เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
เวลา 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.)
ณ ห้ องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ
92 ซอยแสงแจ่ ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร

งดแจกของชําร่ วย

เอกสารเชิ ญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

15 มีนาคม 2559

เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2559

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
จํานวน 1 ฉบับ
รายงานประจําปี ของคณะกรรมการ (CD-ROM) พร้อมทั้งสําเนางบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น
และงบกระแสเงินสด ที่ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวน
1 ฉบับ
ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ แทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทาํ งานของผูส้ อบบัญชี
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งนํามาแสดงในวันประชุม
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะ
หนังสื อมอบฉันทะ จํานวน 3 ฉบับ
แบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนํามาในวันประชุม)

หน้า 1 ของจํานวน 12 หน้า
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 3498 2nd Fl. LARDPRAO ROAD, KLONGCHAN, BANGKAPI, BANGKOK 10240 THAILAND TEL. 0-2723-1000 FAX 0-2375-2789
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 โทร. 0-2723-1000 โทรสาร. 0-2375-2789 เลขทะเบียน 0107537000521

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดั ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2559 ในวัน ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 นาฬิ ก า ณ ห้อ งวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิ ว ลิ ป
ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) ได้มีมติให้จดั ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
ประจําปี 2559 ในวัน ที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 นาฬิ ก า ณ ห้อ งวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิ ว ลิ ป
ประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
วาระที
่ 1 เพื่อพิพิจจารณาเรื
ารณารับ่ อรองรายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นมประจํ
ประเทศไทย
งต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุ
ดังนี้ าปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
วาระที่ 1

วาระที่ 2
วาระที่ 2

วัตจถุารณารั
ประสงค์
และเหตุผล
พิ
บรองรายงานการประชุ
มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
เพื
ที่ประชุและเหตุ
มรับรองรายงานการประชุ
มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 24
วัต่อถุให้
ประสงค์
ผล
เมษายน 2558 ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้จ ัด ส่ ง รายงานการประชุ ม ดัง กล่ า วให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
เพื่อให้ที่ประชุ มรับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558 ที่จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 24
ประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันนับ จากวันประชุ ม พร้ อมทั้ง เผยแพร่ ท างเว็บ ไซต์ข อง
เมษายน 2558 ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้จ ัด ส่ ง รายงานการประชุ ม ดัง กล่ า วให้ ต ลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง
บริ ษทั ฯ ต่อเนื่ องเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั และได้นาํ ส่ งกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลา ตามที่
ประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันนับ จากวันประชุ ม พร้ อมทั้ง เผยแพร่ ท างเว็บ ไซต์ข อง
กฎหมายกําหนดเรี ยบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
บริ ษทั ฯ ต่อเนื่ องเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั และได้นาํ ส่ งกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลา ตามที่
ความเห็
นของคณะกรรมการ
กฎหมายกํ
าหนดเรี ยบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
คณะกรรมการบริ
ษทั ฯ มีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
ความเห็นของคณะกรรมการ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า เพื่อความเหมาะสมจึงควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา
รัพิบจรองรายงานการประชุ
มสามัญผูถ้ ือนหุ น้ งบกํ
ประจํ
าปี 2558น เมื
่อวัานไรขาดทุ
ที่ 24 เมษายน
2558
ารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ
าไรขาดทุ
งบกํ
นเบ็ดเสร็
จ งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น และงบกระแสเงิ นสด ที่ผู้ ส อบบัญชี ต รวจสอบแล้ ว รวมทั้ง
พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
รายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย สิ้ นสุ ด ณ
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น และงบกระแสเงิ นสด ที่ผู้ ส อบบัญชี ต รวจสอบแล้ ว รวมทั้ง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย สิ้ นสุ ด ณ
และเหตุ
วัวัตนถุทีป่ 31ระสงค์
ธันวาคม
2558ผล
ที่ประชุแมละเหตุ
ผูถ้ ือหุผน้ ลอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
วัเพืต่อถุให้
ประสงค์
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดที่ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว
เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
รวมทั้งรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น และงบกระแสเงินสดที่ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม
รวมทั้งรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชี ของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี แล้ว (รายละเอียดปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
หน้า 2 ของจํานวน 12 หน้า
หน้า 2 ของจํานวน 12 หน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ
ษทั ฯ มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
ความเห็นของคณะกรรมการ
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงิ นสดที่ ผูส้ อบบัญ ชี
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน
ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น และงบกระแสเงิ นสดที่ ผูส้ อบบัญ ชี
และ บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานของผูต้ รวจสอบบัญชีของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
อนุมตั ิ
และ บริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถูกต้องแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณา
ผลการดํ
อนุมตั ิ าเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ป มีดงั นี้
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
ผลการดําเนินงานรวม ฐานะทางการเงิ
และฐานะการเงินนรวมของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ป มีดงั นี้
31 ธันวาคม 2558
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
ฐานะทางการเงิน
รายได้รวม
(ล้านบาท)
155,917
31 ธันวาคม 2558
กําไรสุ ทธิ
(ล้านบาท)
5,378
รายได้รวม
(ล้านบาท)
155,917
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้
(บาทต่อหุ น้ )
1.12
กําไรสุ ทธิ
(ล้านบาท)
5,378
กําไรสุ ทธิ ต่อหุ น้
สิ นทรัพย์รวม

ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน

หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น - สุ ทธิ
หนี้สินรวม
วาระที่ 3
วาระที่ 3

(บาทต่อหุ น้ )

1.12
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(ล้านบาท)

47,910
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
33,703
47,910
14,207
33,703

(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น - สุ ทธิ
(ล้านบาท)
พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ างๆ ดังต่ อไปนี้

14,207

่ยวกัดับงต่การดํ
3.1จารณารั
รับรองรายงานของฝ่
ายบริ ห่อารเกี
าเนิ้ นกิจการของบริ ษทั ฯ
พิ
บรองและรับทราบเรื
งต่ างๆ
อไปนี
วัตถุรัปบระสงค์
และเหตุผล ายบริ หารเกี่ยวกับการดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ
3.1
รองรายงานของฝ่
เพื
วัต่ อถุปรายงานผลการดํ
ระสงค์และเหตุผลา เนิ น กิ จ การของบริ ษัท ฯ ในปี 2558 ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น รั บ รอง
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)
เพื่ อ รายงานผลการดํา เนิ น กิ จ การของบริ ษัท ฯ ในปี 2558 ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น รั บ รอง
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 2)

หน้า 3 ของจํานวน 12 หน้า
หน้า 3 ของจํานวน 12 หน้า

วาระที่ 4
วาระที่ 4

3.2 รั บทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 4 กันยายน
2558 ประกาศจ่ายโดยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อวันที่ 6
3.2 รั บทราบการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 4 กันยายน
สิ งหาคม 2558
2558 ประกาศจ่ายโดยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3/2558 เมื่ อวันที่ 6
วัตถุสิปงระสงค์
ละเหตุผล
หาคมแ2558
เพื
า ยเงิผลนปั นผลระหว่า งกาลในปี 2558 ให้ท่ี ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นรั บ ทราบเพื่อให้
วัต่ อถุรายงานการจ่
ประสงค์และเหตุ
เป็ นไป ตามที่กฎหมายกําหนด
เพื่ อรายงานการจ่ า ยเงิ นปั นผลระหว่า งกาลในปี 2558 ให้ท่ี ป ระชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นรั บ ทราบเพื่อให้
ความเห็
นของคณะกรรมการ
เป็
นไป ตามที
่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการบริ
ษทั ฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้
ความเห็
นของคณะกรรมการ
3.1 รายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ยวกับการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ควรได้รับการรั บรอง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นดังต่อไปนี้
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
3.1 รายงานของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกับการดําเนิ นกิ จการของบริ ษทั ฯ ควรได้รับการรั บรอง
3.2 การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เป็ นเรื่ องที่จะต้องแจ้งให้ที่
จากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ รับทราบตามกฎหมาย
3.2 การจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 เป็ นเรื่ องที่จะต้องแจ้งให้ที่
ประชุ
ถ้ ือหุ น้ รับทราบตามกฎหมาย
พิจารณาเลื
อกตัม้ งผูกรรมการเข้
าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตาม
วาระ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตาม
วัตถุประสงค์และเหตุผล
วาระ
ตามข้
อ บัง คัแบละเหตุ
ของบริ
วัตถุประสงค์
ผลษัท ฯ ข้ อ ที่ 15 กํา หนดว่ า ในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครั้ ง
ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ น
ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ ที่ 15 กํา หนดว่ า ในการประชุ ม สามัญ ประจํา ปี ทุ ก ครั้ ง
ผูอ้ อกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดเป็ น
ใกล้เคียงที่สุดถึงส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็
ผูอ้ อกจากตําแหน่ง ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวน
ได้ โดยในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี 2559 มี ก รรมการที่ ถึ ง กําหนดออกตามวาระ
ใกล้เคียงที่สุดถึงส่ วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็
จํานวน 6 ท่าน ดังนี้
ได้ โดยในการประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจํา ปี 2559 มี ก รรมการที่ ถึ ง กําหนดออกตามวาระ
1) 6นายสุ
กรรมการ
จํานวน
ท่านภดักิงตนี้ เจียรวนนท์
2) นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการบริ หาร
1) นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
กรรมการ
3) นายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการ
2) นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการบริ หาร
4) นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
กรรมการ
3) นายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการ
5) นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
กรรมการบริ หาร
4) นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
กรรมการ
5) นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
กรรมการบริ หาร
หน้า 4 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 4 ของจํานวน 12 หน้า

6) นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์

กรรมการ

บริ ษ6)ทั ฯ นายฟิ
ได้เปิ ดโอกาสให้
บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลื อกเป็ น
ลลิป วิลเลียมผถู ้ ค๊ืออหุกซ์้นรายย่อยเสนอชื่ อกรรมการ
กรรมการของบริ ษัท ฯ ในช่ ว งระหว่า งวัน ที่ 26 ตุ ล าคม 2558 ถึ ง วัน ที่ 29 มกราคม 2559
บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลื อกเป็ น
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ หลักเกณฑ์การเสนอชื่ อดังกล่าวบนเว็บไซต์
กรรมการของบริ ษัท ฯ ในช่ ว งระหว่า งวัน ที่ 26 ตุ ล าคม 2558 ถึ ง วัน ที่ 29 มกราคม 2559
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่ อบุคคลเข้ารับ
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ หลักเกณฑ์การเสนอชื่ อดังกล่าวบนเว็บไซต์
การพิจารณา
ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื่ อบุคคลเข้ารับ
ความเห็
นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
การพิจารณา
คณะกรรมการสรรหาและกํ
า หนดค่ าาตอบแทนได้
พิ จ ารณาเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ความรู ้
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกํ
หนดค่าตอบแทน
ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ ความสามารถในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง ผลการ
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทนได้ พิ จ ารณาเกณฑ์ คุ ณ สมบั ติ ความรู ้
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประสบการณ์ ในด้านต่างๆ ความสามารถในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯ รวมทั้ง ผลการ
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 4 ท่าน
ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้าที่ของกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พน้ จากตําแหน่งตามกําหนดวาระ 4 ท่าน
กรรมการบริ หาร
กลับ1)เข้าดํนายณรงค์
ารงตําแหน่เจีงยเดิรวนนท์
มอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
2) นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
กรรมการ
1) นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการบริ หาร
3) นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
กรรมการบริ หาร
2) นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
กรรมการ
4) นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์
กรรมการ
3) นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
กรรมการบริ หาร
สําหรั4)บ นายสุ
และนายศุภชัย เจียรวนนท์
นายฟิ ภลลิกิตป เจีวิลยเลีรวนนท์
ยม ค๊อกซ์
กรรมการกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระอีก 2
ท่านนั้น ไม่ประสงค์จะรับตําแหน่งกรรมการในวาระต่อไปเนื่ องจากติดภารกิจ
สําหรับ นายสุ ภกิต เจียรวนนท์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระอีก 2
การลงมติ
กตั้งกรรมการตามวาระนี
ตั ิดว้ ยคะแนนเสี
ยงข้จางมากของจํานวน
้ ต้องผ่านมติอนุอมไปเนื
ท่านนั้น ไม่เลืปอระสงค์
จะรับตําแหน่งกรรมการในวาระต่
่ องจากติดภารกิ
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนด
การลงมติเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวน
ในข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังต่อไปนี้
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาํ หนด
ือหุ น้ คนหนึ
ในข้(ก)
อบังคัผูบถ้ ของบริ
ษทั ฯ่ งดัมีงคต่ะแนนเสี
อไปนี้ ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (ก) เลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยว
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใด
(ข) ผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่ มีอยู่ท้ งั หมดตาม (ก) เลื อกตั้งบุ คคลคนเดี ยว
ไม่ได้
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใด
(ค) บุ ค คลซึ่ งได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ น
ไม่ได้
กรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคล
(ค) บุ ค คลซึ่ งได้รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รั บ การเลื อ กตั้ง เป็ น
กรรมการ เท่าจํานวนกรรมการที
มีหา รื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคล
หน้า 5 ของจํานวน่จะพึ
12 งหน้
หน้า 5 ของจํานวน 12 หน้า

ซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะ
ความเห็นพึของคณะกรรมการ
งมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด

วาระที่ 5
วาระที่ 5

คณะกรรมการบริ
ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ยในระเบียบวาระนี้ ได้พิจารณาตาม
ผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ เพื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมต่อไป
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุ ม
อีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริ หารกิจการ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ เพื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งเดิมต่อไป
ของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี (ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อทั้ง 4 ท่าน ปรากฏ
อีกวาระหนึ่ ง เนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถในการบริ หารกิจการ
ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)
ของบริ ษทั ฯ เป็ นอย่างดี (ข้อมูลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อทั้ง 4 ท่าน ปรากฏ
กรรมการบริ หาร
ตามสิ1)่ งทีนายณรงค์
่ส่งมาด้วย 3)เจียรวนนท์
2) นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
กรรมการ
1) นายณรงค์ เจียรวนนท์
กรรมการบริ หาร
3) นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
กรรมการบริ หาร
2) นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
กรรมการ
4) นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์
กรรมการ
3) นายอํารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
กรรมการบริ หาร
4) นายฟิ
ป วิลเลียม ค๊อกซ์ าหรับปี 2559 กรรมการ
พิจารณาเรื
่องค่ลลิ
าตอบแทนกรรมการสํ
วัพิตจถุารณาเรื
ประสงค์
ผล
่องค่และเหตุ
าตอบแทนกรรมการสํ
าหรับปี 2559
บังคับแของบริ
วัตามข้
ตถุปอระสงค์
ละเหตุษผทัลฯ ข้อ 29 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ใน
รู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุ ม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ ใน
ตามข้อบังคับ หรื อตามที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะพิจารณาซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่ นอน หรื อ
รู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุ ม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
วางเป็ นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมี ก าร
ตามข้อบังคับ หรื อตามที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจะพิจารณาซึ่ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อ
เปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับ
วางเป็ นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมี ก าร
เลื อกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ในอันที่ จะได้รับ ค่า ตอบแทน หรื อผลประโยชน์ จาก
เปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับ
บริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ และ
เลื อกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษ ทั ฯ ในอันที่ จะได้รับ ค่า ตอบแทน หรื อผลประโยชน์ จาก
ตามมาตรา
90 แห่่เป็ง พระราชบั
ญ ญัตษิ บทั ริฯษและ
ัท มหาชนจํา กัด กํา หนดให้ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
บริ ษทั ฯ ในฐานะที
นลูกจ้างของบริ
กรรมการ เป็ นไปตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง ประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า
ตามมาตรา 90 แห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด กํา หนดให้ ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทน
สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
กรรมการ เป็ นไปตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ซึ่ ง ประกอบด้วยคะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
หน้า 6 ของจํานวน 12 หน้า
หน้า 6 ของจํานวน 12 หน้า

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกํ
า หนดค่า ตอบแทน
ได้พิจารณากํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกํ
าหนดค่าตอบแทน
อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสรรหาและกํา หนดค่า ตอบแทน ได้พิจารณากํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ ความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการเที ยบเคี ยงกับ องค์กรที่ อยู่ใน
อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคํานึ งถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดําเนินงานของ
อุ ตสาหกรรมเดี ย วกันและมี ข นาดธุ รกิ จใกล้เคี ยงกัน รวมถึ ง สภาวการณ์ ทางธุ รกิ จโดยรวม
บริ ษ ทั ฯ ความรั บ ผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการเที ยบเคี ยงกับ องค์กรที่ อยู่ใน
จึงเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและ
อุ ตสาหกรรมเดี ย วกันและมี ข นาดธุ รกิ จใกล้เคี ยงกัน รวมถึ ง สภาวการณ์ ทางธุ รกิ จโดยรวม
อนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2559 ในอัตราเท่ากับอัตรา
จึงเห็ นควรเสนอให้ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาและ
ค่าตอบแทนปี 2558
อนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2559 ในอัตราเท่ากับอัตรา
นของคณะกรรมการ
ค่ความเห็
าตอบแทนปี
2558
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ความเห็นของคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนแล้ว มี ความเห็ นว่า ควรกําหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรั บปี 2559 ใน
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้พิ จ ารณาตามความเห็ น ของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
อัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558
ค่าตอบแทนแล้ว มี ความเห็ นว่า ควรกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการสําหรั บปี 2559 ใน
โดยมีรายละเอียดแจกแจงได้ดงั นี้
อัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2558
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2558
โดยมีรายละเอีองค์
ยดแจกแจงได้
งั นี้
ประกอบค่ าดตอบแทน
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/เดือน)
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2558
องค์ ประกอบค่
1. ค่ าตอบแทนประจํ
ารายเดืาอตอบแทน
น
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/เดือน)
1.1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
1. ค่ าตอบแทนประจํารายเดือน
150,000
150,000
- ประธานกรรมการ
1.1. ค่ าตอบแทนกรรมการ
95,000
95,000
- กรรมการ
150,000
150,000
- ประธานกรรมการ
1.2. ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
95,000
95,000
- กรรมการ
135,000
135,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
1.2. ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
135,000
135,000
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
110,000
110,000
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ไม่มี
ไม่มี
2. ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ (เบีย้ ประชุ ม โบนัส)
110,000
110,000
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ไม่มี
ไม่มี
3. สิ ทธิประโยชน์ อนื่
ไม่มี
ไม่มี
2. ค่ าตอบแทนอืน่ ๆ (เบีย้ ประชุ ม โบนัส)
ไม่มี
ไม่มี
3. สิ ทธิประโยชน์ อนื่

หน้า 7 ของจํานวน 12 หน้า
หน้า 7 ของจํานวน 12 หน้า

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํ ารอง

วัตจถุารณาอนุ
ประสงค์มแัตละเหตุ
ผล ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกําไรไว้ เป็ นทุนสํ ารอง
พิ
ิการประกาศจ่
วัตามนโยบายการจ่
ตถุประสงค์และเหตุา ยเงิ
ผลน ปั น ผลของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งกํา หนดไว้ว่า หากไม่ มี ค วามจํา เป็ นอื่ นใด
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล
ตามนโยบายการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลของบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งกํา หนดไว้ว่า หากไม่ มี ค วามจํา เป็ นอื่ นใด
ของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ที่หกั ภาษีเงิ นได้แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผล
ในแต่ละปี โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯโดยเริ่ มตั้งแต่รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
ของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ที่หกั ภาษีเงิ นได้แล้ว
ธันวาคม 2537 เป็ นต้นไป
ในแต่ละปี โดยขึ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯโดยเริ่ มตั้งแต่รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31
2558 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิน 5,378 ล้านบาท หรื อ 1.12
ธัโดยในรอบบั
นวาคม 2537ญเป็ชี นพ.ศ.
ต้นไป
บาทต่อหุ ้น และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 1,920 ล้านบาท หรื อ 0.40 บาท
โดยในรอบบัญชี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิน 5,378 ล้านบาท หรื อ 1.12
ต่อหุ ้น ในระหว่า งปี ที่ ผ่านมา บริ ษ ทั ฯ จึ ง มี ผ ลกํา ไรเพียงพอที่ จะจ่า ยเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้าย
บาทต่อหุ ้น และบริ ษทั ฯ ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจํานวน 1,920 ล้านบาท หรื อ 0.40 บาท
สําหรับปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ ้น รวม 4,800,000,000 หุ ้น เป็ นเงินปั น
ต่อหุ ้น ในระหว่า งปี ที่ ผ่านมา บริ ษ ทั ฯ จึ ง มี ผ ลกํา ไรเพียงพอที่ จะจ่า ยเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้าย
ผลทั้งสิ้ น 2,160 ล้านบาท โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที่ผา่ น
สําหรับปี 2558 ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นได้ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ ้น รวม 4,800,000,000 หุ ้น เป็ นเงินปั น
มาดังนี้
ผลทั้งสิ้ น 2,160 ล้านบาท โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในรอบ 3 ปี ที่ผา่ น
ประจําปี
การเปลีย่ นแปลง (%)
มาดังนี้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
2558
2557
2556 2558/2557 2557/2556
ประจําปี
การเปลีย่ นแปลง (%)
(ปี ทีเ่ สนอ)
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
2558
2557
2556 2558/2557 2557/2556
รวมเงินปันผลจ่ ายต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.85
0.77
0.80
+10.39
-3.75
(ปี ทีเ่ สนอ)
- เงินนปัปันนผลจ่
ผลระหว่
(บาท/หุ
0.40
0.35
0.50
+14.29
-30.00
รวมเงิ
ายต่ อาหุงกาล
้ น (บาท/หุ
้ น)น้ )
0.85
0.77
0.80
+10.39
-3.75
- เงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี (บาท/หุ น้ )
0.45
0.42
0.30
+7.14
+40.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ น้ )
0.40
0.35
0.50
+14.29
-30.00
รวมเป็
นผลจ่ายทั
4,080
3,696
3,840
้ น (ล้าานบาท)
- เงินเงิ
นปันนปัผลงวดสุ
ดท้้ งาสิยประจํ
ปี (บาท/หุ น้ )
0.45
0.42
0.30
+7.14
+40.00
อัรวมเป็
ตราเงินเงิ
นปันนปัผลต่
อกําายทั
ไรสุ้ งสิท้ นธิ (ล้านบาท)
75.9%
75.1%
89.1%
นผลจ่
4,080
3,696
3,840

วาระที่ 6

*ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2556 และ 2557 เนื่ องจากการบังคับใช้ของมาตรฐาน

อัตราเงินปั นผลต่การบั
อกําไรสุ
75.9%ของพนักงาน75.1%
ญชีฉบัทบธิที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์

89.1%

*ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2556 และ 2557 เนื่ องจากการบังคับใช้ของมาตรฐาน
ความเห็นของคณะกรรมการ
การบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

คณะกรรมการบริ
ษทั ฯ มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ควรประกาศจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี
ความเห็นของคณะกรรมการ
2558 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ ้น รวม 4,800,000,000 หุ ้น เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 2,160 ล้านบาท
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ควรประกาศจ่ายเงินปั นผลงวดสุ ดท้ายประจําปี
2558 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ ้น รวม 4,800,000,000 หุ ้น เป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 2,160 ล้านบาท
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โดยกําหนดจ่ายเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อนึ่ ง จํานวนเงินปั นผลงวด
สุ ดท้า ยดัง กล่ า วเป็ นส่ วนที่ เพิ่ม จากเงิ นปั นผลระหว่า งกาลซึ่ ง ประกาศจ่า ยโดยมติ ท่ี ป ระชุ ม
โดยกําหนดจ่ายเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 อนึ่ ง จํานวนเงินปั นผลงวด
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2558 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่
สุ ดท้า ยดัง กล่ า วเป็ นส่ วนที่ เพิ่ม จากเงิ นปั นผลระหว่า งกาลซึ่ ง ประกาศจ่า ยโดยมติ ท่ี ป ระชุ ม
4 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้น เป็ นจํานวน 1,920 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นปั นผล
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2558 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่
สําหรับปี 2558 ทั้งสิ้ นจํานวน 4,080 ล้านบาท หรื อ 0.85 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 75.9 ของ
4 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้น เป็ นจํานวน 1,920 ล้านบาท รวมเป็ นเงิ นปั นผล
กําไรสุ ทธิ สําหรับปี 2558 และเนื่องจากเงินทุนสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดเท่ากับ
สําหรับปี 2558 ทั้งสิ้ นจํานวน 4,080 ล้านบาท หรื อ 0.85 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 75.9 ของ
240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งจัดสรร
กําไรสุ ทธิ สําหรับปี 2558 และเนื่องจากเงินทุนสํารอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดเท่ากับ
เงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก
240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งจัดสรร
้ คณะกรรมการบริ่มษขึ้นทั อีฯกได้มีมติกาํ หนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record
เงิในการนี
นสํารองตามกฎหมายเพิ
Date) ในวันที่ 10 มี นาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติกาํ หนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 11
Date) ในวันที่ 10 มี นาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ซึ่ งการให้สิทธิ ในการรับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 11
เงิ นปั นผลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุม
มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ซึ่ งการให้สิทธิ ในการรับ
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2559
เงิ นปั นผลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุ มตั ิจากที่ประชุม
ญผูถ้ ือหุงน้ ตัประจํ
าปี 2559
พิสามั
จารณาแต่
้ งผู้สอบบั
ญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
ล 2559
สิวัต้นถุสุปดระสงค์
ณ วันทีและเหตุ
่ 31 ธันผวาคม
เพื
ที่ประชุและเหตุ
มผูถ้ ื อหุผ้นล แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบ
วัต่อถุให้
ประสงค์
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั
เพื่อให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบ
มหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดว่า “ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบ ริ ษ ทั
และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบ
มหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดว่า “ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบ
นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บัความเห็
ญชีคนเดิ
มอีกก็ได้”
คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากผลการ
ความเห็
นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิ บ ัติ ง าน ความเป็ นอิ ส ระ และค่ า ตอบแทนของผู ้ส อบบัญ ชี แ ล้ ว เสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากผลการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เค
ปฏิ บ ัติ ง าน ความเป็ นอิ ส ระ และค่ า ตอบแทนของผู ้ส อบบัญ ชี แ ล้ ว เสนอให้ ท่ี ป ระชุ ม
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตามรายชื่ อดังต่อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คน
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั เค
พีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํหน้
ากัาด9 ตามรายชื
ดังหน้
ต่อาไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยให้คน
ของจํานวน่ อ12
หน้า 9 ของจํานวน 12 หน้า

ใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ใดคนหนึ่ งเป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบ
1) นายเจริ
ส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
ระยะเวลาบั
ญชีสญิ้ นสุผูสด้ ัมณฤทธิ
วัน์ เทีลิ่ ศ31 ธันวาคม ผู2559
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: 2 ปี (ปี 2557 และปี 2558)
1) นายเจริ ญ ผูส้ ัมฤทธิ์ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
2) นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: 2 ปี (ปี 2557 และปี 2558)
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: ไม่มี
2) นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
3) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: ไม่มี
จํานวนปี ที่ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ: ไม่มี
3) นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323
ทั้งนี้ ผูส้ จํอบบั
ญชี ททีี่่ไลด้งลายมื
รับการเสนอชื
่ อดังกล่าว ไม่มนีคของบริ
วามสัษมทพั
นธ์ไม่และ/หรื
านวนปี
อชื่อรับรองในงบการเงิ
ั ฯ:
มี อ ส่ วนได้ส่วนเสี ย
กับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อนึ่ ง ใน
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่ อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้ส่วนเสี ย
กรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
กับบริ ษทั ฯ/บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อนึ่ ง ใน
สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรณี ที่ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
แทนได้ และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนสําหรับผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าว
สอบบัญชี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 5,860,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 8.3 ของค่าสอบบัญชี ในปี
แทนได้ และเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนสําหรับผูส้ อบบัญชี ดงั กล่าว
2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 5,860,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นในอัตราร้ อยละ 8.3 ของค่าสอบบัญชี ในปี
ปี 2559
ปี 2558
เพิม่ ขึน้
2558 โดยมีรประเภทค่
ายละเอียดดั
งนี้
าตอบแทน
(ปี ทีเ่ สนอ)
(%)
ปี 2559
ปี 2558
เพิม่ ขึน้
ประเภทค่ าตอบแทน
11.7
ค่ าตรวจสอบงบการเงิ
นประจําปี
(ปี4,300,000
ทีเ่ สนอ) 3,850,000
(%)
1,560,000
1,560,000
0.0
ค่ค่ าาสอบทานงบการเงิ
4,300,000 3,850,000
11.7
ตรวจสอบงบการเงินนรายไตรมาส
ประจําปี
รวมทัน้งรายไตรมาส
สิ้น
ค่ าสอบทานงบการเงิ

5,860,000
1,560,000

5,410,000
1,560,000

8.3
0.0

หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น
5,860,000 5,410,000
8.3
- ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
หมายเหตุ1. ค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสิ นค้า
- ค่าตอบแทนดั
งกล่าวรวมถึง นรายไตรมาสของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
2. ค่าสอบทานงบการเงิ
1. ค่าตอบแทนการเข้
าร่าวตอบแทนการเข้
มสังเกตการณ์ในการตรวจนั
บสิ นค้ใานการทําลายสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่
- ค่าตอบแทนดั
งกล่าวไม่รวมค่
าร่ วมสังเกตการณ์
าสอบทานงบการเงิ
นรายไตรมาสของบริ
ษทั ฯส้ อบบัญชีท้ งั ปี
เกิดขึ2.้ นจริ งค่ในระหว่
างการตรวจสอบ
ซึ่งไม่เกินร้อยละษทั 10ย่อค่ยของบริ
าตอบแทนผู
- ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทําลายสิ นค้าและค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริ งในระหว่างการตรวจสอบ ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท้ งั ปี
หน้า 10 ของจํานวน 12 หน้า
หน้า 10 ของจํานวน 12 หน้า

ความเห็
ความเห็นนของคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษษททัั ฯฯ ได้
ได้พพิิจจารณาตามความเห็
ารณาตามความเห็ นนของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็
คณะกรรมการบริ
เห็นนสมควร
สมควร
เสนอให้
เสนอให้ททีีปประชุ
ระชุ มมสามั
สามัญ
ญผูผูถถ้้ ืืออหุหุ ้น้นพิพิจจารณาอนุ
ารณาอนุ มมตตัั ิิใให้ห้แแต่ต่งงตัตังผู
งผูสส้้ อบบั
อบบัญ
ญชีชี จจาก
าก บริ
บริ ษษททัั เคพี
เคพีเเอ็อ็มมจีจี ภูภูมมิิ
ไชย สอบบั
สอบบัญ
ญชีชี จํจําากักัดด เป็
เป็ นนผูผูสส้้ อบบั
อบบัญ
ญชีชีขของบริ
องบริ ษษททัั ฯฯ และกํ
และกําาหนดค่
หนดค่าาตอบแทนผู
ตอบแทนผูสส้้ อบบั
อบบัญ
ญชีชีสสําําหรั
หรับบ
ไชย
รอบระยะเวลาบั
รอบระยะเวลาบัญ
ญชีชี สสิิ นสุ
นสุ ดด ณ
ณ วัวันนทีที 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม 2559
2559 ตามรายละเอี
ตามรายละเอียยดดั
ดดังงกล่
กล่าาวข้
วข้าางต้
งต้นน (ข้
(ข้ออมูมูลล
ประวั
ประวัตติิแและประสบการณ์
ละประสบการณ์ททาาํํ งานของผู
งานของผูสส้้ อบบั
อบบัญ
ญชีชี ปรากฏตามสิ
ปรากฏตามสิ งงทีทีสส่่ งงมาด้
มาด้ววยย 4)
4)
วาระที
วาระที 88

พิ
พิจจารณาเรื
ารณาเรือองอื
งอืนน ๆๆ (ถ้
(ถ้ าามีมี))
ความเห็นนของคณะกรรมการ
ของคณะกรรมการ
ความเห็
คณะกรรมการบริ ษษททัั ฯฯ มีมีคความเห็
วามเห็นนว่ว่าา สมควรบรรจุ
สมควรบรรจุววาระนี
าระนี เพื
เพืออเปิ
เปิ ดโอกาสให้
ดโอกาสให้ผผถูถู้้ ืืออหุหุ ้้นนซัซักกถาม
ถาม
คณะกรรมการบริ
(ถ้าามีมี)) และ/หรื
และ/หรื ออ คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ ษษททัั ฯฯ ตอบข้
ตอบข้ออซัซักกถาม
ถาม หรื
หรื ออชีชีแจงผู
แจงผูถถ้้ ืืออหุหุนน้้ และไม่
และไม่คควรพิ
วรพิจจารณา
ารณา
(ถ้
งอืนนๆๆ อีอีกกในวาระนี
ในวาระนี เนื
เนื อองจากตามหลั
งจากตามหลักกการกํ
การกําากักับบดูดูแแลกิ
ลกิจจการที
การทีดดีีสสํําาหรั
หรับบบริ
บริ ษษททัั จดทะเบี
จดทะเบียยนน
เรืเรื อองอื
และโครงการประเมินนคุคุณ
ณภาพการจั
ภาพการจัดดประชุ
ประชุมมสามั
สามัญ
ญผูผูถถ้้ ืืออหุหุ ้้นนประจํ
ประจําาปีปี ทีทีปประชุ
ระชุ มมผูผูถถ้้ ืืออหุหุ ้้นนสมควร
สมควร
และโครงการประเมิ
ารณาปรึ กกษาหารื
ษาหารื ออกักันนเฉพาะเรื
เฉพาะเรื อองที
งทีมมีีกการแจ้
ารแจ้งงไว้
ไว้ลล่่ววงหน้
งหน้าาเท่
เท่าานันันน เพื
เพืออให้
ให้เเกิกิดดความเป็
ความเป็ นธรรม
นธรรม
พิพิจจารณาปรึ
งหมดโดยรวม
กักับบผูผูถถ้้ ืืออหุหุนน้้ ทัทังหมดโดยรวม

นเชิญ
ญท่ท่าานผู
นผูถถ้้ ืืออหุหุ ้น้นโปรดเข้
โปรดเข้าาร่ร่ ววมประชุ
มประชุมมตามวั
ตามวันน เวลา
เวลา และสถานที
และสถานทีดดงงัั กล่
กล่าาวข้
วข้าางต้
งต้นน ผูผูถถ้้ ืืออหุหุ น้น้
จึจึงงเรีเรี ยยนเชิ
นใดประสงค์ททีีจจะแต่
ะแต่งงตัตังบุ
งบุคคคลอื
คลอืนนมาร่
มาร่ ววมประชุ
มประชุ มมและออกเสี
และออกเสี ยยงแทนตนในการประชุ
งแทนตนในการประชุ มมครั
ครังนี
งนี โปรด
โปรด
ท่ท่าานใดประสงค์
กรอกข้ออความและลงลายมื
ความและลงลายมื ออชืชื ออในหนั
ในหนังงสืสื ออมอบฉั
มอบฉันนทะตามแบบที
ทะตามแบบที แแนบมานี
นบมานี โดยบริ
โดยบริ ษษททัั ฯฯ จะเปิ
จะเปิ ดให้
ดให้
กรอกข้
ลงทะเบียยนเพื
นเพืออเข้
เข้าาร่ร่ ววมประชุ
มประชุมมตัตังแต่
งแต่เเวลา
วลา 13.00
13.00 น.
น. เป็
เป็ นนต้ต้นนไป
ไป ทัทังนี
งนี บริ
บริ ษษททัั ฯฯ ได้
ได้จจดดัั ของว่
ของว่าางและเครื
งและเครื อองดื
งดืมม
ลงทะเบี
ไว้รรัับบรองผู
รองผูถถ้้ ืืออหุหุนน้้ และผู
และผูรร้้ ัับบมอบฉั
มอบฉันนทะที
ทะทีมมาร่
าร่ ววมประชุ
มประชุมม แต่
แต่ไไม่ม่ไได้ด้มมีีกการแจกของชํ
ารแจกของชําาร่ร่ ววยย
ไว้

หน้
หน้าา 11
11 ของจํ
ของจําานวน
นวน 12
12 หน้
หน้าา

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 1

หน้า 1 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 2 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 3 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 4 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 5 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 6 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 7 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 8 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 9 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 10 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 11 ของจํานวน 12 หน้า

หน้า 12 ของจํานวน 12 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่อเพือ่ เลือกตั้งเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระจํานวน 4 คน
1. นายณรงค์ เจียรวนนท์

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

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ โดย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:

50 ปี
ไทย
กรรมการบริ หาร และกรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
2 ปี 10 เดือน
- ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์บณั ฑิต สาขาวิชา Business Administration,
New York University, ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสู ตร Advance Management Program : Transforming Proven
Leaders into Global Executives, Harvard Business School, Harvard
University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
ปี 2550 Director Accreditation Program (DAP)

2 แห่ง

หน้า 1 ของจํานวน 12 หน้า

แห่แห่
ง ง
การดํ
การดํ
ารงตํ
ารงตํ
าแหน่
าแหน่
งกรรมการ/ผู
งกรรมการ/ผู
้บริ้หบาร
ริหาร 53 53
ในกิในกิ
จการที
จการที
ไ่ ม่ ใไ่ ช่ม่บใช่ริษบัทริษจดทะเบี
ัทจดทะเบี
ยน:ยน:
ประวั
ประวั
ติการทํ
ติการทํ
างาน
างาน

ประสบการณ์
ประสบการณ์
ทาํ งานในกิ
ทาํ งานในกิ
จการที
จการที
เ่ ป็ นบริ
เ่ ป็ นบริ
ษัทษจดทะเบี
ัทจดทะเบี
ยนยน
ช่ วงเวลา
ช่ วงเวลา
ตําแหน่
ตําแหน่
ง ง
ชื่อหน่
ชื่อหน่
วยงาน/
วยงาน/
บริษบริัทษัท
2551
2551
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษทรู
ทั ทรู
คอร์คอร์
ปอเรชั
ปอเรชั
น่ จํน่ ากัจํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
2542
2542
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษซีทั พซีี ออลล์
พี ออลล์
จํากัจํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)

ประวั
ประวั
ติการทํ
ติการทํ
างาน
างาน

ประสบการณ์
ประสบการณ์
ทาํ งานในกิ
ทาํ งานในกิ
จการที
จการที
่ไม่ ใ่ไช่ม่บใช่ริษบัทริษจดทะเบี
ัทจดทะเบี
ยนยน
ปัจจุปับจนจุั บนั
รองประธาน
รองประธาน บริ ษบริทั ษเครื
ทั เครื
อเจริอเจริ
ญโภคภั
ญโภคภั
ณฑ์ณจํฑ์ากัจํดากัด
กรรมการ
กรรมการ
2556
2556
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษShanghai
ทั Shanghai
Yilian
Yilian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
2556
2556
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษShanghai
ทั Shanghai
Ailian
Ailian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
2556
2556
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษShanghai
ทั Shanghai
Songlian
Songlian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
2556
2556
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษWenzhou
ทั Wenzhou
Yichu
Yichu
Ailian
Ailian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
2555
2555
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษShanghai
ทั Shanghai
Cailian
Cailian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
2555
2555
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษNantung
ทั Nantung
Tonglian
Tonglian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
2555
2555
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษKunshan
ทั Kunshan
Tailian
Tailian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
2555
2555
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษC.P.
ทั C.P.
Zonglian
Zonglian
(Shanghai)
(Shanghai)
Management
Management
จํากัจํดากัด
2555
2555
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษShantou
ทั Shantou
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
2555
2555
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษBeijing
ทั Beijing
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
2554
2554
– ปั–จจุปับจนจุั บนั

กรรมการ
กรรมการ เครืเครื
อเจริอเจริ
ญโภคภั
ญโภคภั
ณฑ์ณ“สรรหาบุ
ฑ์ “สรรหาบุ
คลากรของ
คลากรของ
เครืเครื
อ” อ”

หน้หน้
า 2 าของจํ
2 ของจํ
านวน
านวน
12 หน้
12 หน้
า า

ประวั
ประวั
ติกตารทํ
ิการทํ
างาน
างาน

ประสบการณ์
ประสบการณ์
ทาํ ทงานในกิ
าํ งานในกิ
จการที
จการที
่ไม่่ไใช่ม่บใช่ริบษริัทษจดทะเบี
ัทจดทะเบี
ยนยน
2554
2554
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษเอส
ทั เอส
เอ็มเอ็ทรู
ม ทรูจํากัจํดากัด
2554
2554
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษChia
ทั Chia
TaiTai
Qingdao
Qingdao
Holdings
Holdings
(Hong
(Hong
Kong)
Kong)
จํากัจํดากัด
2554
2554
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษChia
ทั Chia
TaiTai
Xiangyang
Xiangyang
Holdings
Holdings
(Hong
(Hong
Kong)
Kong)
จํากัจํดากัด
2554
2554
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษChia
ทั Chia
TaiTai
Qingdao
Qingdao
Holdings
Holdings
จํากัจํดากัด
2554
2554
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษดิทั ไอคอนสยาม
ดิ ไอคอนสยาม
ซูเปอร์
ซูเปอร์
ลกั ลซ์กั เรสซิ
ซ์ เรสซิ
เดนซ์
เดนซ์
คอร์คอร์
ปอเรชั
ปอเรชั
น่ จํน่ ากัจํดากัด
2554
2554
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษดิทั ไอคอนสยาม
ดิ ไอคอนสยาม
เรสซิ
เรสซิ
เดนซ์
เดนซ์
คอร์คอร์
ปอเรชั
ปอเรชั
น่ จํน่ ากัจํดากัด
2554
2554
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษดิทั ไอคอนสยาม
ดิ ไอคอนสยาม
จํากัจํดากัด
2553
2553
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษทรู
ทั ทรูวิชวินั่ ชส์นั่ เคเบิ
ส์ เคเบิ
ด (มหาชน)
้ล จํ้ลากัจํดากั(มหาชน)
2553
2553
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
รองประธาน
รองประธาน บริบริ
ษทั ษแพนเทอร์
ทั แพนเทอร์เอ็นเอ็เทอร์
นเทอร์
เทนเมนท์
เทนเมนท์
จํากัจํดากัด
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
่มธุ่มรธุกิรจกิการตลาดและจั
2553
2553
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
รองประธาน
รองประธาน กลุกลุ
จการตลาดและจั
ดจํดาหน่
จําหน่
าย า(ไทย)
ย (ไทย)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
่มธุ่มรธุกิรจกิการตลาดและจั
2553
2553
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
รองประธาน
รองประธาน กลุกลุ
จการตลาดและจั
ดจํดาหน่
จําหน่
าย า(จีย น(จี)น)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
่มธุ่มรธุกิรจกิพัจฒพันาที
2553
2553
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
รองประธาน
รองประธาน กลุกลุ
ฒนาที
่ดิน่ด(จี
ิน น(จี)น)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
2553
2553
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
รองประธาน
รองประธาน บริบริ
ษทั ษShanghai
ทั Shanghai
Kinghill
Kinghill
จํากัจํดากัด
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
2553
2553
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
รองประธาน
รองประธาน บริบริ
ษทั ษCP
ทั CP
Lotus
Lotus
Corporate
Corporate
Management
Management
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ จํากัจํดากัด
2553
2553
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั ผูอ้ ผูาํ นวยการใหญ่
อ้ าํ นวยการใหญ่มหาวิ
มหาวิ
ทยาลั
ทยาลั
ยธุยรธุกิรจกิซีจพซีี พี
2552
2552
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษซีทั นซีิเพล็
นิเพล็
กซ์กจํซ์ากัจํดากัด
2552
2552
– ปั–จปัจุจบจุนั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริบริ
ษทั ษแซทเทลไลท์
ทั แซทเทลไลท์
เซอร์
เซอร์
วสิ วจํสิ ากัจํดากัด

หน้หน้
า 3าของจํ
3 ของจํ
านวน
านวน
12 12
หน้หน้
า า

ประวั
ประวั
ติการทํ
ติการทํ
างานางาน

ประสบการณ์
ประสบการณ์
ทาํ งานในกิ
ทาํ งานในกิ
จการที
จการที
่ไม่ ใ่ไช่ม่บใริช่ษบัทริษจดทะเบี
ัทจดทะเบี
ยน ยน
25522552
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษWuxi
ทั Wuxi
Ailian
Ailian
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25522552
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษWuxi
ทั Wuxi
Yilian
Yilian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
25522552
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษTaizhou
ทั Taizhou
Yilian
Yilian
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25522552
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษHefei
ทั Hefei
Ailian
Ailian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
25522552
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษChangsha
ทั Changsha
Chulian
Chulian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
25522552
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษWuchan
ทั Wuchan
Yichu
Yichu
Ailian
Ailian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
25522552
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษChangsha
ทั Changsha
Ailian
Ailian
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด
25522552
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษGuangzhou
ทั Guangzhou
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25512551
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษซีทั พซีีพพีซีพจํีซากัี จํดากัด
25512551
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษBeston
ทั Beston
Action
Action
Utility
Utility
Wear
Wear
(Lianyungang)
(Lianyungang)
จํากัจํดากัด
25512551
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษJiangsu
ทั Jiangsu
CP CP
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25512551
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษBeijing
ทั Beijing
CP CP
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25512551
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษZhejiang
ทั Zhejiang
CP CP
Trading
Trading
จํากัจํดากัด
25512551
– 2553
– 2553
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษทรูทั ทรู
วิชนั่ วิชส์นั่ จํส์ากัจํดากั(มหาชน)
ด (มหาชน)
25502550
– ปั–จจุปับจนัจุบนั รองประธาน
รองประธาน บริ ษบริทั ษChia
ทั Chia
TaiTai
(China)
(China)
Investment
Investment
จํากัจํดากัด
กรรมการอาวุ
กรรมการอาวุ
โส โส
25502550
– ปั–จจุปับจนัจุบนั รองประธาน
รองประธาน บริ ษบริทั ษCP
ทั CP
Lotus
Lotus
Corporation
Corporation
จํากัจํดากัด
กรรมการอาวุ
กรรมการอาวุ
โส โส
25502550
– 2553
– 2553
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษซีทั .พีซี. .โภคภั
พี. โภคภั
ณฑ์ณจํฑ์ากัจํดากัด
25482548
– ปั–จจุปับจนัจุบนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษQingdao
ทั Qingdao
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
จํากัจํดากัด

หน้าหน้
4 ของจํ
า 4 ของจํ
านวน
านวน
12 หน้
12 าหน้า

ประวั
ประวั
ติการทํ
ติการทํ
างาน
างาน

การเข้
การเข้
าประชุ
าประชุ
มในปี
มในปี
25582558

ประสบการณ์
ประสบการณ์
ทาํ งานในกิ
ทาํ งานในกิ
จการที
จการที
่ไม่ ใ่ไช่ม่บใช่ริษบัทริษจดทะเบี
ัทจดทะเบี
ยนยน
25472547
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษShantou
ทั Shantou
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25472547
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษXi’an
ทั Xi’an
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25462546
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษTai’an
ทั Tai’an
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25462546
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษBeijing
ทั Beijing
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25452545
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ ธนาคาร
ธนาคาร
Business
Business
Development
Development
25442544
– ปั–จจุปับจนจุั บนั กรรมการบริ
กรรมการบริ
หารหารบริ ษบริทั ษWuhan
ทั Wuhan
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25442544
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษYangtze
ทั Yangtze
Supermarket
Supermarket
Investment
Investment
จํากัจํดากัด
25432543
– ปั–จจุปับจนจุั บนั
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษShanghai
ทั Shanghai
Lotus
Lotus
Supermarket
Supermarket
Chain
Chain
Store
Store
จํากัจํดากัด
25402540
– 2545
– 2545
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษEk-Chor
ทั Ek-Chor
Trading
Trading
(Shanghai)
(Shanghai)
จํากัจํดากัด
ผูจ้ ดั ผูการ
จ้ ดั การ
25382538
– 2540
– 2540
กรรมการ
กรรมการ บริ ษบริทั ษEk-Chor
ทั Ek-Chor
Distribution
Distribution
(Thailand)
(Thailand)
ผูจ้ ดั ผูการ
จ้ ดั การ จํากัจํดากัด

ประชุ
ประชุ
มสามั
มสามั
ญผูญถ้ ือผูหุถ้ ือ้นหุประจํ
้นประจํ
าปี าปี 0/10/1
ครั้งครั้ง
- - ประชุ
ประชุ
มคณะกรรมการ
มคณะกรรมการ
4/44/4
ครั้งครั้ง
ไม่มไม่ี มี
การดํ
การดํ
ารงตํ
ารงตํ
าแหน่
าแหน่
งกรรมการ/ผู
งกรรมการ/ผู
้บริห้บารในกิ
ริหารในกิ
จการอื
จการอื
่นที่นอาจ
ทีอ่ าจ
ทําให้
ทําเให้
กิดเความขั
กิดความขั
ดแย้ดงแย้ทางผลประโยชน์
งทางผลประโยชน์
ต่อบริ
ต่อษบริัทษฯัทฯ
ไม่มไม่ี มี
ผู้ให้ผูบ้ให้ริกบารทางวิ
ริการทางวิ
ชาชีชพาชีกัพบบริ
กับษบริัทษฯัทและบริ
ฯ และบริ
ษัทษย่อัทยย่อย
พิจารณาเลื
พิจารณาเลื
อกตัอ้งกตั
กรรมการในวาระที
่4 ่4
ส่ วนได้
ส่ วนได้
เสี ยเในวาระที
สี ยในวาระที
่เสนอในการประชุ
่เสนอในการประชุ
มม
้งกรรมการในวาระที
พิจารณาค่
พิจารณาค่
าตอบแทนกรรมการในวาระที
าตอบแทนกรรมการในวาระที
่5 ่5
-

-

หน้าหน้
5 ของจํ
า 5 ของจํ
านวน
านวน
12 หน้
12 าหน้า

2. นายอดิเรก ศรีประทักษ์

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

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ โดย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย:

69 ปี
ไทย
กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
2 ปี 10 เดือน
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ัณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศัก ดิ์ สาขาวิช าเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริ ญญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ตกิ ตติ ม ศัก ดิ์ สาขาวิช าเทคโนโลยีการ
อาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริ ญญาปรัชญาดุ ษฎีบณ
ั ฑิ ตกิ ตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การ
อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิ ชย
การพระนคร
ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP)
ปี 2554 Director Certification Program (DCP)

หน้า 6 ของจํานวน 12 หน้า

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู
กรรมการ/ผู้บ้บริริหหาราร
ในบริษัทจดทะเบียน:
น:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู
กรรมการ/ผู้บ้บริริหหาราร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษษัทัทจดทะเบี
จดทะเบียยน:
น:

22แห่
แห่งง
11แห่
แห่งง

ประวัติการทํางาน

ประสบการณ์
ประสบการณ์ททาํ าํ งานในกิ
งานในกิจจการที
การทีเ่ ป็เ่ ป็นบริ
นบริษษัทัทจดทะเบี
จดทะเบียยนน
ช่ช่ววงเวลา
งเวลา
ตํตําาแหน่
แหน่งง
ชืชื่อ่อหน่
หน่ววยงาน/
ยงาน/บริบริษษัทัท
2548
2548––ปัปัจจจุจุบบนั นั
กรรมการ
กรรมการ บริบริษษทั ทั ซีซีพพี ออลล์
ี ออลล์จํจํากัากัดด(มหาชน)
(มหาชน)
2546
2546––ปัปัจจจุจุบบนั นั
กรรมการ
กรรมการ บริบริษษทั ทั เจริ
เจริญญโภคภั
โภคภัณณฑ์ฑ์ออาหาร
าหารจํจํากัากัดด(มหาชน)
(มหาชน)
ผูผูจ้ จ้ ดั ดั การใหญ่
การใหญ่/ /
ประธานคณะ
ประธานคณะ
ผูผูบ้ บ้ ริริหหาราร

ประวัติการทํางาน

ประสบการณ์
ประสบการณ์ททาํ าํ งานในกิ
งานในกิจจการที
การที่ไ่ไม่ม่ใช่ใช่บบริริษษัทัทจดทะเบี
จดทะเบียยนน
2548
2548––ปัปัจจจุจุบบนั นั
รองประธาน
รองประธาน บริบริษษทั ทั เครื
เครืออเจริ
เจริญญโภคภั
โภคภัณณฑ์ฑ์จํจํากัากัดด
กรรมการ
กรรมการ
2536
2536––2545
2545
กรรมการ
กรรมการ ธุธุรรกิกิจจอุอุตตสาหกรรมการเกษตร
สาหกรรมการเกษตรประเทศไทยและ
ประเทศไทยและ
ผูผูจ้ จ้ ดั ดั การ
การ กลุ
กลุ่ม่มประเทศอิ
ประเทศอินนโดจี
โดจีนน
2533
2533––2535
2535
กรรมการ
กรรมการ ธุธุรรกิกิจจอุอุตตสาหกรรมการเกษตร
สาหกรรมการเกษตรประเทศอิ
ประเทศอินนโดนิ
โดนิ
ผูผูจ้ จ้ ดั ดั การ
การ เซีเซียยประเทศมาเลเซี
ประเทศมาเลเซียยและประเทศสิ
และประเทศสิงค์งค์โปร์
โปร์
2531
2531––2532
2532
รองประธาน
รองประธาน ธุธุรรกิกิจจครบวงจรภู
ครบวงจรภูมมิภิภาคาค
กรรมการ
กรรมการ
2527
2527––2530
2530
รองกรรมการ
รองกรรมการ กลุ
กลุ่ม่มธุธุรรกิกิจจไก่ไก่แแปรรู
ปรรูปปครบวงจร
ครบวงจร
ผูผูจ้ จ้ ดั ดั การอาวุ
การอาวุโโสส
2525
2525––2526
2526
รองกรรมการ
รองกรรมการ ธุธุรรกิกิจจอาหาร
อาหาร
ผูผูจ้ จ้ ดั ดั การ
การ
2520
2520––2524
2524
ผูผูจ้ จ้ ดั ดั การทั
การทัว่ ว่ ไป
ไป เขตภาคเหนื
เขตภาคเหนืออ(ธุ(ธุรรกิกิจจอาหารสั
อาหารสัตตว์ว์) )
2510
2510––2519
2519
ผูผูจ้ จ้ ดั ดั การฝ่
การฝ่ายาย บริบริษษทั ทั กรุกรุงงเทพอาหารสั
เทพอาหารสัตตว์ว์จํจํากัากัดด
โรงงาน
โรงงาน

หน้
หน้าา77ของจํ
ของจําานวน
นวน1212หน้
หน้าา

การเข้ าประชุ มในปี 2558

- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
0/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการ
2/4 ครั้ง
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

หน้า 8 ของจํานวน 12 หน้า

3. นายอํารุง สรรพสิ ทธิ์วงศ์

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

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

62 ปี
ไทย
กรรมการบริ หาร และกรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
2 ปี 10 เดือน
- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2550 Role of the Compensation Committee
ปี 2549 Board Performance Evaluation
ปี 2549 DCP Refresher
ปี 2546 Company Secretary
ปี 2544 Director Certification Program (DCP)
2 แห่ง
5 แห่ง

ประสบการณ์ ทาํ งานในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท
2544 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
2542 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)
หน้า 9 ของจํานวน 12 หน้า

ประวัติการทํางาน

ประสบการณ์ ทาํ งานในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ปัจจุบนั
รองประธาน บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
สํานักการเงิน
2548 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
2547 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบนั
กรรมการ
ธนาคาร วีนาสยาม จํากัด (ประเทศเวียดนาม)
2542 – ปัจจุบนั
กรรมการ
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด
(มหาชน)
2523
รองผูจ้ ดั การฝ่ าย บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
บัญชีการเงิน
2519 – 2523
เจ้าหน้าที่
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
วิเคราะห์
โครงการ

การเข้ าประชุ มในปี 2558

- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
0/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการ
4/4 ครั้ง
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

หน้า 10 ของจํานวน 12 หน้า

4. นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊ อกซ์

อายุ:
สั ญชาติ:
ตําแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้ง:
จํานวนปี ทีเ่ คยดํารงตําแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ โดย
สมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:
ประวัติการทํางาน

70 ปี
ออสเตรเลีย
กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
25 เมษายน 2556
3 ปี 0 เดือน
- Attended the Sydney University to study Business Administration
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

ประสบการณ์ ทาํ งานในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตําแหน่ ง
ชื่อหน่ วยงาน/ บริษัท
2550 – 2553
ผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ หารฝ่ าย
สิ นค้าบริ โภค
(กลุ่ม
อาหารแห้ง)
หน้า 11 ของจํานวน 12 หน้า

ประวัติการทํางาน

ประสบการณ์ ทาํ งานในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
และซัพพลาย
เชนแมเนจ
เม้นท์
2540 – 2550
ผูอ้ าํ นวยการ บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริ หาร
สิ นค้าบริ โภค
(กลุ่ม
อาหารแห้ง)

ประวัติการทํางาน

ประสบการณ์ ทาํ งานในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
2554 – 2556
Chief
แม็คโคร อเมริ กาใต้
Commercial
Officer&Member
of the Executive
Board of
Directors
2548 – 2553
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จํากัด
2532 – 2540

กรรมการ
ผูจ้ ดั การ

การเข้ าประชุ มในปี 2558

บริ ษทั มาบุญครอง ศิริชยั ซุปเปอร์มาร์ เก็ต
จํากัด

- ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
1/1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการ
4/4 ครั้ง
ไม่มี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจ
ทําให้ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ
ไม่มี
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

หน้า 12 ของจํานวน 12 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ข้ อมูลประวัติและประสบการณ์ทางานของผู้สอบบัญชี
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
มาเป็ นเวลามากกว่า 25 ปี
ตาแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสี ยของผู้สอบบัญชีกบั บริษัท/ บริษัท
ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคลดังกล่าว
ชื่อบริษัท
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อี-เมล์
ประวัติการศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

กรรมการบริ หาร, หัวหน้าสานักงานสอบบัญชี
ไม่มี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2130
0-2677-2222
charoen@kpmg.co.th
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุ งเทพ
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลัก สู ต รผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง สถาบัน บัณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ
ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลัก สู ต รการพัฒ นาผู้บ ริ หารระดับ สู ง สมาคมบริ ษัท จด
ทะเบียนไทย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้ ส อ บ บั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ /
ธนาคารแห่งประเทศไทย

หน้า 1 ของจานวน 6 หน้า

ประสบการณ์ ทางาน

จานวนปี ทีล่ งลายมือชื่อรับรองใน
งบการเงินของบริษัทฯ

มี ป ระสบการณ์ ด้ า นสอบบั ญ ชี แ ละให้ ค าปริ กษาในธุ รกิ จ
หลากหลาย รวมทั้งบริ ษทั ระหว่างประเทศและบริ ษทั ที่ได้รับการ
จดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย และเป็ นส่ วน
หนึ่งของทีมต่างประเทศในการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มลูกค้าใน
ประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเป็ นผู้
ประสานงานในการตรวจสอบธุ รกิจต่างชาติที่ทาธุ รกิจในประเทศ
ไทยและแถบเอเชี ยแปซิ ฟิค และให้คาแนะนาเกี่ ยวกับปั ญหาใน
การตรวจสอบงบการเงินและเรื่ องข้อมูลงบประมาณของลูกค้า ทั้ง
ยังมีส่วนร่ วมให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับเรื่ องการควบกิจการหรื อการซื้ อ
กิจการอีกด้วย
2 ปี (ปี 2557 และปี 2558)

หน้า 2 ของจานวน 6 หน้า

นางมันางมั
ญชุ ภาญสิชุงภห์าสสิุ ขงสวั
ห์ สสุ ขดิสวั
์ สดิ์
ผูส้ อบบั
ผูส้ ญอบบั
ชีรับญอนุ
ชีรญับาตเลขที
อนุญาตเลขที
่ 6112่ 6112
ร่ วมงานกั
ร่ วมงานกั
บบริ ษบทั บริเคพี
ษทั เอ็เคพี
มจี เภูอ็มมิไจีชยภูมสอบบั
ิไชย สอบบั
ญชี จากั
ญชีด จากัด
มาเป็ นมาเป็
เวลามากกว่
นเวลามากกว่
า 15 ปีา 15 ปี
กรรมการบริ
กรรมการบริ
หาร หาร
ตาแหน่ตาแหน่
ง ง
ความสัความสั
มพันธ์มพัและ/หรื
นธ์ และ/หรื
อ การมี
อ สการมี
่ วนได้ส่วนได้ไม่มี ไม่มี
เสี ยของผู
เสี ยของผู
้สอบบั้สญอบบั
ชีกบั ญบริชีกษบั ัทบริ
/ บริ
ษัทษ/ัทบริษัท
ย่อย/ ผูย่้อบย/ริหผูาร/
้บริผูห้ถาร/
ือหุผู้ น้ถรายใหญ่
ือหุ้นรายใหญ่
หรือ หรือ
ผู้ทเี่ กีย่ ผูวข้
้ทเี่ กีอย่งกัวข้บอบุงกั
คคลดั
บบุคงคลดั
กล่าวงกล่าว
บริ ษทั บริเคพี
ษทั เอ็เคพี
มจี เภูอ็มมิไจีชยภูมสอบบั
ิไชย สอบบั
ญชี จากั
ญชีด จากัด
ชื่อบริชืษ่อัทบริษัท
ชั้น 50-51
ชั้น 50-51
อาคารเอ็
อาคารเอ็
มไพร์มทไพร์
าวเวอร์
ทาวเวอร์
ทีอ่ ยู่ ทีอ่ ยู่
1 ถนนสาทรใต้
1 ถนนสาทรใต้
แขวงสาทร
แขวงสาทร
เขตยานนาวา
เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ
กรุ งเทพฯ
1012010120
0-2677-2000
0-2677-2000
โทรศัพโทรศั
ท์ พท์
0-2677-2222
0-2677-2222
โทรสาร
โทรสาร
munchupa@kpmg.co.th
munchupa@kpmg.co.th
อี-เมล์อี-เมล์
ปริ ญญาตรี
ดา้ นการบั
ดา้ นการบั
ญชี มหาวิ
ญชี มหาวิ
ทยาลัยทธรรมศาสตร์
ยาลัยธรรมศาสตร์
(บช.บ.)
(บช.บ.)
ประวัประวั
ติการศึตกิ ษาและใบอนุ
ารศึกษาและใบอนุ
ญาต ญาต - ปริ- ญญาตรี
- ปริ- ญญาโทด้
ปริ ญญาโทด้
านการบริ
านการบริ
หารธุหรกิารธุ
จ มหาวิ
รกิ จ มหาวิ
ทยาลัทยเกษตรศาสตร์
ยาลัยเกษตรศาสตร์
ประกอบวิ
ประกอบวิ
ชาชีพชาชีพ
(บธ.ม.)
(บธ.ม.)
- สมาชิ
- สมาชิ
กสภาวิกสภาวิ
ชาชีพชบัาชี
ญชีพใบันพระบรมราชู
ญชีในพระบรมราชู
ปถัมภ์ปถัมภ์
- ผู-ส้ อบบั
ผูส้ ญอบบั
ชีรับญอนุ
ชีรญับาตสภาวิ
อนุญาตสภาวิ
ชาชีพชบัาชี
ญชีพใบันพระบรมราชู
ญชีในพระบรมราชู
ปถัมภ์ปถัมภ์
- ผู-้ ส อ ผูบ้ สบัอญบชีบัทีญ่ ไ ชีด้ ทีรั ่ บไ ด้ค รวั บา มค เวห็า นม ชเ ห็อนบชจ อา กบสจ า นัก สก าง นัา นก ง า น
คณะกรรมการก
คณะกรรมการก
ากับหลั
ากักบทรั
หลัพกย์ทรัและตลาดหลั
พย์ และตลาดหลั
กทรัพกย์ทรัพย์

หน้า 3หน้
ของจ
า 3านวน
ของจานวน
6 หน้า6 หน้า

ประสบการณ์
ประสบการณ์
ทางานทางาน

มีประสบการณ์
มีประสบการณ์
ดา้ นสอบบั
ดา้ นสอบบั
ญชีในธุญรชีกิใจนธุ
หลากหลาย
รกิจหลากหลาย
รวมทั้งรวมทั
บริ ษทั้ งบริ ษทั
ระหว่ระหว่
า งประเทศและบริ
า งประเทศและบริ
ษัท ที่ ไษัด้ทรัทีบ่ ไการจดทะเบี
ด้รั บ การจดทะเบี
ย นในตลาด
ย นในตลาด
หลัก ทรั
หลัพกย์ทรั
แ ห่พงย์ประเทศไทย
แ ห่ ง ประเทศไทย
และเป็และเป็
นผู้ป ระสานงานในการ
นผู้ป ระสานงานในการ
ตรวจสอบธุ
ตรวจสอบธุ
รกิ จต่ารงชาติ
กิ จต่าทงชาติ
ี่ ท าธุ ทรกิี่ ทจาธุในประเทศไทย
รกิ จในประเทศไทย
อี ก ทั้ง อีดูกแทัล้ ง ดู แล
่มลูกค้า่มทีลู่หกลากหลายที
ธุ รกิจของกลุ
ธุ รกิจของกลุ
ค้าที่หลากหลายที
่มีอยูท่ ว่ัมโลก
ีอยูท่ วั่นอกจากนั
โลก นอกจากนั
้ น ยังมี้ น ยังมี
ประสบการณ์
ประสบการณ์
ดงั นี้ ดงั นี้
- เคยไปท
- เคยไปท
างานทีางานที
่ KPMG่ KPMG
LLP สLLP
านักงานโคลั
สานักงานโคลั
มบัส ประเทศ
มบัส ประเทศ
สหรัฐอเมริ
สหรักฐาอเมริ กา
- เคยเป็
- นหั
เคยเป็
วหน้
นหัาคณะท
วหน้าคณะท
างานทีางานที
่ดูแลกลุ่ดู่มแลกลุ
บริ ษ่มทั บริ
ซี พษี ออลล์
ทั ซี พี ออลล์
(มหาชน)
(มหาชน)
จากัด จากัด
- มี ป- ระสบการณ์
มี ป ระสบการณ์
ใ นด้ า ในประสานงานกั
นด้ า นประสานงานกั
บ KPMG
บ KPMG
ใน ใน
ต่ า งประเทศเพื
ต่ า งประเทศเพื
่ อ ตอบสนองความต้
่ อ ตอบสนองความต้
อ งการของลู
อ งการของลู
ก ค้า ก ค้า
ต่างชาติต่างชาติ
จานวนปี
จานวนปี
ทีล่ งลายมื
ทีล่ งลายมื
อชื่อรับอรองใน
ชื่อรับรองใน ไม่มี ไม่มี
งบการเงิ
งบการเงิ
นของบริ
นของบริ
ษัทฯ ษัทฯ

หน้า 4 ของจ
หน้า 4านวน
ของจ6านวน
หน้า 6 หน้า

นายวีรนายวี
ะชัย รรัะชั
ตนจรั
ย รัตสนจรั
กุล สกุล
ผูส้ อบบั
ผูส้ ญอบบั
ชีรับญอนุชีรญับาตเลขที
อนุญาตเลขที
่ 4323่ 4323
ร่ วมงานกั
ร่ วมงานกั
บบริ ษบทั บริเคพี
ษทั เอ็เคพี
มจี ภูเอ็มมิไจีชยภูมสอบบั
ิไชย สอบบั
ญชี จากั
ญชีด จากัด
มาเป็ นมาเป็
ระยะเวลามากกว่
นระยะเวลามากกว่
า 25 ปีา 25 ปี
กรรมการบริ
กรรมการบริ
หาร หาร
ตาแหน่ตาแหน่
ง ง
ความสัความสั
มพันธ์มและ/หรื
พันธ์ และ/หรื
อ การมีอ สการมี
่ วนได้ส่วนได้ไม่มี ไม่มี
เสี ยของผู
เสี ย้สของผู
อบบั้สญอบบั
ชีกบั ญบริชีกษบั ัทบริ
/ บริษัทษ/ัทบริษัท
ย่อย/ ผูย่้บอย/
ริหผูาร/
้บริผูห้ถาร/
ือหุผู้ น้ถรายใหญ่
ือหุ้นรายใหญ่
หรือ หรือ
ผู้ทเี่ กีย่ ผูวข้
้ทเี่ อกีงกั
ย่ วข้บบุองกั
คคลดั
บบุคงกล่
คลดัาวงกล่าว
บริ ษทั บริเคพี
ษทั เอ็เคพี
มจี ภูเอ็มมิไจีชยภูมสอบบั
ิไชย สอบบั
ญชี จากั
ญชีด จากัด
ชื่อบริชืษ่อัทบริษัท
ชั้น 50-51
ชั้น 50-51
อาคารเอ็
อาคารเอ็
มไพร์มทไพร์
าวเวอร์
ทาวเวอร์
ทีอ่ ยู่ ทีอ่ ยู่
1 ถนนสาทรใต้
1 ถนนสาทรใต้
แขวงสาทร
แขวงสาทร
เขตยานนาวา
เขตยานนาวา
กรุ งเทพฯ
กรุ งเทพฯ
1012010120
0-2677-2000
0-2677-2000
โทรศัพโทรศั
ท์ พท์
0-2677-2222
0-2677-2222
โทรสาร
โทรสาร
veerachai@kpmg.co.th
veerachai@kpmg.co.th
อี-เมล์อี-เมล์
ั ญฑิชี บต ณ
ั คณะพาณิ
ฑิต คณะพาณิ
ชยศาสตร์
ชยศาสตร์
และการบั
และการบั
ญชี มหาวิ
ญชี มทหาวิ
ยาลัยทยาลัย
ประวัตประวั
ิการศึตกิกษาและใบอนุ
ารศึกษาและใบอนุ
ญาต ญาต - บั-ญชี บบัณ
ธรรมศาสตร์
ธรรมศาสตร์
ประกอบวิ
ประกอบวิ
ชาชีพชาชีพ
- บั-ญ ชี บัมหาบั
ญ ชี มหาบั
ณ ฑิ ตณคณะพาณิ
ฑิ ต คณะพาณิ
ชยศาสตร์
ชยศาสตร์
และการบั
และการบั
ญ ชี ญ ชี
จุฬาลงกรณ์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทมหาวิ
ยาลัยทยาลัย
- ผูส-้ อบบั
ผูส้ ญอบบั
ชีรับญอนุชีรญับาตสภาวิ
อนุญาตสภาวิ
ชาชีพชบัาชี
ญชีพใบันพระบรมราชู
ญชีในพระบรมราชู
ปถัมภ์ปถัมภ์
- ผู-้ ส อ ผูบ้ สบัอญบชีบัทีญ่ ไ ชีด้ ทีรั ่บไ คด้ วรั บา มคเวห็านมชเ ห็อ นบ ชจ อา กบสจ า นัก กส งา านันก ง า น
คณะกรรมการก
คณะกรรมการก
ากั บ หลั
ากักบทรั
หลัพกย์ทรั
แ ละตลาดหลั
พ ย์แ ละตลาดหลั
ก ทรั พกย์ทรั/ พ ย์ /
ธนาคารแห่
ธนาคารแห่
งประเทศไทย
งประเทศไทย

หน้า 5 หน้
ของจ
า 5านวน
ของจ6านวน
หน้า 6 หน้า

ประสบการณ์
ประสบการณ์
ทางานทางาน

มี ป ระสบการณ์
มี ป ระสบการณ์
ก ารตรวจสอบบั
ก ารตรวจสอบบั
ญ ชี แ ละให้
ญ ชี แ ละให้
ค าปริ กคษาในธุ
าปริ ก ษาในธุ
รกิ จ รกิ จ
หลากหลายแขนง
หลากหลายแขนง
รวมทั้รวมทั
ง บริ ษ้ ทงั บริ
ระหว่
ษ ทั าระหว่
งประเทศ
า งประเทศ
และบริและบริ
ษ ทั ที่ ษ ทั ที่
ได้รับการจดทะเบี
ได้รับการจดทะเบี
ยนในตลาดหลั
ยนในตลาดหลั
กทรัพย์กแทรัห่งพประเทศไทย
ย์แห่งประเทศไทย

กลุ่มธุรกลุ
กิจ่มธุรกิจ
- ธุร-กิจด้ธุารนการเกษตร
กิจด้านการเกษตร
- ธุร-กิจด้ธุารนอุ
กิจปด้โภคบริ
านอุปโภคบริ
โภค โภค
- ธุร-กิจด้ธุารนอุ
กิจตด้สาหกรรม
านอุตสาหกรรม
- ธุร-กิจด้ธุารนอิ
กิจเด้ล็าคนอิ
ทรอนิ
เล็คคทรอนิ
ส์ คส์
- ธุร-กิจด้ธุารนข้
กิจอด้มูาลนข้การสื
อมูล่ อการสื
สารและธุ
่ อสารและธุ
รกิจบันรเทิ
กิจงบันเทิง
- ธุร-กิจด้ธุารนเคมี
กิจด้าภนเคมี
ณั ฑ์ ภณั ฑ์
จานวนปี
จานวนปี
ทีล่ งลายมื
ทีล่ งลายมื
อชื่อรับอรองใน
ชื่อรับรองใน ไม่มี ไม่มี
งบการเงิ
งบการเงิ
นของบริ
นของบริ
ษัทฯ ษัทฯ

หน้า 6 ของจ
หน้า 6านวน
ของจ6านวน
หน้า 6 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5

1. การเรียกประชุ ม

ข้ อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน

ข้ อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจํานวนหุ น้ ได้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุ ้นไม่นอ้ ยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้าชื่อกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุ มไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อ
ดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้ อ 31. ในการเรี ย กประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ให้ค ณะกรรมการจัดทํา เป็ นหนัง สื อนัดประชุ ม ระบุ ส ถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู้ ือหุ ้นทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุม
ในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ ก็ได้ โดยประกาศให้
ผูถ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้า ณ สํานักงานใหญ่ และสํานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ง ไม่นอ้ ยกว่า 14 วันก่อนวันเริ่ ม
งดรับลงทะเบียนการโอนหุน้
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุมไม่จาํ ต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสํานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยจะจัดประชุม
ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
2. องค์ ประชุ ม
ข้ อ 32. ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ต้องมีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ื อหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม

หน้า 1 ของจํานวน 2 หน้า

ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จํานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่ วม
ประชุ ม ไม่ค รบองค์ป ระชุ ม ตามที่ ก าํ หนดไว้ หากว่า การประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้นได้เ รี ย กนัด เพราะผูถ้ ื อหุ ้น ร้ อ งขอ
การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นร้องขอ ให้นดั
ประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม ในการประชุ มครั้ง
หลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้า
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อ มีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผูถ้ ือหุ ้นคนหนึ่งซึ่ งได้
เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
3. คะแนนเสี ยง
ข้ อ 33. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยให้นบั หุ ้นหนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีก
เสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หุน้ หนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาํ คัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทํา แก้ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่
สํา คัญ การมอบหมายให้บุ คคลอื่ นเข้า จัดการธุ รกิ จของบริ ษ ทั หรื อการรวมกิ จการกับ
บุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การออกหุน้ กูข้ องบริ ษทั
(ช) การควบบริ ษทั
(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิและข้อบังคับของบริ ษทั
ข้ อ 34. การลงคะแนนลับ อาจจะกระทําได้เมื่อมีผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติอนุญาต
หน้า 2 ของจํานวน 2 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
เอกสารและหลักฐานทีต่ ้ องนํามาแสดงในวันประชุ ม
1. การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการฉบับจริ ง หรื อหนังสื อเดินทางฉบับ
จริ ง (กรณี ผถู้ ือหุ น้ เป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่ งแสดงบาร์ โค้ดเลขทะเบียนผูถ้ ือ
หุน้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 11) ซึ่งลงนามเรี ยบร้อยแล้ว เพื่อลงทะเบียน
2. การมอบฉันทะ
โปรดใช้แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2550 เป็ น
แบบที่กาํ หนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นสามารถกําหนดทิศทางการออกเสี ยงในแต่ละเรื่ องได้วา่ เห็น
ด้วย ไม่เห็ นด้วย งดออกเสี ย ง และแยกให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งเลื อกตั้ง กรรมการเป็ น
รายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
ผูร้ ั บ มอบฉันทะนํา ส่ ง หนัง สื อมอบฉันทะ (สิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้วย 8) พร้ อมแบบฟอร์ ม ลงทะเบี ย นซึ่ ง แสดง
บาร์โค้ดเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 11) โดยดําเนินการดังนี้
2.1 กรอกข้อความให้ชดั เจน และลงชื่อในหนังสื อมอบฉันทะ (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
- กรณีบุคคลธรรมดา กรุ ณาแนบสําเนาบัตรประจําตัว/หนังสื อเดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ)
ของผูม้ อบฉันทะ
- กรณีนิติบุคคล กรุ ณาแนบสําเนาหนังสื อรับ รองนิ ติบุ คคล และสําเนาบัตรประจําตัว/หนัง สื อ
เดินทาง (หากเป็ นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจที่ได้ลงนามในหนังสื อมอบฉันทะ
2.2 สําเนาเอกสารตาม 2.1 จะต้องมีการรับรองสําเนา
2.3 หากผูถ้ ือหุ ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
สามารถมอบให้กบั ท่านใดท่านหนึ่งดังต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ
(1) นายอรรถพร ข่ายม่าน
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ
(2) นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรื อ
(3) นายธีระ วิภูชนิน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หรื อ
(4) ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 7
หน้า 1 ของจํานวน 2 หน้า

2.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่ ง หนัง สื อมอบฉันทะและหลัก ฐานไปยัง บริ ษ ทั สยามแม็ค โคร จํา กัด
(มหาชน) สํานักงานใหญ่ แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งอยู่เลขที่
3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร 10240 เพื่อตรวจสอบก่อน
วันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน
3. กรณีผู้เข้ าร่ วมประชุ มมีการแก้ไขคํานําหน้ าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

หน้า 2 ของจํานวน 2 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีเ่ สนอให้ ผ้ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
นายอรรถพร ข่ ายม่ าน
ตาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่อยู่

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
เสนอในการประชุม
นายชวลิต อัตถศาสตร์
ตาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่อยู่

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
เสนอในการประชุม

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
71 ปี
- Former member of the Institute of Chartered
Accountants in Australia
- Associateship in Accounting from Western Australian
Institute of Technology (presently known as Curtin
University of Technology)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
วาระที่ 5

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
67 ปี
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
- เนติบณั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
- เนติบณั ฑิตอังกฤษ Gray’s Inn ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
วาระที่ 5

หน้า 1 ของจานวน 2 หน้า

นายธีระ วิภูชนิน
ตาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่อยู่

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
เสนอในการประชุม
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
ตาแหน่ง
อายุ
ประวัติการศึกษา

ที่อยู่

ส่ วนได้เสี ยในวาระที่
เสนอในการประชุม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
66 ปี
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน Stevens Point ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
วาระที่ 5

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
69 ปี
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ Williams College
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Massachusetts Institute of
Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
เลขที่ 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่
เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
วาระที่ 5

หน้า 2 ของจานวน 2 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8

หน้า 1 ของจานวน 12 หน้า

หน้า 2 ของจานวน 12 หน้า

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์

(2)
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์
(3)

ถนน
จังหวัด

อายุ

อายุ

เสี ยง ดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

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

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

หน้า 3 ของจานวน 12 หน้า

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)
ถนน
จังหวัด

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์

(2)
ถนน
จังหวัด

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์
(3)

ถนน
จังหวัด

อายุ

อายุ

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

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชีของ บริษัท สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อยสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

หน้า 4 ของจานวน 12 หน้า

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ างๆ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
3.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3.2 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลให้ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ประกาศจ่ าย
โดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2558
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกาหนดพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ : นายณรงค์ เจียรวนนท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. ชื่อกรรมการ : นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. ชื่อกรรมการ : นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
4. ชื่อกรรมการ : นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาไรไว้ เป็ นทุนสารอง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

หน้า 5 ของจานวน 12 หน้า

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่
ประชุ มมีการพิจารณาหรื อ ลงมติ ในเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ องที่ ระบุ ไว้ข้างต้น รวมถึ งกรณี ที่ มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อ เพิ่มเติ ม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------------วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

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

---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (custodian) ให้กบั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(2)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
(3)
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดี ยวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจาปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอย
แสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
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เสี ยง
เสี ยง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้
ถือหุ้ น และงบกระแสเงินสด ที่ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบแล้ ว รวมทั้งรายงานผู้สอบบัญชี ของ บริ ษัท สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณารับรองและรับทราบเรื่องต่ างๆ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
3.1 รับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3.2 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลให้ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ประกาศจ่ าย
โดยมติที่ประชุ มคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 6 สิ งหาคม 2558
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้ าดารงตาแหน่ งแทนกรรมการซึ่งถึงกาหนดพ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ : นายณรงค์ เจียรวนนท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. ชื่อกรรมการ : นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
งดออกเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3. ชื่อกรรมการ : นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
4. ชื่อกรรมการ : นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกาไรไว้ เป็ นทุนสารอง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ที่
ประชุ มมีการพิจารณาหรื อ ลงมติ ในเรื่ อ งใดนอกเหนื อ จากเรื่ อ งที่ ระบุ ไว้ข้างต้น รวมถึ งกรณี ที่ มีการแก้ไขเปลี่ ยนแปลงหรื อ เพิ่มเติ ม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิ จการใดที่ผรู้ ั บมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุ มนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู้ ั บมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ ขา้ พเจ้าระบุ ใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
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ผูม้ อบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
)
ผูร้ ับมอบฉันทะ
)

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบ
หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวาสนา ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป
ซอฟเฟอริ น กรุ งเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ประเทศไทย หรื อที่จะพึงเลื่อน
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------------วาระที่
เรื่อง
(ก) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
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แบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี
หากท่านผูถ้ ือหุ ้นมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจําปี 2558 ของบริ ษทั ฯในรู ปแบบของหนังสื อ กรุ ณา
แจ้ง รายละเอียดตามแบบด้านล่างและส่ งมา
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
อีเมล์ :
จดหมาย :

0 2723 1347 / 1768 (สายตรง) หรื อ 0 2723 1000 ต่อ 1347 / 1768
0 2375 2927 และ 0 2374 2406
ir@siammakro.co.th
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุ งเทพมหานคร 10240

เพื่อที่บริ ษทั ฯ จะได้จดั ส่ งรายงานประจําปี ให้ท่านต่อไป
ชื่อ-นามสกุล (ผูถ้ ือหุน้ ) ……………………………………………………….
ที่อยู่

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

หมายเลขโทรศัพท์

……………………………………………………….
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บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
Shareholder’s Registration No.
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Enclosure 11

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

ข้ าพเจ้ า
I/We
อยูบ่ ้ านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
Being a Shareholder of Siam Makro Public Company Limited
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
Holding the total amount of
Shares
หุ้นสามัญ
หุ้น
Ordinary Share

Shares

แบบฟอร์ มลงทะเบียน
Registration Form
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559
The 2016 Annual General Shareholders’ Meeting
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
Siam Makro Public Company Limited
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. (เปิ ดลงทะเบียนเวลา 13.00 น.)
Wednesday, April 20, 2016 at 3.00 p.m. (Open for registration at 1:00 p.m.)
ณ ห้ องวาสนา ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพ
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
at Wassana Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok
92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bangkapi Subdistrict, Huay Kwang District, Bangkok 10320
ข้ าพเจ้ า ..........................................................................................................เป็ น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We
shareholder or proxy holder of
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ...........................................................
Siam Makro Public Company Limited of which the identification number
ได้ มาเข้ าร่วมการประชุมดังกล่าวข้ างต้ น
attend the above mentioned meeting.
ลงชื่อ .............................................................. ผู้เข้ าประชุม
Sign
Meeting Attendant
(…………………………………..……….)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉั นทะ ที่จะมาประชุม โปรดนาเอกสารฉบับนี ม้ า
แสดงต่ อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม สาหรั บผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง กรุ ณาแสดงบัตรประชาชน
ตั ว จริ ง หรื อ บั ต รข้ า ราชการตั ว จริ ง หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางตั ว จริ ง (กรณี ผ้ ู ถื อ หุ้ น ต่ า งประเทศ) พร้ อมกั บ
แบบฟอร์ มลงทะเบียน
For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present this
document to our staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by
themselves, the original of identification card or government official identification card or passport (in case of
foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.

