
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 19 

หน้า 1 ของจ านวน 8 หน้า 

          
           วันที ่5 เมษายน 2555 
 
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด) 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.          รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งส าเนางบแสดงฐานะการเงิน 

งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จ านวน 
1 ฉบับ 

 2.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพ
บริษัท จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด) เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2554 จ านวน 1 ฉบับ 

3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ  

  4. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ 
 5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อ เลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน

กรรมการที่ออกตามวาระ  
 6. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน  
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 
  8. เอกสารและหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวันประชุม  
  9. หนังสือมอบฉันทะ จ านวน 3 ฉบับ 
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม 
   
 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 19 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด) ในวันที่ 27 เมษายน 2555 
เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ) 
เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
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หน้า 2 ของจ านวน 8 หน้า 

 
(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จ ากัด

เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554  
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท 
จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2554 และได้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2)  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด) 
เม่ือวันที่ 20 เมษายน 2554  

 
(2) พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว  รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
วัตถุประสงค์และเหตุผล  
เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของบริษัท   สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 

 
(3) พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
 
  วัตถุประสงค์และเหตุผล 
 เพื่อรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  ในปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง 
 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1) 
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หน้า 3 ของจ านวน 8 หน้า 

 
3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ : 

- เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 
5/2554 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และ 

- เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 
6/2554 เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 

  
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 
เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2554 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อให้เป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นดังต่อไปน้ี 
3.1 รายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  ควรได้รับการรับรองจากที่
 ประชุมผู้ถือหุ้น 
3.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวันที่ 7 กันยายน 2554 และวันที่ 8 ธันวาคม 2554 เป็นเรื่องที่

จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบตามกฎหมาย  
 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  ถ้าจ านวน
กรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  โดยในการประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่ 19 
(ภายหลังการแปรสภาพบริษัท จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน จ ากัด)     มีกรรมการที่ถึงก าหนดออกตามวาระ
จ านวน 3 ท่าน ดังน้ี 
1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล   รองประธานกรรมการ 

 2. นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค กรรมการ 
 3. นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด  กรรมการ 
 

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ในช่วงระหว่างวันที่  15 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2554 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอชื่อ
ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา  
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หน้า 4 ของจ านวน 8 หน้า 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ  เป็นอย่างดี จึงเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง (ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) 
 
การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระน้ี ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของ
บริษัทฯ ดังต่อไปน้ี 
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับถัดลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งน้ัน 
ให้ผู้เป็นประธานท่ีประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการ 3 ท่านดังรายชื่อต่อไปน้ีควรได้รับเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหน่ึง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ  
1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล   รองประธานกรรมการ 

 2. นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค กรรมการ 
 3. นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด  กรรมการ 
 
(5) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2555 
 

วัตถุประสงค์และเหตุผล 
ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  เป็นไป
ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า คณะกรรมการควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ ส าหรับปี 2555 
จ านวน 12,900,000 บาท และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 
บาท ต่อปี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 4)  
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ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทั้งหมดส าหรับปี 2555 จ านวน 
12,900,000 บาท และควรก าหนดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่กรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นคนละไม่เกิน 270,000 
บาท ต่อปี  
 
อน่ึง ในปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจ านวน 3 คน คือ 
1. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า 
2. นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค 
3. นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด 
 

(6) พิจารณาเรื ่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถ ึงก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และการแต่งตั ้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่ง 

 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อัตถศาสตร์ จะถึงก าหนดออก
ตามวาระในวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19  คณะกรรมการ      
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการดังกล่าวกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี เน่ืองจากคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถและมี
คุณสมบัติ รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด (ข้อมูลโดยสังเขปของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว 
ปรากฏตามส่ิงที่สง่มาด้วย 5) 

 
 (ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบจะด ารงต าแหน่งได้คราวละ 2-5 ปี) 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ต าแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต 
อัตถศาสตร์ ถึงก าหนดออกตามวาระในวันที่ 27 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นวันประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น 
ครั ้งที่ 19 ควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง เป็นระยะเวลา 2 ปี เน่ืองจาก
คณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถและมีคุณสมบัติ รวมทั้งมีความเป็นอิสระตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนด  
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 (7) พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารอง 
  
  วัตถุประสงค์และเหตุผล 

เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลก าไรในรอบบัญชี พ.ศ. 2554 เป็นจ านวนเงิน 2,604 ล้านบาท (10.85 บาทต่อหุ้น) และ
บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 1,200 ล้านบาท (5 บาทต่อหุ้น) ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ 
จึงมีผลก าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายส าหรับปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในอัตรา 5.50 บาทต่อ
หุ้นรวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,320 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่าย         
เงินปันผลในปีท่ีผ่านมาดังน้ี  
 
ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมา 
            
          การเปล่ียนแปลง (%)        

 2554 2553 2552 2554/2553 2553/2552 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 
อัตราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 

10.50* 
96.8 

7.00 
89.3 

5.75 
90.4 

50.0 21.7 

 
หมายเหตุ * 
เงินปันผลประกอบด้วย 
1) เงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 3.25 บาทต่อหุ้นและ 1.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปท้ังหมดแล้ว

ในไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี 2554 ตามล าดับ 
2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจ านวน 5.50 บาทต่อหุ้น น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันที่               

27 เมษายน พ.ศ. 2555 รวมเป็นเงินปันผลประจ าปี 2554 ทั้งสิ้น 10.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
หากไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้
แล้วในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  โดยเริ่มตั้งแต่รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2537 เป็นต้นไป 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ าปี 2554 ในอัตรา 5.50  บาท 
ต่อหุ้น รวม 240,000,000 หุ้น เป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 1,320 ล้านบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และเน่ืองจากเงินทุนส ารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มียอดเท่ากับ 240,000,000 
บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก 
อน่ึง จ านวนเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวเป็นส่วนที่เพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซ่ึงประกาศจ่ายโดย : 
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- มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2554 เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2554 และได้จ่ายไปแล้วเม่ือ
วันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตรา 3.25 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 780 ล้านบาท และ 

- มติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2554 เม่ือวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 และได้จ่ายไปแล้วเม่ือ
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 ในอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวน 420 ล้านบาท  

รวมเป็นเงินปันผลส าหรับปี 2554 ทั้งสิ้นจ านวน 2,520 ล้านบาท (10.50 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 96.8 ของ
ก าไรสุทธิส าหรับปี 2554 
 

(8) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด  ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2555 

 
 วัตถุประสงค์และเหตุผล 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คนเดิมอีกก็ได้” ผู้สอบบัญชีที่ถึงก าหนดออกตามวาระได้แก่ นายประสัณห์ เชื้อพานิช นางสาวแน่งน้อย  
เจริญทวีทรัพย์ และนายสมชาย จิณโณวาท แห่งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากัด 
โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นจ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประสัณห์ เชื้อพานิช และนางสาวแน่งน้อย 
เจริญทวีทรัพย์ ถึงก าหนดเกษียณอายุงาน และบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากัด ได้เสนอให้
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งนายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 แทนผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าวรวมทั้งเสนอให้แต่งตั้งนายสมชาย 
จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 เป็นผู้สอบบัญชีอีกในการปฎิบัติหน้าที่ส าหรับปี 2555 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความ
เป็นอิสระ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 นายวิเชียร กิ่งมนตรี 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3271 ใน
นามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนส าหรับปี 2554 
รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,938,401 บาท ซึ่งจ านวนที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนการ
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2555 อีกจ านวน 55,000 บาทต่อหน่ึงสาขา 
(รายละเอยีดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 6) 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมควรแต่งตั้ง นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 
นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 และนายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยให้
คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้  โดยคณะกรรมการเห็นว่าควรก าหนดค่าตอบแทน



หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 19 

หน้า 8 ของจ านวน 8 หน้า 

ส าหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวในอัตราเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 3 ของค่าตอบแทนส าหรับปี 2554 รวมเป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 5,938,401 บาท ซึ่งจ านวนที่เพิ่มขึ้นน้ีไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าตอบแทนการเข้าร่วมสังเกตการณ์
ในการตรวจนับสินค้าสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2555 อีกจ านวน 55,000 บาทต่อหน่ึงสาขา 
 

(9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระน้ีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มี

การพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น 
 
 
 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาน้ี 
 
 
 
                  ขอแสดงความนับถือ 
            โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 
                 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
        ลงชื่อ ....................................................กรรมการ 
                         (นางสุชาดา อิทธิจารุกุล) 
 
 
 
        ลงชื่อ ....................................................กรรมการ 
          (นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์)  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 8 หนา้ 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 3 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 4 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 5 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 6 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 7 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 8 ของจ านวน 8 หนา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

หน้า 1 ของจ านวน 5 หน้า 

ข้อมูลของผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 คน 

 
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานประจ า
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
 

      1. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล (59)   
 ต าแหน่ง 

 
จ านวนหุ้นที่ถือ 
ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร 
ประวัติการศึกษา 
 
การฝึกอบรม 
 

รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
ผ่านการอบรม Director Certification Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประวัติการท างาน 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(รวม 1 แห่ง) 
 
 
 
 

2538-2544 
 
2539-ปัจจุบัน 
2544-2553 
2544-ปัจจบุัน 
2548-ปัจจุบัน 
2553-ปัจจุบัน 

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารการเงิน  
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการบริหาร  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการผู้จัดการ  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
รองประธานกรรมการ  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ  บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ ากัด 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

ปัจจุบัน 1  แห่ง 
 

 
16  ปี 
 
6/7  ครั้ง 

 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5 

หมายเหตุ : (  ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 

2. นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค (60) 
 ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร 
ประวัติการศึกษา 
 

กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไม่มี 
ไม่มี                                                                                                 
 
M.B.A. Economics, University of Rotterdam  

 ประวัติการท างาน 
 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(รวม 1 แห่ง) 

2543-2546 
 
2546-2547 
2547-ปัจจบุัน 
2553-ปัจจุบัน 

กรรมการบริหาร  
Van Leeuwen Pipe and Tube Group, the Netherlands 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  SHV Gas, the Netherlands 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  SHV Gas, the Netherlands 
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส  SHV Energy, the Netherlands 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

ปัจจุบัน 2  แห่ง 
 
 
2  ปี 
 
2/7  ครั้ง 

 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ : (  ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 

3. นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิรด์ (53) 
 ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร 
ประวัติการศึกษา 
 
 

กรรมการ 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
Human Resources Management, VNO - de Baak, Noordwijk 
Business Economics (post Bachelor), NIVE, Utrecht  
 

 ประวัติการท างาน 
 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(รวม 1 แห่ง) 
 

2541-2550 
2550-ปัจจุบัน 
 
2553-ปัจจุบัน   
 
 

กรรมการ/ ผู้ถือหุ้น  Mandev Benelux B.V. 
ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   
SHV Holdings N.V. 
กรรมการ  บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 
จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมา 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

ปัจจุบัน ไม่มี 
 
 

2  ปี 
 
4/7  ครั้ง 

 
 

ไม่มี 
 
 
 

ไม่มี 
 
 
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5 

 
หมายเหตุ : (  ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แล้วจึงน าเสนอให้คณะกรรมการเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 

 
รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วจะเป็นดังนี้ 
 

1.  นายอาสา สารสิน    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2.  นางสุชาดา อิทธิจารุกุล   รองประธานกรรมการ 
3.  นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์   กรรมการ 
4. นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า  กรรมการ 
5. นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค  กรรมการ 
6.  นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด   กรรมการ 
7.  ดร.ประเสริฐ จารุพนิช   กรรมการ 
8.  นายอรรถพร ข่ายม่าน   กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
9.  นายชวลิต อัตถศาสตร์   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
10.  นายธีระ วิภูชนิน    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 

 
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ 

 
บริษัทฯ เปิดโอกาสในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2555 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่คัดเลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื ่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของ
บริษัทฯ ดังนี ้
ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถือ 
ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับถัดลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งใน
ล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้
ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด 

 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยัง
เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 
  
 
 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 

 
 

ล าดับ กรรมการ 
 

ค่าตอบแทนปี 2554 ค่าตอบแทนที่เสนอปี 2555 
ต่อเดือน (บาท) ต่อปี (บาท) ต่อเดือน (บาท) ต่อปี (บาท) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
 

นายอาสา  สารสิน 
นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ 
นายสเตฟาน โรนัลด์  นานนิงก้า 
นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค 
นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด 
ดร. ประเสริฐ  จารุพนิช 
นายอรรถพร  ข่ายม่าน 
นายชวลิต  อัตถศาสตร์ 
นายธีระ  วิภูชนิน 
 

120,000 
80,000 
80,000 
80,000 
80,000 
80,000 
80,000 

110,000 
90,000 
90,000 

 

1,440,000 
960,000 
960,000 
960,000 
960,000 
960,000 
960,000 

1,320,000 
1,080,000 
1,080,000 

 

150,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 
95,000 

135,000 
110,000 
110,000 

1,800,000 
1,140,000 
1,140,000 
1,140,000 
1,140,000 
1,140,000 
1,140,000 
1,620,000 
1,320,000 
1,320,000 

 
 รวม 890,000 10,680,000 1,075,000 12,900,000 

 
 
 

ค่าใช้จ่ายส าหรับกรรมการท่ีมีถิ่นท่ีอยู่ในต่างประเทศในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ  
และประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น  

 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศจ านวน 3 คน คือ 
ล าดับ กรรมการ จ านวนเงิน (ต่อปี) 

1 
2 
3 

นายสเตฟาน โรนัลด์ นานนิงก้า 
นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร์ มารี ดรีเบค 
นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด 

270,000 
270,000 
270,000 

 รวม 810,000 
 
การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ก าหนดให้สอดคล้อง  เหมาะสมกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และความ
รับผิดชอบ โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

หน้า 1 ของจ านวน 3 หน้า 

 
ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอเลือกตั้งใหม่ 

 
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มิได้เป็นกรรมการบริหาร และไม่ได้มีส่วนเก่ียวข้องกับการบริหารงานประจ า
และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 
 

     1. นายอรรถพร ข่ายม่าน (67)   
 ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
การฝึกอบรม 
 

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
Associate member of the Institute of Chartered Accountants in 
Australia  
Associateship in Accounting from Western Australia Institute of 
Technology 
(Now, Curtin University of Technology) 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริม     
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ผ่านการอบรม Director Certification Program สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประวัติการท างาน 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(รวม 2 แห่ง) 
 

2535-2539 
ปัจจุบัน 
 
2542-ปัจจุบัน 
 

กรรมการผู้จัดการ ส านักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

ปัจจุบัน ไม่มี 
 
13  ปี 
 
4/4  ครั้ง 

 
ไม่มี 
 
 
ไม่มี 
 
พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระที่ 6 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
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หน้า 2 ของจ านวน 3 หน้า 

    2. นายชวลิต อัตถศาสตร์ (63)         
 ต าแหน่ง 

จ านวนหุ้นที่ถือ 
ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
การฝึกอบรม 
 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ไม่มี 
ไม่มี                                                                                                 
 
นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เนติบัณฑิตไทย 
เนติบัณฑิตอังกฤษ 
ผ่านการอบรม Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริม     
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ผ่านการอบรม Director Certification Program สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 ประวัติการท างาน 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(รวม 2 แห่ง) 

2520-2548 
2548-ปัจจุบัน 
 
2542-ปัจจุบัน  
 
2552-ปัจจุบัน 

กรรมการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จ ากัด 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ส านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ ากัด 
กรรมการผู้จัดการบริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ ากัด 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน 
 
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

ปัจจุบัน 15  แห่ง 
 

13  ปี 
 
4/4  ครั้ง 

 
เป็นกรรมการของบริษัท ส านักงานกฎหมายสยามซิตี้ จ ากัด  
และ บริษัท ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จ ากัด 
ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย 
 
เป็นทีป่รึกษากฎหมาย 
 
พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระที่ 6 

 
 
หมายเหตุ : (  ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

หน้า 3 ของจ านวน 3 หน้า 

 
3. นายธีระ วิภูชนิน (62)   
 ต าแหน่ง 

 
จ านวนหุ้นที่ถือ 
ความสัมพันธ์กับ
ผู้บริหาร 
ประวัติการศึกษา 
 
การฝึกอบรม 
 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ไม่มี 
ไม่มี 
 
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์  
University of Wisconsin-Stevents Point, U.S.A. 
ผ่านการอบรม Director Certification Program สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
ผ่านการอบรม Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

 ประวัติการท างาน 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ 
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน 
(รวม 5 แห่ง) 

2533-2537 
 
2538-2540  
2541-2547 
 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
 
2546-ปัจจุบัน 
 
2551-2552 
 
2553-ปัจจุบัน 
 
 

ผู้แทนประจ าประเทศไทย  
บริษัท พรูเด็นเชียล แอสเซ็ด แมนเนจเม้นท์ เอเชีย 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 
รองกรรมการผู้จัดการ  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน      
คณะกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
จ านวนปีที่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบ 
จ านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม 

ปัจจบุัน ไม่มี 
 
9  ปี 
 
4/4  ครั้ง 

 
 

ไม่มี 
 

ไม่มี 
 
พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระที่ 6 

 
หมายเหตุ : (  ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ 1 ของจ านวน 5 หนา้ 

  
  ประวตัิผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
 

ช่ือ นายประสิทธ์ิ เยื่องศรีกลุ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 
วนั เดือน ปีเกิด 6 มิถุนายน พ.ศ. 2508 
ต าแหน่ง หุน้ส่วนบริษทั 
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียของ
ผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ท่ีอยู ่ ชั้น 15 บางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 

179/74-80 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์ 66 (0) 2286-9999 
 66 (0) 2344-1000 
โทรสาร 66 (0) 2286-0500 
อี-เมล ์ prasit.yuengsrikul@th.pwc.com 
วฒิุการศึกษา  บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)  ทะเบียนเลขท่ี 4174 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
        หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 
 

ประสบการณ์ ในปี 2532 จนถึงปัจจุบนั ไดเ้ขา้ร่วมกบับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ในแผนกการตรวจสอบบญัชี และเป็น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในปี 2535 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งหุน้ส่วนใน
แผนกการตรวจสอบบญัชีของบริษทั และเป็นผูส้อบบญัชีของ
กิจการหลายประเภท เช่นธุรกิจก่อสร้าง กิจการผลิต ธุรกิจทางดา้น
บริการ องค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศและมูลนิธิ ทั้งในและ
ต่างประเทศรวมถึงบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ 2 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
ช่ือ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3977 
วนั เดือน ปีเกิด 3 มกราคม พ.ศ. 2508 
ต าแหน่ง หุน้ส่วนบริษทั 
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียของ
ผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/   
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
ท่ีอยู ่ ชั้น 15 บางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 

179/74-80 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์ 66 (0) 2286-9999 
 66 (0) 2344-1000 
โทรสาร 66 (0) 2286-0500 
อี-เมล ์ vichien.khingmontri@th.pwc.com 
วฒิุการศึกษา  บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)  ทะเบียนเลขท่ี 3977 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ส านกังานคณะกรรมการก ากบั 
        หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) 

ประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในปี 2531 จนถึงปัจจุบนั ไดเ้ขา้ร่วมกบับริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ 
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ในแผนกตรวจสอบบญัชี และเป็น
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตในปี 2534 ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งหุ้นส่วน
ในแผนกตรวจสอบบัญชีของบริษัท และเป็นผูส้อบบัญชีของ
กิจการหลายประเภท เช่น ธุรกิจผลิตและซ้ือมาขายไป ธุรกิจ
พลงังาน และธุรกิจทางดา้นบริการ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง
บริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลูกคา้หลกั
ไดแ้ก่  
- บริษทั ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั ไออาร์พีซี จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั 

(มหาชน) 
- บริษทั คา้เหลก็ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- บริษทั ยนิูวานิชน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน)  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ 3 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
ช่ือ นายสมชาย จิณโณวาท 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3271 
วนั เดือน ปีเกิด 7 เมษายน  พ.ศ. 2503 
ต าแหน่ง หุน้ส่วน 
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียของ
ผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จ ากดั 
ท่ีอยู ่ ชั้น 15 บางกอกซิต้ีทาวเวอร์ 

179/74-80 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพ 10120 ประเทศไทย 

โทรศพัท ์ 66 (0) 2286-9999 
 66 (0) 2344-1000 
โทรสาร 66 (0) 2286-0500/0600 
อี-เมล ์ somchai.jinnovart@th.pwcglobal.com 
วฒิุการศึกษา   ปี พ.ศ. 2523 ปริญญาตรี สาขาบญัชี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

   ปี พ.ศ. 2533 ปริญญาโท การจดัการ – สถาบนัศศินทร์  
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ประเทศไทย เลขทะเบียน 3271 
ประสบการณ์   เป็นผูส้อบบญัชีของกิจการหลายประเภท เช่นบริษทั ก่อสร้าง  

โรงกลัน่น ้ ามนั  กิจการผลิต บริษทัการค้า องค์การช่วยเหลือ
ระหว่างประเทศ มูลนิธิ และการตรวจสอบในกรณีพิเศษเพ่ือ
วตัถุประสงค์ในการร่วมลงทุนและอ่ืนๆ นอกจากน้ียงัไดรั้บเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการเก่ียวกบัการสอบบญัชีให้กับ 
กองบญัชี ธุรกิจ กรมทะเบียนการคา้ กระทรวงพาณิชย ์สมาคม
นักบัญชี  และผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมในระดบัภูมิภาคเก่ียวกบัวิชาการบญัชี การสอบ
บัญชี และการสอบบัญชีด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ การบริหาร
ส าหรับส านกังานสอบบญัชี ณ ประเทศสิงคโ์ปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย 
ไตห้วนั ญ่ีปุ่น ในปี 2533 ไดเ้ขา้ร่วมประชุมวิชาการบญัชี การ
สอบบัญชี และการบริหารส าหรับส านักงานสอบบัญชี ระดับ



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ 4 ของจ านวน 5 หนา้ 

นานาชาติของส านักงานดีลอยท์ ฮาสก้ินท์แอนด์ เซลล์ ในรัฐ
นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2534 และ 2535 ไดเ้ดินทาง
ไปดูงานการบริหารส านกังานดีลอยทฮ์าสก้ินทแ์อนด ์เซลล ์ณ รัฐ
แอดแลนตา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ปัจจุบนั   บริษทั คอลเกต-ปาลม์โอลีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั 
  บริษทั เทรน (ประเทศไทย) จ ากดั 
  บริษทั ฮทัชิสนั ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จ ากดั 
  บริษทั ฮอลิเดย ์อินน ์รีสอร์ท, ภูเกต็ 

จ านวนปีท่ีผูส้อบบญัชีเป็นผูส้อบบญัชีให้
บริษทั 

3 ปี 
 เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยดว้ย 

  



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

หนา้ 5 ของจ านวน 5 หนา้ 

 
รายละเอยีดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 
หน่วย : บาท 

 ค่าตอบแทน 
ปี 2554 

ค่าตอบแทนที่เสนอ 
ปี 2555 

เพิม่ขึน้ 
(%) 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีและสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส 

   

- ค่าสอบบญัชีหลกั 4,688,270 4,993,718 3.0 
- ค่าสอบบญัชี 4 สาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 2554   160,000   
- ค่าสอบบญัชีสาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 2555   40,000 บาทต่อสาขา  
รวม 4,848,270 4,993,718  

การตรวจนับสินค้า 
- ค่าตรวจนบัสินคา้หลกั 
- ค่าตรวจนบัสินคา้สาขาท่ีเปิดใหม่ 

 
  917,168 

 

 
    944,683 

15,000 บาทต่อสาขา 

 
3.0 

            รวม   917,168     944,683  
 รวมทั้งส้ิน 

- ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าหลกั 
- ค่าสอบบัญชีและค่าตรวจนับสินค้าสาขา

ที่เปิดใหม่ 

 
          5,765,438 

 
 

 
 5,938,401 

55,000 บาทต่อสาขา 
 
 

 
3.0 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจ านวน 5,938,401 บาทดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมค่าสอบบญัชีและค่าตอบแทนการเขา้ร่วม
สงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้สาขาท่ีเปิดใหม่ในปี 2555 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

 
ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 29. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่
นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 30. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่า
เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติัหรือเพ่ือพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 
 
2. องค์ประชุม 

ขอ้ 31. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
 
3. คะแนนเสียง 

ขอ้ 32. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียง
หน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 
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หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมด หรือบางส่วนท่ีส าคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
ก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ช) การควบบริษทั 
(ซ) การเลิกบริษทั 
(ฌ) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  
 
ขอ้ 33. การลงคะแนนลบั อาจจะกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติ

อนุญาต 
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เอกสารและหลกัฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 
 
1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุน้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบั
จริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพ่ือลงทะเบียน 

 
2. การมอบฉันทะ 

โปรดใชแ้บบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2550 เป็น
แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเร่ืองไดว้่า เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และแยกให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ งกรรมการเป็น
รายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 
 
ผูรั้บมอบฉนัทะน าส่งหนงัสือมอบฉนัทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) โดยด าเนินการดงัน้ี 
2.1 กรอกขอ้ความให้ชดัเจน และลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9) พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 20 บาท 
- กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาแนบส าเนาบัตรประจ าตัว /หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูม้อบฉนัทะ 
-กรณีนิติบุคคล กรุณาแนบส า เนาหน ังสือร ับรองนิติบุคคล และส า เนาบตัร

ประจ าตวั /หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของ
กรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาเอกสารตาม 2.1 จะตอ้งมีการรับรองส าเนา 
2.3 หากผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากัด 

(มหาชน) สามารถมอบให ้
(1) นายอรรถพร   ข่ายม่าน  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  (2) นายชวลิต    อตัถศาสตร์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(3) นายธีระ    วิภูชนิน  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5   

2.4 เพ่ือความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยงับริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) ส านกังานใหญ่ ตั้งอยู่เลขท่ี 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 เพ่ือตรวจสอบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  1 วนั 

 
3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมกีารแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกลุ 
 โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  

----------------------  
     เขียนที่       

วันที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ข้าพเจ้า     สัญชาต ิ      

อยู่บ้านเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์     

(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี้  

 หุ้นสามัญ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  

(3)  ขอมอบฉันทะให้  
  (1)     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ  

  (2)     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ  

  (3)     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ 
(เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ)  เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
ลงชื่อ     ผู้มอบฉันทะ  

(     )  
ลงชื่อ     ผูร้ับมอบฉันทะ  

(     )  
ลงชื่อ     ผูร้ับมอบฉันทะ  

(     )  
ลงชื่อ     ผูร้ับมอบฉันทะ  

(     )  
 

หมายเหตุ  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

----------------------  
     เขียนที่       

วันที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ข้าพเจ้า     สัญชาต ิ      

อยู่บ้านเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์     

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)   

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  

 (3) ขอมอบฉันทะให้       
  (1)     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ  

  (2)     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ  

  (3)     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ 
(เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ)   เลขที ่92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจ ากัด เป็น
  บริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

-1- 
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 วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
  ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท 
  สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2554 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที ่3  พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
  3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 วาระที ่4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ชื่อกรรมการ : นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 2. ชื่อกรรมการ : นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร ์มารี ดรีเบค 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 3. ชื่อกรรมการ : นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 วาระที ่5  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2555 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 วาระที ่6  พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
  ตรวจสอบเพ่ือแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่ง 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารอง 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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 วาระที ่8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่
  31 ธันวาคม 2555 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 วาระที ่9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  

ลงชื่อ     ผู้มอบฉันทะ  
(     )  

ลงชื่อ     ผูร้ับมอบฉันทะ  
(     )  

 
หมายเหตุ  
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ 
 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

     การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น  
ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ)   เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

----------------------  
  วาระที่  เรื่อง         
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เรื่อง         
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เรื่อง         
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
----------------------  

     เขียนที่       
วันที่  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ข้าพเจ้า     สัญชาต ิ      
อยู่บ้านเลขที ่  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จังหวัด   รหัสไปรษณีย์     

 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (custodian) ให้กับ           
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)   
โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง ดังนี้  

 หุ้นสามัญ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  

 (2) ขอมอบฉันทะให้       
  (1)     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ  

  (2)     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์   หรือ  

  (3)     อายุ ปี อยู่บ้านเลขที ่     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    

 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ 
(เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ) เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
  มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วน คือ 

 หุ้นสามัญ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด   เสียง 
 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 วาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 (ภายหลังการแปรสภาพบริษัทจ ากัด เป็น
  บริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที ่2  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
  ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท 
  สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที ่3  พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่างๆ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 วาระที ่4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ชื่อกรรมการ : นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 2. ชื่อกรรมการ : นายลูอิค อาร์ททัวร์ แบร์นาร ์มารี ดรีเบค 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 3. ชื่อกรรมการ : นายเวาเตอร์ แวน เดอร์ เวิร์ด 
   เห็นด้วย    ไม่เห็นด้วย    งดออกเสียง 
 วาระที ่5  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2555 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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 วาระที ่6  พิจารณาเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้งคณะกรรมการ
  ตรวจสอบเพ่ือแทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่ง 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินก าไรไว้เป็นทุนส ารอง 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที ่8  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที ่
  31 ธันวาคม 2555 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 วาระที ่9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
  

ลงชื่อ     ผู้มอบฉันทะ  
(     )  

ลงชื่อ     ผูร้ับมอบฉันทะ  
(     )  

ลงชื่อ     ผูร้ับมอบฉันทะ  
(     )  

ลงชื่อ     ผูร้ับมอบฉันทะ  
(     )  
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หมายเหตุ  
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแตง่ตั้งให้ 
 คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
 2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสอืมอบฉันทะคือ 
 (1)  หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2)  หนงัสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
3.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ 
 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

     การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19 ในวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 15:00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น  
ทิวลิป ซอฟเฟอรีน (เดิมชื่อโรงแรมเรดิสัน กรุงเทพ)  เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

----------------------  
  วาระที่  เรื่อง         
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เรื่อง         
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เรื่อง         
  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

  วาระที่  เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 

 ชื่อกรรมการ          
  เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
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แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 
 
หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคท่ี์จะขอรับรายงานประจ าปี 2554 ของบริษทัฯในรูปแบบของหนงัสือ กรุณาแจง้ 
รายละเอียดตามแบบดา้นล่างและส่งมายงับุคคลดงัต่อไปน้ี  
 

คุณธ ารงคศ์กัด์ิ วงษอุ์ไร    หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2723-1703 
หมายเลขโทรสาร   0-2375-2927 

    E-mail address: twongura@siammakro.co.th 
คุณสุธานิธิ สิริธนานุวตัร  หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2723-1301 

หมายเลขโทรสาร   0-2375-2927  
    E-mail address: suthanithi@siammakro.co.th 
 
เพ่ือท่ีบริษทัฯจะไดจ้ดัส่งรายงานประจ าปีใหท่้านต่อไป 

 
 
ช่ือ-นามสกลุ (ผูถื้อหุน้) ………………………………………………………. 
ท่ีอยู ่   ………………………………………………………. 
   ………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศพัท ์ ………………………………………………………. 
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