนวน 5 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของ

บริษทัฯ ในช่วงระหว่างวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2561 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

และเผยแพร่หลกัเกณฑก์ารดาํเนินการดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ซ่ึงปรากฏ

ว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  

โดยคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียในระเบียบวาระน้ี ไดพิ้จารณาตามความเห็นของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ มีความเห็นวา่ กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 5 ท่าน ดงัรายช่ือต่อไปน้ี 

ควรได้รับเลือกตั้ งกลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูมี้คุณสมบัติเหมาะสม และ                   

มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ เป็นอยา่งดี ไดแ้ก่ 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2. นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

4. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

ทั้งน้ี ในกรณีนายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนนั้น มีคุณสมบติัหน่ึงขอ้ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. (“เกณฑฯ์”) กล่าวคือ กรรมการอิสระตอ้งไม่

เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกิน

กว่า 2 ลา้นบาทต่อปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นว่า สามารถพิจารณาผ่อนผนัคุณสมบติั ดว้ยเหตุผล
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 11 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

ดงัต่อไปน้ี 

(ก) นายชวลิต อตัถศาสตร์ เป็นกรรมการผูจ้ดัการของบริษทั สํานกังานกฎหมายสยามซิต้ี จาํกดั และ

บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จาํกดั ซ่ึงใหบ้ริการทางกฎหมายแก่บริษทัฯ โดยไดรั้บค่าบริการ

เกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปี ซ่ึงลกัษณะการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายดงักล่าวมีผลทาํให้นาย

ชวลิต อตัถศาสตร์ มีคุณสมบติัไม่เป็นไปตามเกณฑฯ์ ท่ีกาํหนดไว ้

(ข) นายชวลิต อตัถศาสตร์ มีความรู้เป็นอย่างดีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ และกฎระเบียบของหน่วย

ราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการของบริษทัฯ ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อบริษทัฯ และ/หรือ กิจการ

ของบริษทัฯ ซ่ึงทาํใหบ้ริษทัฯ สามารถเตรียมการและปฏิบติัตามกฎระเบียบต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และทนัท่วงที รวมทั้งสามารถดาํเนินการป้องกนัผลกระทบท่ีอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัฯ 

ได ้ดงันั้น บริษทัฯ เห็นสมควรใหน้ายชวลิต อตัถศาสตร์เป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ อยูต่่อไป 

(ค) คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การแต่งตั้ งนายชวลิต อัตถศาสตร์ ไม่มีผลกระทบต่อ                 

การปฏิบติัหนา้ท่ี และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ 

(ง) บริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้ไวใ้นหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ในวาระการพิจารณาและ

แต่งตั้งนายชวลิต อตัถศาสตร์ ใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งดงักล่าวขา้งตน้ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซักถามในระเบียบวาระน้ี และนายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นายพฒันา สันตานนท ์- อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ สอบถามว่าคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้

การหารือเร่ืองกรรมการอิสระท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเกิน 9 ปี หรือไม่ และในอนาคตมีนโยบายกาํหนดระยะเวลาการดาํรง

ตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวห้รือไม่ 

นายธีระ วิภูชนิน ช้ีแจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดมี้การหารือเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวแลว้ 

โดยไดก้าํหนดระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี โดยเร่ิมนบัระยะเวลาปีท่ี 1 ตั้งแต่ปี 

2560  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

แทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  

อน่ึง การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามระเบียบวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้โดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติเลือกตั้งบุคคลมีรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ  

 

11/21 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 12 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

1. นายอรรถพร ข่ายม่าน กรรมการอสิระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,708,901,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.45942  

- ไม่เห็นดว้ย 1,805,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03814  

- งดออกเสียง 23,788,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50244  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

2. นายชวลิต อัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,708,954,267  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46052  

- ไม่เห็นดว้ย 1,753,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03703  

- งดออกเสียง 23,788,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50244  

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

3. นายธีระ วิภูชนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกาํกบัดูแลกจิการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,708,954,267  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46052  

- ไม่เห็นดว้ย 1,753,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03703  

- งดออกเสียง 23,788,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50244  

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

4. นายโชติ  โภควนิช กรรมการอิสระ/  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ                                  

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,710,707,667  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.49756  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 23,788,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50244  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกลุ กรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,708,941,267  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.46025  

- ไม่เห็นดว้ย 1,766,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03730  

- งดออกเสียง 23,788,400  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50245  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 3.1 อีก 1 ราย ถือหุ้นจาํนวน 100 หุ้น ทาํให้
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 13 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

มีผู้ ถือหุ้นมาเข้า ร่วมประชุมรวม 149 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 4,734,495,867 หุ้น จากจํานวนหุ้นท้ังหมด 

4,800,000,000 หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63533 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม แจง้รายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2561 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิ

ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชนต์อบแทนใน

ลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และกําหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงได้ และไม่

กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลกูจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ี

จะไดรั้บค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ และตามท่ีท่ีประชุมสามญั     

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ได้อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัฯ ตามตาํแหน่ง ซ่ึงมี

รายละเอียด ดงัน้ี 

ค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 

องค์ประกอบค่าตอบแทน บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี 

1.  ค่าตอบแทนประจาํ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย  

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย  

 

155,000 

140,000 

115,000 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

1,380,000 

1,200,000 

180,000 

60,000 

2. เงนิโบนัสประจาํปี  10.20 ลา้นบาท 

3. สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว                      

มีความเห็นวา่ ควรกาํหนดค่าตอบแทนประจาํสาํหรับปี 2561 ใหแ้ก่คณะกรรมการ เท่ากบัค่าตอบแทนประจาํสาํหรับ

ปี 2560 และกาํหนดเงินโบนสัประจาํปี 2560 ใหก้บัคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นเงินจาํนวน 23,040,000 บาท โดยมี

รายละเอียดแจกแจง ดงัน้ี 
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หนา้ท่ี 14 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีที่เสนอ) ปี 2560 

บาท/ท่าน/

เดอืน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดอืน 

บาท/ท่าน/

ปี 

1. ค่าตอบแทนประจาํ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

 

155,000 

140,000 

115,000 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

1,380,000 

1,200,000 

180,000 

60,000 

 

155,000 

140,000 

115,000 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

1,380,000 

1,200,000 

180,000 

60,000 

2.  เงนิโบนัสประจาํปี เสนอจ่าย 23.04 ลา้นบาท 

(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 

ของเงินปันผลท่ีจ่ายจาก

กาํไรปี 2560) 2) 

10.20 ลา้นบาท               

(เทียบเท่าร้อยละ 0.25 

ของ เงินปันผลท่ีจ่ายจาก

กาํไรปี 2559) 

3.  สิทธิประโยชน์อืน่ ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นจากงบกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 โดยประธานกรรมการ    

บริษทัฯ เป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้กรรมการบริษทัฯ แต่ละคน 

ทั้งน้ี มาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไป

ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ         

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นางสาวสมโรจน์ โชตินนัทกานนท์ - ผูถื้อหุ้น สอบถามว่าทาํไมจึงมีการเพ่ิมเงินโบนสัประจาํปีสําหรับกรรมการ          

ในอตัราท่ีสูงข้ึนมากจากปีท่ีแลว้ ซ่ึงเป็นจาํนวนมากกวา่สิบลา้นบาท 

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล ช้ีแจงว่า ในปีท่ีแลว้บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินโบนสัประจาํปีสาํหรับกรรมการในอตัราท่ีตํ่าเกินไป 

เม่ือพิจารณาจากอตัราการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัอ่ืน ๆ ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ

อตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายให้กบัผูถื้อหุ้น จึงเห็นว่าบริษทัฯ ควรกาํหนดอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้

สอดคลอ้งกบับริษทัอ่ืน ๆ ท่ีอยูใ่นตลาดหลกัทรัพยฯ์ และอตัราดงักล่าวเป็นอตัราท่ีบริษทัฯ สามารถจ่ายได ้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการสาํหรับปี 

2561 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 15 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 2 ใน 3 เท่ากบั 3,156,330,578 หุ้น หรือเท่ากบัร้อยละ 66.66667) มีมติอนุมติัให้

กาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรับปี 2561 ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,239,867  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99459  

- ไม่เห็นดว้ย 256,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00541  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 5 

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุชาดา อิทธิจารุกุล รองประธานกรรมการท่ี 2 และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่ม

ธุรกิจสยามแม็คโคร รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกับการแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี 

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ รายงานต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จาํกดั กาํหนดให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกกไ็ด ้  

เน่ืองจาก นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 6112  นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ไดค้รบ

วาระท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

มีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นควรพิจารณาแต่งตั้งนายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068      

นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112  นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าว

ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั   

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้โดยกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 

6,530,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 9.6 ของค่าตอบแทนสําหรับปี 2560 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวม

ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างการตรวจสอบ ซ่ึงไม่

เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 
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หนา้ท่ี 16 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงานบริหารการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

นางสาวนุชนาถ ยงัชนะ - ผูถื้อหุน้ สอบถามว่า ปกติในการตรวจสาขาของบริษทัฯ ผูส้อบบญัชีจะเพียงแค่สุ่มตรวจ

เท่านั้น ใช่หรือไม่ และท่ีผา่นมาการจดัทาํงบการเงิน ผูส้อบบญัชีประเมินการจดัทาํงบการเงินจากรายไดบ้ริษทัฯ ใช่

หรือไม่ 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงว่า โดยปกติผูส้อบบญัชีจะสุ่มตรวจสาขา เพ่ือทาํเร่ืองประเมินความเส่ียง โดยตรวจ

แบบประเมินความเส่ียง และแบบ Sampling รวมทั้งเม่ือบริษทัฯ มีสาขาเพ่ิมข้ึนในต่างประเทศ ก็จะตอ้งมีการทาํ            

งบการเงินรวม ฉะนั้น ผูส้อบบญัชีจะมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึน ในเร่ืองของการประเมินค่าบริการในการจดัทาํงบการเงิน

นั้น ผูส้อบบญัชีจะประเมินจากความซบัซอ้นของธุรกิจและความเส่ียงท่ีผูส้อบบญัชีจะไดรั้บเป็นหลกั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้อ่ืนใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สาํหรับระยะเวลาบญัชี

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีมติแต่งตั้งนายเจริญ          

ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 นาย

วีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และนางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

8645 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้าํการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั แทนได ้และอนุมติัค่าตอบแทน

สาํหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจาํนวนเงิน 6,530,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 9.6 ของค่าตอบแทนสาํหรับ

ปี 2560 ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้และค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดข้ึนจริงในระหวา่งการตรวจสอบซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,495,867  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 5  
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 17 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 

ในข้อ 3 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติั

การแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3  

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม รายงานว่า ปัจจุบนัวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือบริคณห์สนธิ    

ขอ้ 3 และสาํเนาแนบทา้ยหนงัสือรับรอง ยงัไม่ครอบคลุมถึงการคา้เมลด็พนัธ์พืชควบคุม จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ขอ้ 3 และสาํเนาแนบทา้ยหนงัสือรับรอง ดงัรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมเม่ือวนัท่ี 15 

มีนาคม 2561 เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

สาํหรับรายละเอียดวตัถุประสงคใ์นแบบ บมจ 002 นั้น เป็นการนาํวตัถุประสงคเ์ดิมทั้ง 64 ขอ้ ซ่ึงไดเ้คยจดทะเบียน

ต่อกระทรวงพาณิชยไ์วแ้ลว้ มาพิมพซ์ํ้ า โดยเพ่ิมขอ้ 65 เก่ียวกบัการประกอบกิจการคา้เมลด็พนัธ์ุพืชควบคุม 

อยา่งไรกต็าม ในวตัถุประสงคเ์ดิมขอ้ 21 ซ่ึงระบุวา่ “ประกอบกิจการนาํเท่ียวรวมทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการนาํเท่ียว

ทุกชนิด” นั้น บริษทัฯ มิไดป้ระกอบกิจการดงักล่าว และในปัจจุบนัมีระเบียบสํานกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั

กลางว่าดว้ยการจดทะเบียนหา้งหุ้นส่วนและบริษทั ระบุหา้มไม่ใหมี้วตัถุประสงคเ์ก่ียวกบัธุรกิจนาํเท่ียว เวน้แต่จะ

ไดค้วามเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจการดงักล่าวจากกรมการท่องเท่ียว โดยนายทะเบียนจะมีคาํสั่งให้ตดัขอ้ 21

ดงักล่าวออกทั้งขอ้ ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อหนงัสือบริคณห์สนธิบริษทัฯ กล่าวคือ จาํนวนขอ้ในวตัถุประสงคท์ั้งหมด

จะเปล่ียนจาก 65 ขอ้เป็น 64 ขอ้ โดยนายทะเบียนจะใหเ้ล่ือนขอ้ 22-65 เป็นขอ้ 21-64 

ดงันั้น จึงตอ้งขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัฯ ขอ้ 3 และตดัขอ้ 21 เดิมเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจนาํเท่ียว และเล่ือนขอ้ 22-64 เดิม เป็นขอ้ 21-63 รวมทั้ง

เพ่ิมวตัถุประสงคข์อ้ 64 ดงัน้ี  

“(64) ประกอบกจิการค้าเมลด็พนัธ์ุพชืควบคุม” 

ทั้งน้ี ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดใหก้ารแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นวา่ สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคด์งักล่าว 

เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นได้

ซกัถามในระเบียบวาระน้ี และนางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

สายงานบริหารการเงิน ไดต้อบขอ้ซกัถามดงักล่าว โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 นายปริญญ ์นิมมานนิตย ์- ผูรั้บมอบฉนัทะ สอบถามวา่ การประกอบธุรกิจคา้เมลด็พนัธ์พืชควบคุมเป็นอยา่งไร และ

ขอใหช่้วยอธิบาย 

17/21 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 18 ของจาํนวน 21 หนา้ 
 

นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริเวณดา้นหนา้ศูนยจ์าํหน่ายสินคา้แมค็โครยงัมีพ้ืนท่ีว่างท่ียงัไม่ไดใ้ช้

งานอยู่ และในกลุ่มของบริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์คือ บริษทั เจียไต๋ จาํกดั มีการประกอบกิจการคา้เมล็ดพนัธ์ุ

พืช เพ่ือเป็นการใช้พ้ืนท่ีว่างให้เป็นประโยชน์ และเพ่ิมรายได ้บริษทัฯ จึงไดว้างแผนจะใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวเป็นท่ี

สาํหรับการคา้เมลด็พนัธ์ุพืช และเน่ืองจากเมลด็พนัธ์ุพืชบางชนิดเป็นเมลด็พนัธ์ุควบคุม บริษทัฯ จึงจาํเป็นจะตอ้ง

เพ่ิมวตัถุประสงคใ์นหนงัสือรับรองใหช้ดัเจนเพ่ือใหส้ามารถจาํหน่ายเมลด็พนัธ์ุพืชควบคุมได ้

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นอ่ืนใด ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และการแกไ้ข

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 ตามรายละเอียด ดงักล่าว  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากบั 3,550,872,125 หุน้ หรือเท่ากบัร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมติัการ

แกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค ์และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,496,167  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจากระเบียบวาระท่ี 5 อีก 1 ราย ถือหุ้นจาํนวน 300 หุ้น ทาํให้มี

ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมรวม 150 ราย นับจาํนวนหุ้นได้ 4,734,496,167 หุ้น จากจาํนวนหุ้นท้ังหมด 4,800,000,000 

หุ้นหรือเท่ากับร้อยละ 98.63534 

ระเบียบวาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคับของบริษทัฯ ข้อ 22 และข้อ 30 

ประธานฯ มอบหมายใหน้างสาวศิริพร วิธานนิติธรรม เลขานุการท่ีประชุม รายงานต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติั

การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 และขอ้ 30 

นางสาวศิริพร วิธานนิติธรรม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองดว้ยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 

เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกบัคาํช้ีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั สมาคมการคา้และหอการคา้ ตาม

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดอ้นุญาตใหบ้ริษทั

มหาชนจาํกดัสามารถประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได ้ภายใตเ้ง่ือนไขว่าจะตอ้งกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

นอกจากน้ี คาํสั่งหวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออาํนวยความ

สะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 

เร่ืองการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ทาํใหข้อ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 30 ซ่ึงกาํหนดตาม

กฎหมายเดิมไม่มีผลใชบ้งัคบัไดต่้อไป เน่ืองจากขดักบักฎหมายดงักล่าว  จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ

ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายดงักล่าว 
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ทั้งน้ี มาตรา 31 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั กาํหนดใหก้ารแกไ้ขขอ้บงัคบัดงักล่าว ตอ้งไดรั้บการอนุมติั

จากมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

และขอ้ 30 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยคาํสัง่

หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 ดงักล่าว ดงัน้ี 

ข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 22 แก้ไขเป็น 

“ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหลาย 

จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มี

รองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่

สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง

เป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานกรรมการหรือประธานในท่ีประชุมอาจกาํหนดใหจ้ดัการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดย

ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกฎหมายกาํหนด” 

ข้อบังคบัของบริษทัฯ ข้อ 30 แก้ไขเป็น 

“คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดกไ็ดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคน

ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนงัสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผล

ในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มี

ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ผูถื้อหุ้น

ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้
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ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุม

ผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้

การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามขา้งตน้คร้ังใด 

จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสาม

ขา้งตน้ ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั” 

จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามและแสดงขอ้คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น

ซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็นในระเบียบวาระน้ี 

ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 และขอ้ 30 ตามรายละเอียด 

ดงักล่าว  

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (มติ 3 ใน 4 เท่ากบั 3,550,872,125 หุน้ หรือเท่ากบัร้อยละ 75.00000) มีมติอนุมติัการ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 22 และขอ้ 30 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 4,734,496,167  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  

- ไม่เห็นดว้ย 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

- บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000  

หมายเหต ุ 

ในระเบียบวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมตามหมายเหตทุ้ายระเบียบวาระท่ี 8  

ระเบียบวาระที่ 10 พจิารณากจิการอืน่ ๆ 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่า ระเบียบวาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการ

บริษทัฯ ตอบขอ้ซักถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุ้น และไม่ควรพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ อีกในระเบียบวาระน้ี เน่ืองจากตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านั้น เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม และไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามในระเบียบวาระน้ีแต่อยา่งใด 

ประธานฯ แจง้เพ่ิมเติมต่อท่ีประชุมเพ่ือรับทราบว่า ในปี 2562 จะไม่มีระเบียบวาระเก่ียวกบัการรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เน่ืองจากบริษทัฯ มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูลโดยนาํส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

ภายใน 14 วนั นับแต่วนัส้ินสุดการประชุมให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่แลว้ และกฎหมายไม่ได้

กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีคร้ังก่อน และในทางปฏิบติัของบริษทั      

จดทะเบียนอ่ืน ๆ ก็ไม่ไดบ้รรจุระเบียบวาระน้ีไวเ้พ่ือให้ผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี

คร้ังก่อน อย่างไรก็ดี หากผูถื้อหุน้มีขอ้สังเกตหรือมีความเห็นสามารถแจง้เลขานุการบริษทัฯ ภายใน 1 เดือนนบัจาก

วนัประชุม 
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นิยามคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

ตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้กาํหนดนิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเข้มงวดกว่า

ขอ้กาํหนด ขั้นตํ่าท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนดในเร่ืองการถือหุน้ตามขอ้ 1โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย            

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ      

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของ      

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะ

ตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น     

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม 

หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้

อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง   

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ       

บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ท่ีกระทาํเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ

ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค ํ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน

ทาํนองเดียวกนั ซ่ึง เป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ

สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ่ากวา่ ทั้งน้ี การคาํนวณ

ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี

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

ผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบ

บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ

ทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         

ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          

ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 0.5 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ    

บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ

บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

10. กรรมการอิสระมีวาระการดาํรงตาํแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี โดยใหเ้ร่ิมนบัวาระการดาํรงตาํแหน่งตั้งแต่วนัประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เป็นตน้ไป โดยไม่นบัระยะเวลาการดาํรงตาํแหน่งท่ีผา่นมาของกรรมการอิสระ

รายเดิม 

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
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ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ

หรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพเกินมูลค่าท่ีกาํหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาผอ่นผนั

ให้ไดห้ากเห็น วา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ 

และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย ข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ดงักล่าวแลว้  

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีทาํให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 
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ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีอ่อกตามวาระจํานวน 5 คน 

1. ดร. ชัยวฒัน์ วบูิลย์สวสัดิ์  

 

 

อายุ: 

 

72 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ/  

กรรมการตรวจสอบ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, Williams College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

⋅ ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์, Massachusetts Institute of Technology 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2549 Director Certification Program (DCP) 

⋅ ปี 2547 Director Accreditation Program (DAP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 
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ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

ก.ค. 2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการความ

รับผดิชอบต่อสังคมและการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนื/ กรรมการอิสระ 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

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

2553 - ส.ค. 2559 กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2553 - ก.ค. 2559 กรรมการตรวจสอบ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ หน่วยงานอืน่ ๆ 

2558 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

2558 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

ฝ่ายเศรษฐกิจ 

 

 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                              7/7 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              4/5 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
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2. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  

 

อายุ: 66 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 1/  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ประกาศนียบตัรพาณิชยศาสตร์ โรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชย ์

⋅ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

⋅ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสิต 

⋅ ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยันอร์ธ - 

เชียงใหม ่

⋅ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาการจัดการ 

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

⋅ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2549 The Role of Chairman  

⋅ ปี 2543 Director Certification Program (DCP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

 ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

พ.ย. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการท่ี 1 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2533 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ/ประธาน

กรรมการบริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ หน่วยงานอืน่ ๆ 

2533 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

ปัจจุบนั นายกสมาคมปัญญาภิวฒัน์  

ปัจจุบนั กรรมการสภาสถาบนัผูท้รงคุณวฒิุ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 

ปัจจุบนั ประธานสมาพนัธ์หมากลอ้มจีนโลก  

ปัจจุบนั นายกสมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่ง

ประเทศไทย 

 

 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                              7/7 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ                2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 5 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

3. นายณรงค์ เจียรวนนท์   

 

อายุ: 53 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง: กรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา Business Administration, 

New York University  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

⋅ ห ลั ก สู ต ร  Advance Management Program : Transforming Proven 

Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

⋅ ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

⋅ หลักสูตร Systematic Innovation of Products, Processes and Services, 

MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2550 Director Accreditation Program (DAP) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

15 แห่ง 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 6 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

2556 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ หน่วยงานอืน่ ๆ 

2560 - ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู วชิัน่ส์ กรุ๊ป จาํกดั 

2555 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั Shanghai Litai Logistics จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอส เอม็ ทรู จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกัซ์ เรสซิเดนซ์             

คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ 

จาํกดั 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอคอนสยาม จาํกดั 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บริษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท ์จาํกดั 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (ไทย) 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจการตลาดและจดัจาํหน่าย (จีน) 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มธุรกิจพฒันาท่ีดิน (จีน) 

2553 - ปัจจุบนั รองประธานคณะกรรมการ บริษทั Shanghai Kinghill จาํกดั 

2551 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั 

2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการอาวโุส บริษทั Chia Tai (China) Investment จาํกดั 

2550 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการอาวโุส บริษทั CP Lotus Corporation จาํกดั 

2559 - 2560 รองประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                 1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                              4/7 คร้ัง 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 7 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 8 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

4. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ 

 

 

อายุ: 72 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง กรรมการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅ ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์    

⋅ ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  มหาวทิยาลยัแม่โจ ้

⋅ ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

⋅ ปริญญาวทิยาศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยอีาหาร  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

⋅ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

⋅ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาเทคโนโลย ี          

การอาหาร มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

⋅ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 

⋅ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์         

การอาหาร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

⋅ ประกาศนียบตัรบญัชี สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขต        

พณิชยการพระนคร 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 9 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP) 

⋅ ปี 2544 Director Certification Program (DCP)  

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

1 แห่ง 

 

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

1 มี.ค. 2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

2546 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่/ ประธาน

คณะผูบ้ริหาร 

บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ หน่วยงานอืน่ ๆ 

19 ม.ค. 2560 - ปัจจุบนั รองประธานอาวุโส บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

2548 - 2560 รองประธานกรรมการ บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                   1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                                6/7 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 10 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

5. นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ 

 

 

 

 

อายุ: 66 ปี 

สัญชาติ: ไทย 

ตําแหน่ง กรรมการ/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 

วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้ง: 5 กรกฎาคม 2556 

จํานวนปีทีเ่คยดํารงตําแหน่งกรรมการ: 5 ปี 9 เดือน 

วุฒิการศึกษา: ⋅  ปริญญาตรีสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

⋅ ปริญญาโทสาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย: 

⋅ 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) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในบริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

3 แห่ง 

 

  

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

หนา้ท่ี 11 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

ประสบการณ์การทาํงาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

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

ก.พ. 2559 - ปัจจุบนั กรรมการบรรษทัภิบาล บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

2544 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

2542 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

ส.ค. 2559 -             

พ.ย. 2560 

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทนและ

สรรหากรรมการ 

บริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ปัจจุบนั  รองประธานสาํนกัการเงิน บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั 

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

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีพีซี จาํกดั (มหาชน) 

2546 - 2559 กรรมการ ธนาคาร วนีาสยาม จาํกดั (ประเทศเวยีดนาม) 

2542 - 2559 กรรมการ บริษทั อลิอนัซ์ ซี.พี. ประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
 

การเข้าประชุมในปี 2561 ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี                  1/1 คร้ัง           

ประชุมคณะกรรมการ                               7/7 คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ    2/2 คร้ัง 

การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอื่นทีอ่าจ

ทาํให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

ข้อมูลประวตัิและประสบการณ์ทาํงานของผู้สอบบัญชี 

 

 

 

 

 

นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 

ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

มาเป็นเวลามากกวา่ 30 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร, หวัหนา้สาํนกังานสอบบญัชี 

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้

เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2130 

โทรสาร 0-2677-2222 

อ-ีเมล์ charoen@kpmg.co.th  

ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มหาวิทยาลยั

กรุงเทพ 

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ        

ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

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

จดทะเบียนไทย 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

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

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 

 

 

mailto:charoen@kpmg.co.th


 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

ประสบการณ์ทาํงาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีและให้ค ําป รึกษาใ นธุ ร กิ จ

หลากหลาย รวมทั้งบริษทัระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการ

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นส่วน

หน่ึงของทีมต่างประเทศในการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มลูกคา้ใน

ประเทศท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเป็น     

ผู ้ประสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีทําธุรกิจใน

ประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิฟิก และให้คาํแนะนาํเก่ียวกับ

ปัญหาในการตรวจสอบงบการเงินและเร่ืองขอ้มูลงบประมาณของ

ลูกคา้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมให้คาํปรึกษาเก่ียวกบัเร่ืองการควบกิจการ

หรือการซ้ือกิจการอีกดว้ย 

จํานวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       

งบการเงินของบริษัทฯ 

4 ปี (ปี 2557 ถึงปี 2560) 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

 

 

 

 

 

นางมัญชุภา สิงห์สุขสวสัดิ์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 

ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

มาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร 

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้

เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2000 

โทรสาร 0-2677-2222 

อ-ีเมล์ munchupa@kpmg.co.th  

ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 

- ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

(บธ.ม.) 

- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

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

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:munchupa@kpmg.co.th


 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

ประสบการณ์ทาํงาน มีประสบการณ์ดา้นสอบบญัชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษทั

ระหว่างประเทศและบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู ้ประสานงานในการ

ตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีทาํธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแล

ธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมี

ประสบการณ์ดงัน้ี 

- เคยไปทาํงานท่ี KPMG LLP สํานกังานโคลมับสั ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- เคยเป็นหัวหน้าคณะทาํงานท่ีดูแลกลุ่มบริษทัซีพี ออลล์ 

(มหาชน) จาํกดั 

- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ KPMG ใน

ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ต่างชาติ 

จํานวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       

งบการเงินของบริษัทฯ 

ไม่มี 

 

  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ท่ี 5 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

 

นายวรีะชัย รัตนจรัสกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 

ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 30 ปี 

ตําแหน่ง กรรมการบริหาร 

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้

เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2000 

โทรสาร 0-2677-2222 

อ-ีเมล์ veerachai@kpmg.co.th  

ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ 

- บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชีมหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

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

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ท่ี 6 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

ประสบการณ์ทาํงาน มีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีและให้คาํปริกษาในธุรกิจ

หลากหลายแขนง รวมทั้งบริษทัระหว่างประเทศ และบริษทัท่ี

ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

กลุ่มธุรกิจ 

- ธุรกิจดา้นการเกษตร 

- ธุรกิจดา้นอุปโภคบริโภค 

- ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรม 

- ธุรกิจดา้นอิเล็คทรอนิคส์ 

- ธุรกิจดา้นขอ้มูล การส่ือสารและธุรกิจบนัเทิง 

- ธุรกิจดา้นเคมีภณัฑ ์

จํานวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       

งบการเงินของบริษัทฯ 

ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

หนา้ท่ี 7 ของจาํนวน 8 หนา้                                                                           

 นางสาวสุจิตรา มะเสนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 

ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั  

มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 15 ปี 

ตําแหน่ง  

 

ตําแหน่ง 

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้

เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ บริษัท

ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  

ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคลดังกล่าว 

 

กรรมการบริหาร 

ไม่มี 

ช่ือบริษัท บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

ทีอ่ยู่ ชั้น 50-51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 

เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2375 

โทรสาร 0-2677-2222 

อ-ีเมล์ sujitra@kpmg.co.th  

ประวตัิการศึกษาและใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 

- สมาชิกสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์

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

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ประสบการณ์ทาํงาน มีประสบการณ์ดา้นสอบบญัชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษทั

ระหว่างประเทศและบริษัทท่ีได้รับการจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู ้ประสานงานในการ

ตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีทาํธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแล

ธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมี

ประสบการณ์ดงัน้ี 

- เคยไปทาํงานท่ี KPMG LLP สํานักงาน มิลวอกี ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

- เคยเป็นหัวหน้าคณะทาํงานท่ีดูแลกลุ่มบริษทัซีพี ออลล์ 

(มหาชน) จาํกดั 

- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ KPMG ใน

ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ต่างชาติ 

จํานวนปีทีล่งลายมือช่ือรับรองใน       

งบการเงินของบริษัทฯ 

1 ปี (ปี 2561) 
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ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบั

รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี

ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ประชุมผูถื้อหุ้น

ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นทั้งหลาย

ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 วนั

นับแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี

คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ

อาํนวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามขา้งตน้คร้ังใด จาํนวน

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นข้อ 32 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามข้างตน้        

ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน

วา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุม

ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศให้

ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของบริษทัทุกแห่ง ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเร่ิม

งดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 3 หนา้ 

                                                                           

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมไม่จาํตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของสาํนกังานใหญ่ของบริษทั โดยจะจดัประชุม 

ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

2. องค์ประชุม 

ข้อ 32. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า     

25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ          

การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดั

ประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ัง

หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี

ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้

ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึงได้

เขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

3. คะแนนเสียง 

ข้อ 33. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก

เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น     

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ี

สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั

บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งกาํไรขาดทุนกนั 
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(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

(ฉ) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

(ช) การควบบริษทั 

(ซ) การเลิกบริษทั 

(ฌ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  

ข้อ 34. การลงคะแนนลบั อาจจะกระทาํไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติอนุญาต 
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เอกสารและหลกัฐานทีต้่องนํามาแสดงในวนัประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทาง    

ฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงแสดงบาร์โคด้เลขทะเบียน

ผูถื้อหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ซ่ึงลงนามเรียบร้อยแลว้ เพื่อลงทะเบียน 

2. การมอบฉันทะ 

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

แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเร่ืองได้ว่า      

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และแยกให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

ผูรั้บมอบฉันทะนําส่งหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9) พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงแสดง

บาร์โคด้เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) โดยดาํเนินการดงัน้ี 

2.1 กรอกขอ้ความใหช้ดัเจน และลงช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

- กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาแนบสําเนาบตัรประจาํตวั/ หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) 

ของผูม้อบฉนัทะ 

- กรณีนิติบุคคล กรุณาแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสําเนาบตัรประจาํตวั/ หนังสือ

เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.2 สาํเนาเอกสารตาม 2.1 จะตอ้งมีการรับรองสาํเนา 

2.3 หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

สามารถมอบใหก้บัท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

(1) นายอรรถพร ข่ายม่าน  กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ 

 (2) นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา  

และกาํหนดค่าตอบแทน หรือ  

 (3) นายธีระ วภูิชนิน กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ หรือ 



                                                                                                                                ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 2 หนา้ 

                                                                           

 

 (4) นายชยัวฒัน์ วบูิลยส์วสัด์ิ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการ 

และกรรมการตรวจสอบ หรือ 

 (5)  นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 

2.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานไปยงัท่ีอยูด่า้นล่าง เพื่อตรวจสอบก่อน

วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  3 วนัทาํการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์  

เลขท่ี 1468 อาคารธาราพัฒนาการ  ชั้ น 3  ถนนพัฒนาการ  แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 10250  

3. กรณผู้ีเข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคํานําหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล 

 โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 3 หนา้ 

                                                                          

ข้อมูลของกรรมการอสิระทีเ่สนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 

ตาํแหน่ง 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

 

 

 

ท่ีอยู ่

  

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

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) 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 5  

 

นายชวลติ อตัถศาสตร์  

ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

  

 

 

ท่ีอยู ่

 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

เสนอในการประชุม 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

70 ปี 

- นิติศาสตรบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

- เนติบณัฑิตไทย สาํนกัอบรมศึกษากฏหมายแห่ง         

เนติบณัฑิตยสภา 

- เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศองักฤษ  

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 5  

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 3 หนา้ 

                                                                          

 

นายธีระ วภูิชนิน 

ตาํแหน่ง 

 

 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา  

 

 

ท่ีอยู ่

 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

เสนอในการประชุม 

 

 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

69  ปี 

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั Wisconsin Stevens Point                 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 5  

 ดร. ชัยวฒัน์ วบูิลย์สวสัดิ์ 

ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

 

 

ท่ีอยู ่

  

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

เสนอในการประชุม 

 

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ     

และกรรมการตรวจสอบ  

72  ปี 

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ Williams College             

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of 

Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ 

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 

หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 3 หนา้ 

                                                                          

 

นายโชติ โภควนิช  

ตาํแหน่ง 

 

อาย ุ

ประวติัการศึกษา 

 

  

 

 

ท่ีอยู ่

 

 

ส่วนไดเ้สียในวาระท่ี 

เสนอในการประชุม 

 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบัดูแล

กิจการ 

76 ปี 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 

- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด        

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด                          

มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 

เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ  

เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

วาระท่ี 5  

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550  

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

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธารา

พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

หมายเหตุ  

ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอยีดชัดเจนตายตัว) 

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

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

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้      

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธารา

พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี

อ่ืนดว้ย 

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมท้ังรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท              

สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2  พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  2.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบริษัทฯ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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2.2  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 5 กนัยายน 2561 

ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 

 วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4  พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการเข้าดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 1. ช่ือกรรมการ : ดร.ชยัวฒัน์ วบิูลยส์วสัด์ิ  

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 2. ช่ือกรรมการ : นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ  

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 3. ช่ือกรรมการ : นายณรงค ์เจียรวนนท ์

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 4. ช่ือกรรมการ : นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 5. ช่ือกรรมการ : นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5 พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี        

31 ธันวาคม 2562 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

 

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ 

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2562 ในวันท่ี  23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4                              

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

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง เลอืกต้ังกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

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

     เขียนท่ี       

วนัท่ี  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ตาํบล/แขวง      

อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (custodian) ใหก้บั      

ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้      

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    

จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจําปี  2562 ในวันท่ี  23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)                                   

อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 

 

 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระท่ี 1  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมท้ังรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท              

สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อยส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2  พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่าง ๆ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  2.1  รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดาํเนินกจิการของบริษทัฯ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

2.2  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2561 

ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2561 เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2561 

 วาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4  พจิารณาเลอืกต้ังกรรมการเข้าดาํรงตําแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 1. ช่ือกรรมการ : ดร.ชยัวฒัน์ วบิูลยส์วสัด์ิ  

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 2. ช่ือกรรมการ : นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ  

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 3. ช่ือกรรมการ : นายณรงค ์เจียรวนนท ์

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 4. ช่ือกรรมการ : นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 5. ช่ือกรรมการ : นายอาํรุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

วาระท่ี 5  พจิารณาเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 

หนา้ท่ี 10 ของจาํนวน 11 หนา้                                                                           

 วาระท่ี 6  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี    

31 ธันวาคม 2562 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ

ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม

ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน

หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 

  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  

 

 

หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

 คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 

 (1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

 (2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจาํต่อ

 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  2562 ในวันท่ี  23 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4                               

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

หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

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

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง         

  (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระท่ี  เร่ือง เลอืกต้ังกรรมการ (ต่อ) 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ช่ือกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ ได้จดัทาํรายงานประจาํปี 2561 (QR Code) และได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนังสือเชิญ

ประชุมฉบบัน้ีแลว้ 

หากท่านผู ้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี  2561 ในแบบรูปเล่ม ซ่ึงมีเน้ือหา

เช่นเดียวกนักบัใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มน้ี และส่งกลบัมายงับริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่าง เพื่อจดัส่งให้

ท่านตามประสงคต่์อไป 

 แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

 โทรศพัท ์:  0 2067 8261 / 8255 / 8260 (สายตรง) หรือ 0 2067 8999 ต่อ 8261 / 8255 / 8260 

 โทรสาร :  0 2067 9044 

 อีเมล ์:  ir@siammakro.co.th 

 จดหมาย : บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

   แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

   1468 อาคารธาราพฒันาการ ชั้น 3 

   ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

   กรุงเทพมหานคร 10250 

 

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

ท่ีอยู ่   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

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

มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี (กรุณาทาํเคร่ืองหมายในช่อง □) 

□ รายงานประจาํปี 2561 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) 

□ รายงานประจาํปี 2561 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาองักฤษ) 
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แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561  

 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียน

หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและ

รายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่ง

สะดวกและรวดเร็ว 

 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code (ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code  

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม  

หมายเหตุ: กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

(Application) อ่ืน ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้  

 

สําหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line  

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

 


	0. Cover - เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 - TH - FINAL
	1. Content - เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 - TH - FINAL
	2. Attachment 2 - 2561 AGM Minutes- TH - FINAL
	3. Attachment 3 - นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ - TH - FINAL
	4. Attachment 4 - ประวัติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ - TH - FINAL
	5. Attachment 5 - รายละเอียดผู้สอบบัญชี - TH - FINAL
	6. Attachment 6 - ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมและการออกเสียง - TH - FINAL
	7. Attachment 7 - เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม - TH - FINAL
	8. Attachment 8 - ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ - TH - FINAL
	วาระที่ 5 
	วาระที่ 4 และวาระที่ 5
	วาระที่ 5 

	9. Attachment 9 - หนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ - TH - FINAL
	10. Attachment 10 - แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี - TH - FINAL
	11. Attachment 11 - แผนที่สถานที่จัดประชุม - TH - FINAL
	12. Attachment 12 - วิธิการดาวน์โหลด QR Code - TH - FINAL
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



