
 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.  

ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ  
แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร         

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.    

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน  

โปรดน าแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงพมิพ์บาร์โค้ดมาในวนัประชุม  
 

แนวทางปฏบัิติในการเข้าร่วมประชุม ตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019 

ดว้ยความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ใหม่ 2019  
(COVID-19) บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้แนวทางปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีอยูใ่นกลุ่มเส่ียง เช่น เดินทางกลบัจากต่างประเทศและยงัไม่พน้ระยะเฝ้าดูอาการ 14 วนั หรือ มีไขห้รือ
อาการเก่ียวกบัทางเดินหายใจ เป็นตน้ ควรมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุม
แทน ตามวธีิการซ่ึงแสดงในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 9 

2. บริษทัฯ จะตั้งจุดคดักรองบริเวณทางเขา้อาคาร ทั้งน้ี หากพบผูมี้ความเส่ียง บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูถื้อหุ้น 
ท่ีมีความเส่ียงกรุณาหลีกเล่ียงการเขา้ห้องประชุม และในกรณีน้ี ท่านสามารถสามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นหรือ
กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทนได ้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 
 

***  บริษัทฯ ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้า ร่วมประชุม  *** 



                                                                 
เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

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

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

 

         วนัที 23 มีนาคม 2563 

 

เรือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

สิงทีส่งมาดว้ย 1. รายงานประจาํปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียนเขา้
ประชุม (กรุณานาํมาในวนัประชุม) 

2. นิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ  
3. ขอ้มูลของผูที้ไดรั้บการเสนอชือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการซึงถึง

กาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที 4) 
4. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีทีไดรั้บการเสนอชือ ประจาํปี 2563 (ประกอบการพิจารณาวาระที 6) 
5. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เกียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ และการออกเสียงลงคะแนน 
6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระทีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 
7. แผนทีแสดงสถานทีประชุม 
8. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี  และวิธีสแกนรหัสคิวอาร์  (QR Code) เพือ 

ดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2562 
9. เอกสารทีตอ้งนาํมาแสดงก่อนเขา้ร่วมการประชุม 
10. หนงัสือมอบฉนัทะ จาํนวน 3 ฉบบั (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.) 

 

 

 

 

 

  



                                                                            

หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 15 หนา้ 
 

ดว้ยคณะกรรมการของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) ไดมี้มติให้จดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั 
(มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขท่ี  1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 และ        
สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2563  

บริษทัฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษทัฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ให้แก่ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม รวมทั้งไดเ้ผยแพร่รายงาน
การประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดต้รวจทานความ
ถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงคดัคา้นหรือแกไ้ขรายงานการประชุม และในการก าหนดระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 บริษทัฯ ได้ประกาศบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผูถื้อหุ้นเสนอ
ระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้ งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดยเม่ือครบ
ก าหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอ่ืนใดมายงับริษทัฯ บริษทัฯ จึงขอแจง้ระเบียบวาระการ
ประชุมตามมติคณะกรรมการบริษทัฯ พร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 35 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัประจ าปีจะตอ้งพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา บริษทัฯ จึง
ได้จดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี  2562 และการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปีดงักล่าว ซ่ึงปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (รายละเอียดปรากฏ
ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานผลการด าเนินกิจการ
ของบริษทัฯ ในรอบปี 2562 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ  

 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

 
 



                                                                            

หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 15 หนา้ 
 

วาระที ่2 พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 38 
ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีและ
จดัให้มีการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี เพื่อน าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติั (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  และมี
ความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้ง และมีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอและ
ครบถว้น 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ  และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผลการด าเนินงานรวม และฐานะทางการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุปมีดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2562 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 210,627 

ก าไรสุทธิ* (ลา้นบาท) 6,245 

ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 1.30 
 

* หมายถึงก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

ฐานะทางการเงินรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 62,641 

หน้ีสินรวม (ลา้นบาท) 41,907 

ส่วนของผูถื้อหุ้น - สุทธิ (ลา้นบาท) 20,734 



                                                                            

หนา้ท่ี 4 ของจ านวน 15 หนา้ 
 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในงบการเงิน ในรายงานประจ าปี 2562 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้แก่ 
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมคร้ังน้ี ตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ  

 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ก าหนดไว้ว่า หากไม่มีความจ าเป็นอ่ืนใด 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่าย          
เงินปันผลของบริษทัฯ แก่ผูถื้อหุ้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิท่ีหัก
ภาษีเงินไดแ้ลว้ในแต่ละปีตามงบการเงินรวม โดยข้ึนอยู่กบัผลประกอบการของบริษทัฯ
โดยเ ร่ิมตั้ งแ ต่รอบปีบัญชี ส้ินสุดว ัน ท่ี  31 ธันวาคม 2537 เ ป็นต้นไป นอกจาก น้ี  
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 
35 และ ขอ้ 41 ก าหนดให ้  
1)  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีตอ้งพิจารณาจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2) บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารอง
น้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ในรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิส่วนของผูถื้อหุ้นของ
บริษทัฯ ตามงบการเงินรวม เป็นจ านวนเงิน 6,245 ลา้นบาท หรือ 1.30 บาทต่อหุ้น และมี
เงินทุนส ารอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ  านวน 240 ลา้นบาท เท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี
ส าหรับผลประกอบการตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัรา 
หุ้นละ 0.96 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 4,608 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 73.8 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทั ฯ ทั้งน้ี บริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท 
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คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 1,920 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2562 และจะจ่ายเงินปันผล
งวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.56 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 2,688 ลา้นบาท  

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
ประจ าปี 

2562 
(ปีทีเ่สนอ) 

2561 
 

2560 
 

ก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบการเงินรวม 1)  
(ลา้นบาท) 

6,245 5,942 6,178 

จ านวนหุ้น (ลา้นหุ้น) 2,400 2,400 2,400 

รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 
- เงินปันผลระหวา่งกาล 
- เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี  

0.96 
0.40 
0.56 

0.96 
0.40 
0.56 

0.96 
0.40 
0.56 

รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 4,608 4,608 4,608 

อตัราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 73.8% 77.5% 74.6% 

หมายเหตุ 
1) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผูถื้อหุ้นตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือ 
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2563 และก าหนดจ่าย 
เงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวของ
บริษัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลตามท่ีคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดมี้มติอนุมติัเม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ในอตัรา
หุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 1,920 ลา้นบาท ท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูถื้อหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 5 กนัยายน 2562 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

 ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระ 

  ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 15 
ก าหนดวา่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็น
อัตรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู ้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ  านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกบัส่วน  
1 ใน 3 กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซ่ึงในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 5 ท่าน 
ดงัน้ี 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ  
2. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ  
3. นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล กรรมการ 
4. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ  รองประธานกรรมการท่ี 2 และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงาน Group Shared Service 

บริษทัฯ ได้เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการของบริษทัฯ ระหวา่งวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2563 โดยเผยแพร่
รายละเอียดและหลกัเกณฑ์การเสนอช่ือดงักล่าวบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และแจง้ให้ผูถื้อ
หุ้นทราบล่วงหนา้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้ าเนินการตามกระบวนการสรรหาโดย
พิจารณาเกณฑ์คุณสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงค านึงถึงคุณสมบติัตาม
กฎหมาย/ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และ   ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น 
ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ เพศ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ 
ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ รวมทั้ง ผลการปฏิบติังานในต าแหน่ง
หนา้ท่ีของกรรมการ และการอุทิศเวลา จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพน้จากต าแหน่งตาม
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วาระทั้ง 5 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง รวมทั้งใหด้ ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
ต่อไปตามเดิม  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณากลัน่กรองคุณสมบติั
และความเหมาะสมด้านต่างๆ ของกรรมการทั้ง 5 ท่านตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา
กรรมการของบริษัทฯ แล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ ง
กรรมการ 5 ท่านดงัรายช่ือต่อไปน้ี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง (ขอ้มูล
โดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3) 

1. นายศุภชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ  
2. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ  
3. นายพิทยา เจียรวสิิฐกุล กรรมการ 
4. นางสุชาดา อิทธิจารุกุล กรรมการ  รองประธานกรรมการท่ี 2 และ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร -  

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร สายงาน Group Shared Service 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนด
ในขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ดงัต่อไปน้ี 
(ก) ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือ 
(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ ั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือ

หลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บ
การเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ
พึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 
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วาระที ่5 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 29 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัฯ 
ในรูปของเงินเดือน เงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนตามขอ้บงัคบั หรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวน
แน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงได ้และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังาน หรือลูกจา้งของ
บริษทัฯ ซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษทัฯ ในอนัท่ีจะไดรั้บค่าตอบแทน หรือ
ผลประโยชน์จากบริษทัฯ ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ไดแ้ก่ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ความส าเร็จใน
การฏิบติังานท่ีเช่ือมโยงกบัผลประกอบการ และปัจจยัแวดล้อมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
พิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนขององค์กรท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกนัและมี
ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน
ใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ส าหรับปี 2563 ในอตัราเดียวกบัปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

บาท/ท่าน/
เดือน 

บาท/ท่าน/
ปี 

บาท/ท่าน/
เดือน 

บาท/ท่าน/
ปี 

1. ค่าตอบแทนประจ า 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และ       
กรรมการอิสระ 
 

 
155,000 
140,000 

 
115,000 

 
 

 
1,860,000 
1,680,000 

 
1,380,000 

 
 

 
155,000 
140,000 

 
115,000 

 

 
1,860,000 
1,680,000 

 
1,380,000 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2563 (ปีที่เสนอ) ปี 2562 

บาท/ท่าน/
เดือน 

บาท/ท่าน/
ปี 

บาท/ท่าน/
เดือน 

บาท/ท่าน/
ปี 

- กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 
- กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย 1) 

100,000 
15,000 
5,000 

1,200,000 
180,000 
60,000 

100,000 
15,000 
5,000 

1,200,000 
180,000 
60,000 

2.  เงินโบนัสประจ าปี เสนอจ่าย 23.04 ลา้นบาท 
(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 
ของเงินปันผลท่ีจ่าย    
จากก าไรปี 2562)2) 

23.04 ลา้นบาท 
(เทียบเท่าร้อยละ 0.50 
ของ เงินปันผลท่ีจ่ายจาก

ก าไรปี 2561) 

3.  สิทธิประโยชน์อ่ืน ไม่มี ไม่มี 
หมายเหตุ 
1) คณะกรรมการชุดยอ่ยท่ีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  
2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นส าหรับผลประกอบการ

ประจ าปี 2562 โดยประธานกรรมการเป็นผูพิ้จารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้
กรรมการบริษทัฯ แต่ละคน 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยตามวาระ
ท่ี 3 ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.96 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลส าหรับปี 2562 จ านวนทั้งส้ิน 4,608 
ลา้นบาท ดงันั้น เงินโบนสัประจ าปีท่ีจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบริษทัฯ ส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2562 จะเท่ากบั 23.04 ลา้นบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 2563 ในอตัราเดียวกับปี 2562 ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จกแจงไวข้า้งตน้  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  
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วาระที ่6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ121 ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 
ข้อ 35 ก าหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีและก าหนด
จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคน
เดิมอีกก็ได ้และผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่ง
หนา้ท่ีใดๆ ของบริษทัฯ” 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั 
(“KPMG”) เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 เน่ืองจากมีความรู้และ
ความเขา้ใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็น
อิสระ รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเม่ือเปรียบเทียบอตัราค่าสอบ
บญัชีกบัขอบเขตการใหบ้ริการ ภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ และปริมาณงานซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก
การขยายธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยทั้งในและต่างประเทศ แลว้เห็นวา่ KPMG เสนอ
ค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสมและขอ้เสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้ งผูส้อบบญัชีและ
อนุมติัค่าสอบบญัชี ดงัน้ี 

1. อนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ตามรายช่ือ
ดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 

- นายเจริญ ผูส้ัมฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068  
(ลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี) 

- นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัด์ิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 
(ไม่เคยลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ) 

- นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645  
(ลงลายมือช่ือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2561-2562 รวม 2 ปี) 
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ทั้ งน้ี บริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชีและผูส้อบบัญชีตามรายช่ือดังกล่าว ไม่มี
ความสัมพนัธ์ และ/หรือ ส่วนไดส่้วนเสีย กบับริษทัฯ บริษทัยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผูเ้ก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว (ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือ 
ประจ าปี 2563 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 4) ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่
สามารถปฏิบติังานได ้บริษทัฯ สามารถแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนจากบริษทั 
เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนได ้

2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรับรอบบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็น
จ านวนเงิน 7,170,000 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนในอตัราร้อยละ 5.1 จากค่าสอบบญัชีในปี 2562 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

หน่วย: บาท 

ประเภทค่าตอบแทน 
 

ปี 2563 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2562 
 

เพิม่ขึน้ (%) 
 

ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ 7,170,000 6,820,000 5.1 
หมายเหตุ 
- ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 

1. ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการตรวจนบัสินคา้ 
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ค่าบริการอ่ืน (Non-audit 
fee) และค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการท าลายสินคา้ และค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ระหวา่งการตรวจสอบซ่ึงไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทั้งปี 

 
ส าหรับบริษทัร่วม/บริษทัยอ่ยท่ีตั้งอยูใ่นประเทศเมียนมา จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง กมัพูชา และ 
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษทัฯ แต่งตั้ งผูส้อบบญัชีท้องถ่ินเป็นผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจาก
ขอ้จ ากดัทางดา้นภาษา อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการบริษทัฯ จะก ากบัดูแลใหส้ามารถจดัท างบ
การเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแลว้เสร็จตามก าหนดระยะเวลา  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ของบริษัทฯ ข้อ 3  

วาระที ่7.1  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวตัถุประสงค์ 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 42 แห่ง ก าหนดว่า บริษทัมีอ านาจ
กระท าการใดๆ ภายในขอบเขตแห่งวตัถุประสงค์ของบริษทั ดงันั้นหากบริษทัต้องการ
ประกอบกิจการคา้เพิ่มเติมจากวตัถุประสงคท่ี์จดทะเบียนไว ้บริษทัจะตอ้งด าเนินการแกไ้ข
วตัถุประสงค ์ 

เน่ืองดว้ย วตัถุประสงค์ของบริษทัตามท่ีระบุในหนงัสือรับรองของบริษทัฯ ในปัจจุบนัยงั
ไม่ครอบคลุมการค้าสินค้าบางรายการท่ีเป็นสินค้าท่ีต้องข้ึนทะเบียนเป็นผูน้ าเข้าตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ให้
ชดัเจน เพื่อใหค้รอบคลุมการประกอบธุรกิจหรือการคา้สินคา้ดงักล่าว อีกทั้งเพื่อรองรับการ
ลงทุน และกิจการท่ีบริษทัฯ อาจจะด าเนินการในอนาคต 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบริษทัในหนงัสือรับรองของบริษทัฯ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    

1. อนุมติัแก้ไขเพิ่มเติมขอ้ความในวตัถุประสงค์ของบริษทั ขอ้ 7 และ ขอ้ 8 โดยแก้ไข
เพิ่มเติมขอ้ความท่ีขีดเส้นใต ้ดงัน้ี 

“(7) ประกอบกิจการคา้ ขา้ว ผลิตภณัฑ์ขา้ว มนัส าปะหลงั ผลิตภณัฑ์มนัส าปะหลัง 
ขา้วโพด งา ถัว่ พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย คร่ัง ละหุ่ง ไม ้ยาง ผกั ผลไม ้ของป่า สมุนไพร 
หนงัสัตว ์เขาสัตว ์สัตวมี์ชีวิต เน้ือสัตวช์ าแหละ เคร่ืองในสัตว ์เคร่ืองในสุกร น ้ าตาล 
อาหารสัตว ์และพืชผลทางเกษตรทุกชนิด” 

“(8) ประกอบกิจการคา้ เคร่ืองจกัร เคร่ืองยนต ์เคร่ืองมือกล เคร่ืองทุ่นแรง ยานพาหนะ 
เคร่ืองก าเนิด และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตูเ้ยน็ เคร่ืองปรับอากาศ พดัลม หมอ้หุงขา้วไฟฟ้า เตา
รีดไฟฟ้า เคร่ืองสูบน ้ า เคร่ืองท าความร้อน เคร่ืองท าความเยน็ เคร่ืองครัว เคร่ืองเหล็ก 
เคร่ืองทองแดง เคร่ืองทองเหลือง เคร่ืองสุขภณัฑ์ เคร่ืองเคหภณัฑ์ เคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไมโครโปรเซสเซอร์ ซอฟต์แวร์ 
เคร่ืองบนัทึกมูลค่าของสินคา้หรือบริการไวใ้นบตัร ระบบในการหกัช าระหน้ี เคร่ืองรับ
ช าระเงิน เคร่ืองหกับญัชี เคร่ืองฝากเงิน เคร่ืองถอนเงิน เคร่ืองอ่านบตัร เคร่ืองสอดบตัร 
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เคร่ืองส่งบตัร เคร่ืองคิดเลข เคร่ืองท าบญัชี เคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองวิทยุ โทรทศัน์ 
เคร่ืองรับส่งวทิยทุุกชนิด เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ เคร่ืองเรดาร์ เคร่ืองโซน่า เคร่ืองเลเซอร์ 
เคร่ืองเสียง เคร่ืองบนัทึกภาพ เคร่ืองท าน ้ าร้อน เคร่ืองควบคุมความช้ืน  เคร่ืองส่ือสาร
โทรคมนาคม หลอดไฟ เคร่ืองพิมพ์สามมิติ รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้า
ดงักล่าวขา้งตน้” 

2. อนุมติัเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์อ้ 65 และ ขอ้ 66 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

“(65) ใหบ้ริการวศิวกรรมการออกแบบ การจดัหาอุปกรณ์และการรวมระบบ การติดตั้ง 
การด าเนินการและการบ ารุงรักษา การเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิค หรือบริการอ่ืนส าหรับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ 
หรือพลงังานท่ีสามารถผลิตทดแทนไดใ้หม่ อาทิเช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 
พลงังานน ้ า พลงังานจากก๊าซชีวภาพ พลงังานจากชีวมวล พลงังานจากขยะ เป็นตน้ 
หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวกบัโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน
ต่าง ๆ เป็นตน้” 

“(66) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า พฒันาและจ าหน่าย โอนสิทธิ
ต่างๆ  ท่ีเก่ียวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนต่าง ๆ ซ่ึงเป็น
พลังงานท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลังงานท่ีสามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น 
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานจากก๊าซชีวภาพ พลงังานจากชีว
มวล พลงังานจากขยะ เป็นตน้” 

นอกจากน้ี เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ดงักล่าวเป็นไปด้วยความ
สะดวกเรียบร้อย คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทัฯ และ/หรือประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร มีอ านาจในการ
แกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือ ขอ้ความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่างๆ ในการยื่นจด
ทะเบียนแกไ้ข/เพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั รวมถึงด าเนินการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตามค าสั่ง 
ค  าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนดงักล่าวส าเร็จเสร็จส้ิน 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  



                                                                            

หนา้ท่ี 14 ของจ านวน 15 หนา้ 
 

วาระที ่7.2  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล 

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 ก าหนดว่าการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

สืบเน่ืองจากการพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏในวาระท่ี 7.1 ขา้งตน้ บริษทัฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัฯ ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงักล่าว 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทัฯ ขอ้ 3 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

จากเดิม 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

แกไ้ขเป็น 

“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 66 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผา่นมติ 

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัฯ มีความเห็นว่า สมควรบรรจุวาระน้ี เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
ซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการบริษทัฯ ตอบขอ้ซกัถาม หรือช้ีแจงผูถื้อหุน้ และไม่
ควรพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ อีกในวาระน้ี เน่ืองจากตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีส าหรับ
บริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี   
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการแจง้ไวล่้วงหนา้เท่านั้น 
เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทั้งหมดโดยรวม 



                              

หนา้ท่ี 15 ของจาํนวน 15 หนา้ 
 

ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ ดงัมี
รายช่ือและรายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 หรือแต่งตั้งบุคคลอ่ืนมาร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมคร้ังน้ีได ้โดยกรุณากรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10  

ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ท่ีมีความประสงคจ์ะขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 2562 ของบริษทัฯ สามารถติดต่อขอรับได้
ท่ี แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพนัธ์ บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน)             
ชั้น 3 อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
10250 โทรศพัท์ 0 2067 8999 ต่อ 8260-8261 หรือกรอกแบบขอรับหนังสือรายงานประจาํปีปรากฏตาม 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 และส่งโทรสารไปท่ีหมายเลข 0 2067 9044 เพื่อทางบริษทัฯ จะดาํเนินการจดัส่งให้ท่าน
ต่อไป 

หากท่านผูถื้อหุ้นมีคาํถามท่ีตอ้งการให้บริษทัฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอในคร้ังน้ี 
สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ไดท่ี้ ir@siammakro.co.th หรือทางโทรสาร 0 2067 9044 โดยขอใหท่้านผูถื้อหุ้น
ระบุช่ือ-สกลุ พร้อมทั้งท่ีอยูแ่ละเบอร์โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได ้ซ่ึงบริษทัฯ จะไดร้วบรวมคาํถามเพ่ือช้ีแจง
ต่อไป 

จึงเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้โปรดเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ โดยบริษทัฯ จะเปิดให้
ลงทะเบียนเพื่อเขา้ร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 

 
ขอแสดงความนบัถือ 

โดยคาํส่ังของคณะกรรมการ 
บริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

 
 

ลงช่ือ .................................................... 
     (นางสุชาดา อิทธิจารุกลุ) 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
โทรศพัท ์0 2067 8999 ต่อ 8255/8260/8261/8285 โทรสาร 0 2067 9044      



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 2 หนา้                                                                           

 

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

ตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ได้ก าหนดนิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเข้มงวดกว่า
ขอ้ก าหนด ขั้นต ่าท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนดในเร่ืองการถือหุน้ตามขอ้ 1โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย            
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้ งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวข้องของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือ      
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของ      
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี ทั้งน้ีลกัษณะ
ตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็น     
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ  

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้ริหารหรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง   
ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ       
บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืน
ท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณ
ภาระหน้ีดงักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ี
ดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ              
ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบ



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 
หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 2 หนา้                                                                           

 

บญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจาก บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการ
ทางวชิาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ         
ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน          
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ    
บริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือ
บริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 

10. กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 9 ปี  

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการใหบ้ริการทางวชิาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาผอ่นผนั
ให้ไดห้ากเห็น วา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ 
และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผย ข้อมูลต่อไปน้ีในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ดงักล่าวแลว้  

(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 12 หนา้ 

 

 
 

ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 
กรรมการทีอ่อกตามวาระจ านวน 5 คน 

1. นายศุภชัย เจียรวนนท์ 

 
อายุ: 52 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการ และประธานกรรมการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบักรรมการ/ผู้บริหาร: เป็นนอ้งชายของนายณรงค ์เจียรวนนท ์(กรรมการ) 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 18 กุมภาพนัธ์ 2563 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ: 2 เดือน 5 วนั 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจและการเงิน มหาวทิยาลยับอสตนั 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาการตลาด 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
    ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย: 

 ปี 2554 Director Accreditation Program (DAP) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

4 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร จ านวน 11 แห่ง 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ประสบการณ์การท างาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน  

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

บริหาร 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

2542 - 2560 กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ 
ประธานคณะผูบ้ริหาร 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2562 - ปัจจุบนั ประธานสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งประเทศไทย 
สภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย 

2562  - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ ในคณะกรรมการส่งเสริม

ความร่วมมือภาคสังคม 
มูลนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจกัรี 

2561 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2560 - ปัจจุบนั ประธาน สมาคมสมาพนัธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

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

องคก์ารสหประชาชาติ 
2558 - ปัจจุบนั นายกสมาคม โทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ์

ชุดท่ี 12 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
2558  กรรมการท่ีปรึกษา One Young World Summit 2015 

 

การเข้าประชุมในปี 2562 N/A 
(ไดรั้บการแต่งตั้งเม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2563) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 

 

 

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 4 ของจ านวน 12 หนา้ 

 

 
 

2. ดร.ประเสริฐ จารุพนิช  

 

อายุ: 71 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: 200 หุน้ 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 7 พฤษภาคม 2531 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ: 31 ปี 11 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาเอก สาขา Industrial Engineering and Management, Oklahoma 

State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย: 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

 

 

 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 5 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

ประสบการณ์การท างาน 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

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

ค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2551 - 2552  ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

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

 
 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
- - - 

 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 

  



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 6 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

3. นายพทิยา เจียรวสิิฐกุล   

 

อายุ: 64 ปี 
สัญชาติ: ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2556 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ: 6 ปี 10 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ป ริญญาต รี  ส า ข า เ ศ รษฐศ าสต ร์  ( เ กี ย ร ติ นิ ย มอันดับห น่ึ ง ) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษัทไทย: 

 ปี 2543  Director Certification Program (DCP)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

2 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

15 แห่ง 

 

ประสบการณ์การท างาน 
ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษัท 
2556 - ปัจจุบนั   รองประธานกรรมการบริหาร/ 

กรรมการ 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั   กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 7 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
2556 - 2558 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2542 - 2556 กรรมการ/ รองประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร 

บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 

 

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

 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 8 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

4. นางสุชาดา อทิธิจารุกุล  

 

 

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

กลุ่มธุรกิจสยามแมค็โคร 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 29 สิงหาคม 2539 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ: 23 ปี 8 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี สาขาบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษัทไทย: 

 ปี 2546 Director Certification Program (DCP)  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

15 แห่ง 

ประสบการณ์การท างาน 
ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

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

สยามแมค็โคร 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั รองประธานกรรมการท่ี 2 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 9 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 
มี.ค. 2560 - ม.ค. 
2561 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่มธุรกิจ             
แมค็โคร 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2553 - ก.พ. 2560 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2544 - 2556 รองประธานกรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 

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

 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 10 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

5. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ 

 

 

 

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

สายงาน Group Shared Service 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ: ไม่มี 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 15 ธนัวาคม 2547 
จ านวนปีทีเ่คยด ารงต าแหน่งกรรมการ: 15 ปี 4 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาตรี สาขาการบญัชี (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาตรี สาขากฎหมาย  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 ปริญญาโท สาขาการบญัชี  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าทีก่รรมการ โดย 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษัทไทย: 

 ปี 2548  Director Accreditation Program (DAP) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษัทจดทะเบียน: 

ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: 

17 แห่ง 

 

  
  



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 11 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

ประสบการณ์การท างาน 
ในกจิการทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียน 

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

สยามแมค็โคร สายงานบริหารการเงิน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

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

แมค็โคร สายงานบริหารการเงินและ
หน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2553 - ก.พ. 2560 รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงาน
บริหารการเงินและหน่วยงานสนบัสนุน 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
มี.ค.2562 - ปัจจุบนั ประธาน Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket 

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

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
หนา้ท่ี 12 ของจ านวน 12 หนา้                                                                           

 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้
เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษัทย่อย   ไม่มี 
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม พิจารณาเลือกตั้งกรรมการในวาระท่ี 4 

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในวาระท่ี 5 
 

 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 3 หนา้                                                                           

 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ ประจ าปี 2563 

 
 
 
 

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

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

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

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

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

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

- หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์/ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

4 ปี (ปี 2557 - 2560) 

mailto:charoen@kpmg.co.th


 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 3 หนา้                                                                           

 

 

 
 
 
 

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

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

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

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

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

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

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

- มีประสบการณ์ในดา้นประสานงานกบั KPMG ในต่างประเทศเพ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ต่างชาติ 

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

ไม่มี 

 

mailto:munchupa@kpmg.co.th


 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 3 หนา้                                                                           

 

 
  นางสาวสุจติรา มะเสนา 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8645 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นระยะเวลามากกวา่ 20 ปี 

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

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร 
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

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

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

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

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

- เคยไปท างานท่ี KPMG LLP ส านักงาน มิลวอกี ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

- เคยเป็นหัวหน้าคณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์ 
(มหาชน) จ ากดั 

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

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

2 ปี (ปี 2561 - 2562) 

 

mailto:sujitra@kpmg.co.th


 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

                                                                           

 

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ ให้เรียกวา่การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุม 
ผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบั
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ประชุมผูถื้อหุ้น
ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองขา้งตน้ ผูถื้อหุ้นทั้งหลาย
ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้  านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายใน 45 วนั
นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามขา้งตน้คร้ังใด จ านวน
ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 32 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามข้างตน้        
ตอ้งร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นให้แก่บริษทั 

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน
วา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมติัหรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนดัประชุม
ในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั 

ในระหวา่ง 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้แต่ละคร้ัง บริษทัจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ก็ได ้โดยประกาศให้
ผูถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านกังานใหญ่ และส านกังานสาขาของบริษทัทุกแห่ง ไม่นอ้ยกวา่ 14 วนัก่อนวนัเร่ิม
งดรับลงทะเบียนการโอนหุน้ 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

                                                                           

 

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมไม่จ  าตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั โดยจะจดัประชุม 
ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 

2. องค์ประชุม 

ข้อ 32. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า     
25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมดและตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นได้เรียกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ          
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอ ให้นดั
ประชุมใหม่ และให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ในการประชุมผูถื้อหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  
ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ก็ให้ท่ีประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุ้นคนหน่ึงซ่ึง
ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธานในท่ีประชุม 

3. คะแนนเสียง 

ข้อ 33. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

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

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

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

                                                                           

 

(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
(ฉ) การออกหุน้กูข้องบริษทั 
(ช) การควบบริษทั 
(ซ) การเลิกบริษทั 
(ฌ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  

ข้อ 34. การลงคะแนนลบั อาจจะกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติอนุญาต 
4. วาระการประชุม 

ข้อ 35. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัการด าเนินกิจการในรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนุมติังบดุล 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืนๆ 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

                                                                          

 

ข้อมูลของกรรมการอสิระทีเ่สนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 

 

 1. นายโชติ โภควนิช  
ต าแหน่ง 
 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
  
 
 
ท่ีอยู ่
 
 

 
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
77 ปี 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 
- หลกัสูตรพฒันาการจดัการ มหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด        
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาด                          
มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 2. ศ. (พเิศษ) เรวตั ฉ ่าเฉลมิ 
 ต าแหน่ง 

อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
  
 
 
ท่ีอยู ่
 

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
74 ปี 
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
- ปริญญาบตัร วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. รุ่นท่ี 1) 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

                                                                          

 

 3. นางกรรณกิาร์ งามโสภี 
 ต าแหน่ง 

อาย ุ
ประวติัการศึกษา  
 
 
 
 
 
ท่ีอยู ่
 
 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
63  ปี 
- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- การจดัการมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 4. นายจักร บุญ-หลง 
 ต าแหน่ง 

 
อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
 
ท่ีอยู ่
  
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
61  ปี 
- Master of Arts (International Political and Economy), 

University of Detroit, USA 
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นคร้ังนี ้

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 
หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

                                                                          

 

 5. นายประสพสุข บุญเดช 
 ต าแหน่ง 

อาย ุ
ประวติัการศึกษา 
 
  
 
 
 
ท่ีอยู ่
 

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
74 ปี 
- นิติศาสตรบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
- เนติบณัฑิตองักฤษ ส านกัลินคอลน์ อินน์ 
- หลกัสูตรป้องกนัราชอาณาจกัรไทย วทิยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 41 

- วทิยาลยัตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 10 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ  
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

 ไม่มส่ีวนได้เสียพิเศษในวาระท่ีเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 
หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

 

 

แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 2 หนา้                                                                           

หนา้ 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

 

 แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 

 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2562 และไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี
แลว้ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

หากท่านผู ้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี  2562 ในแบบรูปเล่ม ซ่ึงมีเน้ือหา
เช่นเดียวกนักบัใน QR Code โปรดกรอกแบบฟอร์มน้ี และส่งกลบัมายงับริษทัฯ ตามท่ีอยูด่า้นล่าง เพื่อจดัส่งให้
ท่านตามประสงคต่์อไป 

 แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 โทรศพัท ์:  0 2067 8260 - 8261 
 โทรสาร :  0 2067 9044 
 อีเมล ์:  ir@siammakro.co.th 
 จดหมาย : บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) 
   แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
   1468 ชั้น 3 อาคารธาราพฒันาการ  
   ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง 
   กรุงเทพมหานคร 10250 

 

ช่ือ-นามสกุล (ผูถื้อหุ้น) ………………………………………………………. 

ท่ีอยู ่   ………………………………………………………. 

   ………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศพัท ์ ………………………………………………………. 

มีความประสงคข์อรับเอกสารดงัต่อไปน้ี (กรุณาทาํเคร่ืองหมายในช่อง □) 

□ รายงานประจาํปี 2562 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย) 

□ รายงานประจาํปี 2562 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาองักฤษ) 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 
หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 2 หนา้                                                                           

หนา้ 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

 

วธีิสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562 
 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อให้บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุ้นและ
รายงานประจาํปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถื้อหุ้นสามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่ง
สะดวกและรวดเร็ว 
 
ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code ตามท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 
ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกนโดยใชก้ลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไปท่ี QR Code  

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้นเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจ าปี  

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

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line  

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

2. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 
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แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) 
 
สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบนั บริษทัฯ มีความห่วงใยเป็นอยา่งยิ่งต่อ
สุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูท่ี้มีส่วนร่วมในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 บริษทัฯ จึงขอด าเนินการ
ประชุมคร้ังน้ีดว้ยความกระชบัและอยูบ่นความระมดัระวงัเพื่อใหแ้น่ใจวา่มีการป้องกนัท่ีดีท่ีสุด ดงัน้ี  

1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณามอบฉันทะให้กรรมการอสิระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง เพื่อลด
ความเส่ียงจากการรวมตวักนัของคนจ านวนมาก โดยเฉพาะท่านท่ี (1) เดินทางกลบัจากต่างประเทศ 
และยงัไม่พน้ระยะเฝ้าดูอาการ 14 วนัปฏิทิน หรือ (2) ไม่ผ่านการคดักรองของบริษทัฯ เช่น มีไข ้
(อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) ไอ จาม มีน ้ ามูก หรือหายใจล าบาก โดยท่านสามารถมอบ
ฉนัทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษทัฯ เสนอให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะตามรายช่ือท่ีระบุในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
6 ของหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี (แนะน าให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิให้ท่านทีไ่ม่ผ่านการคัดกรองไม่เข้าบริเวณทีจั่ดการประชุม 

2. บริษทัฯ ขอให้ผูเ้ขา้ประชุมทุกท่านยืนยนัขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสุขภาพและการเดินทางท่ีถูกตอ้ง 
ตามแบบสอบถามท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

3. บริษทัฯ ของดการให้บริการอาหารว่างในบริเวณท่ีจดัการประชุม โดยจะมีเฉพาะน ้ าด่ืมบรรจุขวด  
และชา/กาแฟไวบ้ริการเท่านั้น 

4. เพื่อให้การประชุมคร้ังน้ีด าเนินไปด้วยความกระชับ และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมท่ี
ก าหนดไวอ้ยา่งถูกกฎหมาย จึงขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน ดงัน้ี 

- ผูท่ี้ผ่านการคดักรองตอ้งติดสต๊ิกเกอร์และใส่หน้ากากอนามยัตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม 
โดยบริษทัฯ จะจดัเตรียมหนา้กากอนามยัไวใ้หท้่านท่ีผา่นการคดักรอง 

- โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรในการตรวจเอกสารและการ
ลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุม และการนัง่ในหอ้งประชุม  

- ท่ีประชุมจะรับเฉพาะค าถามเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยท่านสามารถส่งค าถามล่วงหน้าก่อน
วนัประชุมมายงัอีเมล ์ir@siammakro.co.th หรือมอบใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ในท่ีประชุม  

 
จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน และขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ท่ีน้ี 

 

  

mailto:ir@siammakro.co.th
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แบบสอบถามเพ่ือการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรุณากรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพ่ือใช้
ประกอบการคดักรองเบ้ืองตน้ส าหรับการเขา้ร่วมประชุมและเพ่ือเป็นขอ้มูลในการติดต่อกลบักรณีฉุกเฉิน  

ช่ือ-นามสกลุ  
เบอร์โทรศพัท ์  
ช่ือสถานท่ีท างาน (ตึก/อาคาร)  
  
พนกังานท่ีมาติดต่อ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 – บมจ.สยามแมค็โคร 
หน่วยงาน/เบอร์โทรศพัท ์ SET&IR  เบอร์โทรศพัท ์02 067-8999 ต่อ 8260-8261 
วนั-เวลานดัหมาย 23 เมษายน 2563 เวลา 13:00 – 16:00 น. 

 

 ค าถาม โปรดเลือกค าตอบตามความเป็นจริง 
1 ท่านมีไขห้รือไม่ (มีไข ้คืออุณหภูมิร่างกายสูงกวา่ 

37.5 องศาเซลเซียส) 
___ มี 
 

___ ไม่มี 
 

2 ท่านมีอาการใดดงัต่อไปน้ีหรือไม่  
(เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

___ ปวดศีรษะ 
___ เจบ็คอ ไอ จาม 
___ มีน ้ามูก 

___ เหน่ือยหอบ หายใจล าบาก 
___ไม่มีอาการใดๆ ขา้งตน้เลย 

3 ในระยะ 30 วนัท่ีผา่นมา ตวัท่านมีประวติัการ
เดินทางมาจากหรือแวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีประเทศ
ฝร่ังเศสเยอรมนั อิตาลี จีน มาเก๊า ไตห้วนั ญ่ีปุ่น 
สิงคโปร์ เกาหลีใต ้ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย 
อิหร่าน หรือไม่  

___ มี (โปรดระบุรายละเอียด)   
ประเทศ _________________________________ 
________________________________________ 
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง _________________________ 

___ ไม่มี 

4 ในระยะ 30 วนัท่ีผา่นมา บุคคลในครอบครัวของ
ท่านที่พกัอาศัยอยู่ด้วยกนั มีประวติัการเดินทางมา
จากหรือแวะเปล่ียนเคร่ืองบินท่ีประเทศ ฝร่ังเศส
เยอรมนั อิตาลี จีน มาเก๊า ไตห้วนั ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ 
เกาหลีใต ้ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซีย อิหร่าน หรือไม่ 

___ มี (โปรดระบุรายละเอียด)   
ประเทศ _________________________________ 
________________________________________ 
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง _________________________ 

___ ไม่มี   

5 ท่านมีโอกาสสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วยท่ีตอ้งสงสยัติด
เช้ือไวรัส COVID-19  หรือไม่ 

___ มี ___ ไม่มี 
 

6 ในระยะ 30 วนัท่ีผา่นมา ตวัท่านไดโ้ดยสาร
เคร่ืองบินภายในประเทศหรือต่างประเทศหรือระบบ
ขนส่งสาธารณะอ่ืนๆ ร่วมกบับุคคลประเทศกลุ่ม
เส่ียงขา้งตน้ใน 

___ มี (โปรดระบุรายละเอียด)   
ประเทศ/จงัหวดั___________________________ 
ช่วงเวลาท่ีเดินทาง _________________________ 

___ ไม่มี 
 

ลงลายมือช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชุม __________________________________ 
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เอกสารทีต้่องน ามาแสดงก่อนเข้าร่วมการประชุม 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 

ผูถื้อหุ้นแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทาง     
ฉบบัจริง (กรณีผูถื้อหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงแสดงบาร์โคด้เลขทะเบียน
ผูถื้อหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) ซ่ึงลงนามเรียบร้อยแลว้ เพื่อลงทะเบียน 

2. การมอบฉันทะ 

โปรดใชแ้บบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2550 เป็น
แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเร่ืองได้ว่า      
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และแยกให้ผูถื้อหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคลไดใ้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ 

ผูรั้บมอบฉันทะน าส่งหนังสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 10) พร้อมแบบฟอร์มลงทะเบียนซ่ึงแสดง
บาร์โคด้เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1) โดยด าเนินการดงัน้ี 

2.1 กรอกขอ้ความให้ชดัเจน และลงช่ือในหนงัสือมอบฉันทะ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 10) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 

- กรณีบุคคลธรรมดา กรุณาแนบส าเนาบตัรประจ าตวั/ หนงัสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) 
ของผูม้อบฉนัทะ 

- กรณีนิติบุคคล กรุณาแนบส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และส าเนาบตัรประจ าตวั/  หนังสือ
เดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผูมี้อ  านาจท่ีไดล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาเอกสารตาม 2.1 จะตอ้งมีการรับรองส าเนา 

2.3 หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
สามารถมอบใหก้บัท่านใดท่านหน่ึงดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 

(1) นายโชติ โภควนิช  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 
                                                             ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หรือ 

 (2) นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
หรือ  

 (3) นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ หรือ 
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 (4) นายจกัร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแล
กิจการ หรือ 

 (5)  นายประสพสุข บุญเดช กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ขอ้มูลของกรรมการอิสระท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

2.4 เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะและหลกัฐานไปยงัท่ีอยูด่า้นล่าง เพื่อตรวจสอบก่อน
วนัประชุมไม่นอ้ยกวา่  3 วนัท าการ 

บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)  
แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพยแ์ละนกัลงทุนสัมพนัธ์  
เลขท่ี 1468 ชั้ น 3 อาคารธาราพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250  

3. กรณผู้ีเข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือ ช่ือสกุล 

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

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

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

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

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

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

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

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

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคารธารา

พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั  เวลา และ

สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
หมายเหตุ  
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอยีดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)   

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

 (3) ขอมอบฉนัทะให ้      

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

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

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 ในวนัที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคารธารา
พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
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 วาระที ่4  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

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

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

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

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

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

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

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

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
หนา้ท่ี 6 ของจ านวน 11 หนา้                                                                           

 

 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

 

หมายเหตุ  

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

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู ้ถื อหุ้นประจ าปี  2563 ในวัน ท่ี  23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น . ณ  ห้ องคอนเวนชั่น  ชั้ น  4                              

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

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

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

  วาระที ่  เร่ือง         

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

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

  วาระที ่  เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
 ช่ือกรรมการ          
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

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

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

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

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

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

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

 (2) ขอมอบฉนัทะให ้      
  (1)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     

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

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

  (3)     อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี     
ถนน    ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์    

 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี  2563 ในวัน ท่ี  23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น . ณ  ห้องคอนเวนชั่น  ชั้ น  4 บ ริษัท  สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)                                   
อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 
 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 
 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่4  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซ่ึงถึงก าหนดพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

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

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

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

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

 วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
 วาระที่ 7.1  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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 วาระที่ 7.2 พจิารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

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

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้  รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
  

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

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



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 
หนา้ท่ี 11 ของจ านวน 11 หนา้                                                                           

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู ้ถื อหุ้นประจ าปี  2563 ในวัน ท่ี  23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น . ณ  ห้องคอนเวนชั่น  ชั้ น  4                               

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

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

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

  วาระที ่  เร่ือง         

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

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

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