เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2563
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนําแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์ โค้ ดมาในวันประชุม

จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
(มหาชน) มีความห่ วงใยต่อสุ ขภาพของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม จึงได้กาํ หนดข้ อปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุ ม ตามมาตรการ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 และขอความร่ วมมื อท่า นผูถ้ ื อหุ ้นกรุ ณาศึ ก ษา
รายละเอียดและปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด

*** บริ ษั ท ฯ ไม่ มี ก ารแจกของที่ ร ะลึ ก ให้ แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุ ม ***

เอกสารเชิญประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563

วันที่ 23 มิถุนายน 2563
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจําปี 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์ มลงทะเบี ยน
(กรุ ณานํามาในวันประชุม)
2. นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. ข้อมูลของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พน้ จาก
ตําแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)
4. ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจําปี 2563 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ
วาระที่ 6)
5. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
7. วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2562 และรายงาน
ความยัง่ ยืนประจําปี 2562
8. ข้อปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ภายใต้มาตรการป้องกัน
การแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
10. เอกสารที่ตอ้ งนํามาแสดงก่อนเข้าร่ วมการประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
11. หนังสื อมอบฉันทะ จํานวน 3 ฉบับ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
12. แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19
13. แบบแจ้งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563
14. แบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี 2562 และ/หรื อ รายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2562

หน้า 1 ของจํานวน 15 หน้า
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 PHATTANAKAN ROAD, PHATTANAKAN, SUAN LUANG, BANGKOK 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888 เลขทะเบียน 0107537000521

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติให้จดั ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยาม
แม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 (Record
Date) ในวันที่ 15 มิถุนายน 2563
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่
รายงานการประชุ ม ดังกล่ าวในเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ ตั้งแต่ ว นั ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เพื่ อ ให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ได้
ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรื อแก้ไขรายงานการประชุม และในการกําหนดระเบียบ
วาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเรี ยนเชิญให้
ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 โดย
เมื่อครบกําหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งระเบียบ
วาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯ ในปี 2562 และการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญซึ่ งเกิดขึ้นในรอบปี ดังกล่าว ซึ่ งปรากฏใน
รายงานประจําปี 2562 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 1) เพื่อเสนอให้ที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ พิจารณารับรอง
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรองรายงานผลการ
ดําเนินกิจการของบริ ษทั ฯ ในรอบปี 2562
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือ่ ผ่านมติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน

หน้าที่ 2 ของจํานวน 15 หน้า

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํากัด และข้อ บังคับ บริ ษ ัท ฯ ผูถ้ ื อ หุ ้ น
จําเป็ นต้องพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผา่ นการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี (รายละเอียดปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ส อบทานงบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯ ประจําปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ และมี
ความเห็ นว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง และมี การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและ
ครบถ้วน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบการเงินของ
บริ ษทั ฯ ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ผลการดําเนินงานรวม และฐานะทางการเงินรวมของบริ ษทั ฯ โดยสรุ ปมีดงั นี้

รายได้รวม

(ล้านบาท)

สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2562
210,627

กําไรสุ ทธิ*

(ล้านบาท)

6,245

(บาทต่อหุน้ )

1.30

ผลการดําเนินงานรวม

กําไรสุ ทธิต่อหุน้

* หมายถึงกําไรสําหรับปี ที่เป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั ฯ

ฐานะทางการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สิ นทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

62,641

หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ - สุ ทธิ

(ล้านบาท)

41,907

(ล้านบาท)

20,734

หน้าที่ 3 ของจํานวน 15 หน้า

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินในรายงานประจําปี 2562 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่
ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อนัดประชุมครั้งนี้ ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือ่ ผ่านมติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 3

รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจําปี 2562
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไร
สุ ทธิ ที่หักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี ตามงบการเงินรวม กรณี ไม่มีความจําเป็ นอื่นใด โดย
เริ่ มตั้งแต่รอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2537 เป็ นต้นไป
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี ผลกําไรสุ ทธิ (ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ) ตามงบการเงิน
รวม เป็ นจํานวนเงิน 6,245 ล้านบาท หรื อ 1.30 บาทต่อหุน้ และมีทุนสํารองตามกฎหมาย ณ
วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ ากับ 240 ล้านบาท หรื อเท่ ากับร้ อยละ 10 ของทุน จดทะเบี ยน
บริ ษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจํานวน 2 ครั้ง รวมในอัตราหุ ้นละ 0.96 บาท เป็ นจํานวนเงินประมาณ 4,608 ล้านบาท
ซึ่ งเป็ นการจ่ายจากผลประกอบการของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 คิดเป็ นสัดส่ วนการจ่ายเงิน
ปั น ผลร้ อยละ 73.8 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2562 ตามงบการเงิ นรวม และสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยแบ่งการจ่ายเงินปันผลออกเป็ น 2 งวด ดังนี้
1) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ ง ในอัตราหุ ้นละ 0.40 บาท จํานวนเงินรวม
ประมาณ 1,920 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
2) การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครั้ งที่ สอง ในอัตราหุ ้นละ 0.56 บาท จํานวนเงินรวม
ประมาณ 2,688 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2562 ทั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผูถ้ ือหุ ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู ้
ถื อ หุ ้ น ประจําปี 2563 ของบริ ษ ัท ฯ จากเดิ ม ที่ ก ําหนดไว้ในวัน ที่ 23 เมษายน 2563
ออกไปไม่มีกาํ หนด
ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษ ทั จึ งไม่ เสนอที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น พิจารณาจ่ ายเงิ น ปั น ผล
ประจําปี 2562 อีก
หน้าที่ 4 ของจํานวน 15 หน้า

ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 และปี 2561 ที่ผา่ นมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไรสุ ทธิสาํ หรับปี ตามงบ
การเงินรวม1) (ล้านบาท)

ปี 2562

ปี 2561

6,245

5,942

จํานวนหุน้ (ล้านหุน้ )

4,800

4,800

เงินปันผลต่อหุน้ จ่ายจากผล
ประกอบการประจําปี
(บาท/หุน้ )

0.96

0.96

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น (ล้านบาท)

4,608

4,608

อัตราเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)

73.8

77.5

ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
(1) เงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาล (1) เงินปันผลระหว่างกาล
ครั้งที่หนึ่ง 0.40 บาท/หุน้
0.40 บาท/หุน้
(2) เงินปันผลระหว่างกาล (2) เงินปันผลงวดสุ ดท้าย
ครั้งที่สอง 0.56 บาท/หุน้
ประจําปี 0.56 บาท/หุน้

หมายเหตุ
1)
ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ฯ

การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือ่ ผ่านมติ
ไม่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยงเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบ
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญประจําปี ในอัตราหนึ่ งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งอาจได้รับเลื อกเข้ารั บตําแหน่ งอีกก็ได้ ซึ่ งในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน
ดังนี้
1. นายศุภชัย เจียรวนนท์
2. ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิช
3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

กรรมการ และ ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ 5 ของจํานวน 15 หน้า

4. นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กลุ
5. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงาน Group Shared Service

บริ ษ ัท ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ารั บ การพิ จ ารณาคัด เลื อ กเป็ น
กรรมการของบริ ษ ัท ฯ ระหว่ างวัน ที่ 25 ตุ ล าคม 2562 ถึ ง วัน ที่ 31 มกราคม 2563 โดย
เผยแพร่ รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอชื่ อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นราย
ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ดาํ เนิ นการตามกระบวนการสรรหาโดย
พิจารณาเกณฑ์คุณ สมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งคํานึ งถึงคุ ณ สมบัติตาม
กฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น
ทักษะ ความรู ้ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านที่ เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษ ทั ฯ
ความสามารถในการบริ ห ารกิ จการของบริ ษ ทั ฯ รวมทั้ง ผลการปฏิ บ ัติงานในตําแหน่ ง
หน้าที่ของกรรมการ และการอุทิศเวลา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซึ่ งถึงกําหนดพ้นจากตําแหน่ งตาม
วาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ ง รวมทั้งให้ดาํ รงตําแหน่งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ต่อไปตามเดิม
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ โดยไม่ ร วมกรรมการผู ม้ ี ส่ ว นได้เสี ย ได้พิ จ ารณากลั่น กรอง
คุ ณ สมบัติ แ ละความเหมาะสมด้า นต่ า งๆ ของกรรมการทั้ง 5 ท่ า นตามข้อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการ
สรรหากรรมการของบริ ษทั ฯ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 5 ท่านที่พน้ จากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2563 กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเดิม
ต่ อไปอี กวาระหนึ่ ง (ข้อมูลโดยสังเขปของบุ คคลที่ ได้รับการเสนอชื่ อให้ดาํ รงตําแหน่ ง
กรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 3)

หน้าที่ 6 ของจํานวน 15 หน้า

การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่านมติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน โดยพิจารณาเลื อกตั้งเป็ นรายบุ คคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาํ หนดใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 18 ดังต่อไปนี้
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
เท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับ
การเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อ
พึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
วาระที่ 5

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 29 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนจากบริ ษทั ฯ
ในรู ป ของเงิ น เดื อน เงิ น รางวัล เบี้ ยประชุ ม บําเหน็ จ โบนัส ผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรื อตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณาซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวน
แน่ นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกําหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิของพนักงาน หรื อลูกจ้างของ
บริ ษทั ฯ ซึ่ งได้รับเลือกตั้งให้เป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน หรื อ
ผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ ในฐานะที่เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ได้พิ จารณาค่ าตอบแทนกรรมการโดย
คํานึ งถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ หน้าที่และความรับผิดชอบ ความสําเร็ จใน
การปฏิบตั ิงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปั จจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
พิจารณาเที ยบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนขององค์กรที่ อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกันและมี
ขนาดธุ ร กิ จ ใกล้เคี ย งกัน รวมถึ ง สภาวการณ์ ท างธุ ร กิ จ โดยรวม จึ ง เห็ น ควรเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาและอนุ มตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน้าที่ 7 ของจํานวน 15 หน้า

องค์ ประกอบค่ าตอบแทน

ปี 2563 (ปี ทีเ่ สนอ)
ปี 2562
บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/ บาท/ท่ าน/
เดือน
ปี
เดือน
ปี

1. ค่ าตอบแทนประจํา
- ประธานกรรมการ
155,000 1,860,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
140,000 1,680,000
กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ และ
115,000 1,380,000
กรรมการอิสระ
- กรรมการ
100,000 1,200,000
1)
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย
15,000
180,000
1)
- กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
5,000
60,000
2. เงินโบนัสประจําปี
เสนอจ่าย 23.04 ล้านบาท
(เทียบเท่าร้อยละ 0.50
ของเงินปันผลที่จ่าย
จากกําไรปี 2562)2)
3. สิ ทธิประโยชน์ อื่น

ไม่มี

155,000
140,000

1,860,000
1,680,000

115,000

1,380,000

100,000 1,200,000
15,000
180,000
5,000
60,000
23.04 ล้านบาท
(เทียบเท่าร้อยละ 0.50
ของ เงินปันผลที่จ่ายจาก
กําไรปี 2561)
ไม่มี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการชุดย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คิ ด เป็ นอัต ราร้ อ ยละ 0.50 ของเงิ น ปั น ผลที่ มี ก ารจ่ ายให้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น สํ าหรั บ ผลประกอบการ
ประจําปี 2562 โดยประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้
กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละคน

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็ นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และกํา หนดค่ า ตอบแทน และเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้
แจกแจงไว้ขา้ งต้น
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือ่ ผ่านมติ
คะแนนเสี ยงไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสาม (2/3) ของจํา นวนคะแนนเสี ยงทั้ งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุม

หน้าที่ 8 ของจํานวน 15 หน้า

วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สํ าหรั บรอบระยะเวลา
บัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
สามัญประจําปี แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ใน
การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผูส้ อบบัญชีจะต้องไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริ ษทั ฯ
ตามที่ บริ ษทั ฯ ได้เลื่ อนการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2563 ของบริ ษทั ฯ จากเดิ มที่
กําหนดไว้ในวัน ที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปไม่ มี ก าํ หนด ส่ งผลให้ก ารพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต้องถูกเลื่อนออกไปด้วยนั้น คณะกรรมการบริ ษทั โดยอาศัยอํานาจ
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มี
มติแต่งตั้งให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผูส้ อบบัญชี (รายชื่อปรากฏตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 4) เป็ นผูส้ อบบัญชีเพื่อทําการสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ฯ งวดไตรมาส
1 ปี 2563 และให้รายงานต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น พร้อมกับการพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญ ชี
และกํา หนดค่ า ตอบแทนผู ส้ อบบัญ ชี สํ า หรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2563
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
(“KPMG”) เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2563 เนื่ องจากมีความรู ้และความเข้าใจในธุ รกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการ
ทํางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความเป็ นอิสระ รวมทั้งปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีมาโดยตลอด
โดยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บอัต ราค่ าสอบบัญ ชี กับ ขอบเขตการให้ บ ริ ก าร ภาระหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ และปริ มาณงานซึ่งเพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยทั้งใน
และต่ างประเทศ แล้ว เห็ น ว่า KPMG เสนอค่ าสอบบัญ ชี ที่ เหมาะสมและข้อ เสนอของ
KPMG เป็ นประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
เสนอให้ที่ ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2563 พิ จารณาอนุ มตั ิ แต่ งตั้งผูส้ อบบัญ ชี และ
อนุมตั ิค่าสอบบัญชี ดังนี้
หน้าที่ 9 ของจํานวน 15 หน้า

1. แต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบั ญ ชี จ าก บริ ษัท เคพี เอ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จํา กั ด ตามรายชื่ อ
ดังต่ อไปนี้ เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2563
1) นางสาวสุ จิตรา มะเสนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ปี 2561-2562 รวม 2 ปี )
2) นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
(ลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี )
3) นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
(ไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
ทั้ง นี้ บริ ษ ัท ที่ เป็ นสํ า นั ก งานสอบบัญ ชี แ ละผูส้ อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ดัง กล่ าว ไม่ มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อ ส่ วนได้ส่วนเสี ย กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ หรื อผูเ้ กี่ ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าว (ข้อมูลของผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่ อ
ประจําปี 2563 ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 4) อนึ่ ง ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีรับอนุ ญาตตาม
รายชื่อข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตรายอื่นของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่แทนได้
2. อนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบบัญชีสิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ น
จํานวนเงิน 7,170,000 บาท ซึ่ งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชี ในปี 2562 ในอัตราร้อยละ 5.1
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้น ประกอบกับในรอบปี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยมีการขยายธุรกิจและสาขาทั้งในและต่างประเทศ ผูส้ อบบัญชีจึงมีภาระและ
หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: บาท
ประเภทค่ าตอบแทน

ปี 2563
(ปี ทีเ่ สนอ)

ปี 2562

เพิม่ ขึน้ (%)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ

7,170,000

6,820,000

5.1

หมายเหตุ
- ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
1. ค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสิ นค้า
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
- ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชี ของบริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อย ค่าบริ การอื่น (Non-audit
fee) และค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ ในการทําลายสิ นค้า และค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจริ งใน
ระหว่างการตรวจสอบซึ่ งไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีท้ งั ปี
หน้าที่ 10 ของจํานวน 15 หน้า

- สําหรั บบริ ษทั ย่อยที่ ต้ งั อยู่ในประเทศเมี ยนมา จี น สิ งคโปร์ ฮ่องกง กัมพูชา และ สหรั ฐอาหรั บ

เอมิ เรตส์ ณ ปั จ จุ บ ัน ยังใช้ผูส้ อบบัญ ชี ท ้อ งถิ่ น อยู่ เนื่ อ งจากข้อ จํากัด ทางด้านภาษา อย่างไรก็ดี
คณะกรรมการบริ ษทั จะกํากับดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา

การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือ่ ผ่านมติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม วั ต ถุ ป ระสงค์ และการแก้ ไ ขหนั ง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ
ของบริษัทฯ ข้ อ 3

วาระที่ 7.1

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดว่า บริ ษทั มีอาํ นาจกระทําการใดๆ
ภายในขอบเขตแห่ งวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ดังนั้นหากบริ ษทั ต้องการประกอบกิจการค้า
เพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ บริ ษทั จะต้องดําเนินการแก้ไขวัตถุประสงค์
เนื่ องด้วย วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ตามที่ระบุในหนังสื อรับรองของบริ ษทั ฯ ในปั จจุบนั ยัง
ไม่ ค รอบคลุ ม การค้าสิ น ค้าบางรายการที่ เป็ นสิ น ค้าที่ ต ้อ งขึ้ น ทะเบี ย นเป็ นผูน้ ําเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิ ชย์ บริ ษ ทั ฯ จึ งมี ความจําเป็ นต้องแก้ไขเพิ่ มเติ มวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน เพื่อให้ครอบคลุมการประกอบธุรกิจหรื อการค้าสิ นค้าดังกล่าว อีกทั้งเพื่อรองรับการ
ลงทุน และกิจการที่บริ ษทั ฯ อาจจะดําเนินการในอนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ในหนังสื อรับรองของบริ ษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ข้อ 7 และ ข้อ 8 โดยแก้ไข
เพิ่มเติมข้อความที่ขีดเส้นใต้ ดังนี้
“(7) ประกอบกิ จการค้า ข้าว ผลิตภัณ ฑ์ขา้ ว มัน สําปะหลัง ผลิ ตภัณ ฑ์มนั สําปะหลัง
ข้าวโพด งา ถัว่ พริ กไทย ปอ นุ่ น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ ง ไม้ ยาง ผัก ผลไม้ ของป่ า สมุนไพร
หนังสัตว์ เขาสัตว์ สัตว์มีชีวิต เนื้ อสัตว์ชาํ แหละ เครื่ องในสัตว์ เครื่ องในสุ กร นํ้าตาล
อาหารสัตว์ และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด”
หน้าที่ 11 ของจํานวน 15 หน้า

“(8) ประกอบกิจการค้า เครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือกล เครื่ องทุ่นแรง ยานพาหนะ
เครื่ องกําเนิ ด และเครื่ องใช้ไฟฟ้า ตูเ้ ย็น เครื่ องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุ งข้าวไฟฟ้า เตา
รี ดไฟฟ้ า เครื่ องสู บนํ้า เครื่ องทําความร้อน เครื่ องทําความเย็น เครื่ องครัว เครื่ องเหล็ก
เครื่ องทองแดง เครื่ องทองเหลือง เครื่ องสุ ขภัณฑ์ เครื่ องเคหภัณฑ์ เครื่ องเฟอร์ นิเจอร์
อุปกรณ์ ไฟฟ้ า อุปกรณ์ ประปา เครื่ องคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟต์แวร์
เครื่ องบันทึกมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การไว้ในบัตร ระบบในการหักชําระหนี้ เครื่ องรับ
ชําระเงิน เครื่ องหักบัญชี เครื่ องฝากเงิน เครื่ องถอนเงิน เครื่ องอ่านบัตร เครื่ องสอดบัตร
เครื่ องส่ งบัตร เครื่ องคิดเลข เครื่ องทําบัญชี เครื่ องถ่ายเอกสาร เครื่ องวิทยุ โทรทัศน์
เครื่ องรับส่ งวิทยุทุกชนิด เครื่ องอิเล็กทรอนิ กส์ เครื่ องเรดาร์ เครื่ องโซน่า เครื่ องเลเซอร์
เครื่ องเสี ยง เครื่ องบันทึกภาพ เครื่ องทํานํ้าร้อน เครื่ องควบคุมความชื้ น เครื่ องสื่ อสาร
โทรคมนาคม หลอดไฟ เครื่ องพิ มพ์สามมิ ติ รวมทั้งอะไหล่และอุ ปกรณ์ ของสิ น ค้า
ดังกล่าวข้างต้น”
2. อนุมตั ิการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ขอ้ 65 และ ข้อ 66 โดยมีรายละเอียดดังนี้
“(65) ให้บ ริ ก ารวิศวกรรมการออกแบบ การจัดหาอุ ป กรณ์ แ ละการรวมระบบ การ
ติดตั้ง การดําเนิ นการและการบํารุ งรักษา การเป็ นที่ปรึ กษาทางเทคนิ ค หรื อบริ การอื่น
สําหรับการก่อสร้างโรงไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่ งเป็ นพลังงานที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติ หรื อพลังงานที่สามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานจากก๊าซชีวภาพ พลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ
เป็ นต้น หรื องานก่ อสร้างต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงาน
หมุนเวียนต่าง ๆ เป็ นต้น”
“(66) ประกอบกิ จการผลิตและจําหน่ ายกระแสไฟฟ้ า พัฒนาและจําหน่ าย โอนสิ ทธิ
ต่ างๆ ที่ เกี่ ยวกับ โครงการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าจากพลังงานหมุ น เวีย นต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ น
พลังงานที่ มี อยู่ในธรรมชาติ หรื อพลังงานที่ ส ามารถผลิ ต ทดแทนได้ใหม่ อาทิ เช่ น
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานนํ้า พลังงานจากก๊าซชี วภาพ พลังงานจาก
ชีวมวล พลังงานจากขยะ เป็ นต้น”
3. อนุ มตั ิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร –
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรื อบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
และ/หรื อประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร มีอาํ นาจในการแก้ไข
และ/หรื อเพิ่มเติมถ้อยคํา หรื อ ข้อความในเอกสาร และ/หรื อคําขอต่างๆ ในการยื่นจด
ทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั รวมถึงดําเนิ นการต่างๆ ที่จาํ เป็ นตาม
คําสั่ง คําแนะนํา หรื อความเห็ นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวง
หน้าที่ 12 ของจํานวน 15 หน้า

พาณิ ชย์ หรื อเจ้าหน้าที่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนิ นการจดทะเบียนดังกล่าว
สําเร็ จเสร็ จสิ้ น
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือ่ ผ่านมติ
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7.2

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3
ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
พระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 กําหนดว่าการแก้ไขหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิจากมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3
ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
สื บเนื่ องจากการพิจารณาอนุ มตั ิแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในวาระที่ 7.1 ข้างต้น บริ ษทั ฯ จึงมีความจําเป็ นต้องแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของ
บริ ษทั ฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ ดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ
ของบริ ษทั ฯ ข้อ 3 โดยมีรายละเอียดดังนี้
จากเดิม
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจาํ นวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
แก้ไขเป็ น
“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษทั มีจาํ นวน 66 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพื่อผ่านมติ
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

หน้าที่ 13 ของจํานวน 15 หน้า

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี้ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม (ถ้ามี) และ/หรื อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตอบข้อซักถาม หรื อชี้ แจงผูถ้ ือหุ ้น และไม่ควรพิจารณาเรื่ องอื่นๆ
อีกในวาระนี้ เนื่ องจากตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที่ดีสําหรับบริ ษทั จดทะเบียน และ
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควร
พิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะเรื่ องที่มีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น เพื่อให้เกิ ดความเป็ น
ธรรมกับผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมดโดยรวม

บริ ษ ัท ฯ จึ งขอเรี ยนเชิ ญ ผูถ้ ื อหุ ้ น เข้าร่ วมประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อหุ ้ น ประจําปี 2563 ในวั น ศุ กร์ ที่ 24
กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องคอนเวนชั่ น ชั้ น 4 บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธารา
พัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษทั ฯ จะเปิ ด
ให้ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ด้วยความห่ วงใยในความปลอดภัยและสุ ขภาพของผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและทีมงานผูจ้ ดั ประชุมทุกฝ่ าย
และเพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางที่ส่วน
ราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาํ หนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุมและกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมตัว
กันของคนหมู่มาก บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2563 ภายใต้
มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียด
ตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้วย 8 ซึ่ งการดําเนิ นการตามมาตรการดังกล่ าวส่ งผลให้ มีกระบวนการและขั้นตอนต่ างๆ
เพิ่มขึ้นจากเดิม และอาจทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร และต้องมีการเว้นระยะห่ างใน
ทุกจุด จึงทําให้มีขอ้ จํากัดด้านสถานที่ โดยห้องประชุมจะสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ไม่เกิน 80 ที่นง่ั
และบริ เวณที่นง่ั เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสามารถรองรับได้ไม่เกิน 20 ที่นง่ั
ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงไม่ อนุญาตให้ ผู้ติดตามเข้าสถานที่จดั ประชุมหรื อเข้าร่ วมประชุมในห้องประชุม
ทุกกรณี และขอสนับสนุ นให้ผ้ ูถือหุ้นพิจารณามอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ระบุในสิ่ งที่ส่งมา
ด้วย 6 แทนการเข้าประชุ มด้วยตนเอง ซึ่ งท่ านสามารถลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ได้โดยเลื อกใช้
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 11 และกรุ ณานําส่ งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษทั ฯ โดยมีกาํ หนดปิ ดรับเอกสารภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
นอกจากนี้ เพื่อสุ ขอนามัยและลดการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 บริ ษทั ฯ จะงดการจัดเตรี ยม
อุปกรณ์หรื อบริ การด้านต่าง ๆ ในวันประชุม อาทิ
หน้าที่ 14 ของจํานวน 15 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กาหนด เช่น พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน
จากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ตลอดจนเพศและอายุ
3. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี จ ริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี เ วลาอย่า งเพี ย งพอที่ จ ะอุ ทิ ศ ความรู ้
ความสามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
4. พิจารณาจานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่ วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่ จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุ ลการทางานของคณะกรรมการ การดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร รวมทั้งสามารถดู แลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน
5. การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกบั บริ ษทั ฯ
การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ
1. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้า
รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ ก่ อนวันประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 โดยรายละเอียดเป็ นไปตามหัวข้อการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
อย่างเป็ นธรรม
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ท าหน้า ที่ ค ดั เลื อกและสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และนาเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ สนอพร้ อมทั้งความเห็ นต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ การลงมติเลื อกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวน
เสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ ออกเสี ยงตามหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
หน้าที่ 1 ของจานวน 3 หน้า

ลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ตามหลักการกากับดู แลกิ จการที่ดี บริ ษทั ฯ ได้กาหนดนิ ยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ซึ่ งเข้มงวดกว่า
ข้อกาหนด ขั้นต่าที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนดในเรื่ องการถือหุ น้ ตามข้อ 1โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้เงิ นเดื อนประจา
หรื อ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปี ทั้งนี้ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของ
ส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ น
บิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ี
อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิ สระของตน
รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบ
กิ จการ การเช่ าหรื อให้เช่ าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้หรื อรั บ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ มื ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี้ สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ าย
หนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรั พย์ที่มี ตวั ตนสุ ทธิ ข องบริ ษ ทั หรื อตั้ง แต่ 20 ล้านบาทขึ้ นไป แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่
เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ ดงั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่
มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบุคคลเดียวกัน
หน้าที่ 2 ของจานวน 3 หน้า

5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อ ผู ้
มี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของส านัก
งานสอบบัญชี ซึ่ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี นัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้ น ส่ ว นของผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ นั้น ด้ว ย เว้น แต่ จ ะได้พ ้น จากการมี ล ัก ษณะดัง กล่ า วมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อ ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มี นัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงิ นเดือนประจา หรื อถื อหุ ้นเกิ น ร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการ
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
10. กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจใน
การดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
อาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นใน
วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิจหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พที่ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ
หน้าที่ 3 ของจานวน 3 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อเพื่อเลือกตั้งเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการแทน
กรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระจานวน 5 คน
1. นายศุภชั ย เจียรวนนท์

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง:
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั กรรมการ/ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

53 ปี
ไทย
กรรมการ และประธานกรรมการ
ไม่มี
เป็ นน้องชายของนายณรงค์ เจียรวนนท์ (กรรมการ)
18 กุมภาพันธ์ 2563
5 เดือน
 ปริ ญญาตรี การบริ หารธุ รกิจและการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสื่ อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการตลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปี 2554 Director Accreditation Program (DAP)

4 แห่ง (รวมการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ)
11 แห่ง

หน้าที่ 1 ของจานวน 12 หน้า

ประสบการณ์ การทางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ก.พ. 2563 - ปัจจุบนั กรรมการ และประธานกรรมการ
2562 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2562 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
2562 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ
บริ หาร
2542 - 2560
กรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และ
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2562 - ปัจจุบนั
ประธานสภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ ในคณะกรรมการส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือภาคสังคม
2561 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษากิตติมศักดิ์
2560 - ปัจจุบนั
ประธาน
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั

ที่ปรึ กษา
ที่ปรึ กษา
ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการ

2558 - ปัจจุบนั

นายกสมาคม

2558

กรรมการที่ปรึ กษา

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
สภาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารแห่งประเทศไทย
สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หอการค้าไทย
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จากัด
บริ ษทั ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จากัด
โครงการโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย
องค์การสหประชาชาติ
โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
ชุดที่ 12
One Young World Summit 2015

หน้าที่ 2 ของจานวน 12 หน้า

N/A
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

การเข้ าประชุ มในปี 2562:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ:

ไม่มี

ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย:

ไม่มี
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม:

หน้าที่ 3 ของจานวน 12 หน้า

2. ดร.ประเสริฐ จารุ พนิช

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง:
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:
การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

72 ปี
ไทย
กรรมการ
200 หุน้
ไม่มี
7 พฤษภาคม 2531
32 ปี 2 เดือน
 ปริ ญญาเอก สาขา Industrial Engineering and Management, Oklahoma
State University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 ปี 2551 Role of the Compensation Committee
 ปี 2547 Director Certification Program (DCP)
 ปี 2547 Finance for non-finance director
2 แห่ง (รวมการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ)
ไม่มี

หน้าที่ 4 ของจานวน 12 หน้า

ประสบการณ์ การทางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2553 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2531 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2553 - พ.ย. 2559
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2551 - 2552
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
2550 - 2553
กรรมการอิสระ
2531 - 2550
กรรมการ
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
-

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

-

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
ประชุมคณะกรรมการ

การเข้ าประชุ มในปี 2562:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ:

ไม่มี

ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย:

ไม่มี

ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม:

หน้าที่ 5 ของจานวน 12 หน้า

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

3. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง:
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

65 ปี
ไทย
กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
7 ปี
 ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปี 2543 Director Certification Program (DCP)

2 แห่ง (รวมการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ)
15 แห่ง

ประสบการณ์ การทางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการบริ หาร/
กรรมการ
2556 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2556 - 2558
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2542 - 2556
กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 6 ของจานวน 12 หน้า

ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ปัจจุบนั
กรรมการสภา
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์
บริ ษทั ออลล์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษทั ปัญญธารา จากัด
บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จากัด
บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ ท จากัด
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จากัด
บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์ วสิ จากัด
บริ ษทั ซีพีแรม จากัด
บริ ษทั ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จากัด
บริ ษทั โอเอชที จากัด
บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
ประชุมคณะกรรมการ

การเข้ าประชุ มในปี 2562:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ:
ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย:
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม:

หน้าที่ 7 ของจานวน 12 หน้า

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง

ไม่มี
ไม่มี
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

4. นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กุล

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

67 ปี
ไทย
กรรมการ รองประธานกรรมการที่ 2 และ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร กลุ่มธุ รกิจสยามแม็คโคร
ไม่มี
ไม่มี
29 สิ งหาคม 2539
23 ปี 11 เดือน
 ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 ปี 2546 Director Certification Program (DCP)

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
ไม่มี
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
15 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:
ประสบการณ์ การทางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ม.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจ
สยามแม็คโคร
2556 - ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการที่ 2
2539 - ปัจจุบนั
กรรมการ
มี.ค. 2560 - ม.ค.
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกลุ่มธุ รกิจ
2561
แม็คโคร
2553 - ก.พ. 2560
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

หน้าที่ 8 ของจานวน 12 หน้า

ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2544 - 2556
รองประธานกรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2558 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2557 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2557 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2548 - ปัจจุบนั
กรรมการ

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
ARO Commercial Company Limited
Indoguna (Cambodia) Company Limited
MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C
Indoguna (Singapore) Pte Ltd
Indoguna Dubai LLC
Indoguna Lordly Company Limited
Just Meat Company Limited
Makro (Guangzhou) Food Company Limited
CP Wholesale India Private Limited
Makro (Cambodia) Company Limited
บริ ษทั โปรมาร์ ท จากัด
ARO Company Limited
บริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด
Indoguna Vina Food Service Company Limited
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จากัด

ตาแหน่ ง

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
ประชุมคณะกรรมการ

การเข้ าประชุ มในปี 2562:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ:
ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย:
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม:

หน้าที่ 9 ของจานวน 12 หน้า

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง

ไม่มี
ไม่มี
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

5. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันทีไ่ ด้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ทีด่ ารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

การอบรมบทบาทหน้ าทีก่ รรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD):
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษัทจดทะเบียน:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน:

64 ปี
ไทย
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิ จสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service
ไม่มี
ไม่มี
15 ธันวาคม 2547
15 ปี 7 เดือน
 ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปี 2548 Director Accreditation Program (DAP)

ไม่มี
17 แห่ง

หน้าที่ 10 ของจานวน 12 หน้า

ประสบการณ์ การทางาน
ในกิจการทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ม.ค. 2561 - ก.พ. 2563 รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจ
สยามแม็คโคร สายงานบริ หารการเงิน
2547 - ปัจจุบนั
กรรมการ
มี.ค. 2560 - ม.ค. 2561 รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - กลุ่มธุ รกิจ
แม็คโคร สายงานบริ หารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงาน
2553 - ก.พ. 2560
บริ หารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน
ในกิจการทีไ่ ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน
ช่ วงเวลา
มี.ค.2562 - ปัจจุบนั
ประธาน
ก.ย. 2561 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2560 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2558 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2557 - ปัจจุบนั
2555 - ปัจจุบนั
2548 - ปัจจุบนั

ตาแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ 11 ของจานวน 12 หน้า

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษัท
Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket
Company Limited
ARO Commercial Company Limited
Indoguna (Cambodia) Company Limited
MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C
Indoguna (Singapore) Pte Ltd
Indoguna Dubai LLC
Indoguna Lordly Company Limited
Just Meat Company Limited
Makro (Guangzhou) Food Company Limited
CP Wholesale India Private Limited
Makro (Cambodia) Company Limited
บริ ษทั โปรมาร์ท จากัด
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ แคปปิ ตอล จากัด
ARO Company Limited
บริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด
Indoguna Vina Food Service Company Limited
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จากัด

การเข้ าประชุ มในปี 2562:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทฯ:
ผู้ให้ บริการทางวิชาชี พกับบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย:
ส่ วนได้ เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุ ม:

หน้าที่ 12 ของจานวน 12 หน้า

ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี
ประชุมคณะกรรมการ
ไม่มี

1/1 ครั้ง
6/6 ครั้ง

ไม่มี
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 4
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ข้ อมูลของผู้สอบบัญชี ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อ ประจาปี 2563
นางสาวสุ จติ รา มะเสนา
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8645
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
มาเป็ นระยะเวลามากกว่า 20 ปี
ตาแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วน
ได้ เสี ยของผู้สอบบัญชีกบั บริษัท/
บริษทั ย่ อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคล
ดังกล่ าว
ชื่ อบริษทั
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ประวัตกิ ารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

ประสบการณ์ ทางาน

จานวนปี ที่ลงลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษทั ฯ

กรรมการบริ หาร
ไม่มี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2375
0-2677-2222
sujitra@kpmg.co.th
- ปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มี ป ระสบการณ์ ด ้า นสอบบัญ ชี ใ นธุ ร กิ จ หลากหลาย รวมทั้ง บริ ษ ัท
ระหว่างประเทศและบริ ษทั ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และเป็ นผู ป้ ระสานงานในการตรวจสอบธุ ร กิ จ
ต่างชาติ ที่ทาธุ รกิ จในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแลธุ รกิ จของกลุ่มลู กค้าที่
หลากหลายที่มีอยูท่ วั่ โลก นอกจากนั้น ยังมีประสบการณ์ดงั นี้
- เคยไปท างานที่ KPMG LLP ส านั ก งาน มิ ล วอกี ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
- เคยเป็ นหั ว หน้า คณะท างานที่ ดู แ ลกลุ่ ม บริ ษัท ซี พี ออลล์
(มหาชน) จากัด
- มี ป ร ะ ส บ กา รณ์ ในด้ า น ป ระส าน ง านกั บ KPMG ใ น
ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติ
2 ปี (ปี 2561 - 2562)
หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
มาเป็ นเวลามากกว่า 30 ปี
ตาแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วน
ได้ เสี ยของผู้สอบบัญชีกบั บริษัท/
บริษทั ย่ อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคล
ดังกล่ าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ไม่มี

ชื่ อบริษทั
ที่อยู่

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2130
0-2677-2222
charoen@kpmg.co.th
- ปริ ญญาตรี คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ปริ ญญาโท คณะบริ หารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ต รผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันบัณ ฑิ ต บริ หารธุ ร กิ จศศิ น ทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสู ตรการพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสู งสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย
มี ประสบการณ์ดา้ นสอบบัญชี และให้คาปรึ กษาในธุ รกิ จหลากหลาย
รวมทั้งบริ ษทั ระหว่างประเทศและบริ ษทั ที่ ได้รับการจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และเป็ นส่ วนหนึ่ งของที ม
ต่ างประเทศในการตรวจสอบงบการเงิ นกลุ่ มลู กค้า ในประเทศที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และเป็ น ผูป้ ระสานงานใน
การตรวจสอบธุ รกิ จต่างชาติ ที่ทาธุ รกิ จในประเทศไทยและแถบเอเชี ย
แปซิ ฟิก และให้คาแนะนาเกี่ ยวกับปั ญหาในการตรวจสอบงบการเงิน
และเรื่ องข้อมูลงบประมาณของลูกค้า ทั้งยังมี ส่วนร่ วมให้คาปรึ กษา
เกี่ยวกับเรื่ องการควบกิจการหรื อการซื้ อกิจการอีกด้วย
4 ปี (ปี 2557 - 2560)

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ประวัตกิ ารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

ประสบการณ์ ทางาน

จานวนปี ที่ลงลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษทั ฯ

หน้า 2 ของจานวน 3 หน้า

นางมัญชุ ภา สิ งห์ สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
มาเป็ นเวลามากกว่า 20 ปี
ตาแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วน
ได้ เสี ยของผู้สอบบัญชีกบั บริษัท/
บริษทั ย่ อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคล
ดังกล่ าว
ชื่ อบริษทั
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ประวัตกิ ารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

ประสบการณ์ ทางาน

จานวนปี ที่ลงลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษทั ฯ

กรรมการบริ หาร
ไม่มี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2379
0-2677-2222
munchupa@kpmg.co.th
- ปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
- ปริ ญญาโทด้านการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บธ.ม.)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
มี ป ระสบการณ์ ด ้า นสอบบัญ ชี ใ นธุ ร กิ จ หลากหลาย รวมทั้ง บริ ษ ัท
ระหว่างประเทศและบริ ษทั ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และเป็ นผู ป้ ระสานงานในการตรวจสอบธุ ร กิ จ
ต่ างชาติ ที่ทาธุ รกิ จในประเทศไทย อี กทั้งดู แลธุ รกิ จของกลุ่มลูกค้า ที่
หลากหลายที่มีอยูท่ วั่ โลก นอกจากนั้น ยังมีประสบการณ์ดงั นี้
- เคยไปทางานที่ KPMG LLP สานักงานโคลัมบัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- เคยเป็ นหั ว หน้า คณะท างานที่ ดู แ ลกลุ่ ม บริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน)
- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ KPMG ในต่างประเทศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติ
ไม่มี
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้ อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
1. การเรียกประชุ ม
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ เมื่ อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งหรื อ
หลายคนซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกัน
ทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ใ ห้ ชัด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่ อกันหรื อผูถ้ ือหุ น้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุ มเอง
ก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ น
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามข้างต้นครั้ง
ใด จานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ในข้อ 32 ผูถ้ ือหุ ้นตาม
วรรคสามข้างต้น ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ มในครั้ งนั้น
ให้แก่บริ ษทั
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็ น
ของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้นก็ได้ โดย
ประกาศให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ ง ไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนวันเริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ น้
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุ มไม่จาต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยจะ
จัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

2. องค์ ประชุ ม
ข้ อ 32. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่น้อยกว่า
25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือ
หุ ้นร้องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือ
หุ ้นร้ องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่
อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้า ไม่ มี รองประธานกรรมการ หรื อ มี แต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ที่ ป ระชุ ม
เลือกตั้งผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
3. คะแนนเสี ยง
ข้ อ 33. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยให้นบั หุ ้นหนึ่ งเป็ นเสี ยงหนึ่ ง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่ม
อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หุ ้นหนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั
(ช) การควบบริ ษทั
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(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้ อ 34. การลงคะแนนลับ อาจจะกระทาได้เมื่อมีผถู ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติอนุญาต
4. วาระการประชุ ม
ข้ อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
กิจการอื่นๆ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ชื่ อ
1. นายโชติ โภควนิช

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ

อายุ
(ปี )
78

ทีอ่ ยู่

การมีส่วนได้ เสียพิเศษ*
ในวาระทีเ่ สนอ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
2. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่าเฉลิม

กรรมการอิสระ และ

76

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

64

4. นายจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกากับดูแลกิจการ

62

5. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข
บุญเดช

กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

75

หมายเหตุ

1468 ถนนพัฒนาการ
ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง
ในทุกวาระ
กรุ งเทพฯ 10250

รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
* การมีส่วนได้เสี ยพิเศษตามที่ กาหนดในแบบ AGM Checklist เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะกรรมการอิ สระ
ที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น ว่ามีส่วนได้เสี ยพิเศษใดๆ ในวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งนั้นหรื อไม่ เช่น การได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษหรื อในรู ปแบบอื่นที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น
หรื อ มี ส่วนได้เสี ยพิเศษในวาระเลื อกตั้งกรรมการเนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เป็ นต้น
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดาวน์ โหลดรายงานประจําปี 2562 และรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พฒั นาระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ
รายงานประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สํ าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนโดยใช้กล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่ องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้นเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจาปี
หมายเหตุ : กรณี ที่ ไ ม่ มี ข ้อ ความ (Notification) ปรากฏบนหน้า จอ ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สํ าหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิม่ เพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจาปี

หน้าที่ 1 ของจานวน 1 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 8
ข้ อปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
ภายใต้ มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ ใหม่ 2019 (COVID-19)
ด้วยความห่ วงใยในความปลอดภัยและสุ ขภาพของผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุ ม (“ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม”) พนักงาน และที มงานผูจ้ ดั ประชุ มทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ จึ งได้กาหนดข้อปฏิ บตั ิ ในการเข้าร่ วมประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2563 ภายใต้มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่ งสอดคล้องกับ
มาตรการ คาแนะนา และแนวทางของส่ วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงส่ งผลให้มีกระบวนการ
และขั้นตอนเพิ่ ม ขึ้ นจากปกติ และอาจท าให้ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ไม่ ได้รับ ความสะดวกเท่า ที่ ควร อย่า งไรก็ดี
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัด
ในกรณี ที่สถานการณ์ มีการเปลี่ ยนแปลงไป หรื อมี ขอ้ กาหนดจากหน่ วยงานของรั ฐเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับการจัด
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนข้อปฏิบตั ิดงั กล่าว และจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นรับทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.siammakro.co.th ต่อไป
ข้ อพึงรับทราบและการเตรียมการก่ อนวันประชุ ม
1. บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มผูถ้ ือหุ ้นสามัญและเอกสารประกอบการประชุ มล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันก่ อนวันประชุ ม ทางเว็บ ไซต์ข องบริ ษทั www.siammakro.co.th เพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นมีเวลาเพี ยงพอใน
การศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
2. บริ ษทั ฯ ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่ อที่ระบุในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 แทน
การเข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ ยงที่อาจเกิดจากการรวมตัวกันของคนจานวนมาก โดยส่ งหนังสื อ
มอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระไว้แล้ว (โปรดเลือกใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะ แบบ ข. สิ่ งที่ ส่งมาด้วย 11) พร้ อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 22
กรกฎาคม 2563 ตามรายละเอียดในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 10
3. ผูถ้ ือหุ ้นสามารถส่ งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุ ม โดยกรอกแบบแจ้งคาถามล่วงหน้า ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
13 และส่ งมายังบริ ษทั ฯ ตามช่องทางที่กาหนด ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
4. ด้วยข้อจากัดของสถานที่จดั ประชุ มที่ ตอ้ งจัดให้มีการเว้นระยะห่ างในทุกจุ ด บริ ษทั ฯ จึงไม่อนุ ญาตให้มี
ผูต้ ิดตามเข้าสถานที่จดั ประชุมและเข้าร่ วมประชุมในห้องประชุมทุกกรณี
5. บริ ษทั ฯ ของดให้บริ การอาหารว่าง ชา กาแฟ และเครื่ องดื่มแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม โดยจะมีน้ าดื่มบรรจุขวดไว้
บริ การในบริ เวณที่นงั่ พักก่อนการประชุมเท่านั้น และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมงดการนาอาหารใดๆ
จากภายนอกเข้ามารับประทานภายในบริ เวณสถานที่จดั ประชุม (ยกเว้นน้ าดื่มเท่านั้น)
6. บริ ษทั ฯ ของดแจกรายงานประจาปี 2562 และรายงานความอย่างยัง่ ยืนปี 2562 ในแบบรู ปเล่มในวันประชุ ม
ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงจากการสัมผัสสิ่ งของร่ วมกับผูอ้ ื่น โดยผูถ้ ื อหุ ้นสามารถแจ้งความประสงค์ในการ
ขอรับรายงานดังกล่าวได้ โดยกรอกแบบขอรับหนังสื อรายงานประจาปี 2562 และ/หรื อรายงานความยัง่ ยืน
ประจาปี 2562 ตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย 14 และส่ งมายังบริ ษทั ฯ ตามช่องทางที่กาหนด หรื อส่ งมอบให้เจ้าหน้าที่
ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม
หน้าที่ 1 ของจานวน 2 หน้า

7. บริ ษทั ฯ จัดให้มีการทาความสะอาดสถานที่จดั ประชุม รวมถึงอุปกรณ์และบริ เวณที่เป็ นจุดสัมผัสต่างๆ ที่มี
การใช้งานร่ วมกัน เช่น ห้องสุ ขา ปุ่ มกดลิฟต์ และที่จบั ประตู เป็ นต้น ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ อก่อนวันประชุ มและ
ในวันประชุมอย่างสม่าเสมอ
8. บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมสเปรย์ / เจลแอลกอฮอล์ไว้ในจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริ เวณทางเข้าอาคาร ทางขึ้น
ลิฟต์ จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และบริ เวณห้องประชุม
ข้ อพึงปฏิบัติในวันประชุ ม
1. บริ ษทั ฯ จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองบริ เวณทางเข้าอาคาร โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผูท้ ี่เข้าอาคารทุก
คน และขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เข้าภายในอาคาร
1.1 ผูท้ ี่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิต้ งั แต่ 37.5 องศาเซลเซี ยสขึ้นไป
1.2 ผูท้ ี่มีอาการเข้าข่ายจะเป็ นไข้ หรื อไอ หรื อเจ็บคอ หรื อมีน้ ามูก หรื อจาม หรื อหายใจเหนื่อยหอบ
2. บริ ษ ทั ฯ จัด ให้มี พ ยาบาลเพื่อให้ค าแนะน าแก่ ผูเ้ ข้า ร่ ว มประชุ ม โดยสามารถวินิ จ ฉัย อาการในเบื้ องต้น
ให้บริ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผปู ้ ่ วย และแยกผูป้ ่ วยออกจากการประชุม
3. ผูท้ ี่อยูใ่ นอาคารจัดประชุมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลา
4. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ตลอดจนการจัดเก้าอี้ที่นงั่ พักสารอง จะเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
5. บริ ษ ทั ฯ จัด ที่ นั่ง ในห้องประชุ ม โดยเว้น ระยะห่ า งระหว่า งเก้าอี้ อย่า งน้อย 1 เมตร และสามารถรองรั บ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ประมาณ 80 ที่นงั่
6. ในกรณี ที่มีผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มเกิ นกว่าจานวนที่นงั่ ที่จดั เตรี ยมไว้ในห้องประชุ ม บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมที่ นั่ง
สาหรับรับชมการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมซึ่ งสามารถรองรับได้ไม่เกิน 20 ที่นงั่
7. สาหรับผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าห้องประชุ มได้เนื่ องจากมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มเกินกว่าจานวนที่นงั่ ที่บริ ษทั ฯ
จัดเตรี ยมไว้ ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรักษาสิ ทธิ ในเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนได้ โดย
7.1 ลงทะเบียนเข้าประชุ มด้วยตนเองและส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่บริ เวณหน้าห้องประชุ มเพื่อ
ลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้า หรื อ
7.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุ มแทนและลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์
ของท่านโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้ในวันประชุม
8. บริ ษ ทั ฯ จะจัด การประชุ ม ให้เป็ นไปด้ว ยความกระชับ และให้เสร็ จ สิ้ น ภายในเวลาไม่ เกิ น 1.5 ชั่ว โมง
โดยประมาณ ทั้งนี้ เพื่อสุ ขอนามัยของผูอ้ ยูใ่ นห้องประชุมทุกคน
9. บริ ษทั ฯ งดจัดไมโครโฟนสาหรั บผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มมี ขอ้ ซักถาม ข้อคิ ดเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะ กรุ ณาเขียนลงในแบบฟอร์ มที่บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้ในวันประชุ มและส่ งให้เจ้าหน้าที่ของ
บริ ษทั ฯ ที่จุดลงทะเบียน หรื อในห้องประชุม โดยบริ ษทั ฯ จะนาคาถามที่ได้รับล่วงหน้าและคาถามที่ได้รับ
ในวันประชุ มมาตอบในห้องประชุ มเฉพาะเรื่ องที่เกี่ ยวกับวาระการประชุ มที่มีการลงคะแนนเสี ยงเท่านั้น
สาหรั บคาถาม ข้อคิ ดเห็ น หรื อข้อเสนอแนะอื่ นที่ ไม่ได้ตอบในห้องประชุ ม บริ ษทั ฯ จะนามาสรุ ปและ
เผยแพร่ ไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุ ม ซึ่ งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุม
หน้าที่ 2 ของจานวน 2 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 9
แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุ ม

หน้าที่ 1 ของจานวน 1 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 10
เอกสารทีต่ ้ องนามาแสดงก่อนเข้ าร่ วมการประชุ มและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
1. การเข้ าประชุ มด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ลงนามแล้ว
(2) เอกสารแสดงตนที่ ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ ายของผูถ้ ื อหุ ้นและยังไม่หมดอายุ เช่ น
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรื อ หนังสื อเดินทาง และหากมีการ
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย
1.2 นิติบุคคล โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ)
(1) แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ลงนามแล้ว
(2) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่ งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทน
นิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่มาประชุ มนั้นเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลซึ่ งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
(3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผูแ้ ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ)
2. การมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุ ม
2.1 กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผูร้ ับมอบฉันทะลงนามแล้ว
(2) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อ นัดประชุ ม (แบบ ก. หรื อ แบบ ข.) ซึ่ งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) สาเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผูม้ อบฉันทะซึ่งผูม้ อบฉันทะได้
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.2 กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผูร้ ับมอบฉันทะลงนามแล้ว
(2) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อ นัดประชุ ม (แบบ ก. หรื อ แบบ ข.) ซึ่ งได้
กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิ ติบุคคลที่เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ (ผูม้ อบฉันทะ) และผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่ งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล และหนังสื อมอบอานาจ (ถ้ามี) โดยต้องมีขอ้ ความแสดง
ให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่ อเป็ นผูม้ อบฉันทะในหนังสื อมอบฉันทะนั้นเป็ นผูม้ ีอานาจกระทา
การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
(4) สาเนาเอกสารแสดงตนที่ ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติ
บุคคลซึ่งบุคคลดังกล่าวได้ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หน้าที่ 1 ของจานวน 2 หน้า

(5) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.3 กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
(2) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อ นัดประชุม (แบบ ก. หรื อ แบบ ข.) ซึ่ งเลือก
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ คนใดคนหนึ่งตามรายชื่ อที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 เป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะและได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ
(3) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.1 (3)
(4) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)
3. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผูร้ ับมอบฉันทะลงนามแล้ว
(2) หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรื อ 2.2 แล้วแต่กรณี
(4) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อใน
หนังสื อมอบฉันทะแทน
(5) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งลายมื อชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับ อนุ ญาตให้ป ระกอบกิ จการ
Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
หมายเหตุ
1. กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ กรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนดมายัง
บริ ษทั ฯ โดยใส่ ซองธุรกิจตอบรับซึ่ งบริ ษทั ฯ จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อนัดประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) มายังบริ ษทั สยาม
แม็คโคร จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ตู ้ ปณ. 8 ปณฝ. พัฒนาการ กรุ งเทพมหานคร 10251 กาหนดปิ ดรับเอกสารในวันที่
22 กรกฎาคม 2563
2. ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ ยกเว้น Custodian
ที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศได้แต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
3. กรุ ณาปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสื อมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่
ผูร้ ับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
4. กรณี นิติบุคคล หากผูล้ งนามในหนังสื อมอบอานาจ หรื อหนังสื อมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามตามหนังสื อ
รับรองนิ ติบุคคล ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสื อมอบอานาจทุกทอดตลอดสายที่ ระบุให้บุคคลที่มาประชุม
มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

หน้าที่ 2 ของจานวน 2 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 11
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
นายโชติ โภควนิช อายุ 78 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่าเฉลิม อายุ 76 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นางกรรณิการ์ งามโสภี อายุ 64 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นายจักร บุญ-หลง อายุ 62 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) ประสพสุ ข บุญเดช อายุ 75 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) อาคาร
ธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

หน้าที่ 1 ของจานวน 1 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 11
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิ ทธิ

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์

ถนน
จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต
หรื อ

นายโชติ โภควนิช อายุ 78 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่าเฉลิม อายุ 76 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นางกรรณิการ์ งามโสภี อายุ 64 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นายจักร บุญ-หลง อายุ 62 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) ประสพสุ ข บุญเดช อายุ 75 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
คนหนึ่ งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) อาคาร
ธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจาปี 2562
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วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ : นายศุภชัย เจียรวนนท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2. ชื่อกรรมการ : ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิช
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3. ชื่อกรรมการ : นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
4. ชื่อกรรมการ : นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
5. ชื่อกรรมการ : นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง

วาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้น สุ ด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ และการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3
วาระที่ 7.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
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(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อมอบฉัน ทะนี้ ให้ถื อว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

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

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ในการประชุ มสามัญ ผู ้ถื อหุ ้ น ประจ าปี 2563 ในวัน ศุ กร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชั่น ชั้น 4
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------------วาระที่
เรื่ อง
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 11
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ช้ เฉพาะกรณีผ้ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ (custodian) ให้กบั
ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
(2) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์

พ.ศ.

เสี ยง ดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

อาเภอ/เขต
หรื อ

นายโชติ โภควนิช อายุ 78 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่าเฉลิม อายุ 76 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นางกรรณิการ์ งามโสภี อายุ 64 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นายจักร บุญ-หลง อายุ 62 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) ประสพสุ ข บุญเดช อายุ 75 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจ าปี 2563 ในวัน ศุ กร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชั่ น ชั้น 4 บริ ษ ั ท สยามแม็ คโคร จ ากั ด (มหาชน)
อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

หน้าที่ 1 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 3 รับทราบการจ่ ายเงินปันผลระหว่ างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจาปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ : นายศุภชัย เจียรวนนท์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
2. ชื่อกรรมการ : ดร.ประเสริ ฐ จารุ พนิช
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
3. ชื่อกรรมการ : นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
4. ชื่อกรรมการ : นางสุ ชาดา อิทธิจารุ กุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
5. ชื่อกรรมการ : นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง
งดออกเสี ยง

วาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้น สุ ด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ และการแก้ ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3
วาระที่ 7.1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 3
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

หน้าที่ 2 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บ มอบฉัน ทะในวาระใดที่ ไม่เป็ นไปตามที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อมอบฉัน ทะนี้ ให้ถื อว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

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

หมายเหตุ
1. หนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสื อมอบฉันทะคือ
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสื อมอบฉันทะแทน
(2) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

หน้าที่ 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ในการประชุ มสามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2563 ในวัน ศุ กร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชั่น ชั้น 4
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------------วาระที่
เรื่ อง
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่

เรื่ อง
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

หน้าที่ 4 ของจานวน 4 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 12
แบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ ใหม่ 2019 (COVID-19)
แบบสอบถามฉบับนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการคัดกรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิ ดขึ้นจากการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อเป็ นข้อมูลในการติดต่อ
กลับกรณี ฉุกเฉิน
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุม (ผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ) ทุกท่าน กรุ ณา
ตอบแบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง และนาส่ งให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองในวันประชุม
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... โทรศัพท์ ..................................................
กรุ ณาใส่ เครื่ องใหม่  ในช่อง ( )
( ) ผูถ้ ือหุน้ MAKRO
( ) ผูร้ ับมอบฉันทะจาก .......................................................................................... ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ MAKRO
1. ในช่ วง 5 วันทีผ่ ่านมา ท่านมีอาการดังต่ อไปนีห้ รื อไม่
1.1) มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายสู งกว่า 37.5 องศาเซลเซียส)

___ ใช่

___ ไม่ใช่

1.2) ไอ/ เจ็บคอ

___ ใช่

___ ไม่ใช่

1.3) มีน้ ามูก

___ ใช่

___ ไม่ใช่

1.4) ไม่ได้กลิ่น

___ ใช่

___ ไม่ใช่

1.5) หายใจเร็ ว เหนื่อยหอบ หรื อ หายใจลาบาก

___ ใช่

___ ไม่ใช่

1.6) เป็ นผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ

___ ใช่

___ ไม่ใช่

2.1) สัมผัสหรื อใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยยืนยันโรค COVID-19

___ ใช่

___ ไม่ใช่

2.2) ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว หรื อสถานบันเทิง

___ ใช่

___ ไม่ใช่

2. ในช่ วง 14 วันทีผ่ ่านมา ท่านมีประวัติดังต่ อไปนีห้ รื อไม่

ลายเซ็น __________________________________
สาหรับเจ้ าหน้ าที่ / พยาบาล ณ จุดคัดกรอง
___ ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย /
ให้เข้าร่ วมประชุมได้

___ มีเหตุอนั ควรสงสั ยว่ าเป็ นโรค COVID-19
แนะนาให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อวินิจฉัยอาการ

หน้าที่ 1 ของจานวน 1 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 13
แบบแจ้ งคําถามล่ วงหน้ าสํ าหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น.
เรี ยน เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“MAKRO”)
ข้าพเจ้า ............................................................................................... โทรศัพท์ ..................................................
กรุ ณาใส่ เครื่ องใหม่  ในช่อง ( )
( ) ผูถ้ ือหุ น้ MAKRO
( ) ผูร้ ับมอบฉันทะจาก ........................................................................................... ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุน้ MAKRO
มีคาํ ถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ MAKRO ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ:

เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาส่ งกลับมายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
- ทางโทรสาร: 0 2067 9044 หรื อ
- ทางอีเมล:
ir@siammakro.co.th หรื อ
- ทางไปรษณี ย:์ โดยใส่ ซองธุรกิจตอบรับซึ่ งบริ ษทั ฯ จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อนัดประชุม (ไม่ตอ้ ง
ติดแสตมป์ ) และส่ งมายังบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ตู ้ ปณ. 8 ปณฝ. พัฒนาการ กรุ งเทพมหานคร 10251
หากต้องการสอบถามข้อมูล กรุ ณาติดต่อแผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8260/ 8261/ 8285
หน้าที่ 1 ของจํานวน 1 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 14
แบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี 2562 และ/หรื อ รายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2562
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานประจําปี 2562 และรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2562 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้น
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้แล้วในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
หากท่านผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2562 และ/หรื อ รายงานความยัง่ ยืนประจําปี
2562 ในรู ปแบบหนังสื อซึ่ งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับใน QR Code โปรดกรอกข้อมูลตามด้านล่างนี้ และส่ งกลับมายัง
บริ ษทั ฯ โดยใส่ ซองธุ รกิจตอบรับ เพื่อดําเนินการจัดส่ งรายงานให้ท่านตามประสงค์ต่อไป
ชื่อ-นามสกุล (ผูถ้ ือหุ น้ ) ………………………………………………… โทรศัพท์ …………………………..
ที่อยูใ่ นการจัดส่ ง
……………………………………………………………………………............……………………………...
………………………………………………………………………………………............…………………...
………………………………………………………………………………………............…………………...
มีความประสงค์ขอรับเอกสารในรู ปแบบหนังสื อ ดังต่อไปนี้ (กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ในช่อง □)

□

รายงานประจําปี 2562

หมายเหตุ:

□

รายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2562

เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาส่ งกลับมายัง MAKRO ตามช่องทางดังนี้
- โทรสาร:
- อีเมล์:
- ทางไปรษณี ย:์

0 2067 9044 หรื อ
ir@siammakro.co.th หรื อ
โดยใส่ ซองธุรกิจตอบรับซึ่ งบริ ษทั ฯ จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อนัดประชุม (ไม่ตอ้ ง
ติดแสตมป์ ) และส่ งมายังบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ตู ้ ปณ. 8 ปณฝ. พัฒนาการ กรุ งเทพมหานคร 10251

หากต้องการสอบถามข้อมูล กรุ ณาติดต่อแผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8260/ 8261/ 8285

หน้าที่ 1 ของจํานวน 1 หน้า

