
หนังสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่21 

หนา้ 1 ของจ านวน 9 หนา้ 

          
           วนัท่ี 8 เมษายน 2557 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 21 (ภายหลงัการแปรสภาพบริษทั จ ากดั เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1.          รายงานประจ าปีของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งส าเนางบแสดงฐานะการเงิน 

งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของผูส้อบบญัชีของ
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 จ านวน 
1 ฉบบั 

 2.  ส าเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 
จ านวน 1 ฉบบั 

3. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ
ท่ีออกตามวาระ  

 4. ขอ้มลูของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน
กรรมการตรวจสอบท่ีออกตามวาระ  

 5. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทน  
  6. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้และการออกเสียงลงคะแนน 
  7. เอกสารและหลกัฐานท่ีตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม 
 8. ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 
  9. หนงัสือมอบฉนัทะ จ านวน 3 ฉบบั 
 10. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 
 11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 
   
 ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติใหจ้ดัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้
ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 21 (ภายหลงัการแปรสภาพบริษทั จ ากดั เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) ในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 
เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 



หนังสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่21 

หนา้ 2 ของจ านวน 9 หนา้ 

 

(1) พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 2/2556 เมือ่วนัที่ 20 กนัยายน 2556  
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพ่ือใหท่ี้ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2556 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 
20 กนัยายน 2556 และไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ แลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 2)  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 20 กนัยายน 2556 

 
(2) พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล  
เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ซ่ึง
ผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด ท่ีผูส้อบบญัชีตรวจสอบแลว้ รวมทั้งรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของบริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
ถกูตอ้งแลว้ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 

 
(3) พจิารณารับรองและรับทราบเร่ืองต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 

3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษทัฯ 
 
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
 เพ่ือรายงานผลการด าเนินกิจการของบริษทัฯ ในปี 2556 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับรอง 
  (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 
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หนา้ 3 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม 2556 

ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 
  
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

เพ่ือรายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในปี 2556 ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบเพ่ือใหเ้ป็นไป 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นดงัต่อไปน้ี 
3.1 รายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ควรได้รับการรับรองจาก   

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
3.2 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้

รับทราบตามกฎหมาย  
 

 (4) พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 15 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจาก
ต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งใหต้รงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดถึงส่วน 1 ใน 3 กรรมการซ่ึง
พน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมสามัญประจ าปีคร้ังท่ี 21 
(ภายหลงัการแปรสภาพบริษทั จ ากดั เป็นบริษทัมหาชน จ ากดั) มีกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระ
จ านวน 6 ท่าน ดงัน้ี 
1.  นายอาสา  สารสิน    ประธานกรรมการ 
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ    รองประธานกรรมการท่ี 2 
3. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช    กรรมการ   
4. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์   กรรมการ 
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ    กรรมการ 
6. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล   กรรมการ 
 
โดยบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 
ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม 2556 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2557 โดยเผยแพร่หลกัเกณฑ์การเสนอช่ือ
ดงักล่าวผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  
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หนา้ 4 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการท่ีครบวาระทั้ง 6 ท่านดงักล่าวมีคุณสมบติั
เหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเสนอให้ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ งกรรมการทั้ ง 6 ท่านกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง (ขอ้มลูโดยสงัเขปของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 
 
การลงมติเลือกตั้ งกรรมการตามวาระน้ี ต้องผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัถดัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ี
ประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการ 6 ท่านดังรายช่ือต่อไปน้ีควรได้รับเลือกตั้ งเพ่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ  
1.  นายอาสา  สารสิน    ประธานกรรมการ 
2. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ    รองประธานกรรมการท่ี 2 
3. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช    กรรมการ   
4. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์   กรรมการ 
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ    กรรมการ 
6. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล   กรรมการ 
 

(5) พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2557 
 
วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษทัฯ ในรูปของ
เงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามขอ้บงัคบัหรือ
ตามท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และก าหนด
ไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงได ้และไม่กระทบกระเทือนสิทธิ
ของพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ีจะไดรั้บ
ค่าตอบแทน หรือผลประโยชนจ์ากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลกูจา้งของบริษทัฯ และ 
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ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไป
ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า คณะกรรมการควร
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษทัฯ ส าหรับปี 2557 
เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายดงักล่าว  
 
ค่าตอบแทนกรรมการตามต าแหน่งท่ีไดร้ับอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2556 เมื่อวนัท่ี 
20 กนัยายน 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ท่าน/เดอืน) 
ค่าตอบแทน 
(บาท/ท่าน/ปี) 

ประธานกรรมการบริษทั 150,000 1,800,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 135,000 1,620,000 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 110,000 1,320,000 
กรรมการบริษทั  95,000 1,140,000 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมีความเห็นว่าควรก าหนดค่าตอบแทนรายปีให้แก่กรรมการส าหรับปี 2557 เท่ากบัอตัรา
ค่าตอบแทนตามต าแหน่งตามท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2556 ดงักล่าว โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี  

 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/ท่าน/เดอืน) 
ค่าตอบแทน 
(บาท/ท่าน/ปี) 

ประธานกรรมการบริษทั 150,000 1,800,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 135,000 1,620,000 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 110,000 1,320,000 
กรรมการบริษทั  95,000 1,140,000 
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(6) พิจารณาเ ร่ืองคณะกรรมการตรวจสอบที่ถึงก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ และการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่แทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่ง 
 
 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
  กรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ย นายอรรถพร ข่ายม่าน ต าแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายธีระ วิภูชนิน และนายชวลิต อตัถศาสตร์ จะถึงก าหนดออก
ตามวาระในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 21 

 

    คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ท่ีถึงก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึงเป็นระยะเวลา 2 ปี (ครบก าหนดในวนั
ประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 23) เน่ืองจากกรรมการตรวจสอบดงักล่าวเป็นผูมี้ความสามารถและมี
คุณสมบติั รวมทั้งมีความเป็นอิสระ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก าหนด  

 
  นอกจากน้ี ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 5/2556 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2556 ไดแ้ต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบเพ่ิมข้ึนอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่ ดร.ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัด์ิ และนายโชติ โภควนิชโดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ซ่ึงจะถึงก าหนดออกตามวาระในเดือนสิงหาคม 2558 นั้น จึงเสนอให้กรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 2 ท่านดงักล่าว ด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดพร้อมกนัทั้งคณะในวนัประชุมสามญัประจ าปี
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 23 (ขอ้มลูโดยสงัเขปของกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) 

 
 (ตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบจะด ารงต าแหน่งไดค้ราวละ 2-5 ปี) 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีความเห็นว่า กรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ต าแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ไดแ้ก่ นายธีระ วิภูชนิน และ 
นายชวลิต อตัถศาสตร์ ซ่ึงถึงก าหนดออกตามวาระในวนัท่ี 23 เมษายน 2557 ซ่ึงเป็นวนัประชุมสามญั
ประจ าปีผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 21 ควรไดรั้บการแต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง เป็นระยะเวลา 2 ปี 
เน่ืองจากกรรมการตรวจสอบดงักล่าวเป็นผูมี้ความสามารถและมีคุณสมบติั รวมทั้งมีความเป็นอิสระ 
ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ก าหนด และกรรมการตรวจสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหม่จ านวน 2 ท่านไดแ้ก่ ดร.ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัด์ิ 
และนายโชติ โภควนิช ควรด ารงต าแหน่งจนครบก าหนดพร้อมกนัทั้งคณะในวนัประชุมสามญัประจ าปี
ผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 23 
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(7) พจิารณาอนุมตักิารประกาศจ่ายเงนิปันผล และการจดัสรรเงนิก าไรไว้เป็นทุนส ารอง 
 
  วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
 เน่ืองจากบริษทัฯ มีผลก าไรในรอบบญัชี พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงิน 4,299 ลา้นบาท (0.90 บาทต่อหุน้) และ

บริษทัฯไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 2,400 ลา้นบาท (0.50 บาทต่อหุ้น) ในระหว่างปีท่ีผ่านมา 
บริษทัฯ จึงมีผลก าไรเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยส าหรับปี 2556 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ในอตัรา 0.30 
บาทต่อหุน้รวม 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,440 ลา้นบาท โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบกบัอตัรา
การจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาดงัน้ี  

 
  ขอ้มลูเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา 
 

                  การเปล่ียนแปลง (%)        
 2556 2555 2554 2556/2555 2555/2554  
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 
อตัราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (%) 

0.80* 
89.3 

12.50 (0.625**) 
84.4 

10.5 (0.525**)  
96.8 

28.0 19.1  

 
  หมายเหตุ * 
  เงินปันผลประกอบดว้ย 

1) เงินปันผลระหว่างกาลจ านวน 0.50 บาทต่อหุ้น ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายไปทั้งหมดแลว้ในไตรมาสท่ีส่ีของ
ปี 2556  

2) เงินปันผลงวดสุดทา้ยจ านวน 0.30 บาทต่อหุน้ น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัในวนัท่ี 23 
เมษายน พ.ศ. 2557 รวมเป็นเงินปันผลประจ าปี 2556 ทั้งส้ิน 0.80 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

 
  หมายเหตุ ** 
  ปรับปรุงรายการแสดงเงินปันผลในปี 2555 และ 2554 ใหเ้ป็นไปตามจ านวนของหุน้สามญัท่ีมีการแตกหุน้

จาก 240 ลา้นหุน้ เป็น 4,800 ลา้นหุน้ เพ่ือใชใ้นการเปรียบเทียบ 
 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
  หากไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายท่ีจะเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั

ให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ี
หักภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปี โดยข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษทัฯ โดยเร่ิมตั้งแต่รอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2537 เป็นตน้ไป 
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  ความเห็นของคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการมีความเห็นวา่ บริษทัฯ ควรประกาศจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2556 ในอตัรา 0.30 บาท

ต่อหุน้รวม 4,800,000,000 หุน้ เป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 1,440 ลา้นบาท โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ย
ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2557 และเน่ืองจากเงินทุนส ารอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 มียอดเท่ากบั 
240,000,000 บาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก อน่ึง จ านวนเงินปันผลงวดสุดทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ีเพ่ิมจากเงินปันผลระหว่างกาล 
ซ่ึงประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 6/2556 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 
และไดจ่้ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม 2556 ในอตัรา 0.50 บาทต่อหุน้ เป็นจ านวน 2,400 ลา้นบาท รวม
เป็นเงินปันผลส าหรับปี 2556 ทั้งส้ินจ านวน 3,840 ลา้นบาท (0.80 บาทต่อหุน้) คิดเป็นร้อยละ 89.3 ของ
ก าไรสุทธิส าหรับปี 2556 

 
(8) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

 วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 
 พระราชบญัญติับริษทัมหาชน จ ากดั มาตรา 120 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชี
คนเดิมอีกก็ได”้ เน่ืองดว้ยผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ ในปัจจุบนัคือ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) ได้
แต่งตั้ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
ดงันั้น เพ่ือให้การตรวจสอบบญัชีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั และลดขั้นตอนการตรวจสอบ รวมทั้งลด
ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบบญัชี คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้ เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ 
บริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 และนายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 ในนามบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2557 และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั แทนได ้และก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 5,210,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5) 

 
 
 
 
 



หนังสือเชิญประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นคร้ังที ่21 

หนา้ 9 ของจ านวน 9 หนา้ 

 
    ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า ท่ีประชุมควรแต่งตั้ง นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 

4068 นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 และนายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 4323 ในนามบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
ให้คนใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถ
ปฏิบติังานได ้ให้บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั แทนได ้โดยคณะกรรมการเห็นว่าควรก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 5,210,000 บาท 

 
(9) พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ความเห็นของคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการมีความเห็นวา่ สมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีประสงคจ์ะใหมี้

การพิจารณาในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการเสนอขา้งตน้ 
 
  จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั ผูถื้อหุน้
ท่านใดประสงคท่ี์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดกรอกขอ้ความ
และลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาน้ี 
 
 
                  ขอแสดงความนบัถือ 
            โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
                  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 
        ลงช่ือ ....................................................กรรมการ 
                        (นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ)์ 
 
 
 
        ลงช่ือ ....................................................กรรมการ 
          (นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์)  

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หน้า 1 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หน้า 2 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หน้า 3 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หน้า 4 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หน้า 5 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หน้า 6 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หน้า 7 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หน้า 8 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หน้า 9 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 10 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 11 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 12 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 13 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 14 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 15 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 

หนา้ 16 ของจาํนวน 16 หนา้ 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 14 หนา้ 

 
ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพือ่เลอืกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 6 คน 
 

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการบริหาร และไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า
และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ รวมทั้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 
  

      1. นายอาสา สารสิน (77)   
 ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
ไม่มี 
ไม่มี 
ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University 
สหรัฐอเมริกา  
  
2546     • Director Accreditation Program  
2550     • Audit Committee Program  
2551     • Finance for Non-Finance Director 
2556     • Role of Chairman Program 

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 

2536-ปัจจุบนั 
 
2538-ปัจจุบนั 
 
2541-ปัจจุบนั 
 
2542-ปัจจุบนั 
 
 
 
2543-2555 
2544-ปัจจุบนั 
 
2546-ปัจจุบนั 
 
2547-ปัจจุบนั 
 
2548-ปัจจุบนั 
 
2549-ปัจจุบนั 
 
2550-ปัจจุบนั 
 
2556-ปัจจุบนั 

• ประธานกรรมการ 
  บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จ ากดั 
• ประธานกรรมการ  
  บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั 
• ประธานกรรมการ 
  บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ 
  บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• ราชเลขาธิการ ส านกัราชเลขาธิการ 
• กรรมการ และกรรมการบรรษทัภิบาลและสรรหา 
  บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ 
  บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั 
• ประธานของท่ีปรึกษา 
  สมาคมไทย-ลาว เพ่ือมิตรภาพ 
• รองประธานกรรมการ 
  มลูนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแห่งประเทศไทย 
• ประธานกรรมการ 
  บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั 
• กรรมการอิสระ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• รองประธาน และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 14 หนา้ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     4 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน         • บริษทั ผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
       • บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
       • บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
       • บริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
     
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     4 แห่ง  
ในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน        • บริษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จ ากดั 
        • บริษทั อมตะ ซิต้ี จ ากดั 
       • บริษทั ไทยน ้าทิพย ์จ ากดั 
       • บริษทั แม่สอดพลงังานสะอาด จ ากดั 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ      26 มกราคม 2537 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ     20  ปี 
 
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี      1/1  คร้ัง 
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้     2/2  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการ     5/6  คร้ัง 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้    
ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย   ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 
     พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 3 ของจ านวน 14 หนา้ 

 

2. นางสุชาดา อทิธิจารุกลุ (61)       

 ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

รองประธานกรรมการท่ี 2  
ไม่มี 
ไม่มี                                                                                                 
• ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  
2546     • Director Certification Program  
 

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 

2538-2544 
 
2539-ปัจจุบนั 
 
2544-2553  
 
2544-2556 
 
2548-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
 
12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั 

• ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการเงิน 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการบริหาร 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ 
  บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั 
• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• รองประธานกรรมการท่ี 2 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     1 แห่ง  
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั 
      
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ      29 สิงหาคม 2539 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ     17  ปี 
 
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี      1/1  คร้ัง 
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้     2/2  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการ     6/6  คร้ัง 
 
 
 
 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 4 ของจ านวน 14 หนา้ 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้    
ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย   ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 
     พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 5 ของจ านวน 14 หนา้ 

 

      3. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช (65)   
 ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

กรรมการ 
200 หุน้ (ไม่เปล่ียนแปลง) 
ไม่มี 
• Ph. D. in Industrial Engineering and Management,    
  Oklahoma State University  
  
2547     • Director Certification Program  
2547     • Finance for non-finance Director 
2551     • Role of the Compensation Committee  

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 

2531-2550 
 
2531-ปัจจุบนั 
 
2550-2553  
 
2551-2552 
 
2553-ปัจจุบนั 
 
2553-11 ก.ค. 2556 
 
12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั 

• กรรมการ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ 
  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการบริหาร 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 2 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     20 แห่ง  
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      • บริษทั ซีที อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเมนต ์จ ากดั 
       • บริษทั สตาร์มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 
        • บริษทั เอเต ้จ ากดั 
        • บริษทั เทเลคอมมิวนิเคชัน่เนตเวอร์ค จ ากดั 
       • บริษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จ ากดั  
       • บริษทั โชคเจริญพฒันาการเกษตร จ ากดั 
       • บริษทั สยามแลนด ์ฟลายอ้ิง จ ากดั 
         • บริษทั ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดกัส์ จ ากดั 
      • บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน จ ากดั 
        • บริษทั ฟรีวิลล ์โซลชูัน่ส์ จ ากดั 
 
 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 6 ของจ านวน 14 หนา้ 

 
        • บริษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จ ากดั 
      • บริษทั 84 จ ากดั 
       • บริษทั ย ูเอน็ เอส อโกรเคมีคลั จ ากดั 
     • บริษทั โภคภณัฑเ์อน็เตอร์ไพรซ์ จ ากดั 
      • บริษทั นว 84 จ ากดั 
       • บริษทั เจริญโภคภณัฑโ์ฮลด้ิง จ ากดั 
       • บริษทั พฒันาผูน้ าเครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั 
      • บริษทั ซีพีแอล ฮิลล ์จ ากดั 
     • บริษทั ซีพีแอล ซิต้ี จ ากดั 
       • บริษทั ซีพี มอเตอร์ โฮลด้ิง จ ากดั 
      
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ      7 พฤษภาคม 2531 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ     25  ปี 
 
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี      -  
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้     - 
• ประชุมคณะกรรมการ     4/6  คร้ัง 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้    
ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย   ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 
     พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 7 ของจ านวน 14 หนา้ 

 

4. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ (58) 
 

 ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

กรรมการ 
ไม่มี 
ไม่มี                                                                                                 
• ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง)   
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
• ปริญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโท สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
  
2548     • Director Accreditation Program  
 

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

2540-2542 
 
2542-2545 
 
2545-2553  
 
2547-ปัจจุบนั 
 
2548-ปัจจุบนั 
 
2553-ปัจจุบนั 
 

• รองกรรมการผูจ้ดัการ - บญัชีและการเงิน 
  บริษทั พรีเมียร์เอน็เตอร์ไพร์ซ จ ากดั (มหาชน) 
• รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส - บญัชีและการเงิน 
  กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
• ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการเงิน 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการบริหาร 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ 
  บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั 
• รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - สายงานบริหารการเงิน 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
   
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     1 แห่ง  
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      บริษทั สยามฟดู เซอร์วิส จ ากดั 
      
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ      15 ธนัวาคม 2547 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ     9  ปี 
 
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี      1/1  คร้ัง 
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้     2/2  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการ     6/6  คร้ัง 
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หนา้ 8 ของจ านวน 14 หนา้ 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้    
ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย   ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 
     พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
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หนา้ 9 ของจ านวน 14 หนา้ 

 

5. นายพทิยา เจยีรวสิิฐกลุ (58) 
 

 ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

กรรมการ 
ไม่มี 
ไม่มี                                                                                                 
•ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง)  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   
  
2543     • Director Certification Program  
 

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

2527 
 
2528 
 
2530  
 
2536 
 
2542 
 
5 ก.ค. 2556 -ปัจจุบนั 
 
8 ส.ค. 2556-ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 

• กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั กรุงเทพโปรด๊ิวซ์ จ ากดั 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  C.P. STANDARD RESOURCES CO., LTD. ฮ่องกง 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  กลุ่มธุรกิจการคา้ระหวา่งประเทศเครือเจริญโภคภณัฑ ์
• รองกรรมการผูจ้ดัการ 
  กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจดัจ าหน่ายเครือเจริญโภคภณัฑ ์
• กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการบริหาร 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  
  บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จ ากดั 
  บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั 
  บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั 
  บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 
  บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
  บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จ ากดั 
  บริษทั ปัญญธารา จ ากดั 
  บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จ ากดั 
  บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
• กรรมการสภา สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 2 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     10 แห่ง  
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จ ากดั 
       บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั 
       บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั 
      บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
       บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 
        บริษทั ไดนามิค แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
      บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จ ากดั 
      บริษทั ปัญญธารา จ ากดั 
       บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จ ากดั 
      บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
      
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ      5 กรกฎาคม 2556 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ     9  เดือน 
 
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี      -  
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้     - 
• ประชุมคณะกรรมการ     3/6  คร้ัง 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้    
ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย   ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 
     พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
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หนา้ 11 ของจ านวน 14 หนา้ 

 

6. นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล (60) 
 

       

ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 

กรรมการ 
ไม่มี 
ไม่มี                                                                                                 
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด)  
  มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
• ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ  
  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต   
  
2544     • Director Certification Program  
 

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

2521 
2526 
2529  
2531 
2533 
2536 
 
2539 -2541 
 
2542-ปัจจุบนั 
 
5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 

• โครงการสุกรช าแหละ บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
• ผูจ้ดัการกิจการไก่ยา่ง บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
• ผูจ้ดัการกิจการเป็ดเชอร่ี บริษทั ซี.พี. ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั 
• รองผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ซี.พี. เคเอฟซี จ ากดั 
• ผูจ้ดัการทัว่ไป บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
• ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 
  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
• รองกรรมการผูจ้ดัการดา้นปฏิบติัการ 
  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการบริหาร  
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ  
  บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
• กรรมการผูจ้ดัการ  
  บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
  บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จ ากดั 
  บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั 
  บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 
• ผูอ้  านวยการ 
  โรงเรียนปัญญาภิวฒันเ์ทคโนธุรกิจ 
  สถาบนัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 2 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน   บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
   บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 12 ของจ านวน 14 หนา้ 

  
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     5 แห่ง  
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      บริษทั ซี.พี. โลตสั คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
       บริษทั รีเทลลิงค ์(ไทยแลนด)์ จ ากดั 
       บริษทั ซี.พี. คา้ปลีกและการตลาด จ ากดั 
      บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั 
       บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 
     
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการ      5 กรกฎาคม 2556 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ     9  เดือน 
 
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี      -  
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้     1/2  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการ     3/6  คร้ัง 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้    
ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย   ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 
     พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดค้ดัเลือกและเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ แลว้จึงน าเสนอใหค้ณะกรรมการเสนอพร้อมทั้งใหค้วามเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติั 

 

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 13 ของจ านวน 14 หนา้ 

 

รายช่ือคณะกรรมการบริษัทภายหลงัได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นแล้วจะเป็นดังนี ้

 
1. นายอาสา สารสิน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2.   นายอรรถพร ข่ายม่าน   กรรมการอิสระ 
3.   นายชวลิต อตัถศาสตร์  กรรมการอิสระ 
4.   นายธีระ วิภูชนิน  กรรมการอิสระ 
5.   ดร. ชยัวฒัน ์วิบูลยส์วสัด์ิ  กรรมการอิสระ 
6.   นายโชติ โภควนิช  กรรมการอิสระ 
7.   นายก่อศกัด์ิ ไชยรัศมีศกัด์ิ  รองประธานกรรมการท่ี 1 
8.   นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ  รองประธานกรรมการท่ี 2 
9.   ดร. ประเสริฐ จารุพนิช  กรรมการ 
10.   นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ  กรรมการ 
11.   นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกุล  กรรมการ 
12. นายสุภกิต เจียรวนนท ์  กรรมการ 
13.   นายณรงค ์เจียรวนนท ์  กรรมการ 
14.   นายศุภชยั เจียรวนนท ์  กรรมการ 
15.   นายอดิเรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 
16.   นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 
17.   นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์  กรรมการ 
18.   นายฟิลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์  กรรมการ 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 14 ของจ านวน 14 หนา้ 

 

หลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ 
 

บริษทัฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2557 
 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหนา้ท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม
เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริษทัเพื ่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติั การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ดงัน้ี 
ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
ค) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัถดัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งใน
ล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้
ผูเ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

 
ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซ่ึงมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ย
กว่า 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขา้เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียงั
เหลืออยูข่องกรรมการท่ีตนแทนโดยมติของคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 
ของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 10 หนา้ 

 
ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบเพือ่เสนอแต่งตั้งใหม่ 

 
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการท่ีมิไดเ้ป็นกรรมการบริหาร และไม่ไดมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจ า
และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัฯ รวมทั้งมีคุณสมบติัตามเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด 

  
      1. นายอรรถพร ข่ายม่าน (69)   
 ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
 
 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

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) 
  
2547     • Director Accreditation Program 
2552     • Director Certification Program  

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 

2535-2539 
ปัจจุบนั 
 
2542-ปัจจุบนั 
 

• กรรมการผูจ้ดัการ ส านกังาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุงเทพฯ 
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     2 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน        • บริษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
        • บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
     
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     ไม่มี  
ในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
  
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ     16 พฤศจิกายน 2542 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ    14  ปี 
     
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี      1/1  คร้ัง 
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้     2/2  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการ     6/6  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     5/5  คร้ัง 
 
 
 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 2 ของจ านวน 10 หนา้ 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้    
ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย   ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม    พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
     พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 3 ของจ านวน 10 หนา้ 

 
2. นายชวลติ อตัถศาสตร์ (65)       

 ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ไม่มี 
ไม่มี                                                                                                 
• นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• เนติบณัฑิตไทย 
• เนติบณัฑิตองักฤษ 
  
2548     • Director Accreditation Program 
2552     • Director Certification Program  

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 

2520-2548 
2548-ปัจจุบนั 
 
2542-ปัจจุบนั  
 
2552-2556 
 
2556-ปัจจุบนั 

• กรรมการ บริษทั ท่ีปรึกษากฎหมายสากล จ ากดั 
• กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั 
• กรรมการผูจ้ดัการบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ากดั 
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการผูจ้ดัการ 
  บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จ ากดั 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 1 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน   • บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     20 แห่ง  
กิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน        • บริษทั อาบาคสั ดิสทริบิวชัน่ ซิสเตม็ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
     • บริษทั บีเอม็ซี ซอฟทแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
     • บริษทั บริงคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
     • บริษทั ชวลิต แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
     • บริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ากดั 
     • บริษทั ฮานนา อินสทรูเมน้ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
     • บริษทั คิด จ ากดั 
     • บริษทั เคบีเอส อะพาร์เรล โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
     • บริษทั มาร์โค โปโล โฮเตล็ส์ เมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
    • บริษทั นิโคทรา เกบฮาร์ดท จ ากดั 
    • บริษทั นอริช จ ากดั 
    • บริษทั พาวเวอร์ อินเทลลิเจนส์ เอเชีย จ ากดั 
    • บริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั 
    • บริษทั เอสซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
    • บริษทั โทนามิ (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 
 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 4 ของจ านวน 10 หนา้ 

 
    • บริษทั เทียนหยู ่อะกริคลัเจอร์ ดีเวลลอปเมน้ท ์โฮลด้ิง จ ากดั 
    • บริษทั วอร์วิค แมชีนเนอร่ี (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
    • บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล จ ากดั 
    • บริษทั เจียเซิน อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิง จ ากดั 
    • บริษทั เหล่าจ่ือชิง อินเตอร์เนชัน่แนล โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
 
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ    16 พฤศจิกายน 2542 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ    14  ปี 
 
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี      1/1  คร้ัง 
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้     2/2  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการ     6/6  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     5/5  คร้ัง 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารใน   เป็นกรรมการของบริษทั ส านกังานกฎหมายสยามซิต้ี จ ากดั 
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง    และบริษทั ชวลิต แอนด ์แอซโซซิเอทส์ จ ากดั 
ผลประโยชนต่์อบริษทัฯ    ใหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายใหบ้ริษทั และบริษทัยอ่ย 
 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย    เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม    พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
     พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 5 ของจ านวน 10 หนา้ 

 

      3. นายธีระ วภูิชนิน (64)   
 ต าแหน่ง 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย   

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ไม่มี 
ไม่มี 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์  
  University of Wisconsin-Stevents Point, U.S.A. 
  
2544     • Director Certification Program 
2548     • Audit Committee Program  

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 

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

• ผูแ้ทนประจ าประเทศไทย  
  บริษทั พรูเดน็เชียล แอสเซ็ด แมนเนจเมน้ท ์เอเชีย ลิมิเตด็ 
• รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส กลุ่มบริษทัพรีเมียร์ 
• รองกรรมการผูจ้ดัการ  
  ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
  บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
  บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร 5 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน   • บริษทั อินเตอร์ไฮด ์จ ากดั (มหาชน) 
   • บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จ ากดั (มหาชน) 
   • บริษทัเงินทุน กรุงเทพธนาทร จ ากดั (มหาชน) 
   • บริษทั สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาลม์ จ ากดั (มหาชน) 
   • บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร     ไม่มี  
ในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
  
 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 6 ของจ านวน 10 หนา้ 

     
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ    14 พฤษภาคม 2546 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ    10  ปี 
 
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี      1/1  คร้ัง 
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้     2/2  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการ     6/6  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ     5/5  คร้ัง 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร       ไม่มี    
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้     
ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
 
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย     ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม   พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
    พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 7 ของจ านวน 10 หนา้ 

 

4. ดร. ชัยวฒัน์ วบูิลย์สวสัดิ์ (67) 
 

 ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย  
สถาบนัวิทยาการ 
ตลาดทุน  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ไม่มี 
ไม่มี 
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาเอก สถาบนัเทคโนโลยีแมสสาชูเสตต ์(เอม็ไอที) 
  
2549     • Director Certification Program 
  
2550     • Leadership Program 
  

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

2538-2539 
2539 
 
2540-2541 
2544-2547 
 
2551-2552 
 
2547-2553 
2553-ปัจจุบนั 
 
5 ก.ค. 2556- 
ปัจจุบนั 
7 ส.ค. 2556- 
ปัจจุบนั 

• ท่ีปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี  
• รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงการคลงั และรักษาราชการ 
  แทนรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั  
• ผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การ 
  กระทรวงการคลงั 
• รองประธานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ 
  ตลาดหลกัทรัพย ์
• ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    2 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน      • บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
       • บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    ไม่มี 
ในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
      
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ   7 สิงหาคม 2556 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ    8  เดือน 
 
 
 
 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 8 ของจ านวน 10 หนา้ 

 

การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี     - 
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้    1/2  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการ    3/6  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    1/5  คร้ัง 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ      
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
                                                  
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย   ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 9 ของจ านวน 10 หนา้ 

 

5. นายโชต ิโภควนิช (71) 
 

 ต าแหน่ง 
จ านวนหุน้ท่ีถือ 
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร 
ประวติัการศึกษา 
 
 
 
 
การฝึกอบรมโดย  
สมาคมส่งเสริมสถาบนั
กรรมการบริษทัไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
ไม่มี 
ไม่มี 
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 
• หลกัสูตรพฒันาการจดัการ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด  
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
  
2543     • Chairman 2000 
2546     • Director Accreditation Program 
2552     • Director Certification Program 
2555     • IOD National Director Conference 2012 - Moving   
                Corporate Governance Forward: Challenge for  
                Thai Directors 
             • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
             • Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
             • How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 
             • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
             • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
             • Monitoring the System of Internal Control and  
               Risk Management (MIR)  

 ประวติัการท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

2535-2537 
 
 
2537-2540 
 
2542-ปัจจุบนั 
 
 
 
2543-2544 
 
2545-ปัจจุบนั 
 
2547-2549 
 
2555-ปัจจุบนั 
 
 

• กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และกงสุลใหญ่แห่งเดนมาร์ก 
  ประจ าประเทศไทย 
  บริษทั อ๊ีสตเ์อเชียต๊ิก (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการบริหาร 
  กลุ่มบริษทั ไทยวา จ ากดั (มหาชน)  
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการ บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
• กรรมการ บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั 
• ประธานกรรมการบริหาร บริษทัเงินทุน ทิสโก ้จ ากดั (มหาชน) 
  (ปัจจุบนัช่ือ ธนาคารทิสโก ้จ ากดั (มหาชน)) 
• กรรมการ บริษทั ทรู มฟู จ ากดั 
• กรรมการ บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารธนาคารสินเอเชีย จ ากดั (มหาชน) 
  (ปัจจุบนัช่ือ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ ากดั (มหาชน)) 
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 10 ของจ านวน 10 หนา้ 

 
5 ก.ค. 2556- 
ปัจจุบนั 
7 ส.ค. 2556- 
ปัจจุบนั 
2556-ปัจจุบนั 
 
ปัจจุบนั 

 
• กรรมการอิสระ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการตรวจสอบ 
  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
• ประธานกรรมการ 
  บริษทั บางกอกแร้นช ์จ ากดั (มหาชน) 
• กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และกรรมการใน 
  คณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ 
  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    3 แห่ง 
ในบริษทัจดทะเบียน      • บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
       • บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
       • บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร    5 แห่ง 
ในกิจการท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน      • บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
       • บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั 
       • บริษทั ทรู มฟู จ ากดั 
       • บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) 
       • บริษทั บางกอกแร้นช ์จ ากดั (มหาชน) 
    
วนัท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ   7 สิงหาคม 2556 
 
จ านวนปีท่ีเคยด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ    8  เดือน 
 
การเขา้ประชุมปี 2556        
• ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี     - 
• ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้    - 
• ประชุมคณะกรรมการ    3/6  คร้ัง 
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ    1/5  คร้ัง 

 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหาร ไม่มี 
ในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความ      
ขดัแยง้ทางผลประโยชนต่์อบริษทัฯ 
                                                  
ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพกบับริษทั และบริษทัยอ่ย   ไม่มี 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุม พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระท่ี 6 
 
หมายเหตุ : (  ) อาย ุณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

หนา้ 1 ของจาํนวน 4 หนา้ 

  
ประวัติผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

 
ชื�อ นายเจริญ ผูส้มัฤทธิ� เลิศ 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4068 
ตาํแหน่ง หุน้ส่วนบริษทั 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียของ
ผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ชื�อบริษทั บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
ที�อยู ่ ชั7น 51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

195 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ 0-2677-2130 
โทรสาร 0-2677-2222 
อี-เมล ์ charoen@kpmg.co.th 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
• ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสูง สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
• ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 
  หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์/ ธนาคารแห่งปรเทศไทย 

ประสบการณ์ การตรวจสอบบญัชี และใหค้าํปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทั7ง
บริษทัระหวา่งประเทศ และบริษทัที�ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหนึ�งของทีมต่างประเทศใน
การตรวจสอบงบการเงินกลุ่มลูกคา้ในประเทศที�จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยต่์างประเทศ และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจ
ต่างชาติที�ทาํธุรกิจในประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิฟิค และให้
คาํแนะนาํเกี�ยวกบัปัญหาในการตรวจสอบงบการเงินและเรื�องขอ้มูล
งบประมาณของลูกคา้ ทั7งยงัมีส่วนร่วมใหค้าํปรึกษาเกี�ยวกบัเรื�องการ
ควบกิจการหรือการซื7อกิจการอีกดว้ย 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

หนา้ 2 ของจาํนวน 4 หนา้ 

 
ชื�อ นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัดิ�  
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 6112 
ตาํแหน่ง หุน้ส่วนบริษทั 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียของ
ผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ชื�อบริษทั บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
ที�อยู ่ ชั7น 51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

195 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ 0-2677-2130 
โทรสาร 0-2677-2222 
อี-เมล ์ munchupa@kpmg.co.th 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

• ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 
• ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บธ.ม.) 
• สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
• ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 
  หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์ การตรวจสอบบญัชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั7งบริษทัระหวา่งประเทศ
และบริษทัที�ไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจต่างชาติที�ทาํธุรกิจใน
ประเทศไทย อีกทั7งดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ที�หลากหลายที�มีอยูท่ ั�วโลก 
นอกจากนั7นยงัมีประสบการณ์ดงันี7  
• เคยไปทาํงานที� KPMG LLP สาํนกังานโคลมับสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• เคยเป็นหวัหนา้คณะทาํงานที�ดูแลกลุ่มบริษทั ซีพี ออลล ์จาํกดั (มหาชน) 
• มีประสบการณ์ในดา้นประสานงานกบั KPMG ในต่างประเทศเพื�อที� 
  ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติ 
 

 

 

 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

หนา้ 3 ของจาํนวน 4 หนา้ 

 
ชื�อ วีระชยั รัตนจรัสกุล 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4323 
ตาํแหน่ง หุน้ส่วนบริษทั 
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนไดเ้สียของ
ผูส้อบบญัชีกบับริษทั/ บริษทัยอ่ย/ ผูบ้ริหาร/  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ชื�อบริษทั บริษทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 
ที�อยู ่ ชั7น 51 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 

195 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ 0-2677-2130 
โทรสาร 0-2677-2222 
อี-เมล ์ veerachai@kpmg.co.th 
ประวติัการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 

• บญัชีบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี  
  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• บญัชีมหาบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
• ผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั 
  หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์/ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ การตรวจสอบบญัชี และใหค้าํปรึกษาในธุรกิจหลากหลายแขนง 
รวมทั7งบริษทัระหวา่งประเทศ และบริษทัที�ไดรั้บการจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
กลุ่มธุรกิจ 
• ธุรกิจดา้นการเกษตร 
• ธุรกิจดา้นอุปโภคบริโภค 
• ธุรกิจดา้นอุตสาหกรรม 
• ธุรกิจดา้นอิเล็คทรอนิคส์ 
• ธุรกิจดา้นขอ้มูล การสื�อสารและธุรกิจบนัเทิง 
• ธุรกิจดา้นเคมีภณัฑ ์

 
 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 5 

หนา้ 4 ของจาํนวน 4 หนา้ 

 
รายละเอยีดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

 

หน่วย : บาท 
 ค่าตอบแทน 

ปี 2556 

ค่าตอบแทนที�เสนอ 

ปี 2557 

เพิ�มขึ*น/ 

ลดลง (%) 

ค่าตรวจสอบงบการเงนิประจําปีและสอบทาน

งบการเงนิรายไตรมาส 
   

- คา่สอบบญัชีหลกั 5,489,530 5,210,000  
- คา่สอบบญัชี 7 สาขาที�เปิดใหม่ในปี 2556    280,000   
    
รวม  5,769,530 5,210,000 (9.7) 

การตรวจนับสินค้า 
- คา่ตรวจนบัสินคา้หลกั 
- คา่ตรวจนบัสินคา้สาขาที�เปิดใหม่ 

 
    684,000 
              - 

 
    
 

 

            รวม     684,000   (100) 

           รวมทั*งสิ*น 

- ค่าสอบบญัชีและค่าตรวจนบัสินค้าหลกั 
 

 

 6,453,530 
 

 
 

 

 5,210,000 
 
 

 

(19.3) 

 
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีจาํนวน  5,210,000 บาทดงักล่าวขา้งตน้ไม่รวมคา่ใชจ่้ายการเดินทาง เบี7ยเลี7ยง และคา่ที�พกั 
 



สิ�งที�ส่งมาด้วย 6 

หนา้ 1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

 
ข้อบังคับบริษทัฯ เกี�ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

 
1. การเรียกประชุม 

ขอ้ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่
วนัสิ.นสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื1นนอกจากที1กล่าวแลว้ ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เมื1อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันับจาํนวนหุ้นไดไ้ม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 5 ของจาํนวนหุ้นที1จาํหน่ายไดท้ั.งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คน ซึ1 งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1 ใน 10 ของจาํนวนหุน้ที1จาํหน่ายไดท้ั.งหมดจะเขา้ชื1อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเมื1อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการที1ขอให้เรียกประชุมไวใ้หช้ัดเจนในหนังสือดงักล่าวดว้ย 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 
ขอ้ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบุสถานที1 วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเรื1องที1จะเสนอต่อที1ประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื1องที1จะเสนอเพื1อทราบ เพื1ออนุมติัหรือเพื1อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั.งความเห็นของคณะกรรมการในเรื1อง
ดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาคาํบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในระหว่าง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละครั. ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดย
ประกาศใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ สาํนกังานใหญ่ และสาํนกังานสาขาของบริษทัทุกแห่ง ไมน่อ้ยกวา่ 14 วนัก่อน
วนัเริ1มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 

สถานที1ที1จะใช้เป็นที1ประชุมไม่จาํตอ้งอยูใ่นทอ้งที1อนัเป็นที1ตั.งของสาํนักงานใหญ่ของบริษทั โดยจะจัด
ประชุม ณ ที1อื1นใดกไ็ดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 
 
2. องค์ประชุม 

ขอ้ 32. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ1งหนึ1งของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั.งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ที1จาํหน่ายไดท้ั.งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีที1ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครั. งใด เมื1อล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชั1วโมง จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ1 งมา
เขา้ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที1กาํหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั.นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ 
และให้ส่งหนังสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครั. งหลงันี. ไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 
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หนา้ 2 ของจาํนวน 2 หนา้ 

 
ในการประชุมผูถื้อหุ้น ใหป้ระธานกรรมการนั1งเป็นประธานที1ประชุม ในกรณีที1ประธานกรรมการไม่อยู่

ในที1ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที1ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที1ได ้ก็ให้ที1ประชุมเลือกตั.งผูถื้อหุ้นคนหนึ1งซึ1 งไดเ้ขา้
ร่วมประชุมเป็นประธานในที1ประชุม 
 
3. คะแนนเสียง 

ขอ้ 33. มติของที1ประชุมผูถื้อหุน้นั.นให้ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี.  
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุ ้นซึ1 งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ1งเป็นเสียงหนึ1ง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที1ประชุมออกเสียงเพิ1มอีกเสียง
หนึ1งเป็นเสียงชี.ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี.  ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั.งหมดของผูถื้อหุ้น 
ซึ1 งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุน้หนึ1งเป็นเสียงหนึ1ง 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั.งหมดหรือบางส่วนที1สาํคญัใหแ้กบุ่คคลอื1น 
(ข) การซื.อหรือรับโอนกิจการของบริษทัอื1นหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 
(ค) การทาํ แกไ้ข หรือเลิกสัญญาเกี1ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั.งหมด หรือบางส่วนที1สาํคญั 

การมอบหมายใหบุ้คคลอื1นเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคลอื1น โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่ง
กาํไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพิ1มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(จ) การลดทนุจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ช) การควบบริษทั 
(ซ) การเลิกบริษทั 
(ฌ) การแกไ้ขเพิ1มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  
 
ขอ้ 34. การลงคะแนนลบั อาจจะกระทาํไดเ้มื1อมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และที1ประชุมลงมติ

อนุญาต 
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เอกสารและหลกัฐานที�ต้องนํามาแสดงในวันประชุม 
 
1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นแสดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทางฉบบั
จริง (กรณีผูถื้อหุน้เป็นชาวต่างประเทศ) เพื(อลงทะเบียน 

 
2. การมอบฉันทะ 

โปรดใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ฉบบัที( 5 พ.ศ. 2550 เป็น
แบบที(กาํหนดรายการต่างๆ เพื(อให้ผูถ้ือหุ้นสามารถกาํหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื(องไดว้่า 
เห็นด้วย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และแยกให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั7งกรรมการเป็น
รายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั7งกรรมการ 
 
ผูรั้บมอบฉันทะนาํส่งหนงัสือมอบฉันทะ (สิ(งที(ส่งมาดว้ย 9) โดยดาํเนินการดงันี7  
2.1 กรอกขอ้ความให้ชัดเจน และลงชื(อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ( งที(ส่งมาดว้ย 9) พร้อมปิดอากร

แสตมป์ 20 บาท 
- กรณบีคุคลธรรมดา กรุณาแนบสําเนาบัตรประจําตัว/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาว

ต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะ 
-กรณนีติบิคุคล กรุณาแนบสาํเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล และสาํเนาบตัรประจาํตวั/

หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อาํนาจที(
ไดล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะ 

2.2 สาํเนาเอกสารตาม 2.1 จะตอ้งมีการรับรองสาํเนา 
2.3 หากผูถื้อหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด 

(มหาชน) สามารถมอบให ้
(1) นายอรรถพร ข่ายม่าน  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  (2) นายชวลิต อตัถศาสตร์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(3) นายธีระ วิภูชนิน    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(4) ดร. ชยัวฒัน์ วิบูลยส์วสัดิ@   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(5) นายโชติ โภควนิช    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ขอ้มูลของกรรมการอิสระที(เสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะปรากฏตามสิ(งที(ส่งมาดว้ย 8 
  

2.4 เพื(อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานไปยงับริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด 
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ตั7งอยู่เลขที( 3498 ชั7น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั(น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240 เพื(อตรวจสอบก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  1 วนั 

 
3. กรณผู้ีเข้าร่วมประชุมมกีารแก้ไขคาํนําหน้าชื�อ ชื�อ ชื�อสกลุ 
 โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี(ยนแปลงดงักล่าวดว้ย 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระที�เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
 

 

นายอรรถพร ข่ายม่าน 
ตาํแหน่ง 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
 
 
ที�อยู ่
  
 
ส่วนไดเ้สียในวาระที� 
เสนอในการประชุม 

 
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
69  ปี 
• Associate member of the Institute of Chartered Accountants 
in Australia 

• Associateship in Accounting from Western Australia Institute 
of Technology (Now, Curtin University of Technology) 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ ่
เลขที� 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
วาระที� 5, 6 
 

 

 

นายชวลติ อตัถศาสตร์  
ตาํแหน่ง 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
  
 
ที�อยู ่
 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระที� 
เสนอในการประชุม 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
65 ปี 
• นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• เนติบณัฑิตไทย 
• เนติบณัฑิตองักฤษ 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ ่
เลขที� 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
วาระที� 5, 6 
 

 

 

นายธีระ วภูิชนิน 
ตาํแหน่ง 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา  
 
ที�อยู ่
 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระที� 
เสนอในการประชุม 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
64  ปี 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 
University of Wisconsin-Stevents Point, U.S.A. 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ ่
เลขที� 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
วาระที� 5, 6 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระที�เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (ต่อ) 
 

 

ดร. ชัยวฒัน์ วบูิลย์สวสัดิ- 
ตาํแหน่ง 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
ที�อยู ่
  
 
ส่วนไดเ้สียในวาระที� 
เสนอในการประชุม 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
67  ปี 
• ปริญญาตรี มหาวิทยาลยัวลิเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• ปริญญาเอก สถาบนัเทคโนโลยแีมสสาชูเสตต ์(เอม็ไอที) 
บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ ่
เลขที� 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
วาระที� 5, 6 
 

 

 

นายโชต ิโภควนิช  
ตาํแหน่ง 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
  
 
 
ที�อยู ่
 
 
ส่วนไดเ้สียในวาระที� 
เสนอในการประชุม 

 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
71 ปี 
• ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 
• หลกัสูตรพฒันาการจดัการ มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด มหาวิทยาลยั
สแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ ่
เลขที� 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั�น  
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  
วาระที� 5, 6 
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แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั�วไปซึ�งเป็นแบบที�ง่ายไม่ซับซ้อน)  

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550  

----------------------  
     เขียนที	       

วนัที	  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขที	  ถนน   ตาํบล/แขวง      
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จาํนวนทั6งสิ6นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี6   

 หุน้สามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที	     

ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที	     
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที	     
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื	อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุ้น ครั6 งที	 21 ในวนัที	 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ 
เลขที	 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นดว้ย 

 กิจการใดที	ผูรั้บมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชุมนั6น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ  
ลงชื	อ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  
ลงชื	อ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงชื	อ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงชื	อ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
 

หมายเหตุ  
ผูถื้อหุน้ที	มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจาํนวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที�กาํหนดรายการต่างๆ ที�จะมอบฉันทะที�ละเอยีดชัดเจนตายตวั) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 
----------------------  

     เขียนที	       
วนัที	  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      
อยูบ่า้นเลขที	  ถนน   ตาํบล/แขวง      
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทั6งสิ6นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี6   
 หุน้สามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้      

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที	     
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที	     
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที	     
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื	อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุ้น ครั6 งที	 21 ในวนัที	 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ 
เลขที	 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นดว้ย 

 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั6 งนี6  ดงันี6  

 วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั:งที� 2/2556 เมื�อวันที� 20 กนัยายน 2556 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 วาระที� 2  พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลง 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสด ที�ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั:งรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท 

  สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อยสิ:นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 3  พจิารณารับรองและรับทราบเรื�องต่างๆ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัการดําเนินกจิการของบริษัทฯ 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 วาระที� 4  พจิารณาเลือกตั:งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ�งถึงกาํหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  การแต่งตั6งกรรมการทั6งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั6งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ชื	อกรรมการ : นายอาสา สารสิน 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 2. ชื	อกรรมการ : นางสุชาดา อทิธิจารุกลุ 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 3. ชื	อกรรมการ : ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 4. ชื	อกรรมการ : นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 5. ชื	อกรรมการ : นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 6. ชื	อกรรมการ : นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกลุ 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที� 5  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วาระที� 6  พจิารณาเรื�องคณะกรรมการตรวจสอบที�ถึงกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และการแต่งตั:งคณะกรรมการ      

     ตรวจสอบเพื�อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที�พ้นจากตําแหน่ง 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 7  พจิารณาอนุมตัิการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 8  พจิารณาแต่งตั:งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ:นสุด ณ วันที� 

  31 ธันวาคม 2557 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 9  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที	ไม่เป็นไปตามที	ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี6  ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั6นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีที	ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี

ที	ที	ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื	องใดนอกเหนือจากเรื	องที	ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที	มีการแกไ้ขเปลี	ยนแปลงหรือเพิ	มเติม

ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

 

 กิจการใดที	ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั6น เวน้แต่กรณีที	ผูร้ับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที	ขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
  

ลงชื	อ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงชื	อ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

 

หมายเหตุ  

1.  ผูถื้อหุน้ที	มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2.  วาระเลือกตั6งกรรมการสามารถเลือกตั6งกรรมการทั6งชุดหรือเลือกตั6งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที	มีวาระที	จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที	ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ	มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่ 
 แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครั6 งที	 21 ในวนัที	 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเดน้ 
ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขที	 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา 
และสถานที	อื	นดว้ย 

----------------------  
  วาระที�  เรื�อง         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที�  เรื�อง         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที�  เรื�อง         

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที�  เรื�อง เลอืกตั:งกรรมการ (ต่อ) 
 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที�ใช้เฉพาะกรณผู้ีถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั:งให้ 

คสัโตเดยีน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เรื�อง กาํหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที� 5) พ.ศ. 2550 
----------------------  

     เขียนที	       
วนัที	  เดือน  พ.ศ.   

(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      
อยูบ่า้นเลขที	  ถนน   ตาํบล/แขวง      
อาํเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (custodian) ใหก้บั           

ซึ	 งเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จาํนวนทั6งสิ6นรวม   หุ้น และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงันี6   
 หุน้สามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้      

  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที	     
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (2)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที	     
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ  

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขที	     
ถนน    ตาํบล/แขวง   อาํเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหนึ	งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื	อเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญั
ประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั6 งที	 21 ในวนัที	 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งจตุรทิศ โรงแรมโกลเดน้ ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ 
เลขที	 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา และสถานที	อื	นดว้ย 
 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั6 งนี6  ดงันี6  
  มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั6งหมดที	ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ  หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั6งหมด   เสียง 
 
 
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมครั6 งนี6  ดงันี6  
 วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั:งที� 2/2556 เมื�อวันที� 20 กนัยายน 2556 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 2  พจิารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลง 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงนิสด ที�ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั:งรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท 

  สยามแมค็โคร จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย สิ:นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 3  พจิารณารับรองและรับทราบเรื�องต่างๆ 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  3.1 รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี�ยวกบัการดําเนินกจิการของบริษัทฯ 

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

 วาระที� 4  พจิารณาเลือกตั:งกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ�งถึงกาํหนดพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  การแต่งตั6งกรรมการทั6งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั6งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ชื	อกรรมการ : นายอาสา สารสิน 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 2. ชื	อกรรมการ : นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 3. ชื	อกรรมการ : ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 4. ชื	อกรรมการ : นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 5. ชื	อกรรมการ : นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 6. ชื	อกรรมการ : นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกลุ 

   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
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 วาระที� 5  พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 6  พจิารณาเรื�องคณะกรรมการตรวจสอบที�ถึงกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และการแต่งตั:งคณะกรรมการ      

     ตรวจสอบเพื�อแทนคณะกรรมการตรวจสอบที�พ้นจากตําแหน่ง 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 7  พจิารณาอนุมตัิการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินกาํไรไว้เป็นทุนสํารอง 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 8  พจิารณาแต่งตั:งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ:นสุด ณ วันที� 

  31 ธันวาคม 2557 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที� 9  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดที	ไม่เป็นไปตามที	ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี6  ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั6นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
 (6) ในกรณีที	ขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ที	ที	ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื	องใดนอกเหนือจากเรื	องที	ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที	มีการแกไ้ขเปลี	ยนแปลงหรือเพิ	มเติม
ขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 
 

 กิจการใดที	ผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชุมนั6น เวน้แต่กรณีที	ผูร้ับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที	ขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทุกประการ 
  

ลงชื	อ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงชื	อ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงชื	อ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงชื	อ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  
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หมายเหตุ  
1.  หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี6 ใชเ้ฉพาะกรณีที	ผูถื้อหุ้นที	ปรากฏชื	อในทะเบียนเป็นผูล้งทุนตา่งประเทศและแตง่ตั6งให ้
 คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ให้เท่านั6น 
 2. หลกัฐานที	ตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
 (1)  หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุ้นใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3.  ผูถื้อหุน้ที	มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุ้นใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื	อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตั6งกรรมการสามารถเลือกตั6งกรรมการทั6งชุดหรือเลือกตั6งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที	มีวาระที	จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที	ระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ	มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่ 
 แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

ในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ครั6 งที	 21 ในวนัที	 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งจตุรทิศ โรงแรมโกลเดน้ 
ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพ เลขที	 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที	จะพึงเลื	อนไปในวนั เวลา 
และสถานที	อื	นดว้ย 

----------------------  
  วาระที�  เรื�อง         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที�  เรื�อง         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที�  เรื�อง         

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามที	เห็นสมควร 

  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี6  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที�  เรื�อง เลอืกตั:งกรรมการ (ต่อ) 
 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 ชื	อกรรมการ          

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 

 
หากทา่นผูถื้อหุน้มีความประสงคที์�จะขอรับรายงานประจาํปี 2556 ของบริษทัฯในรูปแบบของหนงัสือ กรุณาแจง้ 
รายละเอียดตามแบบดา้นล่างและส่งมายงับุคคลดงัต่อไปนี.   
 

คุณอุไรวรรณ เมฆอคัฆกรณ์ หมายเลขโทรศพัท ์ 0-2723-1704 
หมายเลขโทรสาร   0-2374-2406 

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

หมายเลขโทรสาร   0-2375-2927  
    E-mail address: Suthanithi@siammakro.co.th 
 
เพื�อที�บริษทัฯจะไดจ้ดัส่งรายงานประจาํปีใหท้า่นตอ่ไป 

 
 
ชื�อ-นามสกุล (ผูถื้อหุน้) ………………………………………………………. 
ที�อยู ่   ………………………………………………………. 
   ………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศพัท ์ ………………………………………………………. 
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