
 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2564 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
วนัพุธท่ี 21 เมษายน 2564 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  
 
 
 
 
 

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุม จึงไดก้ าหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 8 และขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุ้นกรุณาศึกษา
รายละเอียดและปฏิบติัตามแนวทางดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 
 

*** บริษัทฯ ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้เข้า ร่วมประชุม ***  

 



                                                                 

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 

 

 

หนา้ 1 ของจาํนวน 11 หน้า 
 

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 19 มีนาคม 2564 

 

เรือง  ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 

สิงทีส่งมาดว้ย 1. รายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียน 

(กรุณานาํมาในวนัประชุม) 

2. หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ  

3. ขอ้มูลของผูที้ไดรั้บการเสนอชือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 4) 

4. ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีทีไดรั้บการเสนอชือ ประจาํปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบ

วาระที 6) 

5. ขอ้บงัคบับริษทัฯ เกียวกบัการประชุมผูถื้อหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

6. ขอ้มูลของกรรมการอิสระทีบริษทัฯ เสนอใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ 

7. วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพือดาวน์โหลดรายงานประจาํปี 2563 และรายงาน

ความยงัยืนประจาํปี 2563 

8. ขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ภายใตม้าตรการป้องกนั

การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

9. แผนทีแสดงสถานทีประชุม 

10. เอกสารประกอบการลงทะเบียนเพือเขา้ร่วมประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ 

11. หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก.  แบบ ข.  และ  แบบ ค.) 

12. แบบสอบถามเพือคดักรองโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

13. แบบแจง้คาํถามล่วงหนา้สาํหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

14. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจาํปี 2563 และ/หรือ รายงานความยงัยืนประจาํปี 2563 

15. แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 

 



                                                                           

หนา้ท ี2 ของจาํนวน 11 หน้า 

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

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัพุธที 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชนั ชนั 4 บริษทั 

สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขที 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวน

หลวง กรุงเทพมหานคร โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 

(Record Date) ในวนัที 15 มีนาคม 2564  

บริษทัฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษทัฯ ไดส่้งรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ให้แก่

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม รวมทงัไดเ้ผยแพร่

รายงานการประชุมดงักล่าวในเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตงัแต่วนัที  7 สิงหาคม 2563 เพอืใหผู้ถื้อหุ้นไดต้รวจทาน

ความถูกต้องครบถว้น รวมถึงคดัคา้นหรือแกไ้ขรายงานการประชุม และในการกาํหนดระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 บริษทัฯ ไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ เพือเรียนเชิญให้ผูถื้อหุ้น

เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหนา้ ตงัแต่วนัที 22 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที 31 มกราคม 2564 โดยเมือครบ

กาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอืนใดมายงับริษทัฯ บริษทัฯ จึงขอแจง้ระเบียบวาระการ

ประชุมตามมติคณะกรรมการบริษทัพร้อมดว้ยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัต่อไปนี 

วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกยีวกบัการดําเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

เพอืให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และการ

เปลียนแปลงทีสาํคญัซึงเกิดขึนในรอบปี 2563 ตามทีแสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2563 (รายละเอียดปรากฏ

ตามสิงทีส่งมาดว้ย 1) เพอืเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรอง 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานผลการดาํเนินกิจการของ

บริษทัฯ ในรอบปี 2563 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือผา่นมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระท ี2 พจิารณาอนุมตัิงบการเงินประจําปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

เพือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกัดและขอ้บงัคบับริษทัฯ ผูถื้อหุ้นจาํเป็นต้องพิจารณา

อนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ซึงไดผ่้านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

(รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 1) 



                                                                           

หนา้ท ี3 ของจาํนวน 11 หน้า 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่าน

การตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัฯ  และมีความเห็นว่างบการเงิน

ดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามทีควรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี

สินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้อบบัญชีรับอนุญาตของ 

บริษัทฯ ซึงได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขต่องบการเงินดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

ผลการดาํเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษทัฯ โดยสรุปมีดงันี 

ผลการดาํเนินงานรวม 
สําหรับปีสินสุดวนัที  

31 ธันวาคม 2563 

รายไดร้วม (ลา้นบาท) 218,760 

กาํไรสุทธิ* (ลา้นบาท) 6,563 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุ้น) 1.37 
 

* หมายถึงกาํไรสาํหรับปีทีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัฯ 

 

ฐานะการเงนิรวม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพยร์วม (ลา้นบาท) 74,034 

หนีสินรวม (ลา้นบาท) 51,324 

ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 22,710 
 

โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินในรายงานประจาํปี 2563 ซึงไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกับ

หนงัสือนดัประชุมครังนี ตามสิงทีส่งมาดว้ย 1 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือผา่นมติ  

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 



                                                                           

หนา้ท ี4 ของจาํนวน 11 หน้า 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล 

บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ เป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษี

เงินไดแ้ลว้ในแต่ละปีตามงบการเงินรวม กรณีไม่มีความจาํเป็นอืนใด โดยเริมตงัแต่รอบปีบญัชีสินสุดวนัที 

31 ธนัวาคม 2537 เป็นตน้ไป 

ในปี 2563 บริษทัฯ มีผลกาํไรสุทธิ (ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ) ตามงบการเงินรวม เป็นจาํนวนเงิน 

6,563 ลา้นบาท หรือ 1.37 บาทต่อหุ้น และมีทุนสาํรองตามกฎหมาย  ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 240 

ลา้นบาท หรือเท่ากบัร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิมอีก  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรรายงานให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ตามทีคณะกรรมการบริษทั ฯ ไดมี้มติอนุมติัเมือวนัที 10 สิงหาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 1,920 ลา้นบาท ซึงไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เมือวนัที 8 กนัยายน 2563  

และเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานตงัแต่

วนัที 1 มกราคม ถึงวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ รวมเป็นเงิน

ปันผลทีตอ้งจ่ายทงัสิน 4,800 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 73.14 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมซึงเป็นไปตาม

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ  เมือหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น 

ดงักล่าวขา้งตน้ คงเหลือเป็นเงินปันผลทีจะจ่ายอีกในอตัรา 0.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจาํนวน 2,880 ลา้น

บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นทีมีรายชือตามทีปรากฏ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุ้นในการรับเงินปันผล 

(Record Date) ในวนัที 15 มีนาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในวนัที 20 พฤษภาคม 2564  

ทงันี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษทัฯ ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดรั้บการอนุมติัจากที

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  

ขอ้มูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 และปี 2562 ทีผา่นมา  

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ผลประกอบการ 

ปี 2563 (ปีทีเสนอ) ปี 2562 

กาํไรสุทธิสาํหรับปีตามงบการเงินรวม1) (ลา้นบาท) 6,563 6,245 

จาํนวนหุ้น (ลา้นหุน้) 4,800 4,800 
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รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล 
ผลประกอบการ 

ปี 2563 (ปีทีเสนอ) ปี 2562 

เงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการประจาํปี 

(บาท/หุน้) 

  

1.00 

ประกอบดว้ย 
(1) เงินปันผลระหวา่งกาล 

0.40 บาท/หุน้ 
(2) เงินปันผลงวดสุดทา้ย  

0.60 บาท/หุน้ 

0.96 

ประกอบดว้ย 
(1) เงินปันผลระหวา่งกาล  

ครังทีหนึง 0.40 บาท/หุน้ 
(2) เงินปันผลระหวา่งกาล  

ครังทีสอง 0.56 บาท/หุน้ 

เงินปันผลจ่ายทงัสิน (ลา้นบาท) 4,800 4,608 

อตัราเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) 73.14 73.80 

หมายเหตุ 
1) ส่วนทเีป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือผา่นมติ 

ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

วาระท ี4 พจิารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระประจาํปี 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและข้อบังคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้กรรมการออกจากตาํแหน่งตาม

วาระในการประชุมสามญัประจาํปีในอตัราหนึงในสามของจาํนวนกรรมการทงัหมด กรรมการซึงพน้จาก

ตาํแหน่งอาจไดรั้บเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกก็ได ้ ซึงในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 มีกรรมการที

ครบกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน ดงันี 

1. นายโชติ โภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉาํเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายจกัร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบั

ดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกุล กรรมการ 

บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นเสนอชือบุคคลเพือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ 

ระหว่างวนัที 22 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที 31 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลกัเกณฑ์การเสนอ
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ชือดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเพือเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาเกณฑ์

คุณสมบติัตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัฯ ซึงคาํนึงถึงคุณสมบติัตามกฎหมาย/ ระเบียบทีเกียวขอ้ง และ 

ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทกัษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ

ดา้นทีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ความสามารถในการบริหารกิจการของบริษทัฯ โดยไม่จาํกดัเพศและอายุ 

รวมทงั ผลการปฏิบติังานในตาํแหน่งหน้าทีของกรรมการ และการอุทิศเวลา คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 

เสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตงักรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระทงั 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึง รวมทงัใหด้าํรงตาํแหน่งอืน ๆ (ถา้มี) ต่อไปตามเดิม  

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ โดยไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนได้เสีย ไดพิ้จารณากลนักรองคุณสมบัติและความ

เหมาะสมดา้นต่างๆ ของกรรมการทงั 5 ท่านดว้ยความรอบคอบ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทนซึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และ

เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตงักรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระประจาํปี 2564 

ทงั 5 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึง รวมทงัใหด้าํรงตาํแหน่งอืน ๆ (ถา้มี) ต่อไปตามเดิม (ขอ้มูล

โดยสงัเขปของบุคคลทีไดรั้บการเสนอชือให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการทงั 5 ท่าน ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 3)   

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือผา่นมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

พิจารณาเลือกตังเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีกําหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 

ดงัต่อไปนี 

(ก) ผูถื้อหุน้คนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ทีตนถือ 

(ข) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงทีมีอยู่ทงัหมดตาม (ก) เลือกตงับุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(ค) บุคคลซึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รับการเลือกตงัเป็นกรรมการเท่าจาํนวน

กรรมการทีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตงัในครังนนั ในกรณีทีบุคคลซึงไดรั้บการเลือกตงัในลาํดบัถดัลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการทีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตงัในครังนนั ใหผู้เ้ป็นประธานที

ประชุมเป็นผูชี้ขาด 
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วาระท ี5 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตุผล  

ตามข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 29 กาํหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของ

เงินเดือน เงินรางวลั เบียประชุม บาํเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน ตามขอ้บงัคบัหรือ

ตามทีทีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาซึงอาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และกาํหนด

ไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลียนแปลงได ้และไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ

พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึงได้รับเลือกตังให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ในอันทีจะได้รับ

ค่าตอบแทน หรือผลประโยชนจ์ากบริษทัฯ ในฐานะทีเป็นลูกจา้งของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคาํนึงถึงความเหมาะสม

ประการต่าง ๆ ได้แก่ หน้าทีและความรับผิดชอบ ความสําเร็จในการปฏิบัติงานทีเชือมโยงกับผล

ประกอบการ และปัจจยัแวดลอ้มอืนทีเกียวขอ้ง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนขององค์กร

ทีอยูใ่นอุตสาหกรรมเดียวกนัและมีขนาดธุรกิจใกลเ้คียงกนั รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควร

เสนอให้คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาและอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการของบริษทัฯ สาํหรับปี 2564 ในอตัราเดียวกบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 
ปี 2564 (ปีทีเสนอ) ปี 2563 

บาท/ 
ท่าน/เดือน 

บาท/ 
ท่าน/ปี 

บาท/ 
ท่าน/เดือน 

บาท/ 
ท่าน/ปี 

1. ค่าตอบแทนประจาํ     

1.1 ประธานกรรมการ 155,000 1,860,000 155,000 1,860,000 

1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

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

1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        115,000 1,380,000 115,000 1,380,000 

1.4 กรรมการ/ กรรมการอสิระ 100,000 1,200,000 100,000 1,200,000 

1.5 ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ยอืน1) 15,000 180,000 15,000 180,000 

1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ยอนื 1) 5,000 60,000 5,000 60,000 

2.  เงินโบนัสประจาํปี ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล 

ทจ่ีายจากกาํไรปี 2563 2) 

คิดเป็นเงิน 24.00 ลา้นบาท 

ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล 

ทจ่ีายจากกาํไรปี 2562 

 คิดเป็นเงิน 23.04 ลา้นบาท 

3.  สิทธปิระโยชน์อืน ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ 

1) คณะกรรมการชุดย่อยทีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลทีจ่ายให้แก่ผูถ้ือหุน้สาํหรับผลประกอบการประจาํปี 2563 โดยประธาน

กรรมการเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดจาํนวนเงินทีเหมาะสมเพือจดัสรรให้กรรมการบริษทัฯ แต่ละทา่น 



                                                                           

หนา้ท ี8 ของจาํนวน 11 หน้า 

นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีกรรมการไดรั้บเป็นตวัเงินแลว้ บริษทัฯ มีการจดัทาํประกนัความรับผิดชอบของ

กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ทีทุนประกนัไม่เกิน 30 ลา้น

ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 918.40 ลา้นบาท (อตัราแลกเปลียน 30.6133 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ) 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการสาํหรับปี 

2564 ในอตัราเดียวกบัปี 2563 ตามรายละเอียดทีไดแ้จกแจงไวข้า้งตน้  

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือผา่นมติ 

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนคะแนนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุม  

วาระท ี6 พจิารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 

สินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2564 

ขอ้เทจ็จริงและเหตผุล  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทัฯ กาํหนดให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจําปี

แต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี ในการแต่งตงัผูส้อบบญัชีจะแต่งตงั

ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้และผูส้อบบญัชีจะตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้าํรงตาํแหน่ง

หนา้ทีใดๆ ของบริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกดั (“KPMG”) เป็น

สํานักงานสอบบัญชีของบริษทัฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 เนืองจากมี

ความรู้และความเขา้ใจในธุรกิจ มีมาตรฐานและกระบวนการทาํงานทีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ 

รวมทงัปฏิบัติหน้าทีไดเ้ป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยเมือเปรียบเทียบอตัราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตการ

ใหบ้ริการ ภาระหนา้ทีความรับผิดชอบ และปริมาณงานซึงเพิมขึนจากการขยายธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทั

ยอ่ยทงัในและต่างประเทศ แลว้เห็นวา่ KPMG เสนอค่าสอบบญัชีทีเหมาะสมและขอ้เสนอของ KPMG เป็น

ประโยชนสู์งสุดแก่บริษทัฯ 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณาอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชี ดงันี 



                                                                           

หนา้ท ี9 ของจาํนวน 11 หน้า 

1. แต่งตงัผูส้อบบญัชีจาก บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั ตามรายชือดงัต่อไปนี เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2564 

1) นายเจริญ ผูส้มัฤทธิเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4068 

(ลงลายมือชือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2557-2560 รวม  ปี) 

2) นางมญัชุภา สิงห์สุขสวสัดิ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 6112 

(ไม่เคยลงลายมือชือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ)  

3) นางปิยธิดา ตงัเด่นชยั  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที 11766 

(ไม่เคยลงลายมือชือรับรองในงบการเงินของบริษทัฯ)  

ทงันี บริษทัทีเป็นสาํนกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายชือดงักล่าว ไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ 

ส่วนไดส่้วนเสีย กบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูเ้กียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว 

(ขอ้มูลของผูส้อบบญัชีทีไดรั้บการเสนอชือประจาํปี 2564 ปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ย 4)  

อนึง ในกรณีทีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตตามรายชือขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ทีได ้ใหบ้ริษทั เคพีเอม็จี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตงัผูส้อบบัญชีรับอนุญาตรายอืนของบริษทั เคพีเอ็มจี       

ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีแทนได ้

2. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 เป็นจาํนวน

เงิน 7,170,000 บาท ซึงเท่ากบัค่าสอบบญัชีในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี  

หน่วย: บาท 

ประเภทค่าตอบแทน 

 

ปี 2564 

(ปีทเีสนอ) 

ปี 2563 

 

เพมิขนึ (%) 

 

คา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ 7,170,000 7,170,000 - 

หมายเหตุ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถึง 

1. ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณใ์นการตรวจนบัสินคา้ 

2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษทัย่อยของบริษทัฯ 

- ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัร่วมและบริษัทย่อย ค่าบริการอืน (Non-audit fee) และ

ค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ในการทาํลายสินคา้ และค่าใชจ้่ายทีเกิดขึนจริงในระหว่างการตรวจสอบซึง

ไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีทงัปี 
- สําหรับบริษัทย่อยทีตงัอยู่ในประเทศเมียนมา จีน สิงคโปร์ ฮ่องกง กัมพูชา และ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

ณ ปัจจุบนัยงัใช้ผูส้อบบญัชีทอ้งถินอยู่ เนืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นภาษา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษทัฯ จะ

กาํกบัดูแลให้สามารถจดัทาํงบการเงินไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา 

การพิจารณาคะแนนเสียงเพือผา่นมติ 

คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  



                                                                           

หนา้ท ี10 ของจาํนวน 11 หน้า 

วาระท ี7 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

ความเห็นของคณะกรรมการ  

คณะกรรมการเห็นสมควรบรรจุวาระนี เพือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นซกัถาม (ถา้มี) และ/หรือ คณะกรรมการ

บริษทัฯ ตอบข้อซักถาม หรือชีแจงผูถื้อหุ้น และไม่ควรพิจารณาเรืองอืนๆ อีกในวาระนี เนืองจากตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีสาํหรับบริษทัจดทะเบียน และโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจาํปี ทีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณาปรึกษาหารือกนัเฉพาะเรืองทีมีการแจง้ไวล้่วงหนา้เท่านนั 

เพอืใหเ้กิดความเป็นธรรมกบัผูถื้อหุน้ทงัหมดโดยรวม 

 

บริษทัฯ จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัพุธที 21 เมษายน 

2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชัน 4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ 

เลขที 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมตงัแต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป   

ดว้ยความห่วงใยในความปลอดภยัและสุขภาพของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและทีมงานผูจ้ดัประชุมทุกฝ่าย 

และเพือให้การประชุมเป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีความปลอดภยั สอดคลอ้งกบัมาตรการและแนวทางทีส่วน

ราชการและหน่วยงานทีเกียวขอ้งไดก้าํหนดขึนเกียวกบัการจดัประชุมและกิจกรรมทีมีลกัษณะเป็นการรวมตวั

กนัของคนหมู่มาก บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ภายใต้

มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดตามสิงที

ส่งมาดว้ย 8 ซึงการดาํเนินการตามมาตรการดงักล่าวส่งผลใหมี้กระบวนการและขนัตอนต่างๆ เพิมขึนจากเดิม 

และอาจทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ไดรั้บความสะดวกเท่าทีควร รวมทงัการปฏิบติัตามมาตรการเวน้ระยะห่าง

ในทุกจุดทาํใหมี้ขอ้จาํกดัดา้นสถานที โดยหอ้งประชุมจะสามารถรองรับผูเ้ขา้ร่วมประชุมได ้   ไม่เกิน 60 ทีนงั 

และบริเวณทีนงัเพือรับชมการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมสามารถรองรับไดไ้มเ่กิน 20 ทีนงั  

ดงันนั บริษทัฯ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าสถานทีจดัประชุมหรือเขา้ร่วมประชุมในห้องประชุม

ทุกกรณี และขอสนับสนุนใหผู้้ ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชือทีระบุในสิงทีส่งมา

ดว้ย 6 แทนการเขา้ประชุมด้วยตนเอง ซึงท่านสามารถลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ได้โดยเลือกใช้

หนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิงทีส่งมาดว้ย 11 และกรุณานาํส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพร้อมเอกสาร

ประกอบการมอบฉันทะมายงับริษทัฯ โดยมีกาํหนดปิดรับเอกสารภายในวนัที 19 เมษายน 2564 

นอกจากนี เพือสุขอนามยัและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษทัฯ จะงดการจดัเตรียม

อุปกรณ์หรือบริการดา้นต่าง ๆ ในวนัประชุม อาทิ 

1. งดการจัดเตรียมไมโครโฟนไว้ในห้องประชุม หากผูถื้อหุ้นมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือ

ข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยกรอกแบบฟอร์มตามสิงทีส่งมาด้วย 13 ซึงมี





ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 

หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 

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

จ ากดั และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
2. มีความหลากหลายทั้งดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะดา้นท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อบริษทัฯ โดยไม่จ  ากดัเพศและอาย ุ 
3. มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอท่ีจะอุทิศความรู้

ความสามารถ ปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ก่บริษทัฯ ได ้
4. พิจารณาจ านวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่าง

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

5. การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ท่ีอาจมีกบับริษทัฯ 

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ 
1. บริษทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม เพื่อเขา้รับการพิจารณาคดัเลือก

เป็นกรรมการตามหลกัเกณฑข์องบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีคดัเลือกและสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

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

เป็นกรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้
(ค) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ผูเ้ป็น
ประธานท่ีประชุมเป็นผูช้ี้ขาด 



  
                          

หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอสิระ 
ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ซ่ึงเขม้งวดกวา่
ขอ้ก าหนดขั้นต ่าท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนก าหนด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของ
กรรมการอิสระรายนั้น ๆ ดว้ย 

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

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

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือใหกู้ย้มื ค  ้าประกนั การใหสิ้นทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน 
รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่าย
หน่ึง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษทัหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่ ทั้งน้ี การค านวณภาระหน้ีดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามวธีิการค านวณมูลค่าของรายการท่ี
เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดงักล่าว ใหน้บัรวมภาระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่ง 1 ปี ก่อนวนัท่ี
มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู ้มีอ  านาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู ้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู ้มีอ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ         
ส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 



  
                          

หนา้ท่ี 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

หรือผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
2 ปี 

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

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

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

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

กรรมการอิสระท่ีมีคุณสมบติัตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 10 อาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจ
ควบคุมของบริษทัฯ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ในกรณีท่ีบุคคลท่ีบริษทัฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ 4 หรือขอ้ 6 คณะกรรมการบริษทัฯ อาจ
พิจารณาผอ่นผนัให้ไดห้ากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และบริษทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลต่อไปน้ีในหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระดงักล่าวแลว้  
(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพท่ีท าให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่

เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 
(ข) เหตุผลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแต่งตั้งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการ

อิสระ 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 10 หนา้ 

ข้อมูลของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2564 

(ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) 

1. นายโชติ โภควนิช   

อายุ: 78 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: ไม่มี 
ความสัมพันธ์กบักรรมการ/ผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2556 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 7 ปี 10 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตประเทศองักฤษ 

 หลกัสูตรพฒันาการจดัการมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 หลกัสูตรการจดัการดา้นการตลาดมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2555  IOD National Director Conference 2012 - Moving Corporate  
              Governance Forward: Challenge for Thai Directors 

 ปี 2555  Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
 ปี 2555  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
 ปี 2555  How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 
 ปี 2555  Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
 ปี 2555  Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 
 ปี 2555  Monitoring the System of Internal Control and Risk  
              Management (MIR)   

 ปี 2552  Director Certification Program (DCP) 
 ปี 2546  Director Accreditation Program (DAP) 
 ปี 2543  Chairman 2000  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียน: 

2 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

ไม่มี 



หนา้ 2 ของจ านวน 10 หนา้ 

ประสบการณ์การท างาน: 
ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน  

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
ก.ค. 2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2555 - ปัจจุบนั กรรมการในคณะกรรมการดา้นการเงิน และกรรมการ

ในคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) 

2556 - พ.ค. 2563 ประธานกรรมการ บริษทั บางกอกแร้นช ์จ ากดั (มหาชน) 
ส.ค. 2559 - ส.ค. 
2562 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2555 - ธ.ค. 2562 กรรมการอิสระ บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ส.ค. 2562 กรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2555 - เม.ย. 2561 กรรมการตรวจสอบ บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
2542 - ก.ย. 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

2552 - 2562 กรรมการ บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั 

2545 - 2560 กรรมการ บริษทั กรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั 
(มหาชน) 

2545 - 2560 กรรมการ บริษทั ทรู มูฟ จ ากดั 

2542 - 2560 กรรมการ บริษทั คิงฟิชเชอร์โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
 

การเข้าประชุมในปี 2563:  
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  1/1 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 9/9 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 2/2 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 
 

 

 

 



หนา้ 3 ของจ านวน 10 หนา้ 

2. ศ. (พเิศษ) เรวตั ฉ ่าเฉลมิ  

 

อายุ: 76 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: 10,000 หุน้ (ถือโดยคู่สมรส) 
ความสัมพันธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 28 สิงหาคม 2562 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ปริญญาตรี นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 เนติบณัฑิต ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา 
 ปริญญาบตัรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร หลกัสูตรภาครัฐร่วมเอกชน  
(วปรอ. รุ่นท่ี 1) 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2547  Director Accreditation Program (DAP) 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียน: 

5 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

10 แห่ง  

ประสบการณ์การท างาน: 
ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากบั

ดูแลกิจการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ลอ็กซเล่ย ์จ ากดั (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั การบินกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษทั ซิโน-ไทย เอน็จีเนียร่ิง แอนด ์
คอนสตรัคชัน่จ ากดั (มหาชน) 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั เสริมสุข จ ากดั (มหาชน) 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 



หนา้ 4 ของจ านวน 10 หนา้ 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 

ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษทั เอ.พี. ฮอนดา้ จ ากดั 
ปัจจุบนั ขา้ราชการบ านาญ ส านกังานอยัการสูงสุด 
ปัจจุบนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกลัน่กรอง

และติดตาม และท่ีปรึกษากฎหมาย 
บริษทั ทางยกระดบัดอนเมือง จ ากดั 
(มหาชน) 

ปัจจุบนั กรรมการกฤษฎีกา ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย และ 

อนุบญัญติั 
คณะรัฐมนตรี 

ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์ เนติบณัฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถมัภ ์
ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์ วิทยาลยัการปกครอง 
ปัจจุบนั ศาสตราจารย ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 

การเข้าประชุมในปี 2563:  
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 1/1 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 9/9 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3/3 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 

  



หนา้ 5 ของจ านวน 10 หนา้ 

3. นางกรรณกิาร์ งามโสภี     

 

อายุ: 64 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: ไม่มี 
ความสัมพันธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 28 สิงหาคม 2562 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

 การจดัการมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 2) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2545  Director Certification Program (DCP) รุ่น 21/2002 
 ปี 2561  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)  
รุ่น 13/2018  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียน: 

4 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

5 แห่ง 

ประสบการณ์การท างาน: 

ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
ส.ค 2562 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และบรรษทัภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 

ก.ค. 2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

บริษทั ธนบุรี เฮลทแ์คร์ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 



หนา้ 6 ของจ านวน 10 หนา้ 

ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
และกรรมการตรวจสอบ 

บริษทั โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ากดั 
(มหาชน) 

ธ.ค. 2559 - 2561 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั สแกน อินเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
มิ.ย. 2558  -  ก.ค. 2559 รองผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสูงสุดตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารจดัการทรัพยสิ์น วชิราวธุวิทยาลยั 
2560 - ปัจจุบนั คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ ARYU International Health Care  

Company Limited. 
2560 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ คณะกรรมการนโยบาย

สถาบนัการเงิน 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2559 - ปัจจุบนั อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงดา้นบริหารฯ 
 

การเข้าประชุมในปี 2563:  
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 1/1 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 9/9 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 
  



หนา้ 7 ของจ านวน 10 หนา้ 

4. นายจักร บุญ-หลง  

 

 

อายุ: 63 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: ไม่มี 
ความสัมพันธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 28 สิงหาคม 2562 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 1 ปี 8 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  Master of Arts (International Political and Economy), University of Detroit 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2562  Director Certification Program (DCP)  
 ปี 2562  Risk Management Program for Corporate Leaders 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียน: 

4 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

2 แห่ง 

ประสบการณ์การท างาน: 

ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 
บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั พี.ซี.เอส. แมชีน กรุ๊ป โฮลด้ิง จ ากดั 
(มหาชน) 

เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั โกลว ์พลงังาน จ ากดั (มหาชน) 
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั เอส โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ ากดั 

(มหาชน) 
 



หนา้ 8 ของจ านวน 10 หนา้ 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 
2563 - ปัจจุบนั  ประธานกรรมการ บริษทั เดอะ เมกะวตัต ์จ ากดั 

2562 - ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 
ประธานอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

ส านกังานความร่วมมือพฒันาเศรษฐกิจ 
กบัประเทศเพ่ือนบา้น (องคก์ารมหาชน) 

2560 - 2561 เอกอคัรราชทูต กรุงยา่งกุง้ ประเทศเมียนมา 
2558 - 2559 เอกอคัรราชทูต กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย ์

 

การเข้าประชุมในปี 2563:  
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  1/1 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 9/9 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 คร้ัง 
ประชุมคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 3/3 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา้ 9 ของจ านวน 10 หนา้ 

5. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 

 

 

 

อายุ: 67 ปี 
สัญชาต:ิ ไทย 
ต าแหน่ง กรรมการ 
การถือครองหลกัทรัพย์ของบริษทัฯ: ไม่มี 
ความสัมพันธ์กบัผู้บริหาร: ไม่มี 
วนัที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: 5 กรกฎาคม 2556 
จ านวนปีที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ: 7 ปี 10 เดือน 
วุฒิการศึกษา:  ปริญญาเอก ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ  
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   
บริษทัไทย (IOD): 

 ปี 2544  Director Certification Program (DCP)  
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในบริษทัจดทะเบียน: 

2 แห่ง (รวมการด ารงต าแหน่งในบริษทัฯ) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร 
ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 

23 แห่ง 

ประสบการณ์การท างาน: 

ในกจิการที่เป็นบริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 
2556 - ปัจจุบนั   กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ซีพี ออลล ์จ ากดั (มหาชน) 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/ บริษทั 
ปัจจุบนั กรรมการ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์ 
ปัจจุบนั กรรมการ วิทยาลยัเทคโนโลยีปัญญาภิวฒัน์ 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เอม็ เอ เอม็ ฮาร์ท จ ากดั 



หนา้ 10 ของจ านวน 10 หนา้ 

ในกจิการที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั เคานเ์ตอร์เซอร์วิส จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพีแรม จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ซีพี รีเทลลิงค ์จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โกซอฟท ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ออลล ์นาว แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ศึกษาภิวฒัน ์จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ปัญญธารา จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ออลล ์เทรนน่ิง จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ออลล ์คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั โอเอชที จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ทเวนต้ีโฟร์ ชอ้ปป้ิง จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ออลล ์เวลเนส จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ออลล ์ นาว โลจิสติกส์ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ไอคอนสยาม จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์  

คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั ดิ ไอคอนสยาม เจา้พระยา ริเวอร์ 

โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยาม ริเวอร์ โฮลด้ิงส์ จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ บริษทั สยาม แมค็โคร โฮลด้ิง  

(ประเทศไทย) จ ากดั 
ปัจจุบนั กรรมการ TESCO STORE (MALAYSIA) SDN.BHD 

 
การเข้าประชุมในปี 2563:                    

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 1/1 คร้ัง  
ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 9/9 คร้ัง 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกจิการอ่ืนที่อาจท าให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษทัฯ: 

ไม่มี 

ผู้ให้บริการทางวชิาชีพกบับริษัทฯ และบริษทัย่อย: ไม่มี 

 



                                                                                                                               ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอช่ือ ประจ าปี 2564 

 
 
 
 

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

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

ไม่มี 

ช่ือบริษทั บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่อยู่ ชั้น 50 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ 
1 ถนนสาทรใต ้แขวงสาทร เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 

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

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

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

- หลกัสูตรการพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงสมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์/ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

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

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

4 ปี (ปี 2557 - 2560) 

mailto:charoen@kpmg.co.th


  

หนา้ 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


  

หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

  นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  11766 
ร่วมงานกบับริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
มาเป็นเวลามากกวา่ 15 ปี 

ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการ, สอบบญัชี 
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 0-2677-2177 
โทรสาร 0-2677-2222 
อเีมล piyatida@kpmg.co.th 

ประวตักิารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวชิาชีพ 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- สมาชิกสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 
- ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

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

- เคยเป็นหัวหนา้คณะท างานท่ีดูแลกลุ่มบริษทั สยามแม็คโคร 
จ ากดั (มหาชน) 

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

จ านวนปีที่ลงลายมือช่ือรับรองใน       
งบการเงินของบริษทัฯ 

ไม่มี 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 
 

หนา้ 1 ของจ านวน 3 หนา้ 

ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกบัการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน 

1. การเรียกประชุม 

ข้อ 30. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

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

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

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามขา้งตน้คร้ัง
ใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 32 ผูถื้อหุ้นตาม
วรรคสามขา้งตน้ ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้น
ใหแ้ก่บริษทั 

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

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

สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมไม่จ  าตอ้งอยูใ่นทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งของส านกังานใหญ่ของบริษทั โดยจะ
จดัประชุม ณ ท่ีอ่ืนใดก็ไดสุ้ดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร 



  
                                                                           

หนา้ 2 ของจ านวน 3 หนา้ 

2. องค์ประชุม 

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

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

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

3. คะแนนเสียง 

ข้อ 33. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยให้นบัหุ้นหน่ึงเป็นเสียงหน่ึง ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่ม
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

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

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

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการรวมกิจการกบับุคคล
อ่ืน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทุนกนั 

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



  
                                                                           

หนา้ 3 ของจ านวน 3 หนา้ 

(ซ) การเลิกบริษทั 
(ฌ) การแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิและขอ้บงัคบัของบริษทั  

ข้อ 34. การลงคะแนนลบั อาจจะกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติอนุญาต 

4. วาระการประชุม 

ข้อ 35. กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพึงกระท ามีดงัน้ี 

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

ข้อมูลของกรรมการอสิระทีบ่ริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

 

ช่ือ ต าแหน่ง อายุ 
(ปี) 

การมส่ีวนได้เสียพเิศษ* 
ในวาระทีเ่สนอ 

ทีอ่ยู่ 

1. นายโชต ิโภควนิช กรรมการอิสระ  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

78 

มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 
ในวาระท่ี 4 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการท่ีพน้จาก
ต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2564 

1468 ถนนพฒันาการ 
แขวงพฒันาการ 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพฯ 10250 

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

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

76 

3. นางกรรณิการ์ งามโสภ ี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 64 

4. นายจกัร บุญ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
และ กรรมการก ากบัดูแลกิจการ 

63 

5. ศ. (พเิศษ) ประสพสุข 
บุญเดช 

กรรมการอิสระ และ 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 

75 ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษ 

ในทุกวาระท่ีเสนอใน
การประชุมสามญั          

ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  

 

หมายเหต ุ รายละเอียดประวติัของกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หวัขอ้คณะกรรมการและผูบ้ริหารบริษทัฯ 

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

 

 

 

 

 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 7 

หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

วธีิสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพ่ือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563 และรายงานความยัง่ยืนประจําปี 2563 
 

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

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  

2. สแกนโดยใชก้ลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไปท่ี QR Code  

3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้นเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจ าปี  

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

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR Code Reader, Facebook หรือ Line  

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

2. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 
 



สิงทีส่งมาด้วย 8 

หนา้ท ี1 ของจาํนวน 2 หนา้ 

ข้อปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

ภายใต้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ดว้ยความห่วงใยในความปลอดภยัและสุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทีเขา้ร่วมประชุม (“ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม”) พนักงาน และทีมงานผูจ้ดัประชุมทุกฝ่าย บริษทัฯ จึงไดก้าํหนดขอ้ปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึงสอดคลอ้งกับ

มาตรการ คาํแนะนาํ และแนวทางของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวขอ้ง จึงส่งผลใหม้ีกระบวนการ

และขันตอนเพิมขึนจากปกติ และอาจทาํให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวกเท่าทีควร อย่างไรก็ดี  

บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ในกรณีทีสถานการณ์มีการเปลียนแปลงไป หรือมีขอ้กาํหนดจากหน่วยงานของรัฐเพิมเติมเกียวกบัการจัด

ประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนขอ้ปฏิบติัดงักล่าว และจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ

ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.siammakro.co.th ต่อไป 

ข้อพงึรับทราบและการเตรียมการก่อนวนัประชุม 

1. บริษทัฯ จะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นสามญัและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหนา้อย่างนอ้ย 

30 วนัก่อนวนัประชุมทางเว็บไซต์ของบริษทั www.siammakro.co.th เพือให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาเพียงพอใน

การศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุม 

2. บริษทัฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชือทีระบุในสิงทีส่งมาดว้ย 6 แทน

การเขา้ประชุมดว้ยตนเอง เพือลดความเสียงทีอาจเกิดจากการรวมตวักนัของคนจาํนวนมาก โดยส่งหนังสือ

มอบฉันทะทีแสดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระไวแ้ลว้ (โปรดเลือกใชห้นังสือมอบ

ฉันทะ แบบ ข. สิงทีส่งมาดว้ย 11) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดในสิงทีส่งมา

ดว้ย 10 ) มายงับริษทัฯ ภายในวนัที 19 เมษายน 2564   

3. ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุม โดยกรอกแบบแจง้คาํถามล่วงหนา้ (สิงทีส่งมาดว้ย 13)

และส่งมายงับริษทัฯ ตามช่องทางทีกาํหนด ภายในวนัที 19 เมษายน 2564 

4. ด้วยข้อจาํกดัของสถานทีจดัประชุมทีต้องจดัให้มีการเวน้ระยะห่างในทุกจุด บริษทัฯ จึงไม่อนุญาตให้มี

ผูติ้ดตามเขา้สถานทีจดัประชุมและเขา้ร่วมประชุมในห้องประชุมทุกกรณี 

5. บริษทัฯ งดให้บริการอาหารว่าง ชา กาแฟ และเครืองดืมแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยจะมีนาํดืมบรรจุขวดไว้

บริการในบริเวณทีนงัพกัก่อนการประชุมเท่านนั และขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมงดการนาํอาหารใดๆ 

จากภายนอกเขา้มารับประทานภายในบริเวณสถานทีจดัประชุม (ยกเวน้นาํดืมเท่านนั) 

6. ผูถื้อหุน้สามารถแจง้ความประสงคข์อรับรายงานประจาํปี 2563 และ/หรือรายงานความยงัยืนประจาํปี 2563 

ได ้โดยกรอกแบบฟอร์มตามสิงทีส่งมาดว้ย 14 และส่งมายงับริษทัฯ ตามช่องทางทีกาํหนด หรือส่งมอบให้

เจา้หนา้ที   ณ จุดลงทะเบียนในวนัประชุม 

7. ผูถื้อหุน้สามารถแจง้ความประสงค์เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 โดยกรอกแบบฟอร์มตาม

สิงทีส่งมาดว้ย 15 ทงันี การแจง้ความประสงคด์งักล่าวไม่ถือเป็นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 



  

                          

หนา้ท ี2 ของจาํนวน 2 หนา้ 

8. บริษทัฯ จดัใหมี้การทาํความสะอาดสถานทีจดัประชุม รวมถึงอุปกรณ์และบริเวณทีเป็นจุดสัมผสัต่างๆ ทีมี

การใชง้านร่วมกนั เช่น หอ้งสุขา ปุ่มกดลิฟต ์และทีจบัประตู เป็นตน้ ดว้ยนาํยาฆ่าเชือก่อนวนัประชุมและ

ในวนัประชุมอยา่งสมาํเสมอ 

9. บริษทัฯ จดัเตรียมสเปรย ์/ เจลแอลกอฮอลไ์วใ้นจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณทางเขา้อาคาร ทางขึน

ลิฟต ์จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และบริเวณห้องประชุม  

ข้อพงึปฏบัิติในวนัประชุม 

1. บริษทัฯ จดัตงัจุดตรวจคดักรองบริเวณทางเขา้อาคาร โดยจะมีการตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายผูที้เขา้อาคารทุก

คน และขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหบุ้คคลทีมีอาการอยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนีเขา้ภายในอาคาร 

1.1 ผูที้มีไข ้โดยมีอุณหภูมิตงัแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึนไป 

1.2 ผูที้มีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจบ็คอ หรือมีนาํมูก หรือจาม หรือหายใจเหนือยหอบ 

2. บริษทัฯ จดัให้มีพยาบาลเพือให้คําแนะนําแก่ผูเ้ข้าร่วมประชุม โดยสามารถวินิจฉัยอาการในเบืองต้น 

ใหบ้ริการปฐมพยาบาลเบืองตน้แก่ผูป่้วย และแยกผูป่้วยออกจากการประชุม  

3. ผูที้อยูใ่นอาคารจดัประชุมทุกคนตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา 

4. การต่อแถว ณ จุดคดักรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ตลอดจนการจดัเกา้อีทีนงัพกัสาํรอง จะเวน้

ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร 

5. บริษทัฯ จดัทีนงัในห้องประชุมโดยเวน้ระยะห่างระหว่างเกา้อีอย่างน้อย 1.5 เมตร และสามารถรองรับ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดป้ระมาณ 60 ทีนงั  

6. ในกรณีทีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกินกวา่จาํนวนทีนงัทีจดัเตรียมไวใ้นหอ้งประชุม บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมทีนังเพือ

รบัชมการถ่ายทอดสดจากหอ้งประชุมซึงสามารถรองรับไดไ้ม่เกิน 20 ทีนงั  

7. สาํหรับผูถื้อหุ้นทีไม่สามารถเขา้ห้องประชุมไดเ้นืองจากมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเกินกว่าจาํนวนทีนงัทีบริษทัฯ 

จดัเตรียมไว ้ท่านสามารถลงทะเบียนเพือรักษาสิทธิในเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได ้โดย 

7.1 ลงทะเบียนเขา้ประชุมดว้ยตนเองและส่งบตัรลงคะแนนใหแ้ก่เจา้หนา้ทีบริเวณหนา้ห้องประชุมเพือ

ลงคะแนนเสียงล่วงหนา้ หรือ 

7.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนและลงคะแนนเสียงตามความประสงค์

ของท่านโดยใชห้นงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. ทีบริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้ห้ในวนัประชุม  

8. บริษทัฯ จะจดัการประชุมให้เป็นไปด้วยความกระชับ และให้เสร็จสินภายในเวลาไม่เกิน 1.5 ชัวโมง

โดยประมาณ ทงันี เพอืสุขอนามยัของผูอ้ยูใ่นหอ้งประชุมทุกคน 

9. บริษทัฯ งดจดัไมโครโฟนสําหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม หากผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีข้อซักถาม ขอ้คิดเห็น หรือ

ขอ้เสนอแนะ กรุณาเขียนลงในแบบฟอร์มทีบริษทัฯ จดัเตรียมไวใ้ห้ในวนัประชุมและส่งให้เจา้หนา้ทีของ 

บริษทัฯ ทีจุดลงทะเบียน หรือในห้องประชุม โดยบริษทัฯ จะนาํคาํถามทีไดรั้บล่วงหนา้และคาํถามทีไดรั้บ

ในวนัประชุมมาตอบในหอ้งประชุมเฉพาะเรืองทีเกียวกบัวาระการประชุมทีมีการลงคะแนนเสียงเท่านัน 

สําหรับคาํถาม ข้อคิดเห็น หรือขอ้เสนอแนะอืนทีไม่ไดต้อบในห้องประชุม บริษทัฯ จะนาํมาสรุปและ

เผยแพร่ไวใ้นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุม ซึงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทัฯ ภายใน 14 วนันบั

จากวนัประชุม 



ส่ิงทีส่่งมาด้วย 9 
 

หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชุม 
 

 



                                                                                                                               ส่ิงทีส่่งมาด้วย 10 

หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 2 หนา้ 

เอกสารประกอบการลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
1.1 บุคคลธรรมดา 

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

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

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

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

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

2. การมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม 
2.1  กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบุคคลธรรมดา 

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

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
(3) ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉนัทะซ่ึงผูม้อบฉนัทะได้

ลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(4) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

กรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีเป็น 
ผูถื้อหุน้ (ผูม้อบฉนัทะ) และผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

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



  
                                                                           

หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 2 หนา้ 

(5) เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูรั้บมอบฉนัทะ 

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

กรรมการอิสระของบริษทัฯ คนใดคนหน่ึงตามรายช่ือท่ีปรากฏในส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 เป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะและไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

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

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น 

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

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

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(5) หนังสือยืนยนัว่าผูล้งลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 

Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย 
และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล  

 

หมายเหต ุ
1.  กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัฯ กรุณาส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามท่ีก าหนดมายงั

บริษทัฯ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซ่ึงบริษทัฯ จดัส่งให้พร้อมหนงัสือนดัประชุม (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายงับริษทั สยาม
แมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 ก าหนดปิดรับเอกสารในวนัที ่
19 เมษายน 2564 

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

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

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

 
 

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

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

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

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

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

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(3)  ขอมอบฉนัทะให ้ 
                                  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           

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

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

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

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

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ63 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

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

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคารธารา
พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดว้ย 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนั้น ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ  
ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  

(     )  
หมายเหตุ  
ผูถื้อหุน้ที่มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
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หนา้ 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

 
 

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

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

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1) ขา้พเจา้     สัญชาติ      

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

(2) เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน)   

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

(3) ขอมอบฉนัทะให ้      

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

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

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

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

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ63 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

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

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวนัพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) อาคาร
ธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



   

หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 

 วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่4  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ช่ือกรรมการ : นายโชติ โภควนิช  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 2. ช่ือกรรมการ : นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 3. ช่ือกรรมการ : นางกรรณิการ์ งามโสภี 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 4. ช่ือกรรมการ : นายจกัร บุญ-หลง 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 5. ช่ือกรรมการ : นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2564 

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

 วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ี ใหถื้อวา่การ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 



   

หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ     ผูม้อบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

ลงช่ือ     ผูรั้บมอบฉนัทะ  
(     )  

 

หมายเหตุ  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4                              

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

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

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

  วาระที ่  เร่ือง         

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

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

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

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 

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

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

วนัที่  เดือน  พ.ศ.   
(1)  ขา้พเจา้     สัญชาติ      

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

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

 หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  

(2) ขอมอบฉนัทะให ้      
                                  อาย ุ ปี อยูบ่า้นเลขท่ี           

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

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

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

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

นายจักร บุญ-หลง อาย ุ63 ปี อยูบ่า้นเลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 หรือ 

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

 คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้ น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน)                                   
อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
  มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

 หุน้สามญั  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง  
 หุน้บุริมสิทธิ  หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั   เสียง 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด   เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกีย่วกบัการด าเนินกจิการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 



  

หนา้ท่ี 2 ของจ านวน 4 หนา้ 

 วาระที ่2  พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี  

  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่4  พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 1. ช่ือกรรมการ : นายโชติ โภควนิช  
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 2. ช่ือกรรมการ : นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 3. ช่ือกรรมการ : นางกรรณิการ์ งามโสภี 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 4. ช่ือกรรมการ : นายจกัร บุญ-หลง 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 
 5. ช่ือกรรมการ : นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสัทธาวรกุล 
   เห็นดว้ย    ไม่เห็นดว้ย    งดออกเสียง 

 วาระที ่5   พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 
  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที ่6  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี  
31 ธันวาคม 2564 

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

 วาระที ่7 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  (ก) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (ข) ใหผู้รั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
  เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย   งดออกเสียง 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะน้ี ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

 (6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว ้หรือระบุไวไ้ม่ชดัเจน หรือในกรณี
ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม
ขอ้เทจ็จริงประการใด ใหผู้รั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุมนั้น เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุใน
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 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

     การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันพุธท่ี 21 เมษายน 2564 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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หนา้ท ี1 ของจาํนวน 1 หน้า 

แบบสอบถามเพือการคัดกรองโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

แบบสอบถามฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พือใชป้ระกอบการคดักรองผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เพือ

ป้องกนัความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพือเป็นขอ้มูลในการติดต่อกลบักรณี

ฉุกเฉิน  

บริษทัฯ ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ผูถื้อหุน้ทีมาประชุมดว้ยตนเองหรือผูรั้บมอบฉนัทะ) ทุกท่าน กรุณาตอบ

แบบสอบถามตามความเป็นจริง และนาํส่งใหเ้จา้หนา้ที ณ จุดคดักรองในวนัประชุม  

ชือ-นามสกุล ...................................................................................... โทรศพัท ์.................................................. 

กรุณาใส่เครืองใหม ่   ในช่อง (    ) 

(    ) ผูถื้อหุน้ MAKRO 

(    ) ผูรั้บมอบฉนัทะจาก .......................................................................................... ซึงเป็นผูถื้อหุ้น MAKRO 
 

1. ในช่วง 7 วนัทีผ่านมา ท่านมีอาการดงัต่อไปนีหรือไม่  

1.1) มีไข ้(อุณหภูมิร่างกายสูงกวา่ 37.5 องศาเซลเซียส) ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.2) ไอ จาม เจ็บคอ มีเสมหะ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.3) คดัจมูก มีนาํมูก ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.4) ไม่ไดก้ลิน ไม่รับรส ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.5) หายใจเร็ว เหนือยหอบ หรือ หายใจลาํบาก ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

1.6) เป็นผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

2. ในช่วง 14 - 30 วนัทีผ่านมา ท่าน หรือสมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด มีประวตัิดงัต่อไปนีหรือไม่ 

2.1) สัมผสัหรือใกลชิ้ดกบัผูป่้วยยนืยนัโรค COVID-19 ในช่วง 14 วนัทีผา่นมา ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

2.2) เดินทางไปยงั/มาจากพนืทคีวบคุมสูงสุดและเขม้งวด ในช่วง 14 วนัทีผา่นมา ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

2.3) เดินทางมาจากหรืออาศยัอยูใ่นพนืทีทีมีการรายงานการติดเชือแบบกลุ่มกอ้น หรือ 

คลสัเตอร์ (cluster) ในช่วง 14 วนัทีผา่นมา 

___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

2.4) สัมผสั ใกลชิ้ด หรือติดตอ่พบปะบุคคลทีเดินทางมาจากพืนทีทีมีการรายงานการ

ติดเชือแบบกลุ่มกอ้น หรือ คลสัเตอร์ (cluster) ในช่วง 14 วนัทีผา่นมา 

___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 

2.5) เดินทางมาจาก "ตา่งประเทศ" ทุกประเทศในช่วง 30 วนัทีผา่นมา ___ ใช่ ___ ไม่ใช่ 
 

ลายเซ็น  __________________________________ 

 

สําหรับเจ้าหน้าที / พยาบาล ณ จุดคดักรอง 

___  ไม่เขา้ขา่ยตอ้งสงสัย / 

ใหเ้ขา้ร่วมประชุมได ้

___   มีเหตุอนัควรสงสัยว่าเป็นโรค COVID-19 

แนะนาํใหไ้ปพบแพทยที์สถานพยาบาลเพือวินิจฉัยอาการ 

 



 ส่ิงทีส่่งมาด้วย 13 

หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

แบบแจ้งค าถามล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

วนัพุธที ่21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. 
 

เรียน เลขานุการบริษทั  
 บริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) (“MAKRO”) 
 
ขา้พเจา้ ............................................................................................... โทรศพัท ์.................................................. 
กรุณาใส่เคร่ืองใหม ่   ในช่อง (    ) 
(    ) ผูถื้อหุน้ MAKRO 
(    ) ผูรั้บมอบฉนัทะจาก ........................................................................................... ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ MAKRO 
 

มีค  าถามเก่ียวกบัวาระต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ MAKRO ดงัน้ี  

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

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

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

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

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

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

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

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

 
หมายเหตุ: เม่ือกรอกขอ้มูลขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งกลบัมายงับริษทัฯ ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2564  

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

ติดแสตมป์) และส่งมายงับริษทั สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 

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

mailto:ir@siammakro.co.th
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หนา้ท่ี 1 ของจ านวน 1 หนา้ 

แบบขอรับหนังสือรายงานประจ าปี 2563 และ/หรือ รายงานความยัง่ยืนประจ าปี 2563 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุน้ 
 
 บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปี 2563 และรายงานความย ัง่ยืนประจาํปี 2563 ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ีแลว้ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) 

หากท่านผูถื้อหุน้มีความประสงคจ์ะขอรับรายงานประจาํปี 2563 และ/หรือ รายงานความย ัง่ยนืประจาํปี 
2563 ในรูปแบบหนงัสือซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกบัใน QR Code โปรดกรอกขอ้มูลตามดา้นล่างน้ี และส่งกลบัมายงั
บริษทัฯ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับ เพื่อดาํเนินการจดัส่งรายงานใหท้่านตามประสงคต่์อไป 

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

ท่ีอยูใ่นการจดัส่ง  

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

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

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

มีความประสงคข์อรับเอกสารในรูปแบบหนงัสือ ดงัต่อไปน้ี (กรุณาทาํเคร่ืองหมาย  ในช่อง □) 

□  รายงานประจาํปี 2563  □  รายงานความย ัง่ยนืประจาํปี 2563 
 

 

หมายเหตุ: เม่ือกรอกขอ้มูลขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งกลบัมายงั MAKRO ตามช่องทางดงัน้ี 

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

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

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

mailto:ir@siammakro.co.th
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หนา้ที 1 ของจาํนวน 1 หน้า 

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2564 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

วนัพุธที 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. 

 

เรียน เลขานุการบริษทั  

 บริษทั สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน)  (“MAKRO”) 

 

ขา้พเจา้ .................................................................................................... ผูถื้อหุน้  MAKRO มีความประสงค ์

เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2564 ดว้ยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอืนซึงไม่ใช่กรรมการ

อิสระของบริษทัฯ เขา้ประชุมแทนขา้พเจา้ 

 

 

 

  ลงชือ ........................................................ ผูถื้อหุน้ 

 

 

 

บริษทัฯ ขอแจง้ใหท้ราบว่าการแจง้ความประสงคด์งักล่าว ไม่ถือเป็นการลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

เพือใหเ้ป็นไปตามมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคมทีส่วนราชการและหน่วยงานทีเกียวขอ้งกาํหนด  

บริษทัฯ ไดจ้ดัเตรียมทีนงัในหอ้งประชุมประมาณ 60 ทีนงั และบริเวณทีนงัเพอืรับชมการถ่ายทอดสดจาก

หอ้งประชุมประมาณ 20 ทีนงั ทงันี บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการจดัสรรทีนงัใหแ้ก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม

ตามลาํดบัการลงทะเบียนในวนัประชุม 

 

 

 

หมายเหตุ: เมือกรอกขอ้มูลขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ กรุณาส่งกลบัมายงั MAKRO ภายในวนัที 19 เมษายน 2564  
- โทรสาร:  0 2067 9044 หรือ  
- อีเมล:์ ir@siammakro.co.th หรือ 
- ทางไปรษณีย:์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึงบริษทัฯ จดัส่งใหพ้ร้อมหนงัสือนดัประชุม (ไม่ตอ้ง

ติดแสตมป์) มายงับริษทั สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ 
ตู ้ปณ. 8 ปณฝ. พฒันาการ กรุงเทพมหานคร 10251 

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