หนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21

วันที่ 8 เมษายน 2557
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริ ษทั จากัด เป็ นบริ ษทั มหาชน จากัด)
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสาเนางบแสดงฐานะการเงิ น
งบกาไรขาดทุ น งบกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
และงบกระแสเงิ นสด ที่ ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน
1 ฉบับ
2.
สาเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
จานวน 1 ฉบับ
3.
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลื อกตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
4.
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน
กรรมการตรวจสอบที่ออกตามวาระ
5.
ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีและค่าตอบแทน
6.
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
7.
เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งนามาแสดงในวันประชุม
8.
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะ
9.
หนังสื อมอบฉันทะ จานวน 3 ฉบับ
10.
แบบขอรับหนังสื อรายงานประจาปี
11.
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้
ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 21 (ภายหลังการแปรสภาพบริ ษทั จากัด เป็ นบริ ษทั มหาชน จากัด) ในวันที่ 23 เมษายน 2557
เวลา 15.00 นาฬิ กา ณ ห้องจตุรทิ ศ โรงแรมโกลเด้น ทิ วลิป ซอฟเฟอรี น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย เพื่อพิ จารณาเรื่ องต่ างๆ ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม
ดังต่อไปนี้
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(1)

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2556 เมือ่ วันที่ 20 กันยายน 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม วิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้จดั ขึ้ นเมื่อวันที่
20 กันยายน 2556 และได้เผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ แล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองรายงาน
การประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

(2)

พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผ้ ูสอบบัญชีตรวจสอบแล้ ว รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีของ
บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงิ นสด ที่ ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ ง
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่างบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงิ นสด ที่ ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ

(3)

พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ างๆ ดังต่ อไปนี้
3.1
รับรองรายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อรายงานผลการดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ในปี 2556 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรอง
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
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3.2

รับทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม 2556
ประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2556 ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบเพื่อให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายกาหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นดังต่อไปนี้
3.1 รายงานของฝ่ ายบริ ห ารเกี่ ย วกับ การดาเนิ น กิ จ การของบริ ษ ัท ฯ ควรได้รั บ การรั บ รองจาก
ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น
3.2
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เป็ นเรื่ องที่จะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
รับทราบตามกฎหมาย
(4)

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกาหนดพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 15 กาหนดว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดถึงส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ ง
พ้นจากต าแหน่ ง อาจได้รั บ เลื อ กเข้า รั บ ต าแหน่ ง อี กก็ ไ ด้ โดยในการประชุ มสามัญประจ าปี ครั้ งที่ 21
(ภายหลังการแปรสภาพบริ ษทั จากัด เป็ นบริ ษทั มหาชน จากัด) มี กรรมการที่ ถึงกาหนดออกตามวาระ
จานวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นายอาสา สารสิ น
ประธานกรรมการ
2. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
รองประธานกรรมการที่ 2
3. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
กรรมการ
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ
6. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการ
โดยบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในช่ ว งระหว่า งวันที่ 1 ตุ ลาคม 2556 ถึ งวันที่ 15 มกราคม 2557 โดยเผยแพร่ ห ลักเกณฑ์การเสนอชื่ อ
ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบล่วงหน้าซึ่ งปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ รายใด
เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 6 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมี ค วามสามารถในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษ ัท ฯ เป็ นอย่ า งดี จึ ง เสนอให้ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้ที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้น พิ จารณาเลื อ กตั้งกรรมการทั้ง 6 ท่ า นกลับเข้า ด ารง
ตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง (ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 6 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
การลงมติ เ ลื อกตั้งกรรมการตามวาระนี้ ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของจานวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กาหนดในข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ท้ งั หมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุ ดตามลาดับถัดลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่
ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ค วามเห็ นว่า กรรมการ 6 ท่ า นดังรายชื่ อต่ อไปนี้ ค วรได้รั บเลื อกตั้งเพื่ อกลับ เข้า ด ารง
ตาแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการบริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ
1. นายอาสา สารสิ น
ประธานกรรมการ
2. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
รองประธานกรรมการที่ 2
3. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
กรรมการ
5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
กรรมการ
6. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
กรรมการ
(5)

พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 กาหนดให้กรรมการมี สิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ในรู ปของ
เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรื อ
ตามที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จะพิจารณาซึ่ งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่ นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกาหนด
ไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ
ของพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับเลื อกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในอันที่ จะได้รับ
ค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ และ
หน้า 4 ของจานวน 9 หน้า
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ตามมาตรา 90 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็ นไป
ตามมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีความเห็นว่า คณะกรรมการควร
เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาและอนุ มตั ิ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2557
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายดังกล่าว
ค่าตอบแทนกรรมการตามตาแหน่งที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่
20 กันยายน 2556 มีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั

ค่ าตอบแทน
(บาท/ท่ าน/เดือน)
150,000
135,000
110,000
95,000

ค่ าตอบแทน
(บาท/ท่ าน/ปี )
1,800,000
1,620,000
1,320,000
1,140,000

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ความเห็นว่าควรกาหนดค่าตอบแทนรายปี ให้แก่กรรมการสาหรับปี 2557 เท่ากับอัตรา
ค่าตอบแทนตามตาแหน่ งตามที่ ได้รับอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 2/2556 ดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการบริ ษทั

ค่ าตอบแทน
(บาท/ท่ าน/เดือน)
150,000
135,000
110,000
95,000

หน้า 5 ของจานวน 9 หน้า

ค่ าตอบแทน
(บาท/ท่ าน/ปี )
1,800,000
1,620,000
1,320,000
1,140,000
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(6)

พิ จ ารณาเรื่ อ งคณะกรรมการตรวจสอบที่ ถึ ง ก าหนดออกจากต าแหน่ ง ตามวาระ และการแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ แทนคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตาแหน่ ง
วัตถุประสงค์และเหตุผล
กรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ายม่าน ตาแหน่ งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แก่ นายธี ระ วิภูชนิ น และนายชวลิต อัตถศาสตร์ จะถึงกาหนดออก
ตามวาระในวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่ งเป็ นวันประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 21
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ที่ถึงกาหนดออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งเดิ มอีกวาระหนึ่ งเป็ นระยะเวลา 2 ปี (ครบกาหนดในวัน
ประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 23) เนื่องจากกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเป็ นผูม้ ีความสามารถและมี
คุณสมบัติ รวมทั้งมีความเป็ นอิสระ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด
นอกจากนี้ ตามที่ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 5/2556 เมื่ อวันที่ 7 สิ งหาคม 2556 ได้แต่ งตั้ง
กรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นอีก 2 ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิ ช โดยมีวาระ
การดารงตาแหน่ ง 2 ปี ซึ่ งจะถึงกาหนดออกตามวาระในเดื อนสิ งหาคม 2558 นั้น จึ งเสนอให้กรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 2 ท่านดังกล่าว ดารงตาแหน่งจนครบกาหนดพร้อมกันทั้งคณะในวันประชุมสามัญประจาปี
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 23 (ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4)
(ตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบจะดารงตาแหน่งได้คราวละ 2-5 ปี )
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมี ค วามเห็ นว่า กรรมการตรวจสอบซึ่ งประกอบด้วย นายอรรถพร ข่ า ยม่ า น ต าแหน่ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน ได้แ ก่ นายธี ร ะ วิภูชนิ น และ
นายชวลิต อัตถศาสตร์ ซึ่ งถึงกาหนดออกตามวาระในวันที่ 23 เมษายน 2557 ซึ่ งเป็ นวันประชุ มสามัญ
ประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 21 ควรได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ ง เป็ นระยะเวลา 2 ปี
เนื่ องจากกรรมการตรวจสอบดังกล่าวเป็ นผูม้ ี ความสามารถและมี คุณสมบัติ รวมทั้งมี ความเป็ นอิ สระ
ตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
กาหนด และกรรมการตรวจสอบที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่จานวน 2 ท่านได้แก่ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
และนายโชติ โภควนิ ช ควรดารงตาแหน่งจนครบกาหนดพร้อมกันทั้งคณะในวันประชุมสามัญประจาปี
ผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 23
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(7)

พิจารณาอนุมตั กิ ารประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาไรไว้ เป็ นทุนสารอง
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีผลกาไรในรอบบัญชี พ.ศ. 2556 เป็ นจานวนเงิน 4,299 ล้านบาท (0.90 บาทต่อหุ น้ ) และ
บริ ษทั ฯได้จ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจานวน 2,400 ล้านบาท (0.50 บาทต่ อหุ ้น) ในระหว่างปี ที่ ผ่านมา
บริ ษทั ฯ จึงมีผลกาไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายสาหรับปี 2556 ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ ในอัตรา 0.30
บาทต่อหุน้ รวม 4,800,000,000 หุ น้ เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 1,440 ล้านบาท โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตรา
การจ่ายเงินปันผลในปี ที่ผา่ นมาดังนี้
ข้อมูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี ที่ผา่ นมา

เงินปั นผลต่อหุน้ (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ (%)

2556
0.80*
89.3

2555
12.50 (0.625**)
84.4

2554
10.5 (0.525**)
96.8

การเปลี่ยนแปลง (%)
2556/2555 2555/2554
28.0
19.1

หมายเหตุ *
เงินปั นผลประกอบด้วย
1) เงิ นปั นผลระหว่างกาลจานวน 0.50 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วในไตรมาสที่ สี่ของ
ปี 2556
2) เงินปั นผลงวดสุ ดท้ายจานวน 0.30 บาทต่อหุ น้ นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิในวันที่ 23
เมษายน พ.ศ. 2557 รวมเป็ นเงินปันผลประจาปี 2556 ทั้งสิ้ น 0.80 บาทต่อหุน้ ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุ **
ปรับปรุ งรายการแสดงเงินปั นผลในปี 2555 และ 2554 ให้เป็ นไปตามจานวนของหุน้ สามัญที่มีการแตกหุน้
จาก 240 ล้านหุ น้ เป็ น 4,800 ล้านหุน้ เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีความจาเป็ นอื่นใด คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิ
ให้บริ ษทั ฯ จ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษ ทั ฯ แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ที่
หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ โดยเริ่ มตั้งแต่รอบปี บัญชี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็ นต้นไป
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ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ควรประกาศจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจาปี 2556 ในอัตรา 0.30 บาท
ต่อหุน้ รวม 4,800,000,000 หุ น้ เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 1,440 ล้านบาท โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้าย
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 และเนื่ องจากเงิ นทุ นสารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มี ยอดเท่ากับ
240,000,000 บาท เท่ากับร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยนแล้ว บริ ษทั ฯ จึ งไม่ตอ้ งจัดสรรเงิ นสารองตาม
กฎหมายเพิ่มขึ้ นอีก อนึ่ ง จานวนเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายดังกล่าวเป็ นส่ วนที่เพิ่มจากเงิ นปั นผลระหว่างกาล
ซึ่ งประกาศจ่ายโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ น้ เป็ นจานวน 2,400 ล้านบาท รวม
เป็ นเงินปั นผลสาหรั บปี 2556 ทั้งสิ้ นจานวน 3,840 ล้านบาท (0.80 บาทต่อหุ น้ ) คิดเป็ นร้อยละ 89.3 ของ
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2556
(8)

พิจารณาแต่ งตั้งผู้ สอบบัญ ชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้ สอบบัญ ชี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้นสุ ด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
วัตถุประสงค์และเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน จากัด มาตรา 120 กาหนดว่า “ให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี แต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
คนเดิ มอีกก็ได้” เนื่ องด้วยผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) ได้
แต่งตั้ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ดังนั้น เพื่ อให้การตรวจสอบบัญชี เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และลดขั้นตอนการตรวจสอบ รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
4068 นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6112 และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4323 ในนามบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
โดยให้คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2557 และในกรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตดัง กล่ า วไม่ ส ามารถ
ปฏิ บตั ิ งานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั
เคพี เ อ็มจี ภูมิไ ชย สอบบัญชี จากัด แทนได้ และกาหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บผูส้ อบบัญ ชี ดงั กล่าว เป็ น
จานวนเงินทั้งสิ้ น 5,210,000 บาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 5)

หน้า 8 ของจานวน 9 หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ ประชุ มควรแต่งตั้ง นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่
4068 นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6112 และนายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 4323 ในนามบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดย
ให้ค นใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็ นต่ อ งบการเงิ นของบริ ษ ทั ฯ ส าหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถ
ปฏิ บตั ิ งานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั
เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด แทนได้ โดยคณะกรรมการเห็ นว่าควรกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บ
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวเป็ นจานวนเงินทั้งสิ้ น 5,210,000 บาท
(9)

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอเรื่ องอื่นๆ ที่ประสงค์จะให้มี
การพิจารณาในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

จึงเรี ยนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดเข้าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน ผูถ้ ือหุ น้
ท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาร่ วมประชุมและออกเสี ยงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ
และลงลายมือชื่อในหนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมานี้
ขอแสดงความนับถือ
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ลงชื่อ ....................................................กรรมการ
(นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์)

ลงชื่อ ....................................................กรรมการ
(นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์)

หน้า 9 ของจานวน 9 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 1 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 2 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 3 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 4 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 5 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 6 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 7 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 8 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 9 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 10 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 11 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 12 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 13 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 14 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 15 ของจํานวน 16 หน้า

สิงทีส่งมาด้ วย 2

หน้า 16 ของจํานวน 16 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

ข้ อมูลของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพือ่ เลือกตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระจานวน 6 คน
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ มิได้เป็ นกรรมการบริ หาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานประจา
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
1. นายอาสา สารสิ น (77)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา
การฝึ กอบรมโดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
ประวัติการทางาน

2536-ปัจจุบนั
2538-ปัจจุบนั
2541-ปัจจุบนั
2542-ปัจจุบนั

2543-2555
2544-ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั
2547-ปัจจุบนั
2548-ปัจจุบนั
2549-ปัจจุบนั
2550-ปัจจุบนั
2556-ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ Boston University
สหรัฐอเมริ กา
2546 • Director Accreditation Program
2550 • Audit Committee Program
2551 • Finance for Non-Finance Director
2556 • Role of Chairman Program
• ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิ ฟิคบริ วเวอรี่ จากัด
• ประธานกรรมการ
บริ ษทั อมตะ ซิ ต้ ี จากัด
• ประธานกรรมการ
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• ราชเลขาธิ การ สานักราชเลขาธิ การ
• กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริ ษทั ไทยน้ าทิพย์ จากัด
• ประธานของที่ปรึ กษา
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
• รองประธานกรรมการ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ
บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จากัด
• กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• รองประธาน และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)

หน้า 1 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

4 แห่ง
• บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

4 แห่ง
• บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิ ฟิคบริ วเวอรี่ จากัด
• บริ ษทั อมตะ ซิ ต้ ี จากัด
• บริ ษทั ไทยน้ าทิพย์ จากัด
• บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จากัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

26 มกราคม 2537

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ

20 ปี

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ

1/1 ครั้ง
2/2 ครั้ง
5/6 ครั้ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 2 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

2. นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กลุ (61)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา
การฝึ กอบรมโดย

ประวัติการทางาน

สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
2538-2544
2539-ปัจจุบนั
2544-2553
2544-2556
2548-ปัจจุบนั
2553-ปัจจุบนั
12 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั

รองประธานกรรมการที่ 2
ไม่มี
ไม่มี
• ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2546 • Director Certification Program
• ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
• ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการที่ 2
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

1 แห่ง
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

1 แห่ง
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

29 สิ งหาคม 2539

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ

17 ปี

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ

1/1 ครั้ง
2/2 ครั้ง
6/6 ครั้ง

หน้า 3 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 4 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

3. ดร. ประเสริฐ จารุ พนิช (65)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา
การฝึ กอบรมโดย
สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
ประวัติการทางาน

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

กรรมการ
200 หุน้ (ไม่เปลี่ยนแปลง)
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
• กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

2 แห่ง
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

20 แห่ง
• บริ ษทั ซี ที อินฟราสตรักเจอร์ ดีเวลลอปเมนต์ จากัด
• บริ ษทั สตาร์มาร์เก็ตติ้ง จากัด
• บริ ษทั เอเต้ จากัด
• บริ ษทั เทเลคอมมิวนิเคชัน่ เนตเวอร์ค จากัด
• บริ ษทั เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จากัด
• บริ ษทั โชคเจริ ญพัฒนาการเกษตร จากัด
• บริ ษทั สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จากัด
• บริ ษทั ซี .พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จากัด
• บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน จากัด
• บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ ส์ จากัด
หน้า 5 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

• บริ ษทั เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป จากัด
• บริ ษทั 84 จากัด
• บริ ษทั ยู เอ็น เอส อโกรเคมีคลั จากัด
• บริ ษทั โภคภัณฑ์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จากัด
• บริ ษทั นว 84 จากัด
• บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จากัด
• บริ ษทั พัฒนาผูน้ าเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
• บริ ษทั ซี พีแอล ฮิลล์ จากัด
• บริ ษทั ซี พีแอล ซิ ต้ ี จากัด
• บริ ษทั ซี พี มอเตอร์ โฮลดิ้ง จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

7 พฤษภาคม 2531

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ

25 ปี

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ

-

4/6 ครั้ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 6 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

4. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ (58)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา

การฝึ กอบรมโดย

ประวัติการทางาน

กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
• ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

2548 • Director Accreditation Program

2540-2542

• รองกรรมการผูจ้ ดั การ - บัญชีและการเงิน
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพร์ซ จากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส - บัญชีและการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
• ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

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

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

1 แห่ง
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

1 แห่ง
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

15 ธันวาคม 2547

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ

9 ปี

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ

1/1 ครั้ง
2/2 ครั้ง
6/6 ครั้ง

หน้า 7 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 8 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

5. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล (58)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา
การฝึ กอบรมโดย

ประวัติการทางาน

สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย
2527
2528
2530
2536
2542
5 ก.ค. 2556 -ปัจจุบนั
8 ส.ค. 2556-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
•ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2543 • Director Certification Program
• กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วซ์ จากัด
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ
C.P. STANDARD RESOURCES CO., LTD. ฮ่องกง
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจาหน่ายเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
• กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการ และรองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริ ษทั ซี .พี. ค้าปลีกและการตลาด จากัด
บริ ษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ซี พี รี เทลลิงค์ จากัด
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จากัด
บริ ษทั ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จากัด
บริ ษทั ปัญญธารา จากัด
บริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ ง จากัด
บริ ษทั ออลล์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
• กรรมการสภา สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์

หน้า 9 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

2 แห่ง
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

10 แห่ง
บริ ษทั ซี .พี. ค้าปลีกและการตลาด จากัด
บริ ษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ซี พี รี เทลลิงค์ จากัด
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จากัด
บริ ษทั ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จากัด
บริ ษทั ปัญญธารา จากัด
บริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษทั ออลล์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

5 กรกฎาคม 2556

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ

9 เดือน

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ

-

3/6 ครั้ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 10 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

6. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสั ทธาวรกุล (60)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา

การฝึ กอบรมโดย

ประวัติการทางาน

สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

2544 • Director Certification Program

2521
2526
2529
2531
2533
2536

• โครงการสุ กรชาแหละ บริ ษทั ซี .พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
• ผูจ้ ดั การกิจการไก่ยา่ ง บริ ษทั ซี .พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
• ผูจ้ ดั การกิจการเป็ ดเชอรี่ บริ ษทั ซี .พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จากัด
• รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั ซี .พี. เคเอฟซี จากัด
• ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
• ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการ
บริ ษทั ซี .พี. โลตัส คอร์ปอเรชัน่ จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั รี เทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ซี .พี. ค้าปลีกและการตลาด จากัด
บริ ษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จากัด
• ผูอ้ านวยการ
โรงเรี ยนปัญญาภิวฒั น์เทคโนธุรกิจ
สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์

2539 -2541
2542-ปัจจุบนั
5 ก.ค. 2556-ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
• ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริ ญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

2 แห่ง
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

หน้า 11 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

5 แห่ง
บริ ษทั ซี .พี. โลตัส คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั รี เทลลิงค์ (ไทยแลนด์) จากัด
บริ ษทั ซี .พี. ค้าปลีกและการตลาด จากัด
บริ ษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จากัด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

5 กรกฎาคม 2556

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการ

9 เดือน

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ

-

1/2 ครั้ง
3/6 ครั้ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้คดั เลือกและเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ แล้วจึงนาเสนอให้คณะกรรมการเสนอพร้อมทั้งให้ความเห็นต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

หน้า 12 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ รับอนุมัติจากทีป่ ระชุ มผู้ถือหุ้นแล้ วจะเป็ นดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

นายอาสา สารสิ น
นายอรรถพร ข่ายม่าน
นายชวลิต อัตถศาสตร์
นายธี ระ วิภูชนิน
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
นายโชติ โภควนิช
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
นายณรงค์ เจียรวนนท์
นายศุภชัย เจียรวนนท์
นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการที่ 1
รองประธานกรรมการที่ 2
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้า 13 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 3

หลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ก่อนวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2557
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทาหน้าที่คดั เลือกและสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อดารงตาแหน่ง กรรมการหรื อกรรมการอิส ระของบริ ษทั ฯ และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษ ทั เพื ่อ พิจ ารณา และคณะกรรมการบริ ษ ทั จะเป็ นผูเ้ สนอพร้ อมทั้งความเห็ นต่ อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุ มตั ิ การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของ
บริ ษทั ฯ ดังนี้
ก)
ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
ข)
ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
ค)
บุคคลซึ่ ง ได้รับคะแนนเสี ย งสู ง สุ ดตามล าดับ ถัดลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลื อกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลื อกตั้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้
ผูเ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กว่า 2 เดื อน บุคคลซึ่ งเข้า เป็ นกรรมการแทนดังกล่ าวจะอยู่ในตาแหน่ งกรรมการได้เพียงเท่า วาระที่ ย งั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทนโดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่

หน้า 14 ของจานวน 14 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

ข้ อมูลของกรรมการตรวจสอบเพือ่ เสนอแต่ งตั้งใหม่
“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ มิได้เป็ นกรรมการบริ หาร และไม่ได้มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการบริ หารงานประจา
และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในบริ ษทั ฯ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด
1. นายอรรถพร ข่ ายม่ าน (69)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา

การฝึ กอบรมโดย

ประวัติการทางาน

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)

สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

2547 • Director Accreditation Program
2552 • Director Certification Program

2535-2539
ปัจจุบนั

• กรรมการผูจ้ ดั การ สานักงาน ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ กรุ งเทพฯ
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

2542-ปัจจุบนั
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

2 แห่ง
• บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

16 พฤศจิกายน 2542

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

14 ปี

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1/1 ครั้ง
2/2 ครั้ง
6/6 ครั้ง
5/5 ครั้ง

หน้า 1 ของจานวน 10 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระที่ 6

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 2 ของจานวน 10 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

2. นายชวลิต อัตถศาสตร์ (65)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา

การฝึ กอบรมโดย

ประวัติการทางาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
ไม่มี
• นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบณ
ั ฑิตไทย
• เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ

สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

2548 • Director Accreditation Program
2552 • Director Certification Program

2520-2548
2548-ปัจจุบนั

• กรรมการ บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จากัด
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สานักงานที่ปรึ กษาภาษีเอสซี แอล จากัด

2542-ปัจจุบนั
2552-2556
2556-ปัจจุบนั
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

1 แห่ง
• บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
กิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

20 แห่ง
• บริ ษทั อาบาคัส ดิสทริ บิวชัน่ ซิ สเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
• บริ ษทั บีเอ็มซี ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จากัด
• บริ ษทั บริ งค์ส (ประเทศไทย) จากัด
• บริ ษทั ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
• บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จากัด
• บริ ษทั ฮานนา อินสทรู เม้นทส์ (ประเทศไทย) จากัด
• บริ ษทั คิด จากัด
• บริ ษทั เคบีเอส อะพาร์เรล โฮลดิ้งส์ จากัด
• บริ ษทั มาร์โค โปโล โฮเต็ลส์ เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จากัด
• บริ ษทั นิโคทรา เกบฮาร์ดท จากัด
• บริ ษทั นอริ ช จากัด
• บริ ษทั พาวเวอร์ อินเทลลิเจนส์ เอเชีย จากัด
• บริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จากัด
• บริ ษทั เอสซี แอล อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
• บริ ษทั โทนามิ (ไทยแลนด์) จากัด
หน้า 3 ของจานวน 10 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

• บริ ษทั เทียนหยู่ อะกริ คลั เจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด
• บริ ษทั วอร์วิค แมชีนเนอรี่ (ไทยแลนด์) จากัด
• บริ ษทั สานักงานที่ปรึ กษาภาษีเอสซี แอล จากัด
• บริ ษทั เจียเซิ น อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้ง จากัด
• บริ ษทั เหล่าจื่อชิง อินเตอร์เนชัน่ แนล โฮลดิ้งส์ จากัด
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

16 พฤศจิกายน 2542

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

14 ปี

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1/1
2/2
6/6
5/5

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

เป็ นกรรมการของบริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จากัด
และบริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จากัด
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

เป็ นที่ปรึ กษากฎหมาย

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระที่ 6

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 4 ของจานวน 10 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

3. นายธีระ วิภูชนิน (64)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา
การฝึ กอบรมโดย

ประวัติการทางาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
ไม่มี
• ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
University of Wisconsin-Stevents Point, U.S.A.

สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

2544 • Director Certification Program
2548 • Audit Committee Program

2533-2537

• ผูแ้ ทนประจาประเทศไทย
บริ ษทั พรู เด็นเชียล แอสเซ็ด แมนเนจเม้นท์ เอเชีย ลิมิเต็ด
• รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
• รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการส่ งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

2538-2540
2541-2547
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2546-ปัจจุบนั
2551-2552
2553-ปัจจุบนั
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

5 แห่ง
• บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั สหอุตสาหกรรมน้ ามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่มี

หน้า 5 ของจานวน 10 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

14 พฤษภาคม 2546

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

10 ปี

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1/1
2/2
6/6
5/5

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระที่ 6

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 6 ของจานวน 10 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

4. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิ์ (67)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา
การฝึ กอบรมโดย

ประวัติการทางาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
ไม่มี
• ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสตต์ (เอ็มไอที)

สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

2549 • Director Certification Program

สถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน

2550 • Leadership Program

2538-2539
2539

• ที่ปรึ กษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
• รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และรักษาราชการ
แทนรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
• ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง
• รองประธานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
• ประธานกรรมการบริ หาร ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

2540-2541
2544-2547
2551-2552
2547-2553
2553-ปัจจุบนั
5 ก.ค. 2556ปัจจุบนั
7 ส.ค. 2556ปัจจุบนั
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

2 แห่ง
• บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

7 สิ งหาคม 2556

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

8 เดือน

หน้า 7 ของจานวน 10 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1/2 ครั้ง
3/6 ครั้ง
1/5 ครั้ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระที่ 6

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 8 ของจานวน 10 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

5. นายโชติ โภควนิช (71)
ตาแหน่ง
จานวนหุน้ ที่ถือ
ความสัมพันธ์กบั ผูบ้ ริ หาร
ประวัติการศึกษา

การฝึ กอบรมโดย

ประวัติการทางาน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
ไม่มี
• ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

สมาคมส่ งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย

2543
2546
2552
2555

2535-2537

• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และกงสุ ลใหญ่แห่ งเดนมาร์ก
ประจาประเทศไทย
บริ ษทั อี๊สต์เอเชียติ๊ก (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริ หาร
กลุ่มบริ ษทั ไทยวา จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด
• กรรมการ บริ ษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จากัด
• ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษทั เงินทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน))
• กรรมการ บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
• กรรมการ บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จากัด (มหาชน)
• ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารธนาคารสิ นเอเชีย จากัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั ชื่อ ธนาคารไอซี บีซี (ไทย) จากัด (มหาชน))
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)

2537-2540
2542-ปัจจุบนั

2543-2544
2545-ปัจจุบนั
2547-2549
2555-ปัจจุบนั

• Chairman 2000
• Director Accreditation Program
• Director Certification Program
• 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)

หน้า 9 ของจานวน 10 หน้า

สิ่งทีส่ ่ งมาด้ วย 4

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

• กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการใน
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในบริ ษทั จดทะเบียน

3 แห่ง
• บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

5 แห่ง
• บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด
• บริ ษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จากัด
• บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
• บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จากัด (มหาชน)
• บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

7 สิ งหาคม 2556

จานวนปี ที่เคยดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

8 เดือน

การเข้าประชุมปี 2556
• ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
• ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
• ประชุมคณะกรรมการ
• ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

3/6 ครั้ง
1/5 ครั้ง

การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หาร
ในกิจการอื่นที่อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ

ไม่มี

ผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

ไม่มี

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุม

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบในวาระที่ 6

หมายเหตุ : ( ) อายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน้า 10 ของจานวน 10 หน้า

สิ งทีส่งมาด้ วย 5

ประวัตผิ ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ
ชือ

นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4068
ตําแหน่ง
หุน้ ส่ วนบริ ษทั
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วนได้เสี ยของ ไม่มี
ผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
ชือบริ ษทั
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ทีอยู่
ชั7น 51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2677-2130
โทรสาร
0-2677-2222
อี-เมล์
charoen@kpmg.co.th
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
• ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิชาชีพ
• ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุ รกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริ หารธุ รกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสู ตรการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
• ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ธนาคารแห่งปรเทศไทย
ประสบการณ์
การตรวจสอบบัญชี และให้คาํ ปรึ กษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทั7ง
บริ ษทั ระหว่างประเทศ และบริ ษทั ทีได้รับการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็ นส่วนหนึงของทีมต่างประเทศใน
การตรวจสอบงบการเงินกลุ่มลูกค้าในประเทศทีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ตา่ งประเทศ และเป็ นผูป้ ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจ
ต่างชาติทีทาํ ธุรกิจในประเทศไทยและแถบเอเชียแปซิ ฟิค และให้
คําแนะนําเกียวกับปัญหาในการตรวจสอบงบการเงินและเรื องข้อมูล
งบประมาณของลูกค้า ทั7งยังมีส่วนร่ วมให้คาํ ปรึ กษาเกียวกับเรื องการ
ควบกิจการหรื อการซื7 อกิจการอีกด้วย
หน้า 1 ของจํานวน 4 หน้า

สิ งทีส่งมาด้ วย 5

นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6112
ตําแหน่ง
หุน้ ส่ วนบริ ษทั
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วนได้เสี ยของ ไม่มี
ผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
ชือบริ ษทั
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ทีอยู่
ชั7น 51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2677-2130
โทรสาร
0-2677-2222
อี-เมล์
munchupa@kpmg.co.th
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
• ปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
วิชาชีพ
• ปริ ญญาโทด้านการบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บธ.ม.)
• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
ประสบการณ์
การตรวจสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั7งบริ ษทั ระหว่างประเทศ
และบริ ษทั ทีได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเป็ นผูป้ ระสานงานในการตรวจสอบธุ รกิจต่างชาติทีทาํ ธุรกิจใน
ประเทศไทย อีกทั7งดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกค้าทีหลากหลายทีมีอยูท่ วั โลก
นอกจากนั7นยังมีประสบการณ์ดงั นี7
• เคยไปทํางานที KPMG LLP สํานักงานโคลัมบัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• เคยเป็ นหัวหน้าคณะทํางานทีดูแลกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
• มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ KPMG ในต่างประเทศเพือที
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติ
ชือ

หน้า 2 ของจํานวน 4 หน้า

สิ งทีส่งมาด้ วย 5

ชือ

วีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4323
ตําแหน่ง
หุน้ ส่ วนบริ ษทั
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วนได้เสี ยของ ไม่มี
ผูส้ อบบัญชีกบั บริ ษทั / บริ ษทั ย่อย/ ผูบ้ ริ หาร/
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว
ชือบริ ษทั
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ทีอยู่
ชั7น 51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
195 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2677-2130
โทรสาร
0-2677-2222
อี-เมล์
veerachai@kpmg.co.th
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาตประกอบ
• บัญชีบณั ฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
วิชาชีพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• บัญชีมหาบัณฑิต คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
• ผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์
การตรวจสอบบัญชี และให้คาํ ปรึ กษาในธุรกิจหลากหลายแขนง
รวมทั7งบริ ษทั ระหว่างประเทศ และบริ ษทั ทีได้รับการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุม่ ธุรกิจ
• ธุรกิจด้านการเกษตร
• ธุรกิจด้านอุปโภคบริ โภค
• ธุรกิจด้านอุตสาหกรรม
• ธุรกิจด้านอิเล็คทรอนิคส์
• ธุรกิจด้านข้อมูล การสื อสารและธุ รกิจบันเทิง
• ธุรกิจด้านเคมีภณั ฑ์

หน้า 3 ของจํานวน 4 หน้า

สิ งทีส่งมาด้ วย 5

รายละเอียดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทน
ปี 2556
ค่ าตรวจสอบงบการเงินประจําปี และสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส
- ค่าสอบบัญชีหลัก
- ค่าสอบบัญชี 7 สาขาทีเปิ ดใหม่ในปี 2556
รวม
การตรวจนับสิ นค้ า
- ค่าตรวจนับสิ นค้าหลัก
- ค่าตรวจนับสิ นค้าสาขาทีเปิ ดใหม่
รวม
รวมทั*งสิ*น
- ค่ าสอบบัญชีและค่ าตรวจนับสินค้ าหลัก

หน่วย : บาท
ค่ าตอบแทนทีเ สนอ เพิม ขึน* /
ปี 2557
ลดลง (%)

5,489,530
280,000

5,210,000

5,769,530

5,210,000

(9.7)

684,000
684,000
6,453,530

(100)
5,210,000

(19.3)

ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีจาํ นวน 5,210,000 บาทดังกล่าวข้างต้นไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทาง เบี7ยเลี7ยง และค่าทีพกั

หน้า 4 ของจํานวน 4 หน้า

สิ งทีส่งมาด้ วย 6

ข้ อบังคับบริ ษทั ฯ เกียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
1.

การเรียกประชุม
ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ. นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นคราวอื1นนอกจากที1กล่ าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุ มวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื1 อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ไ ม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ ้นที1จาํ หน่ายได้ท. งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ1 งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุน้ ที1จาํ หน่ายได้ท. งั หมดจะเข้าชื1 อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื1อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที1ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย
คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อ 31. ในการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสื อนัดประชุม ระบุสถานที1 วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื1 องที1จะเสนอต่อที1ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็ นเรื1 องที1จะเสนอเพื1อทราบ เพื1ออนุมตั ิหรื อเพื1อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั.งความเห็นของคณะกรรมการในเรื1 อง
ดังกล่าว และจัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุ มใน
หนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในระหว่าง 21 วันก่ อนวัน ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่ล ะครั.ง บริ ษัทจะงดรั บลงทะเบี ยนการโอนหุ ้นก็ไ ด้ โดย
ประกาศให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ง ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อน
วันเริ1 มงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
สถานที1ที1จะใช้เป็ นที1ประชุ มไม่จาํ ต้องอยูใ่ นท้องที1อนั เป็ นที1ต. งั ของสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยจะจัด
ประชุม ณ ที1อื1นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
2.

องค์ประชุ ม
ข้อ 32. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ย
กว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ1งหนึ1งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั.งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ที1จาํ หน่ายได้ท.งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที1ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ครั.งใด เมื1อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว1 โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ1 งมา
เข้าร่ วมประชุ มไม่ครบองค์ประชุมตามที1กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นั.นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ื อหุ้นร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสื อนัดประชุมไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม ในการประชุ มครั.งหลังนี. ไม่บงั คับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม

หน้า 1 ของจํานวน 2 หน้า
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ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง1 เป็ นประธานที1ประชุม ในกรณี ที1ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที1ประชุม หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที1ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อ มี แต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที1ไ ด้ ก็ให้ที1ประชุมเลือกตั.งผูถ้ ือหุ้นคนหนึ1 งซึ1 งได้เข้า
ร่ วมประชุมเป็ นประธานในที1ประชุม
3.

คะแนนเสียง
ข้อ 33. มติของที1ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั.นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี.
(1)
ในกรณี ป กติ ให้ถื อ คะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ถ้ ื อ หุ ้น ซึ1 ง มาประชุม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึ1งเป็ นเสี ยงหนึ1ง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที1ประชุมออกเสี ยงเพิ1มอีกเสี ยง
หนึ1งเป็ นเสี ยงชี.ขาด
(2)
ในกรณี ดงั ต่อไปนี. ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั.งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ1 งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึ1งเป็ นเสี ยงหนึ1ง
(ก)
การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั.งหมดหรื อบางส่ วนที1สาํ คัญให้แก่บุคคลอื1น
(ข)
การซื.อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื1นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค)
การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี1ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั.งหมด หรื อบางส่ วนที1สาํ คัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื1นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื1น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทุนกัน
(ง)
การเพิม1 ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(จ)
การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ)
การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ช)
การควบบริ ษทั
(ซ)
การเลิกบริ ษทั
(ฌ) การแก้ไขเพิม1 เติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 34. การลงคะแนนลับ อาจจะกระทําได้เมื1อมีผถู ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และที1ประชุมลงมติ
อนุญาต

หน้า 2 ของจํานวน 2 หน้า
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เอกสารและหลักฐานทีต้องนํามาแสดงในวันประชุม
1.

การเข้าประชุมด้วยตนเอง
ผูถ้ ือหุ้นแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทางฉบับ
จริ ง (กรณี ผถู ้ ือหุน้ เป็ นชาวต่างประเทศ) เพือ( ลงทะเบียน

2.

การมอบฉันทะ
โปรดใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า ฉบับที( 5 พ.ศ. 2550 เป็ น
แบบที(กาํ หนดรายการต่างๆ เพื(อ ให้ผูถ้ ื อ หุ ้นสามารถกํา หนดทิศ ทางการออกเสี ยงในแต่ล ะเรื( องได้ว่า
เห็น ด้วย ไม่ เห็ นด้วย งดออกเสี ยง และแยกให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลื อกตั7งกรรมการเป็ น
รายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั7งกรรมการ
ผูร้ ับมอบฉันทะนําส่ งหนังสื อมอบฉันทะ (สิ( งที(ส่งมาด้วย 9) โดยดําเนินการดังนี7
กรอกข้อความให้ชัดเจน และลงชื( อในหนังสื อมอบฉันทะ (สิ( งที(ส่งมาด้วย 9) พร้อมปิ ดอากร
2.1
แสตมป์ 20 บาท
- กรณีบคุ คลธรรมดา
กรุ ณ าแนบสํ า เนาบัต รประจํา ตัว /หนัง สื อ เดิ น ทาง (หากเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะ
-กรณีนติ บิ คุ คล
กรุ ณาแนบสําเนาหนังสื อรับรองนิ ติบุคคล และสําเนาบัตรประจําตัว/
หนังสื อเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที(
ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
2.2
สําเนาเอกสารตาม 2.1 จะต้องมีการรับรองสําเนา
2.3
หากผูถ้ ื อ หุ ้นประสงค์ จะมอบฉั นทะให้ กับกรรมการอิ ส ระของบริ ษ ัท สยามแม็ ค โคร จํา กัด
(มหาชน) สามารถมอบให้
(1)
นายอรรถพร ข่ายม่าน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(2)
นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(3)
นายธี ระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(4)
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ@
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(5)
นายโชติ โภควนิช
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลของกรรมการอิสระที(เสนอให้ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะปรากฏตามสิ( งที(ส่งมาด้วย 8
2.4

3.

เพื( อ ความสะดวก โปรดส่ ง หนัง สื อ มอบฉัน ทะและหลัก ฐานไปยัง บริ ษัท สยามแม็ ค โคร จํา กัด
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ตั7งอยู่เลขที( 3498 ชั7น 2 ถนนลาดพร้ าว แขวงคลองจั(น เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240 เพือ( ตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน

กรณีผู้เข้ าร่ วมประชุ มมีการแก้ ไขคํานําหน้ าชือ ชือ ชือสกุล
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี(ยนแปลงดังกล่าวด้วย
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีเ สนอให้ ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
นายอรรถพร ข่ายม่าน
ตําแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ทีอยู่

ส่วนได้เสี ยในวาระที
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)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
วาระที 5, 6

นายชวลิต อัตถศาสตร์
ตําแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ทีอยู่

ส่วนได้เสี ยในวาระที
เสนอในการประชุม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
65 ปี
• นิติศาสตร์บณั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• เนติบณั ฑิตไทย
• เนติบณั ฑิตอังกฤษ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
วาระที 5, 6

นายธีระ วิภูชนิน
ตําแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา
ทีอยู่

ส่วนได้เสี ยในวาระที
เสนอในการประชุม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
64 ปี
• ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
University of Wisconsin-Stevents Point, U.S.A.
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
วาระที 5, 6
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีเ สนอให้ ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะ (ต่อ)
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์ สวัสดิตําแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา
ทีอยู่

ส่วนได้เสี ยในวาระที
เสนอในการประชุม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
67 ปี
• ปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยวิลเลียมส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแมสสาชูเสตต์ (เอ็มไอที)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
วาระที 5, 6

นายโชติ โภควนิช
ตําแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ทีอยู่

ส่วนได้เสี ยในวาระที
เสนอในการประชุม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
71 ปี
• ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
• หลักสูตรพัฒนาการจัดการ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
เลขที 3498 ชัRน 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
วาระที 5, 6
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สิ งทีส่งมาด้ วย 9
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทัวไปซึงเป็ นแบบทีง่ายไม่ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรือง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที
วันที
(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที
อําเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

เดือน

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั6งสิ6 นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย์

(2)
ถนน
จังหวัด
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย์

(3)

พ.ศ.

อายุ

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

เสี ยง ดังนี6
เสี ยง
เสี ยง

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย์
คนหนึ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั6งที 21 ในวันที 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรี น กรุ งเทพ
เลขที 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนั6น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ผูม้ อบฉันทะ
ลงชือ
(
)
ลงชือ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชือ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีกาํ หนดรายการต่างๆ ทีจะมอบฉันทะทีละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที
วันที
(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที
อําเภอ/เขต

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์

ถนน
จังหวัด

(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั6งสิ6 นรวม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย์

(2)

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย์

ถนน
จังหวัด
(3)

อายุ

ถนน
จังหวัด

เสี ยง ดังนี6
เสี ยง
เสี ยง

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

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย์
คนหนึ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั6งที 21 ในวันที 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรี น กรุ งเทพ
เลขที 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั6งนี6 ดังนี6
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั:งที 2/2556 เมือ วันที 20 กันยายน 2556
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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วาระที 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย นแปลง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ทีผ ู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั:งรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยสิ:นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรืองต่ างๆ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
3.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย วกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่ างกาลให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นของบริษัทฯ
วาระที 4 พิจารณาเลือกตั:งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
การแต่งตั6งกรรมการทั6งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั6งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชือกรรมการ : นายอาสา สารสิ น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

2. ชือกรรมการ : นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

3. ชือกรรมการ : ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

4. ชือกรรมการ : นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
5. ชือกรรมการ : นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

6. ชือกรรมการ : นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 5 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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วาระที 6 พิจารณาเรืองคณะกรรมการตรวจสอบทีถ ึงกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ และการแต่ งตั:งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ แทนคณะกรรมการตรวจสอบทีพ้นจากตําแหน่ ง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั ิการประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารอง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 8 พิจารณาแต่งตั:งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ:นสุ ด ณ วันที
31 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 9 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี6 ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั6นไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั6น เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ
(
ลงชือ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั6งกรรมการสามารถเลือกตั6งกรรมการทั6งชุดหรื อเลือกตั6งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้น ครั6งที 21 ในวันที 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น
ทิวลิป ซอฟเฟอรี น กรุ งเทพ เลขที 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา
และสถานทีอืนด้วย

---------------------วาระที

เรือง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที

เรือง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที

เรือง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที
ชือกรรมการ

เรือง เลือกตั:งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใช้ เฉพาะกรณีผ้ถู อื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั:งให้
คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรือง กําหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที
วันที
(1) ข้าพเจ้า
อยูบ่ า้ นเลขที
อําเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณีย ์

ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (custodian) ให้กบั
ซึ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จํานวนทั6งสิ6 นรวม
หุ้น และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุ้น ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย์

ถนน
จังหวัด
(2)
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย์

(3)

อายุ

ถนน
จังหวัด

เสี ยง ดังนี6
เสี ยง
เสี ยง

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

ตําบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย์
คนหนึงคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพือเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญ
ประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั6งที 21 ในวันที 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรี น กรุ งเทพ
เลขที 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา และสถานทีอืนด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั6งนี6 ดังนี6
มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทั6งหมดทีถือและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
หุน้ สามัญ
หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุ้น และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท6 งั หมด

เสี ยง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั6งนี6 ดังนี6
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั:งที 2/2556 เมือ วันที 20 กันยายน 2556
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 2 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย นแปลง
ส่ วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ทีผ ู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั:งรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สิ:นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรืองต่ างๆ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
3.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย วกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่ างกาลให้ แก่ผ้ถู ือหุ้นของบริษัทฯ
วาระที 4 พิจารณาเลือกตั:งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึงถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
การแต่งตั6งกรรมการทั6งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั6งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชือกรรมการ : นายอาสา สารสิ น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

2. ชือกรรมการ : นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กลุ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

3. ชือกรรมการ : ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

4. ชือกรรมการ : นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
5. ชือกรรมการ : นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

6. ชือกรรมการ : นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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วาระที 5 พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 6 พิจารณาเรืองคณะกรรมการตรวจสอบทีถ ึงกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ และการแต่ งตั:งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพือ แทนคณะกรรมการตรวจสอบทีพ้นจากตําแหน่ ง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั ิการประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํารอง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 8 พิจารณาแต่งตั:งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ:นสุ ด ณ วันที
31 ธันวาคม 2557
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที 9 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดทีไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี6 ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั6นไม่ถกู ต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีทีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากเรื องทีระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ทีมีการแก้ไขเปลียนแปลงหรื อเพิมเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
กิจการใดทีผูร้ ับมอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุมนั6น เว้นแต่กรณี ทีผูร้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามทีข้าพเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชือ
(
ลงชือ
(
ลงชือ
(
ลงชือ
(

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

-3-

สิ งทีส่งมาด้ วย 9
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี6ใช้เฉพาะกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นทีปรากฏชือในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั6งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั6น
2. หลักฐานทีต้องแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุ ้นให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนิ นการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ทีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพือแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั6งกรรมการสามารถเลือกตั6งกรรมการทั6งชุดหรื อเลือกตั6งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ทีมีวาระทีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิมเติมได้ในใบประจําต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจําต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ ้น ครั6งที 21 ในวันที 23 เมษายน 2557 เวลา 15.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ โรงแรมโกลเด้น
ทิวลิป ซอฟเฟอรี น กรุ งเทพ เลขที 92 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรื อทีจะพึงเลือนไปในวัน เวลา
และสถานทีอืนด้วย

---------------------วาระที

เรือง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที

เรือง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที

เรือง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี6
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที
ชือกรรมการ

เรือง เลือกตั:งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
ชือกรรมการ
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แบบขอรั บหนังสือรายงานประจําปี
หากท่านผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์ทีจะขอรับรายงานประจําปี 2556 ของบริ ษทั ฯในรู ปแบบของหนังสื อ กรุ ณาแจ้ง
รายละเอียดตามแบบด้านล่างและส่งมายังบุคคลดังต่อไปนี.
คุณอุไรวรรณ เมฆอัคฆกรณ์

คุณสุธานิธิ สิ ริธนานุวตั ร

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2723-1704
หมายเลขโทรสาร 0-2374-2406
E-mail address: umekakak@siammakro.co.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2723-1301
หมายเลขโทรสาร 0-2375-2927
E-mail address: Suthanithi@siammakro.co.th

เพือ ทีบริ ษทั ฯจะได้จดั ส่ งรายงานประจําปี ให้ทา่ นต่อไป

ชือ-นามสกุล (ผูถ้ ือหุน้ )
ทีอยู่
หมายเลขโทรศัพท์

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