
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ประจําปี 2563 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.  

ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 

อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ  

แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น. 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดนําแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ดมาในวนัประชุม 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั 

(มหาชน) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จึงไดก้าํหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 และขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นกรุณาศึกษา

รายละเอียดและปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 

*** บริษัทฯ ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้า ร่วมประชุม  ***  



                                                                 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

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

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

 

         วนัท่ี 23 มิถุนายน 2563 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน 

(กรุณานาํมาในวนัประชุม) 

2. นิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ  

3. ขอ้มูลของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4) 

4. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือประจาํปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ

วาระท่ี 6) 

5. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 

6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 

7. วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2562 และรายงาน

ความยัง่ยนืประจาํปี 2562 

8. ขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ภายใตม้าตรการป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

10. เอกสารท่ีตอ้งนาํมาแสดงก่อนเขา้ร่วมการประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 

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

12. แบบสอบถามเพื่อคดักรองโรค COVID-19 

13. แบบแจง้คาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

14. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 2562 และ/หรือ รายงานความยัง่ยนืประจาํปี 2562 

 



                                                                            

หนา้ท่ี 2 ของจาํนวน 15 หนา้ 

 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยาม

แมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 (Record 

Date) ในวนัท่ี 15 มิถุนายน 2563  

บริษทัฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษทัฯ ไดส่้งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ให้แก่

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่

รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้ งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้

ตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงคดัคา้นหรือแกไ้ขรายงานการประชุม และในการกาํหนดระเบียบ

วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพื่อเรียนเชิญให้

ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ ตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดย

เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดมายงับริษทัฯ บริษทัฯ จึงขอแจง้ระเบียบ

วาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษทัพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการดําเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของ

บริษทัฯ ในปี 2562 และการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีดงักล่าว ซ่ึงปรากฏใน

รายงานประจาํปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) เพื่อเสนอให้ท่ีประชุม 

ผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานผลการ

ดาํเนินกิจการของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือ่ผา่นมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

 

 



                                                                            

หนา้ท่ี 3 ของจาํนวน 15 หนา้ 

 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัดและขอ้บังคบับริษัทฯ ผูถื้อหุ้น

จาํเป็นตอ้งพิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และมี

ความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและ

ครบถว้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของ

บริษทัฯ ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย

ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว และ

ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ผลการดาํเนินงานรวม และฐานะทางการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุปมีดงัน้ี 

ผลการดําเนินงานรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 210,627 

กาํไรสุทธิ* (ลา้นบาท) 6,245 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.30 
 

* หมายถึงกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

 

ฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 62,641 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 41,907 

ส่วนของผูถื้อหุน้ - สุทธิ (ลา้นบาท) 20,734 

 



                                                                            

หนา้ท่ี 4 ของจาํนวน 15 หนา้ 

 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงินในรายงานประจาํปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ 

ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือ่ผา่นมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําปี 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไร

สุทธิท่ีหักภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปีตามงบการเงินรวม กรณีไม่มีความจาํเป็นอ่ืนใด โดย

เร่ิมตั้งแต่รอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2537 เป็นตน้ไป 

ในปี 2562 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) ตามงบการเงิน

รวม เป็นจาํนวนเงิน 6,245 ลา้นบาท หรือ 1.30 บาทต่อหุน้ และมีทุนสาํรองตามกฎหมาย ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 240 ลา้นบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิ่มอีก  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจาํนวน 2 คร้ัง รวมในอตัราหุ้นละ 0.96 บาท เป็นจาํนวนเงินประมาณ 4,608 ลา้นบาท 

ซ่ึงเป็นการจ่ายจากผลประกอบการของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงิน

ปันผลร้อยละ 73.8 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 ตามงบการเงินรวม และสอดคลอ้งกับ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลออกเป็น 2 งวด ดงัน้ี 

1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ีหน่ึง ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท จาํนวนเงินรวม

ประมาณ 1,920 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562  

2) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ีสอง ในอตัราหุ้นละ 0.56 บาท จาํนวนเงินรวม

ประมาณ 2,688 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 

2562 ทั้งน้ีเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกบัผูถื้อหุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษัทฯ จากเดิมท่ีกําหนดไวใ้นวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

ออกไปไม่มีกาํหนด  

ดังนั้ น คณะกรรมการบริษทัจึงไม่เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2562 อีก 
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ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 และปี 2561 ท่ีผา่นมา  

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

กาํไรสุทธิสาํหรับปีตามงบ

การเงินรวม1) (ลา้นบาท) 

6,245 5,942 

จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 4,800 4,800 

เงินปันผลต่อหุน้จ่ายจากผล

ประกอบการประจาํปี  

(บาท/หุน้) 

  

0.96 

ประกอบดว้ย 
(1) เงินปันผลระหว่างกาล 

คร้ังท่ีหน่ึง 0.40 บาท/หุน้ 
(2) เงินปันผลระหวา่งกาล 

คร้ังท่ีสอง 0.56 บาท/หุน้ 

0.96 

ประกอบดว้ย 
(1) เงินปันผลระหวา่งกาล 

0.40 บาท/หุน้ 
(2) เงินปันผลงวดสุดทา้ย

ประจาํปี 0.56 บาท/หุน้ 

เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 4,608 4,608 

อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 73.8 77.5 

หมายเหตุ 
1) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือ่ผา่นมติ 

ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ  

วาระที ่4 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2563 

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหก้รรมการออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัประจาํปีในอตัราหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการ

ทั้งหมด กรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ ซ่ึงในการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 มีกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน 

ดงัน้ี 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ  

2. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ  

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 
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4. นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ  รองประธานกรรมการท่ี 2 และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 

5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงาน Group Shared Service 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็น

กรรมการของบริษัทฯ ระหว่างวันท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดย

เผยแพร่รายละเอียดและหลกัเกณฑก์ารเสนอช่ือดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้

ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นราย

ใดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาโดย

พิจารณาเกณฑ์คุณสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงคาํนึงถึงคุณสมบติัตาม

กฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น 

ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 

ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ รวมทั้ ง ผลการปฏิบัติงานในตาํแหน่ง

หนา้ท่ีของกรรมการ และการอุทิศเวลา จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 

เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง รวมทั้งใหด้าํรงตาํแหน่งอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ต่อไปตามเดิม  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลั่นกรอง

คุณสมบัติและความเหมาะสมด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ ง 5 ท่านตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการ

สรรหากรรมการของบริษทัฯ และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการทั้ง 5 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2563 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเดิม

ต่อไปอีกวาระหน่ึง (ขอ้มูลโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3)   
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การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดใน

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 18 ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ

การเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

พึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

วาระที ่5 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 กาํหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ 

ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาซ่ึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวน

แน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และกาํหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป

จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงได ้และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลูกจา้งของ

บริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน หรือ

ผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทั 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดย

คาํนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ไดแ้ก่ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ความสําเร็จใน

การปฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ และปัจจยัแวดลอ้มอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

พิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนขององค์กรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมี

ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน

ใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ สาํหรับปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 



                                                                            

หนา้ท่ี 8 ของจาํนวน 15 หนา้ 

 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

1. ค่าตอบแทนประจํา     

- ประธานกรรมการ 155,000 1,860,000 155,000 1,860,000 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการอิสระ 

140,000 1,680,000 140,000 1,680,000 

- กรรมการตรวจสอบ และ       

กรรมการอิสระ 

115,000 1,380,000 115,000 1,380,000 

- กรรมการ 100,000 1,200,000 100,000 1,200,000 

- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 15,000 180,000 15,000 180,000 

- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 5,000 60,000 5,000 60,000 

2.  เงินโบนัสประจําปี เสนอจ่าย 23.04 ลา้นบาท 

(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 

ของเงินปันผลท่ีจ่าย    

จากกาํไรปี 2562)2) 

23.04 ลา้นบาท 

(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 

ของ เงินปันผลท่ีจ่ายจาก

กาํไรปี 2561) 

3.  สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นสําหรับผลประกอบการ

ประจาํปี 2562 โดยประธานกรรมการเป็นผูพิ้จารณากาํหนดจาํนวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้

กรรมการบริษทัฯ แต่ละคน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน  และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสาํหรับปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 ตามรายละเอียดท่ีได้

แจกแจงไวข้า้งตน้  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือ่ผา่นมติ 

 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม  (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้ งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
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วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุ้น

สามญัประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ใน

การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็น

กรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทัฯ 

ตามท่ีบริษทัฯ ไดเ้ล่ือนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ของบริษทัฯ จากเดิมท่ี

กาํหนดไวใ้นวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกาํหนด ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตอ้งถูกเล่ือนออกไปดว้ยนั้น คณะกรรมการบริษทั โดยอาศยัอาํนาจ

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 28/2563 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2563 ไดมี้

มติแต่งตั้งใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และผูส้อบบญัชี (รายช่ือปรากฏตาม

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) เป็นผูส้อบบญัชีเพื่อทาํการสอบทานงบการเงินของบริษทัฯ งวดไตรมาส 

1 ปี 2563 และให้รายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพร้อมกบัการพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 

และกําหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

(“KPMG”) เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากมีความรู้และความเขา้ใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการ

ทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ รวมทั้งปฏิบติัหนา้ท่ีไดเ้ป็นอยา่งดีมาโดยตลอด 

โดยเม่ือเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการให้บริการ ภาระหน้าท่ีความ

รับผดิชอบ และปริมาณงานซ่ึงเพิ่มข้ึนจากการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทั้งใน

และต่างประเทศ แล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและข้อเสนอของ 

KPMG เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและ

อนุมติัค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 



                                                                            

หนา้ท่ี 10 ของจาํนวน 15 หนา้ 

 

1. แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจาก  บริษัท  เคพี เอ็มจี  ภูมิไชย  สอบบัญชี  จํากัด  ตามรายช่ือ

ดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2563 

1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645  

(ลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2561-2562 รวม 2 ปี) 

2) นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  

(ลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี) 

3) นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 

(ไม่เคยลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ)  

ทั้ งน้ี บริษัทท่ีเป็นสํานักงานสอบบัญชีและผูส้อบบัญชีตามรายช่ือดังกล่าว ไม่มี

ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสีย กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว (ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือ

ประจาํปี 2563 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4) อน่ึง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตาม

รายช่ือขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบ

บญัชี จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้

2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็น

จาํนวนเงิน 7,170,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากค่าสอบบญัชีในปี 2562 ในอตัราร้อยละ 5.1 

เน่ืองจากบริษทัฯ มีบริษทัย่อยเพิ่มข้ึน ประกอบกบัในรอบปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยมีการขยายธุรกิจและสาขาทั้งในและต่างประเทศ ผูส้อบบญัชีจึงมีภาระและ

หนา้ท่ีความรับผดิชอบเพิ่มข้ึนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย: บาท 

ประเภทค่าตอบแทน 

 

ปี 2563 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 

 

เพิม่ขึน้ (%) 

 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ 7,170,000 6,820,000 5.1 

หมายเหตุ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 

1. ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้ 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ค่าบริการอ่ืน (Non-audit 

fee) และค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้ และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงใน

ระหวา่งการตรวจสอบซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 



                                                                            

หนา้ท่ี 11 ของจาํนวน 15 หนา้ 

 

- สําหรับบริษทัย่อยท่ีตั้ งอยู่ในประเทศเมียนมา จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง กมัพูชา และ สหรัฐอาหรับ 

เอมิเรตส์ ณ ปัจจุบันยงัใช้ผูส้อบบัญชีท้องถ่ินอยู่ เน่ืองจากข้อจาํกัดทางด้านภาษา อย่างไรก็ดี 

คณะกรรมการบริษทัจะกาํกบัดูแลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือ่ผา่นมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

ของบริษัทฯ ข้อ 3  

วาระที ่7.1  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดว่า บริษทัมีอาํนาจกระทาํการใดๆ 

ภายในขอบเขตแห่งวตัถุประสงคข์องบริษทั ดงันั้นหากบริษทัตอ้งการประกอบกิจการคา้

เพิ่มเติมจากวตัถุประสงคท่ี์จดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขวตัถุประสงค ์ 

เน่ืองดว้ย วตัถุประสงคข์องบริษทัตามท่ีระบุในหนังสือรับรองของบริษทัฯ ในปัจจุบนัยงั

ไม่ครอบคลุมการคา้สินค้าบางรายการท่ีเป็นสินคา้ท่ีต้องข้ึนทะเบียนเป็นผูน้ําเข้าตาม

ประกาศกระทรวงพาณิชย ์บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ให้

ชดัเจน เพื่อใหค้รอบคลุมการประกอบธุรกิจหรือการคา้สินคา้ดงักล่าว อีกทั้งเพื่อรองรับการ

ลงทุน และกิจการท่ีบริษทัฯ อาจจะดาํเนินการในอนาคต 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัในหนงัสือรับรองของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

1. อนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความในวตัถุประสงคข์องบริษทั ขอ้ 7 และ ขอ้ 8 โดยแกไ้ข

เพิ่มเติมขอ้ความท่ีขีดเสน้ใต ้ดงัน้ี 

“(7) ประกอบกิจการคา้ ขา้ว ผลิตภณัฑ์ขา้ว มนัสําปะหลงั ผลิตภณัฑ์มนัสําปะหลงั 

ขา้วโพด งา ถัว่ พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย คร่ัง ละหุ่ง ไม ้ยาง ผกั ผลไม ้ของป่า สมุนไพร 

หนังสัตว ์เขาสัตว ์สัตวมี์ชีวิต เน้ือสัตวช์าํแหละ เคร่ืองในสัตว ์เคร่ืองในสุกร นํ้ าตาล 

อาหารสตัว ์และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด” 



                                                                            

หนา้ท่ี 12 ของจาํนวน 15 หนา้ 

 

“(8) ประกอบกิจการคา้ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 

เคร่ืองกาํเนิด และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เตา

รีดไฟฟ้า เคร่ืองสูบนํ้ า เคร่ืองทาํความร้อน เคร่ืองทาํความเยน็ เคร่ืองครัว เคร่ืองเหล็ก 

เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองสุขภณัฑ์ เคร่ืองเคหภณัฑ์ เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟต์แวร์ 

เคร่ืองบนัทึกมูลค่าของสินคา้หรือบริการไวใ้นบตัร ระบบในการหกัชาํระหน้ี เคร่ืองรับ

ชาํระเงิน เคร่ืองหกับญัชี เคร่ืองฝากเงิน เคร่ืองถอนเงิน เคร่ืองอ่านบตัร เคร่ืองสอดบตัร 

เคร่ืองส่งบตัร เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองทาํบญัชี เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองวิทยุ โทรทศัน์ 

เคร่ืองรับส่งวิทยทุุกชนิด เคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองเรดาร์ เคร่ืองโซน่า เคร่ืองเลเซอร์ 

เคร่ืองเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ เคร่ืองทาํนํ้ าร้อน เคร่ืองควบคุมความช้ืน  เคร่ืองส่ือสาร

โทรคมนาคม หลอดไฟ เคร่ืองพิมพ์สามมิติ รวมทั้ งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินคา้

ดงักล่าวขา้งตน้” 

2. อนุมติัการเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์อ้ 65 และ ขอ้ 66 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

“(65) ให้บริการวิศวกรรมการออกแบบ การจดัหาอุปกรณ์และการรวมระบบ การ

ติดตั้ง การดาํเนินการและการบาํรุงรักษา การเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิค หรือบริการอ่ืน

สาํหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีมีอยู่ใน

ธรรมชาติ หรือพลงังานท่ีสามารถผลิตทดแทนไดใ้หม่ อาทิเช่น พลงังานแสงอาทิตย ์

พลงังานลม พลงังานนํ้า พลงังานจากก๊าซชีวภาพ พลงังานจากชีวมวล พลงังานจากขยะ 

เป็นตน้ หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบัโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังาน

หมุนเวียนต่าง ๆ เป็นตน้” 

“(66) ประกอบกิจการผลิตและจาํหน่ายกระแสไฟฟ้า พฒันาและจาํหน่าย โอนสิทธิ

ต่างๆ  ท่ีเก่ียวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซ่ึงเป็น

พลงังานท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลงังานท่ีสามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น 

พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานจากก๊าซชีวภาพ พลงังานจาก 

ชีวมวล พลงังานจากขยะ เป็นตน้” 

3. อนุมติัการมอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – 

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 

และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร มีอาํนาจในการแกไ้ข

และ/หรือเพิ่มเติมถอ้ยคาํ หรือ ขอ้ความในเอกสาร และ/หรือคาํขอต่างๆ ในการยื่นจด

ทะเบียนแกไ้ข/เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั รวมถึงดาํเนินการต่างๆ ท่ีจาํเป็นตาม

คาํสั่ง คาํแนะนาํ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
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พาณิชย ์หรือเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนดงักล่าว

สาํเร็จเสร็จส้ิน 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือ่ผา่นมติ 

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่7.2  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กาํหนดว่าการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ี

ปรากฏในวาระท่ี 7.1 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษทัฯ ขอ้ 3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จากเดิม 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจาํนวน 64 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจาํนวน 66 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระน้ี เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซักถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุ้น และไม่ควรพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

อีกในวาระน้ี เน่ืองจากตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษทัจดทะเบียน และ

โครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควร

พิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเป็น

ธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ในวันศุกร์ที่  24 

กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนช่ัน ช้ัน 4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธารา

พฒันาการ เลขที่ 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยบริษทัฯ จะเปิด

ใหล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป   

ดว้ยความห่วงใยในความปลอดภยัและสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและทีมงานผูจ้ดัประชุมทุกฝ่าย 

และเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัมาตรการและแนวทางท่ีส่วน

ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดก้าํหนดข้ึนเก่ียวกบัการจดัประชุมและกิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นการรวมตวั

กนัของคนหมู่มาก บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ภายใต้

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด

ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 ซ่ึงการดาํเนินการตามมาตรการดังกล่าวส่งผลให้มีกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ 

เพิ่มข้ึนจากเดิม และอาจทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าท่ีควร และตอ้งมีการเวน้ระยะห่างใน

ทุกจุด จึงทาํให้มีขอ้จาํกดัดา้นสถานท่ี โดยห้องประชุมจะสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดไ้ม่เกิน 80 ท่ีนัง่ 

และบริเวณท่ีนัง่เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมสามารถรองรับไดไ้ม่เกิน 20 ท่ีนัง่  

ดงันั้น บริษทัฯ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเขา้สถานท่ีจดัประชุมหรือเขา้ร่วมประชุมในห้องประชุม

ทุกกรณี และขอสนบัสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายช่ือท่ีระบุในส่ิงท่ีส่งมา

ด้วย 6 แทนการเขา้ประชุมด้วยตนเอง ซ่ึงท่านสามารถลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ได้โดยเลือกใช้

หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 11 และกรุณานาํส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวพร้อมเอกสาร

ประกอบการมอบฉนัทะมายงับริษทัฯ โดยมีกาํหนดปิดรับเอกสารภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

นอกจากน้ี เพื่อสุขอนามยัและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษทัฯ จะงดการจดัเตรียม

อุปกรณ์หรือบริการดา้นต่าง ๆ ในวนัประชุม อาทิ 
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หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ 
1. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย และหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เช่น พ.ร.บ.บริษทัมหาชน

จ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
2. มีความหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตลอดจนเพศและอายุ
3. มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้

ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได้
4. พิจารณาจ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง

นอ้ย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบติัตามท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด
และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่วนของกรรมการอิสระเพียงพอท่ีจะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุลการท างานของคณะกรรมการ การด าเนินงานของผูบ้ริหาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ทุกรายไดเ้ท่าเทียมกนั

5. การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 
1. บริษทัฯ เปิดโอกาสในการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้

รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์ของบริษทัฯ ก่อนวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 โดยรายละเอียดเป็นไปตามหวัขอ้การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั
อยา่งเป็นธรรม

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู้ ความสามารถท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ และน าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัฯ
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริษทัฯ จะเป็นผูเ้สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมติั การลงมติเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดใน
ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัน้ี
(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ
(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตามขอ้ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั
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ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขม้งวดกว่า
ขอ้ก าหนด ขั้นต ่าท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในเร่ืองการถือหุน้ตามขอ้ 1โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า 
หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่  
2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของ
ส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น 
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจ
ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทั
ยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ี
มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ ผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านัก
งานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย  เวน้แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทั
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง 
พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการ
ของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
10. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี  

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหต้ดัสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้
มีอ  านาจควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษทัฯ 
อาจพิจารณาผอ่นผนัใหไ้ดห้ากเห็นวา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและ
การให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้  
(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติั

ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการเสนอใหมี้การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
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ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 คน 

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์  

อายุ: 53 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการ และประธานกรรมการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ/ผู้บริหาร: เป็นนอ้งชายของนายณรงค ์เจียรวนนท ์(กรรมการ) 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 18 กุมภาพนัธ์ 2563 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ: 5 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจและการเงิน มหาวทิยาลยับอสตนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการตลาด 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
    ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD): 

 ปี 2554 Director Accreditation Program (DAP) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

4 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

11 แห่ง 
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ประสบการณ์การท างาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
ก.พ. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2562 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ บริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ

บริหาร 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

2542 - 2560 กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
ประธานคณะผูบ้ริหาร 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 

2562 - ปัจจุบนั ประธานสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งประเทศไทย 

สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

2562  - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริม

ความร่วมมือภาคสังคม 
มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจกัรี 

2561 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2560 - ปัจจุบนั ประธาน สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสารแห่งประเทศไทย 
2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สภามหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
2560 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา หอการคา้ไทย 
2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะผูบ้ริหาร บริษทั เครือเจริญโภคภณัฑ ์จ ากดั  
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ประชารัฐรักสามคัคี (ประเทศไทย) จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการ โครงการโกลบอลคอมแพก็ประเทศไทย  

องคก์ารสหประชาชาติ 
2558 - ปัจจุบนั นายกสมาคม โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์

ชุดท่ี 12 
2558  กรรมการท่ีปรึกษา One Young World Summit 2015 

 

 
 



หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 12 หนา้ 

การเข้าประชุมในปี 2562: N/A 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย: ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 



หนา้ท่ี 4 ของจ านวน 12 หนา้ 

2. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช

อายุ: 72 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการ  
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: 200 หุน้ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 7 พฤษภาคม 2531 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ: 32 ปี 2 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and Management, Oklahoma 

State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD): 

 ปี 2551  Role of the Compensation Committee 
 ปี 2547   Director Certification Program (DCP) 
 ปี 2547   Finance for non-finance director 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 



  

หนา้ท่ี 5 ของจ านวน 12 หนา้ 

 

ประสบการณ์การท างาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
2553 - ปัจจุบนั   กรรมการ  บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2531 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2553 - พ.ย. 2559 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2552  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2550 - 2553  กรรมการอิสระ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2531 - 2550  กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- - - 

 

การเข้าประชุมในปี 2562: ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี                 1/1 คร้ัง           
ประชุมคณะกรรมการ                              6/6 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย: ไม่มี 

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 

 

  



  

หนา้ท่ี 6 ของจ านวน 12 หนา้ 

3. นายพทิยา เจียรวสิิฐกุล   

 

อายุ: 65 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2556 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ: 7 ปี 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษัทไทย (IOD): 

 ปี 2543  Director Certification Program (DCP)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

15 แห่ง 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
2556 - ปัจจุบนั   รองประธานกรรมการบริหาร/ 

กรรมการ 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2556 - 2558 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2542 - 2556 กรรมการ/ รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

 



  

หนา้ท่ี 7 ของจ านวน 12 หนา้ 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
ปัจจุบนั  กรรมการสภา สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จ ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ปัญญธารา จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศึกษาภิวฒัน์ จ  ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ออลล ์นาว แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ออลล ์นาว โลจิสติกส์ จ  ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ  ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคาน์เตอร์เซอร์วสิ จ  ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั ซีพีแรม จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จ  ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั โอเอชที จ ากดั 
ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ ากดั 

 

การเข้าประชุมในปี 2562: ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี                 1/1 คร้ัง           
ประชุมคณะกรรมการ                              6/6 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย: ไม่มี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
  
 
 
 

 



  

หนา้ท่ี 8 ของจ านวน 12 หนา้ 

4. นางสุชาดา อทิธิจารุกุล  

 

 

อายุ: 67 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ต าแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร -  

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 29 สิงหาคม 2539 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ: 23 ปี 11 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษัทไทย (IOD): 

 ปี 2546 Director Certification Program (DCP)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

15 แห่ง 

ประสบการณ์การท างาน 
ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ

สยามแมค็โคร 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการท่ี 2 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
มี.ค. 2560 - ม.ค. 
2561 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ             
แมค็โคร 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2553 - ก.พ. 2560 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 



  

หนา้ท่ี 9 ของจ านวน 12 หนา้ 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
2544 - 2556 รองประธานกรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ ARO Commercial Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Indoguna (Cambodia) Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Indoguna (Singapore) Pte Ltd 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Indoguna Dubai LLC 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Indoguna Lordly Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Just Meat Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ CP Wholesale India Private Limited 
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ Makro (Cambodia) Company Limited 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั  
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ ARO Company Limited  
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั  กรรมการ Indoguna Vina Food Service Company Limited  
2548 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ  ากดั 

 

การเข้าประชุมในปี 2562: ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี                   1/1 คร้ัง           
ประชุมคณะกรรมการ                                6/6 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย: ไม่มี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 

 

 

 

 

 



  

หนา้ท่ี 10 ของจ านวน 12 หนา้ 

5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

 

 

 

อายุ: 64 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ต าแหน่ง กรรมการ และรองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 

สายงาน Group Shared Service 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 ธนัวาคม 2547 
จ านวนปีทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ: 15 ปี 7 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษัทไทย (IOD): 

 ปี 2548  Director Accreditation Program (DAP) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

17 แห่ง 

 

  
  



  

หนา้ท่ี 11 ของจ านวน 12 หนา้ 

ประสบการณ์การท างาน 
ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
ม.ค. 2561 - ก.พ. 2563 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ

สยามแมค็โคร สายงานบริหารการเงิน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจ

แมค็โคร สายงานบริหารการเงินและ
หน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2553 - ก.พ. 2560 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงาน
บริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
มี.ค.2562 - ปัจจุบนั ประธาน Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket 

Company Limited 
ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการ ARO Commercial Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Indoguna (Cambodia) Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Indoguna (Singapore) Pte Ltd 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Indoguna Dubai LLC 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Indoguna Lordly Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Just Meat Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ CP Wholesale India Private Limited 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการ Makro (Cambodia) Company Limited 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โปรมาร์ท จ ากดั 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เจริญโภคภณัฑ ์แคปปิตอล จ ากดั 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ ARO Company Limited 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั แมค็โคร อาร์โอเอช จ ากดั 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการ Indoguna Vina Food Service Company Limited 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จ  ากดั 

 
 



  

หนา้ท่ี 12 ของจ านวน 12 หนา้ 

การเข้าประชุมในปี 2562: ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี                  1/1 คร้ัง           
ประชุมคณะกรรมการ                               6/6 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย: ไม่มี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 

 

 



                                                                                                                               ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ ประจ าปี 2563 

  นางสาวสุจติรา มะเสนา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี 

  
ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมส่ีวน
ได้เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ 
บริษทัย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ  ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2375 
โทรสาร 0-2677-2222 
อเีมล sujitra@kpmg.co.th  

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้ งบริษัท
ระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจ
ต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ท่ี
หลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมีประสบการณ์ดงัน้ี 

- เคยไปท างานท่ี KPMG LLP ส านักงาน มิลวอกี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- เคยเป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ 
(มหาชน) จ ากดั 

- มี ป ร ะสบกา ร ณ์ ในด้านประส านง านกับ  KPMG ใน
ต่างประเทศเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

2 ปี (ปี 2561 - 2562) 

mailto:sujitra@kpmg.co.th


  

หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

 
 
 
 

นายเจริญ ผู้สัมฤทธ์ิเลศิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นเวลามากกวา่ 30 ปี 

ต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมส่ีวน
ได้เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ 
บริษทัย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ  ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2130 
โทรสาร 0-2677-2222 
อเีมล charoen@kpmg.co.th  

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- หลกัสูตรผูบ้ริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์/ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ดา้นสอบบญัชีและให้ค าปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย 
รวมทั้งบริษทัระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นส่วนหน่ึงของทีม
ต่างประเทศในการตรวจสอบงบการเงินกลุ่มลูกคา้ในประเทศท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ และเป็น     ผูป้ระสานงานใน
การตรวจสอบธุรกิจต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทยและแถบเอเชีย
แปซิฟิก และให้ค าแนะน าเก่ียวกบัปัญหาในการตรวจสอบงบการเงิน
และเร่ืองขอ้มูลงบประมาณของลูกคา้ ทั้งยงัมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษา
เก่ียวกบัเร่ืองการควบกิจการหรือการซ้ือกิจการอีกดว้ย 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

4 ปี (ปี 2557 - 2560) 

 

mailto:charoen@kpmg.co.th


  

หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

 
 
 
 

นางมญัชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นเวลามากกวา่ 20 ปี 

ต าแหน่ง กรรมการบริหาร 
ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมส่ีวน
ได้เสียของผู้สอบบัญชีกบับริษัท/ 
บริษทัย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือ  ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบับุคคล
ดงักล่าว 

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2677-2379 
โทรสาร 0-2677-2222 
อเีมล munchupa@kpmg.co.th  

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 
- ปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (บธ.ม.) 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

ประสบการณ์ท างาน มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้ งบริษัท
ระหว่างประเทศและบริษทัท่ีไดรั้บการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเป็นผูป้ระสานงานในการตรวจสอบธุรกิจ
ต่างชาติท่ีท าธุรกิจในประเทศไทย อีกทั้งดูแลธุรกิจของกลุ่มลูกค้าท่ี
หลากหลายท่ีมีอยูท่ ัว่โลก นอกจากนั้น ยงัมีประสบการณ์ดงัน้ี 
- เคยไปท างานท่ี KPMG LLP ส านกังานโคลมับสั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- เคยเป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน)  

- มีประสบการณ์ในดา้นประสานงานกบั KPMG ในต่างประเทศเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

ไม่มี 

 

mailto:munchupa@kpmg.co.th


ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือ
หลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนั
ท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุ
เร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ผูถื้อหุ้น
ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเอง
ก็ได ้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามขา้งตน้คร้ัง
ใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถื้อหุ้นตาม
วรรคสามขา้งตน้ ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้น
ใหแ้ก่บริษทั 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่น้อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และ
โฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุ้นแต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได ้โดย
ประกาศให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่ง ไม่น้อย
กวา่ 14 วนัก่อนวนัเร่ิมงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมไม่จ  าตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั โดยจะ
จดัประชุม ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 



  
                                                                           

หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

2. องค์ประชุม 

ข้อ 32. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า     
25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 
ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาเขา้ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ
หุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อ
หุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนั
ประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่
อยูใ่นท่ีประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชุม
เลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

3. คะแนนเสียง 

ข้อ 33. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น     
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยใหน้บัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง 

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

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ช) การควบบริษทั 



  
                                                                           

หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

(ซ) การเลิกบริษทั 
(ฌ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  

ข้อ 34. การลงคะแนนลบั อาจจะกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติอนุญาต 

4. วาระการประชุม 

ข้อ 35. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 
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หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

ทีอ่ยู่ การมส่ีวนได้เสียพเิศษ* 
ในวาระทีเ่สนอ 

1. นายโชต ิโภควนิช กรรมการอิสระ  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

78 

1468 ถนนพฒันาการ 
แขวงพฒันาการ 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 

ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ในทุกวาระ 

2. ศ. (พเิศษ) เรวตั ฉ ่าเฉลมิ กรรมการอิสระ และ 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

76 

3. นางกรรณิการ์ งามโสภ ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 64 

4. นายจกัร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

62 

5. ศ. (พเิศษ) ประสพสุข 
บุญเดช 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

75 

 

หมายเหต ุ รายละเอียดประวติัของกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หวัขอ้คณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัฯ 

*  การมีส่วนไดเ้สียพิเศษตามท่ีก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยขอ้มูลเฉพาะกรรมการอิสระ 
ท่ีบริษทัฯ เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นวา่มีส่วนไดเ้สียพิเศษใดๆ ในวาระการประชุมผูถื้อหุ้น 
คร้ังนั้นหรือไม่ เช่น การไดรั้บค่าตอบแทนในอตัราพิเศษหรือในรูปแบบอ่ืนท่ีแตกต่างจากกรรมการรายอ่ืน 
หรือ มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเน่ืองจากเป็นผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง เป็นตน้ 

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

วธีิสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 และรายงานความยัง่ยืนประจําปี 2562 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและ
รายงานประจ าปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกนโดยใชก้ลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไปท่ี QR Code  

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้นเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจ าปี  

หมายเหตุ: กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) ปรากฏบนหน้าจอ ผูถื้อหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก 
แอปพลิเคชนั (Application) อ่ืน ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็นตน้  
 
สําหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line  

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

2. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 
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หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ภายใต้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 

ดว้ยความห่วงใยในความปลอดภยัและสุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุม (“ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม”) พนักงาน และทีมงานผูจ้ดัประชุมทุกฝ่าย บริษทัฯ จึงได้ก าหนดขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
มาตรการ ค าแนะน า และแนวทางของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จึงส่งผลให้มีกระบวนการ
และขั้นตอนเพิ่มข้ึนจากปกติ และอาจท าให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวกเท่าท่ีควร อย่างไรก็ดี  
บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีท่ีสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงไป หรือมีขอ้ก าหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดั
ประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนขอ้ปฏิบติัดงักล่าว และจะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.siammakro.co.th ต่อไป 

ข้อพงึรับทราบและการเตรียมการก่อนวนัประชุม 
1. บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้อยา่งน้อย 

30 วนัก่อนวนัประชุมทางเว็บไซต์ของบริษทั www.siammakro.co.th เพื่อให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาเพียงพอใน
การศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 

2. บริษทัฯ ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายช่ือท่ีระบุในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 แทน
การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดจากการรวมตวักนัของคนจ านวนมาก โดยส่งหนงัสือ
มอบฉนัทะท่ีแสดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไวแ้ลว้ (โปรดเลือกใชห้นงัสือมอบ
ฉันทะ แบบ ข. ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 11) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2563  ตามรายละเอียดในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10  

3. ผูถื้อหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยกรอกแบบแจง้ค าถามล่วงหนา้ ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
13 และส่งมายงับริษทัฯ ตามช่องทางท่ีก าหนด ภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

4. ดว้ยขอ้จ ากดัของสถานท่ีจดัประชุมท่ีตอ้งจดัให้มีการเวน้ระยะห่างในทุกจุด บริษทัฯ จึงไม่อนุญาตให้มี
ผูติ้ดตามเขา้สถานท่ีจดัประชุมและเขา้ร่วมประชุมในหอ้งประชุมทุกกรณี 

5. บริษทัฯ ของดใหบ้ริการอาหารวา่ง ชา กาแฟ และเคร่ืองด่ืมแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยจะมีน ้าด่ืมบรรจุขวดไว้
บริการในบริเวณท่ีนัง่พกัก่อนการประชุมเท่านั้น และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมงดการน าอาหารใดๆ 
จากภายนอกเขา้มารับประทานภายในบริเวณสถานท่ีจดัประชุม (ยกเวน้น ้าด่ืมเท่านั้น) 

6. บริษทัฯ ของดแจกรายงานประจ าปี 2562 และรายงานความอยา่งย ัง่ยืนปี 2562 ในแบบรูปเล่มในวนัประชุม 
ทั้งน้ี เพื่อลดความเส่ียงจากการสัมผสัส่ิงของร่วมกบัผูอ่ื้น โดยผูถื้อหุ้นสามารถแจง้ความประสงค์ในการ
ขอรับรายงานดงักล่าวได ้โดยกรอกแบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2562 และ/หรือรายงานความย ัง่ยืน
ประจ าปี 2562 ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 14 และส่งมายงับริษทัฯ ตามช่องทางท่ีก าหนด หรือส่งมอบใหเ้จา้หนา้ท่ี 
ณ จุดลงทะเบียนในวนัประชุม 

http://www.siammakro.co.th/
http://www.siammakro.co.th/


  
                          

หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

7. บริษทัฯ จดัใหมี้การท าความสะอาดสถานท่ีจดัประชุม รวมถึงอุปกรณ์และบริเวณท่ีเป็นจุดสัมผสัต่างๆ ท่ีมี
การใชง้านร่วมกนั เช่น ห้องสุขา ปุ่มกดลิฟต ์และท่ีจบัประตู เป็นตน้ ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือก่อนวนัประชุมและ
ในวนัประชุมอยา่งสม ่าเสมอ 

8. บริษทัฯ จดัเตรียมสเปรย ์/ เจลแอลกอฮอล์ไวใ้นจุดต่างๆ อยา่งเพียงพอ เช่น บริเวณทางเขา้อาคาร ทางข้ึน
ลิฟต ์จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และบริเวณหอ้งประชุม  

ข้อพงึปฏิบัติในวนัประชุม 
1. บริษทัฯ จดัตั้งจุดตรวจคดักรองบริเวณทางเขา้อาคาร โดยจะมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผูท่ี้เขา้อาคารทุก

คน และขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีอาการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ีเขา้ภายในอาคาร 
1.1 ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป 
1.2 ผูท่ี้มีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจบ็คอ หรือมีน ้ามูก หรือจาม หรือหายใจเหน่ือยหอบ 

2. บริษทัฯ จดัให้มีพยาบาลเพื่อให้ค  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยสามารถวินิจฉัยอาการในเบ้ืองตน้ 
ใหบ้ริการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ผูป่้วย และแยกผูป่้วยออกจากการประชุม  

3. ผูท่ี้อยูใ่นอาคารจดัประชุมทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา 
4. การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ตลอดจนการจดัเกา้อ้ีท่ีนัง่พกัส ารอง จะเวน้

ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร 
5. บริษทัฯ จดัท่ีนั่งในห้องประชุมโดยเวน้ระยะห่างระหว่างเก้าอ้ีอย่างน้อย 1 เมตร และสามารถรองรับ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดป้ระมาณ 80 ท่ีนัง่  
6. ในกรณีท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกินกว่าจ านวนท่ีนัง่ท่ีจดัเตรียมไวใ้นห้องประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมท่ีนั่ง

ส าหรับรับชมการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมซ่ึงสามารถรองรับไดไ้ม่เกิน 20 ท่ีนัง่  
7. ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ห้องประชุมไดเ้น่ืองจากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกินกวา่จ านวนท่ีนัง่ท่ีบริษทัฯ 

จดัเตรียมไว ้ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิในเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได ้โดย 
7.1 ลงทะเบียนเขา้ประชุมดว้ยตนเองและส่งบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หนา้ท่ีบริเวณหนา้ห้องประชุมเพื่อ

ลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ หรือ 
7.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนและลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

ของท่านโดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. ท่ีบริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้หใ้นวนัประชุม  
8. บริษทัฯ จะจดัการประชุมให้เป็นไปด้วยความกระชับ และให้เสร็จส้ินภายในเวลาไม่เกิน 1.5 ชั่วโมง

โดยประมาณ ทั้งน้ี เพื่อสุขอนามยัของผูอ้ยูใ่นหอ้งประชุมทุกคน 
9. บริษทัฯ งดจดัไมโครโฟนส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีขอ้ซักถาม ขอ้คิดเห็น หรือ

ขอ้เสนอแนะ กรุณาเขียนลงในแบบฟอร์มท่ีบริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้ห้ในวนัประชุมและส่งให้เจา้หนา้ท่ีของ 
บริษทัฯ ท่ีจุดลงทะเบียน หรือในห้องประชุม โดยบริษทัฯ จะน าค าถามท่ีไดรั้บล่วงหนา้และค าถามท่ีไดรั้บ
ในวนัประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระการประชุมท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น 
ส าหรับค าถาม ขอ้คิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอ่ืนท่ีไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษทัฯ จะน ามาสรุปและ
เผยแพร่ไวใ้นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุม ซ่ึงเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบั
จากวนัประชุม 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
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แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 
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เอกสารทีต้่องน ามาแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ซ่ึงผูถื้อหุน้ลงนามแลว้ 
(2) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของผูถื้อหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น  

บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือ หนงัสือเดินทาง และหากมีการ
เปล่ียนช่ือ-นามสกุล ใหแ้สดงหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 นิติบุคคล โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจ) 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ซ่ึงผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจ) ลงนามแลว้ 
(2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง

โดยผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจ) ท่ีมาดว้ยตนเอง และมีขอ้ความแสดงให้เห็นวา่ผูแ้ทน
นิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจ) ท่ีมาประชุมนั้นเป็นผูมี้อ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็น 
ผูถื้อหุน้ 

(3) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูมี้อ านาจ) 

2. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม 
2.1  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงนามแลว้ 
(2) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซ่ึงได้

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ตามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉนัทะซ่ึงผูม้อบฉนัทะได้

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.2  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงนามแลว้ 
(2) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซ่ึงได้

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และผูรั้บมอบฉนัทะ 

(3) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี) ซ่ึงลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง
โดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) โดยตอ้งมีขอ้ความแสดง
ให้เห็นวา่บุคคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉันทะในหนงัสือมอบฉนัทะนั้นเป็นผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

(4) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ตามขอ้ 1.1 (2) ของผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคลซ่ึงบุคคลดงักล่าวไดล้งนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 



  
                                                                           

หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

(5) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

2.3  กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ ตามรายช่ือท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1)  
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ซ่ึงเลือก

กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะและไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 2.1 (3)  
(4) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบุคคล ใหใ้ชเ้อกสารตามขอ้ 2.2 (3) และ 2.2 (4) 

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 

(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ซ่ึงผูรั้บมอบฉนัทะลงนามแลว้ 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. ตามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือนดัประชุม ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบุคคล ตามขอ้ 1.2 หรือ 2.2 แลว้แต่กรณี 
(4) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูล้งลายมือช่ือใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(5) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย 
และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล  

 

หมายเหต ุ
1.  กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีก าหนดมายงั

บริษทัฯ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซ่ึงบริษทัฯ จดัส่งให้พร้อมหนงัสือนดัประชุม (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายงับริษทั สยาม
แมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 ก าหนดปิดรับเอกสารในวนัที ่
22 กรกฎาคม 2563 

2.  ผูถื้อหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนได ้ยกเวน้ Custodian 
ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศไดแ้ต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ตามหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ค. 

3. กรุณาปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะ ทั้งน้ี บริษทัฯ อ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่
ผูรั้บมอบฉนัทะ ณ จุดลงทะเบียน  

4. กรณีนิติบุคคล หากผูล้งนามในหนงัสือมอบอ านาจ หรือหนงัสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามตามหนงัสือ
รับรองนิติบุคคล ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานหนังสือมอบอ านาจทุกทอดตลอดสายท่ีระบุให้บุคคลท่ีมาประชุม  
มีสิทธิเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล  
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หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 1 หนา้ 
 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  

----------------------  
     เขียนท่ี       

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2)  เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
                                  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ  

นายโชติ โภควนิช อาย ุ78 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ  

ศ. (พเิศษ) เรวัต ฉ ่าเฉลมิ อาย ุ76 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นางกรรณิการ์ งามโสภี อาย ุ64 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ62 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

ศ. (พเิศษ) ประสพสุข บุญเดช อาย ุ75 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคาร
ธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
หมายเหตุ  
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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หนา้ 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

 
 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

----------------------  
     เขียนท่ี       

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  
 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้      

                                  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ  

นายโชติ โภควนิช อาย ุ78 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ  

ศ. (พเิศษ) เรวัต ฉ ่าเฉลมิ อาย ุ76 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นางกรรณิการ์ งามโสภี อาย ุ64 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ62 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

ศ. (พเิศษ) ประสพสุข บุญเดช อาย ุ75 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคาร
ธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่3  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



   

หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 

 
 วาระที ่4  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ช่ือกรรมการ : นายศุภชยั เจียรวนนท ์  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 2. ช่ือกรรมการ : ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 3. ช่ือกรรมการ : นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 4. ช่ือกรรมการ : นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 5. ช่ือกรรมการ : นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
 วาระที ่7.1 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 7.2 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 



   

หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

 

หมายเหตุ  

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ 
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ในวันศุกร์ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4                              

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------  
  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

----------------------  
     เขียนท่ี       

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

อยูบ่า้นเลขท่ี  ถนน   ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต   จงัหวดั   รหสัไปรษณีย ์     

 ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ (custodian) ใหก้บั      
ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทั้งส้ินรวม   หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง ดงัน้ี  

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้      
                                  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           

ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    หรือ  

นายโชติ โภควนิช อาย ุ78 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ  

ศ. (พเิศษ) เรวัต ฉ ่าเฉลมิ อาย ุ76 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นางกรรณิการ์ งามโสภี อาย ุ64 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ62 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

ศ. (พเิศษ) ประสพสุข บุญเดช อาย ุ75 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี  2563 ในวันศุกร์ท่ี  24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)                                   
อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



  

หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 4 หนา้ 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่3  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

 วาระที ่4  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ช่ือกรรมการ : นายศุภชยั เจียรวนนท ์  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 2. ช่ือกรรมการ : ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 3. ช่ือกรรมการ : นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 4. ช่ือกรรมการ : นางสุชาดา อิทธิจารุกุล 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 5. ช่ือกรรมการ : นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่5   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2563 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

 วาระที่ 7.1  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่ 7.2 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 



  

หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

 วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

หมายเหตุ  
1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. น้ีใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
 คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ใหเ้ท่านั้น 
2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะคือ 
 (1)  หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2)  หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4.  วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อ
 แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
  



  

หนา้ท่ี 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2563 ในวันศุกร์ท่ี  24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4                               

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

----------------------  
  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง         
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

  วาระที ่  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 12 

หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

แบบสอบถามเพ่ือการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
 

แบบสอบถามฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
เพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อเป็นขอ้มูลในการติดต่อ
กลบักรณีฉุกเฉิน  

บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะ) ทุกท่าน กรุณา
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และน าส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี ณ จุดคดักรองในวนัประชุม  

ช่ือ-นามสกุล ...................................................................................... โทรศพัท ์.................................................. 
กรุณาใส่เคร่ืองใหม ่   ในช่อง (    ) 
(    ) ผูถื้อหุน้ MAKRO 
(    ) ผูรั้บมอบฉนัทะจาก .......................................................................................... ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ MAKRO 
 

1. ในช่วง 5 วนัทีผ่่านมา ท่านมีอาการดังต่อไปนีห้รือไม่  
1.1) มีไข ้(อุณหภูมิร่างกายสูงกวา่ 37.5 องศาเซลเซียส) ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.2) ไอ/ เจบ็คอ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.3) มีน ้ามูก ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.4) ไม่ไดก้ล่ิน ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.5) หายใจเร็ว เหน่ือยหอบ หรือ หายใจล าบาก ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.6) เป็นผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

2. ในช่วง 14 วนัทีผ่่านมา ท่านมีประวตัิดังต่อไปนีห้รือไม่ 

2.1) สัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัผูป่้วยยนืยนัโรค COVID-19  ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

2.2) ประกอบอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัท่องเท่ียว หรือสถานบนัเทิง ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 
 

ลายเซ็น  __________________________________ 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่/ พยาบาล ณ จุดคัดกรอง 
 

___  ไม่เขา้ข่ายตอ้งสงสัย / 
ใหเ้ขา้ร่วมประชุมได ้

___   มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรค COVID-19 
แนะน าใหไ้ปพบแพทยท่ี์สถานพยาบาลเพื่อวนิิจฉยัอาการ 
 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 13 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 1 หนา้ 

แบบแจ้งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

วนัศุกร์ที ่24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. 

 

เรียน เลขานุการบริษทั  

 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“MAKRO”) 

 

ขา้พเจา้ ............................................................................................... โทรศพัท ์.................................................. 

กรุณาใส่เคร่ืองใหม่    ในช่อง (    ) 

(    ) ผูถื้อหุน้ MAKRO 

(    ) ผูรั้บมอบฉนัทะจาก ........................................................................................... ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ MAKRO 
 

มีคาํถามเก่ียวกบัวาระต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ MAKRO ดงัน้ี  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................................  

 

หมายเหตุ: เม่ือกรอกขอ้มูลขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งกลบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563  
- ทางโทรสาร:  0 2067 9044 หรือ  
- ทางอีเมล: ir@siammakro.co.th หรือ 
- ทางไปรษณีย:์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซ่ึงบริษทัฯ จดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือนดัประชุม (ไม่ตอ้ง

ติดแสตมป์) และส่งมายงับริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 

หากตอ้งการสอบถามขอ้มูล กรุณาติดต่อแผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โทร. 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8260/ 8261/ 8285 
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ส่ิงทีส่่งมาด้วย 14 

 

หนา้ท่ี 1 ของจาํนวน 1 หนา้ 

แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2562 และ/หรือ รายงานความยัง่ยืนประจําปี 2562 

 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2562 และรายงานความย ัง่ยืนประจาํปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2562 และ/หรือ รายงานความย ัง่ยนืประจาํปี 

2562 ในรูปแบบหนงัสือซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกบัใน QR Code โปรดกรอกขอ้มูลตามดา้นล่างน้ี และส่งกลบัมายงั

บริษทัฯ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อดาํเนินการจดัส่งรายงานใหท้่านตามประสงคต่์อไป 

  

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

ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง  

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

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

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

มีความประสงคข์อรับเอกสารในรูปแบบหนงัสือ ดงัต่อไปน้ี (กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง □) 

□  รายงานประจาํปี 2562  □  รายงานความย ัง่ยนืประจาํปี 2562 

 

 

หมายเหตุ: เม่ือกรอกขอ้มูลขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งกลบัมายงั MAKRO ตามช่องทางดงัน้ี 

- โทรสาร:  0 2067 9044  หรือ  
- อีเมล:์ ir@siammakro.co.th  หรือ 
- ทางไปรษณีย:์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซ่ึงบริษทัฯ จดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือนดัประชุม (ไม่ตอ้ง

ติดแสตมป์) และส่งมายงับริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 

หากตอ้งการสอบถามขอ้มูล กรุณาติดต่อแผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 

โทร. 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8260/ 8261/ 8285 

mailto:ir@siammakro.co.th
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