เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
เปิ ดรับลงทะเบียนเวลา 13.00 น.
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนาแบบฟอร์ มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์ โค้ ดมาในวันประชุม

จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษ ัท สยามแม็ ค โคร จ ากัด
(มหาชน) มีความห่ วงใยต่อสุ ขภาพของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ ม จึงได้กาหนดข้ อปฏิบัติในการเข้ าร่ วมประชุ ม ตามมาตรการ
ป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย 8 และขอความร่ วมมื อท่ านผูถ้ ื อหุ ้นกรุ ณาศึ ก ษา
รายละเอียดและปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่ งครัด

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

เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

วันที 19 มีนาคม 2564
เรื อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564

เรี ยน

ท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

สิ งทีส่งมาด้วย 1. รายงานประจําปี 2563 ในรู ปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) และแบบฟอร์ มลงทะเบี ยน
(กรุ ณานํามาในวันประชุม)
2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
3. ข้อมูลของผูท้ ีได้รับการเสนอชื อให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที 4)
4. ข้อมูลของผูส้ อบบัญชี ทีได้รับการเสนอชื อ ประจําปี 2564 (ประกอบการพิจารณาระเบี ยบ
วาระที 6)
5. ข้อบังคับบริ ษทั ฯ เกียวกับการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้
7. วิธีสแกนรหัสคิ วอาร์ (QR Code) เพือดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2563 และรายงาน
ความยังยืนประจําปี 2563
8. ข้อปฏิบตั ิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ภายใต้มาตรการป้ องกัน
การแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. แผนทีแสดงสถานทีประชุม
10. เอกสารประกอบการลงทะเบียนเพือเข้าร่ วมประชุ มและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
11. หนังสื อมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
12. แบบสอบถามเพือคัดกรองโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
13. แบบแจ้งคําถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
14. แบบขอรับหนังสื อรายงานประจําปี 2563 และ/หรื อ รายงานความยังยืนประจําปี 2563
15. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2564

หน้า 1 ของจํานวน 11 หน้า
SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 PHATTANAKAN ROAD, PHATTANAKAN, SUAN LUANG, BANGKOK 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888 เลขทะเบียน 0107537000521

ด้วยคณะกรรมการของบริ ษ ทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ได้มีมติ ให้จดั ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ในวันพุธที 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชัน 4 บริ ษทั
สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวน
หลวง กรุ งเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื อผูถ้ ื อหุ ้นที มีสิท ธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผู ถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564
(Record Date) ในวันที 15 มีนาคม 2564
บริ ษทั ฯ ขอเรี ยนให้ทราบว่า บริ ษทั ฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2563 ให้แก่
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และกระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุ ม รวมทังได้เผยแพร่
รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ตังแต่วนั ที 7 สิ งหาคม 2563 เพือให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ตรวจทาน
ความถูกต้องครบถ้วน รวมถึ งคัดค้านหรื อแก้ไขรายงานการประชุม และในการกําหนดระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ น้ ประจําปี 2564 บริ ษทั ฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ เพือเรี ยนเชิญให้ผูถ้ ือหุ ้น
เสนอระเบี ยบวาระการประชุมล่วงหน้า ตังแต่วนั ที 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที 31 มกราคม 2564 โดยเมือครบ
กําหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอืนใดมายังบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระการ
ประชุมตามมติคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานของฝ่ ายบริ หารเกียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ และการ
เปลียนแปลงที สําคัญซึ งเกิ ดขึ นในรอบปี 2563 ตามทีแสดงไว้ในรายงานประจําปี 2563 (รายละเอี ยดปรากฏ
ตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1) เพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณารับรอง
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนิ นกิจการของ
บริ ษทั ฯ ในรอบปี 2563
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือผ่านมติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 2

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
เพือให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจํา กัดและข้อบังคับ บริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุ ้นจําเป็ นต้องพิจารณา
อนุมตั ิงบการเงินประจําปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ซึงได้ผา่ นการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
(รายละเอียดปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 1)
หน้าที 2 ของจํานวน 11 หน้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ประจําปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรั บรองโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตของบริ ษ ทั ฯ และมี ความเห็น ว่างบการเงิ น
ดังกล่าวมีความถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ทีประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ประจําปี
สิ นสุ ด วันที 31 ธันวาคม 2563 ที ผ่า นการตรวจสอบและลงนามรั บ รองโดยผูส้ อบบัญ ชี รับ อนุ ญาตของ
บริ ษ ัท ฯ ซึ งได้แ สดงความเห็ น อย่า งไม่ มีเ งื อนไขต่ อ งบการเงิ น ดัง กล่า ว และได้รับ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ผลการดําเนิ นงานรวม และฐานะการเงิ นรวมของบริ ษทั ฯ โดยสรุปมีดงั นี

รายได้รวม

(ล้านบาท)

สํ าหรับปี สิ นสุดวันที
31 ธันวาคม 2563
218,760

กําไรสุทธิ *

(ล้านบาท)

6,563

(บาทต่อหุ ้น)

1.37

ผลการดําเนินงานรวม

กําไรสุทธิต่อหุน้

* หมายถึงกําไรสําหรับปี ทีเป็ นส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั ฯ

ฐานะการเงินรวม

ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์รวม

(ล้านบาท)

74,034

หนีสิ นรวม

(ล้านบาท)

51,324

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

(ล้านบาท)

22,710

โดยมีรายละเอี ยดตามทีปรากฏในงบการเงินในรายงานประจําปี 2563 ซึ งได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมกับ
หนังสื อนัดประชุมครังนี ตามสิ งทีส่งมาด้วย 1
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือผ่านมติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

หน้าที 3 ของจํานวน 11 หน้า

วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสํ ารองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ เป็ นจํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษี
เงินได้แล้วในแต่ละปี ตามงบการเงินรวม กรณี ไม่มีความจําเป็ นอืนใด โดยเริ มตังแต่รอบปี บัญชี สินสุ ดวันที
31 ธันวาคม 2537 เป็ นต้นไป
ในปี 2563 บริ ษทั ฯ มีผลกําไรสุ ทธิ (ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ) ตามงบการเงินรวม เป็ นจํานวนเงิ น
6,563 ล้านบาท หรื อ 1.37 บาทต่อหุ ้น และมีทุนสํารองตามกฎหมาย ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 240
ล้านบาท หรื อเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริ ษทั ฯ จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิมอีก
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็ นสมควรรายงานให้ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รั บทราบการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่า งกาล
ตามที คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติอนุมตั ิ เมือวันที 10 สิ งหาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็ น
จํานวนเงินประมาณ 1,920 ล้านบาท ซึงได้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เมือวันที 8 กันยายน 2563
และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิ จารณาอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
วันที 1 มกราคม ถึงวันที 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ จํานวน 4,800,000,000 หุน้ รวมเป็ นเงิ น
ปันผลทีต้องจ่ายทังสิ น 4,800 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 73.14 ของกําไรสุ ทธิ ตามงบการเงินรวมซึ งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ เมื อหักการจ่า ยเงิ นปั นผลระหว่า งกาลในอัตรา 0.40 บาทต่ อหุ ้น
ดังกล่าวข้างต้น คงเหลือเป็ นเงิ นปั นผลที จะจ่ ายอีกในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นเงิ นจํานวน 2,880 ล้าน
บาท โดยจะจ่ า ยให้แ ก่ ผู ้ถือ หุ ้น ที มี รายชื อตามที ปรากฏ ณ วันกํา หนดสิ ท ธิ ผู ถ้ ื อหุ ้น ในการรั บ เงิ น ปั น ผล
(Record Date) ในวันที 15 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุ ดท้ายในวันที 20 พฤษภาคม 2564
ทังนี สิ ทธิ ในการรับเงิ นปั นผลดังกล่าวของบริ ษทั ฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุ มตั ิ จากที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
ข้อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 และปี 2562 ทีผ่านมา
ผลประกอบการ
ปี 2563 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2562

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไรสุทธิสาํ หรับปี ตามงบการเงินรวม1) (ล้านบาท)

6,563

6,245

จํานวนหุ้น (ล้านหุน้ )

4,800

4,800

หน้าที 4 ของจํานวน 11 หน้า

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
เงินปันผลต่อหุ ้นจ่ายจากผลประกอบการประจําปี
(บาท/หุน้ )

เงินปันผลจ่ายทังสิ น (ล้านบาท)
อัตราเงินปันผลต่อกําไรสุ ทธิ (%)

ผลประกอบการ
ปี 2563 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2562
1.00
0.96
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย
(1) เงินปันผลระหว่างกาล (1) เงินปันผลระหว่างกาล
0.40 บาท/หุน้
ครังทีหนึง 0.40 บาท/หุน้
(2) เงินปันผลงวดสุ ดท้าย (2) เงินปันผลระหว่างกาล
0.60 บาท/หุน้
ครังทีสอง 0.56 บาท/หุน้
4,800
4,608
73.14

73.80

หมายเหตุ
1)
ส่วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือผ่านมติ
ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที 4

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระประจําปี 2564

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
พระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริ ษ ทั ฯ กําหนดให้กรรมการออกจากตํา แหน่ งตาม
วาระในการประชุ มสามัญประจําปี ในอัตราหนึ งในสามของจํานวนกรรมการทังหมด กรรมการซึ งพ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึงในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 มีกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน ดังนี
1. นายโชติ โภควนิช
2. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉําเฉลิม
3. นางกรรณิการ์ งามโสภี
4. นายจักร บุญ-หลง
5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิ จการ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ
กรรมการ

บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื อบุคคลเพือเข้ารับการพิ จารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษทั ฯ
ระหว่างวันที 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที 31 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่ รายละเอียดและหลักเกณฑ์การเสนอ
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ชื อดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอชื อบุคคลเพือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนได้ดาํ เนิ นการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาเกณฑ์
คุณสมบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ งคํานึ งถึงคุณสมบัติตามกฎหมาย/ ระเบียบที เกี ยวข้อง และ
ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ เช่น ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะ
ด้านทีเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ ความสามารถในการบริ หารกิ จการของบริ ษทั ฯ โดยไม่จาํ กัดเพศและอายุ
รวมทัง ผลการปฏิ บตั ิ งานในตํา แหน่ งหน้าที ของกรรมการ และการอุทิศเวลา คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการผูม้ ีส่วนได้เสี ย จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ื อ หุ ้นพิ จารณาเลื อ กตังกรรมการที พ้น จากตําแหน่ งตามวาระทัง 5 ท่ านกลับเข้า ดํา รง
ตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ ง รวมทังให้ดาํ รงตําแหน่งอืน ๆ (ถ้ามี) ต่อไปตามเดิม
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ โดยไม่ รวมกรรมการผูม้ ีส่ ว นได้เสี ย ได้พิจารณากลันกรองคุณสมบัติ และความ
เหมาะสมด้านต่างๆ ของกรรมการทัง 5 ท่านด้วยความรอบคอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กํา หนดค่ า ตอบแทนซึ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ แ ละกระบวนการสรรหากรรมการของบริ ษัท ฯ และ
เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที พ้นจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2564
ทัง 5 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ ง รวมทังให้ดาํ รงตําแหน่ งอืน ๆ (ถ้ามี) ต่อไปตามเดิม (ข้อมูล
โดยสังเขปของบุคคลทีได้รับการเสนอชื อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการทัง 5 ท่าน ปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 3)
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือผ่านมติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน โดย
พิจารณาเลื อ กตังเป็ นรายบุ ค คล ตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที กํา หนดในข้อ บัง คับ ของบริ ษัท ฯ ข้อ 14
ดังต่อไปนี
(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ทีตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ ละคนจะใช้ค ะแนนเสี ยงที มี อยู่ทงหมดตาม
ั
(ก) เลือกตังบุคคลคนเดียว หรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ ค คลซึ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลําดับ ลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อ กตังเป็ นกรรมการเท่ าจํา นวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครังนัน ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการเลือกตังในลําดับถัดลงมา
มีคะแนนเสี ยงเท่ ากันเกิ นจํานวนกรรมการที จะพึงมีหรื อพึงจะเลื อกตังในครังนัน ให้ผูเ้ ป็ นประธานที
ประชุมเป็ นผูช้ ีขาด
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วาระที 5

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสํ าหรับปี 2564

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
ตามข้อบังคับของบริ ษ ัท ฯ ข้อ 29 กํา หนดให้กรรมการมี สิ ท ธิ ได้รับค่ าตอบแทนจากบริ ษ ัท ฯ ในรู ป ของ
เงินเดือน เงิ นรางวัล เบี ยประชุ ม บําเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื น ตามข้อบังคับหรื อ
ตามทีทีประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณาซึ งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และกําหนด
ไว้เป็ นคราวๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงได้ และไม่กระทบกระเทือนสิ ทธิ ของ
พนัก งาน หรื อ ลู ก จ้า งของบริ ษัท ฯ ซึ งได้รั บ เลื อ กตังให้ เ ป็ นกรรมการของบริ ษัท ฯ ในอัน ที จะได้รั บ
ค่าตอบแทน หรื อผลประโยชน์จากบริ ษทั ฯ ในฐานะทีเป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ประการต่ า ง ๆ ได้แ ก่ หน้ า ที และความรั บ ผิ ด ชอบ ความสํ า เร็ จ ในการปฏิ บ ัติ ง านที เชื อมโยงกั บ ผล
ประกอบการ และปั จจัยแวดล้อมอืนทีเกียวข้อง ตลอดจนพิจารณาเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนขององค์กร
ทีอยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม จึงเห็นควร
เสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษทั ฯ เสนอให้ทีประชุ มผูถ้ ือ หุ ้นพิ จารณาและอนุ มตั ิ การจ่ายค่าตอบแทนให้แ ก่
กรรมการของบริ ษทั ฯ สําหรับปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประจํา
1.1 ประธานกรรมการ
1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ
1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอืน1)
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืน 1)
2. เงินโบนัสประจําปี

3. สิทธิประโยชน์ อืน

ปี 2564 (ปี ทีเสนอ)
บาท/
บาท/
ท่ าน/เดือน
ท่ าน/ปี
155,000
140,000

1,860,000
1,680,000

ปี 2563
บาท/
บาท/
ท่ าน/เดือน
ท่ าน/ปี
155,000
140,000

1,860,000
1,680,000

115,000
1,380,000
100,000
1,200,000
15,000
180,000
5,000
60,000
ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล
ทีจ่ายจากกําไรปี 2563 2)
คิดเป็ นเงิน 24.00 ล้านบาท

115,000
1,380,000
100,000
1,200,000
15,000
180,000
5,000
60,000
ร้อยละ 0.50 ของเงินปันผล
ทีจ่ายจากกําไรปี 2562
คิดเป็ นเงิน 23.04 ล้านบาท

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการชุดย่อยทีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปั นผลทีจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สําหรับผลประกอบการประจําปี 2563 โดยประธาน
กรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจํานวนเงินทีเหมาะสมเพือจัดสรรให้กรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละท่าน
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นอกเหนือจากค่าตอบแทนทีกรรมการได้รับเป็ นตัวเงินแล้ว บริ ษทั ฯ มีการจัดทําประกันความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Directors and Officers Liabilities Insurance) ทีทุนประกันไม่เกิน 30 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ หรื อ 918.40 ล้านบาท (อัตราแลกเปลียน 30.6133 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ)
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็ นชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกํา หนด
ค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนให้แก่ กรรมการสําหรับปี
2564 ในอัตราเดียวกับปี 2563 ตามรายละเอียดทีได้แจกแจงไว้ขา้ งต้น
การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือผ่านมติ
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ งมาประชุม
วาระที 6

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริ งและเหตุผล
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด และข้อบังคับของบริ ษทั ฯ กําหนดให้ทีประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสามัญประจําปี
แต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดจํานวนเงิ นค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ทุกปี ในการแต่งตังผูส้ อบบัญชี จะแต่ งตัง
ผูส้ อบบัญชี คนเดิ มอีกก็ได้ และผูส้ อบบัญชี จะต้อ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ าํ รงตําแหน่ ง
หน้าทีใดๆ ของบริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาคัดเลือกบริ ษทั เคพีเ อ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (“KPMG”) เป็ น
สํานักงานสอบบัญชี ข องบริ ษทั ฯ สําหรั บ รอบระยะเวลาบัญชี สินสุ ด วัน ที 31 ธันวาคม 2564 เนื องจากมี
ความรู ้และความเข้าใจในธุ รกิ จ มี มาตรฐานและกระบวนการทํางานที มีป ระสิ ท ธิ ภาพ มีความเป็ นอิ ส ระ
รวมทังปฏิ บ ัติ ห น้าที ได้เป็ นอย่า งดี ม าโดยตลอด โดยเมื อเปรี ย บเที ยบอัต ราค่ าสอบบัญชี กับ ขอบเขตการ
ให้บริ การ ภาระหน้าทีความรับผิดชอบ และปริ มาณงานซึงเพิมขึนจากการขยายธุ รกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยทังในและต่างประเทศ แล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชี ทีเหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็ น
ประโยชน์สูงสุ ดแก่บริ ษทั ฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี และอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ดังนี

หน้าที 8 ของจํานวน 11 หน้า

1. แต่งตังผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตามรายชือดังต่อไปนี เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
1) นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4068
(ลงลายมือชื อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ ปี 2557-2560 รวม ปี )
2) นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6112
(ไม่เคยลงลายมือชื อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
3) นางปิ ยธิ ดา ตังเด่นชัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 11766
(ไม่เคยลงลายมือชื อรับรองในงบการเงินของบริ ษทั ฯ)
ทังนี บริ ษทั ทีเป็ นสํานักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายชื อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรื อ
ส่ วนได้ส่วนเสี ย กับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูเ้ กี ยวข้องกับบุคคลดังกล่า ว
(ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีทีได้รับการเสนอชื อประจําปี 2564 ปรากฏตามสิ งทีส่ งมาด้วย 4)
อนึง ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตตามรายชือข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ให้บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู ม้ ี อาํ นาจแต่งตังผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญาตรายอื นของบริ ษทั เคพี เ อ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิหน้าทีแทนได้
2. อนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564 เป็ นจํานวน
เงิน 7,170,000 บาท ซึงเท่ากับค่าสอบบัญชี ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี
หน่วย: บาท
ประเภทค่าตอบแทน

ปี 2564
(ปี ทีเสนอ)

ปี 2563

เพิมขึน (%)

ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ

7,170,000

7,170,000

-

หมายเหตุ
- ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง
1. ค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับสินค้า
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
- ค่าตอบแทนดัง กล่ าวไม่ รวมค่ าสอบบัญชี ข องบริ ษทั ร่ วมและบริ ษ ัทย่อย ค่าบริ การอืน (Non-audit fee) และ
ค่าตอบแทนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์ในการทําลายสิ นค้า และค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริ งในระหว่างการตรวจสอบซึง
ไม่เกินร้อยละ 10 ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีทงปี
ั
- สําหรั บบริ ษ ัท ย่อยที ตังอยู่ใ นประเทศเมี ยนมา จีน สิ งคโปร์ ฮ่ องกง กัมพูชา และ สหรัฐอาหรั บ เอมิ เรตส์
ณ ปัจจุบนั ยังใช้ผสู ้ อบบัญชีทอ้ งถินอยู่ เนื องจากข้อจํากัดทางด้านภาษา อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะ
กํากับดูแลให้สามารถจัดทํางบการเงินได้ทนั ตามกําหนดระยะเวลา

การพิจารณาคะแนนเสี ยงเพือผ่านมติ
คะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
หน้าที 9 ของจํานวน 11 หน้า

วาระที 7

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการเห็ นสมควรบรรจุวาระนี เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรื อ คณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ ตอบข้อซัก ถาม หรื อ ชี แจงผูถ้ ื อหุ ้น และไม่ ค วรพิ จารณาเรื องอื นๆ อี ก ในวาระนี เนื องจากตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการทีดี สาํ หรับบริ ษทั จดทะเบี ยน และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ประจําปี ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณาปรึ กษาหารื อกันเฉพาะเรื องทีมีการแจ้งไว้ล่วงหน้าเท่า นัน
เพือให้เกิดความเป็ นธรรมกับผูถ้ ือหุน้ ทังหมดโดยรวม
บริ ษทั ฯ จึงขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันพุธที 21 เมษายน
2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้ องคอนเวนชั น ชัน 4 บริ ษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ
เลขที 1468 ถนนพัฒ นาการ แขวงพัฒ นาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษัทฯ จะเปิ ดให้
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมตังแต่เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ด้วยความห่ วงใยในความปลอดภัยและสุ ขภาพของผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มและทีมงานผูจ้ ดั ประชุมทุ กฝ่ าย
และเพือให้การประชุ มเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการและแนวทางทีส่ วน
ราชการและหน่ วยงานทีเกียวข้องได้กาํ หนดขึนเกียวกับการจัดประชุมและกิจกรรมที มีลกั ษณะเป็ นการรวมตัว
กันของคนหมู่มาก บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดข้อปฏิบตั ิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2564 ภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดตามสิ งที
ส่ งมาด้วย 8 ซึงการดําเนิ นการตามมาตรการดังกล่าวส่งผลให้มีกระบวนการและขันตอนต่างๆ เพิมขึนจากเดิม
และอาจทําให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มไม่ได้รับความสะดวกเท่าทีควร รวมทังการปฏิบตั ิตามมาตรการเว้นระยะห่ าง
ในทุกจุดทําให้มีขอ้ จํากัดด้านสถานที โดยห้องประชุมจะสามารถรองรับผูเ้ ข้าร่ วมประชุมได้ ไม่เกิน 60 ทีนัง
และบริ เวณทีนังเพือรับชมการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสามารถรองรับได้ไม่เกิน 20 ทีนัง
ดังนัน บริ ษทั ฯ จึงไม่ อนุญาตให้ ผู้ติดตามเข้าสถานทีจัดประชุ มหรื อเข้าร่ วมประชุมในห้องประชุ ม
ทุกกรณี และขอสนับสนุ นให้ผ้ ูถือหุ้ นพิจารณามอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระตามรายชื อทีระบุ ในสิ งที ส่ งมา
ด้วย 6 แทนการเข้าประชุม ด้วยตนเอง ซึ งท่านสามารถลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์ได้โดยเลื อ กใช้
หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ งทีส่ งมาด้วย 11 และกรุ ณานําส่ งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะมายังบริ ษทั ฯ โดยมีกาํ หนดปิ ดรับเอกสารภายในวันที 19 เมษายน 2564
นอกจากนี เพือสุ ขอนามัยและลดการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 บริ ษทั ฯ จะงดการจัดเตรี ยม
อุปกรณ์หรื อบริ การด้านต่าง ๆ ในวันประชุม อาทิ
1. งดการจัด เตรี ย มไมโครโฟนไว้ใ นห้อ งประชุ ม หากผูถ้ ื อ หุ ้น มี ข ้อ ซัก ถาม ข้อ คิ ดเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะ กรุ ณาส่ งคํ าถามล่ วงหน้ าก่ อนการประชุ มโดยกรอกแบบฟอร์ มตามสิ งที ส่ งมาด้วย 13 ซึ งมี
หน้าที 10 ของจํานวน 11 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 2
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ ในการคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ
1. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กาหนด เช่น พ.ร.บ.บริ ษทั มหาชน
จากัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความหลากหลายทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านที่เป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ โดยไม่จากัดเพศและอายุ
3. มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี จ ริ ย ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และมี เ วลาอย่า งเพี ย งพอที่ จ ะอุ ทิ ศ ความรู ้
ความสามารถ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้แก่บริ ษทั ฯ ได้
4. พิจารณาจานวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
และมีจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อให้มีสัดส่ วนของกรรมการอิสระเพียงพอที่ จะสามารถตรวจสอบ
ถ่วงดุ ลการทางานของคณะกรรมการ การดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หาร รวมทั้งสามารถดู แลผลประโยชน์
ของผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายได้เท่าเทียมกัน
5. การมีส่วนได้เสี ยและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจมีกบั บริ ษทั ฯ
การสรรหาและการแต่ งตั้งกรรมการบริษัทฯ
1. บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลื อก
เป็ นกรรมการตามหลักเกณฑ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2564
2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ท าหน้า ที่ ค ดั เลื อกและสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณสมบัติ
เหมาะสม เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ โดยพิจารณาจากประสบการณ์
ความรู ้ ความสามารถที่จะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ และนาเสนอความเห็ นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ สนอพร้ อมทั้งความเห็ นต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ การลงมติเลื อกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติอนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวน
เสี ย งทั้ง หมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ ออกเสี ยงตามหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารที่ ก าหนดใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) ผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ ก. เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัด
ลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ น
ประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
หน้าที่ 1 ของจานวน 3 หน้า

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

6.

7.
8.

9.
10.

หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
2 ปี
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จาก บริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย ผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ ม ของบริ ษ ทั และไม่ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มี นัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อ
หุ ้ น ส่ ว นของผู ใ้ ห้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ นั้น ด้ว ย เว้น แต่ จ ะได้พ ้น จากการมี ล ัก ษณะดัง กล่ า วมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อ ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มี นัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลู กจ้าง
พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ น ร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิ จการ
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 10 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจในการ
ดาเนิ นกิจการของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมีการตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
ในกรณี ที่บุคคลที่บริ ษทั ฯ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทาง
ธุ รกิ จหรื อการให้บ ริ การทางวิชาชี พ เกิ นมู ลค่า ที่ กาหนดตามข้อ 4 หรื อข้อ 6 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ อาจ
พิจารณาผ่อนผันให้ได้หากเห็ นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิ บตั ิหน้าที่และการให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ และบริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสื อนัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จหรื อการให้บริ การทางวิชาชี พที่ ทาให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็ นของคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุ คคลดังกล่าวเป็ นกรรมการ
อิสระ

หน้าที่ 3 ของจานวน 3 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 3
ข้ อมูลของผู้ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

1. นายโชติ โภควนิช

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง:
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ:
ความสั มพันธ์ กบั กรรมการ/ผู้บริหาร:
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

78 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
7 ปี 10 เดือน
 ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
 หลักสู ตรพัฒนาการจัดการมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 หลักสู ตรการจัดการด้านการตลาดมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด
ประเทศสหรัฐอเมริ กา

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (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

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษทั จดทะเบียน:

2 แห่ง (รวมการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน:

ไม่มี
หน้า 1 ของจานวน 10 หน้า

ประสบการณ์ การทางาน:
ในกิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ก.ย. 2560 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ก.ค. 2556 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
2555 - ปัจจุบนั
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน และกรรมการ
ในคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ
2556 - พ.ค. 2563
ประธานกรรมการ
ส.ค. 2559 - ส.ค.
กรรมการกากับดูแลกิจการ
2562
2555 - ธ.ค. 2562
กรรมการอิสระ
2556 - ส.ค. 2562
กรรมการตรวจสอบ
2555 - เม.ย. 2561
กรรมการตรวจสอบ
2542 - ก.ย. 2560
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
ช่ วงเวลา
กรรมการ
2552 - 2562
กรรมการ
2545 - 2560
2545 - 2560
2542 - 2560

ตาแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการ

การเข้ าประชุมในปี 2563:
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั ฯ:
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย:

หน้า 2 ของจานวน 10 หน้า

บริษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษทั
บริ ษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จากัด
บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ทรู มูฟ จากัด
บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จากัด

1/1 ครั้ง
9/9 ครั้ง
8/8 ครั้ง
2/2 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี

2. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่าเฉลิม

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง:
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD):
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษทั จดทะเบียน:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน:

76 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
10,000 หุน้ (ถือโดยคู่สมรส)
ไม่มี
28 สิ งหาคม 2562
1 ปี 8 เดือน
 ปริ ญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริ ญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบณ
ั ฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
 ปริ ญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสู ตรภาครัฐร่ วมเอกชน
(วปรอ. รุ่ นที่ 1)
 ปี 2547 Director Accreditation Program (DAP)

5 แห่ง (รวมการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ)
10 แห่ง

ประสบการณ์ การทางาน:
ในกิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกากับ
ดูแลกิจการ
2559 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
2557 - ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา

บริษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั การบินกรุ งเทพ จากัด (มหาชน)

2556 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

2554 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษทั ซิ โน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ ง แอนด์
คอนสตรัคชัน่ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด (มหาชน)

2553 - ปัจจุบนั

กรรมการอิสระ

บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
หน้า 3 ของจานวน 10 หน้า

ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
ตาแหน่ ง
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
ที่ปรึ กษา
ปัจจุบนั
ข้าราชการบานาญ
ปัจจุบนั
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการกลัน่ กรอง
และติดตาม และที่ปรึ กษากฎหมาย
ปัจจุบนั
กรรมการกฤษฎีกา
ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบร่ างกฎหมาย และ
อนุบญั ญัติ
ปัจจุบนั
ศาสตราจารย์
ปัจจุบนั
ศาสตราจารย์
ปัจจุบนั
ศาสตราจารย์
ปัจจุบนั
ศาสตราจารย์
ปัจจุบนั
ศาสตราจารย์
การเข้ าประชุมในปี 2563:
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ:
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย:

หน้า 4 ของจานวน 10 หน้า

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษทั
บริ ษทั เอ.พี. ฮอนด้า จากัด
สานักงานอัยการสู งสุ ด
บริ ษทั ทางยกระดับดอนเมือง จากัด
(มหาชน)
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะรัฐมนตรี
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบณ
ั ฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาลัยการปกครอง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

1/1 ครั้ง
9/9 ครั้ง
3/3 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง:
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

64 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไม่มี
ไม่มี
28 สิ งหาคม 2562
1 ปี 8 เดือน
 บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การจัดการมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 บัญชีบณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปี 2545 Director Certification Program (DCP) รุ่ น 21/2002
 ปี 2561 Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
รุ่ น 13/2018
4 แห่ง (รวมการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ)

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD):
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษทั จดทะเบียน:
5 แห่ง
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน:
ประสบการณ์ การทางาน:
ในกิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ส.ค 2562 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
2561 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ก.ค. 2561 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
หน้า 5 ของจานวน 10 หน้า

บริษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ ป จากัด
(มหาชน)

ในกิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ก.ย. 2558 - ปัจจุบนั
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
และกรรมการตรวจสอบ
ธ.ค. 2559 - 2561
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
มิ.ย. 2558 - ก.ค. 2559 รองผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดตรวจสอบ
ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการบริ หารจัดการทรัพย์สิน
2560 - ปัจจุบนั
คณะอนุกรรมการการเงินและงบประมาณ
2560 - ปัจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปัจจุบนั
2559 - ปัจจุบนั

บริษทั
บริ ษทั โกลบอลกรี นเคมิคอล จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั สแกน อินเตอร์ จากัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ จากัด (มหาชน)

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษทั
วชิราวุธวิทยาลัย
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ARYU International Health Care
Company Limited.
ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มกระทรวงด้านบริ หารฯ

การเข้ าประชุมในปี 2563:
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ:
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย:

หน้า 6 ของจานวน 10 หน้า

1/1 ครั้ง
9/9 ครั้ง
8/8 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี

4. นายจักร บุญ-หลง

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD):
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษทั จดทะเบียน:
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน:
ประสบการณ์ การทางาน:
ในกิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

63 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกากับดูแลกิจการ
ไม่มี
ไม่มี
28 สิ งหาคม 2562
1 ปี 8 เดือน
 Master of Arts (International Political and Economy), University of Detroit
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
 ปี 2562 Director Certification Program (DCP)
 ปี 2562 Risk Management Program for Corporate Leaders
4 แห่ง (รวมการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ)
2 แห่ง

ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
ส.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการกากับดูแลกิจการ
ม.ค. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
พ.ย. 2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หน้า 7 ของจานวน 10 หน้า

บริษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บริ ษทั พี.ซี .เอส. แมชีน กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โกลว์ พลังงาน จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอส โฮเทล แอนด์ รี สอร์ท จากัด
(มหาชน)

ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ตาแหน่ ง
2563 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการ
2562 - ปัจจุบนั
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
2560 - 2561
เอกอัครราชทูต
2558 - 2559
เอกอัครราชทูต
การเข้ าประชุมในปี 2563:
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ:
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย:

หน้า 8 ของจานวน 10 หน้า

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษทั
บริ ษทั เดอะ เมกะวัตต์ จากัด
สานักงานความร่ วมมือพัฒนาเศรษฐกิจ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กรุ งย่างกุง้ ประเทศเมียนมา
กรุ งออสโล ประเทศนอร์เวย์

1/1 ครั้ง
9/9 ครั้ง
8/8 ครั้ง
3/3 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี

5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะสั ทธาวรกุล

อายุ:
สั ญชาติ:
ตาแหน่ ง
การถือครองหลักทรัพย์ ของบริษทั ฯ:
ความสั มพันธ์ กบั ผู้บริหาร:
วันที่ได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ:
จานวนปี ที่ดารงตาแหน่ งกรรมการ:
วุฒิการศึกษา:

67 ปี
ไทย
กรรมการ
ไม่มี
ไม่มี
5 กรกฎาคม 2556
7 ปี 10 เดือน
 ปริ ญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมบทบาทหน้ าที่กรรมการ
โดยสมาคมส่ งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษทั ไทย (IOD):

 ปี 2544 Director Certification Program (DCP)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในบริษทั จดทะเบียน:

2 แห่ง (รวมการดารงตาแหน่งในบริ ษทั ฯ)

การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหาร
ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน:
ประสบการณ์ การทางาน:
ในกิจการที่เป็ นบริษทั จดทะเบียน

23 แห่ง

ช่ วงเวลา
2556 - ปั จจุบนั
2556 - ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ และรองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ

ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
ช่ วงเวลา
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ

ตาแหน่ ง

หน้า 9 ของจานวน 10 หน้า

บริษทั
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ชื่ อหน่ วยงาน/ บริษทั
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จากัด

ในกิจการที่ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั
กรรมการ
ปัจจุบนั

กรรมการ

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

กรรมการ
กรรมการ

ปัจจุบนั

กรรมการ

บริ ษทั เคาน์เตอร์เซอร์วิส จากัด
บริ ษทั ซี พีแรม จากัด
บริ ษทั ซี พี รี เทลลิงค์ จากัด
บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั ออลล์ นาว แมนเนจเม้นท์ จากัด
บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จากัด
บริ ษทั ปัญญธารา จากัด
บริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ง จากัด
บริ ษทั ออลล์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั โอเอชที จากัด
บริ ษทั ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จากัด
บริ ษทั ออลล์ เวลเนส จากัด
บริ ษทั ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จากัด
บริ ษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จากัด
บริ ษทั ไอคอนสยาม จากัด
บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิ เดนซ์
คอร์ปอเรชัน่ จากัด
บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม เจ้าพระยา ริ เวอร์
โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั สยาม ริ เวอร์ โฮลดิ้งส์ จากัด
บริ ษทั สยาม แม็คโคร โฮลดิ้ง
(ประเทศไทย) จากัด
TESCO STORE (MALAYSIA) SDN.BHD

การเข้ าประชุมในปี 2563:
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
การดารงตาแหน่ งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษทั ฯ:
ผู้ให้ บริการทางวิชาชีพกับบริษัทฯ และบริษทั ย่ อย:

หน้า 10 ของจานวน 10 หน้า

1/1 ครั้ง
9/9 ครั้ง
ไม่มี
ไม่มี

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 4
ข้ อมูลของผู้สอบบัญชี ทไี่ ด้ รับการเสนอชื่ อ ประจาปี 2564
นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
มาเป็ นเวลามากกว่า 30 ปี
ตาแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วน
ได้ เสี ยของผู้สอบบัญชีกบั บริษัท/
บริษทั ย่ อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคล
ดังกล่ าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ไม่มี

ชื่ อบริษทั
ที่อยู่

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

โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ประวัตกิ ารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

ประสบการณ์ ทางาน

จานวนปี ที่ลงลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษทั ฯ

หน้า 1 ของจานวน 3 หน้า

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

ประสบการณ์ ทางาน

จานวนปี ที่ลงลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษทั ฯ

กรรมการบริ หาร
ไม่มี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2379
0-2677-2222
munchupa@kpmg.co.th
- ปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
- ปริ ญญาโทด้านการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บธ.ม.)
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
มี ป ระสบการณ์ ด ้า นสอบบัญ ชี ใ นธุ ร กิ จ หลากหลาย รวมทั้ง บริ ษ ัท
ระหว่างประเทศและบริ ษทั ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และเป็ นผู ป้ ระสานงานในการตรวจสอบธุ ร กิ จ
ต่ างชาติ ที่ทาธุ รกิ จในประเทศไทย อี กทั้งดู แลธุ รกิ จของกลุ่มลูกค้า ที่
หลากหลายที่มีอยูท่ วั่ โลก นอกจากนั้น ยังมีประสบการณ์ดงั นี้
- เคยไปทางานที่ KPMG LLP สานักงานโคลัมบัส ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- เคยเป็ นหั ว หน้า คณะท างานที่ ดู แ ลกลุ่ ม บริ ษ ัท ซี พี ออลล์ จ ากัด
(มหาชน)
- มีประสบการณ์ในด้านประสานงานกับ KPMG ในต่างประเทศเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติ
ไม่มี
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นางปิ ยธิดา ตั้งเด่ นชัย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766
ร่ วมงานกับบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
มาเป็ นเวลามากกว่า 15 ปี
ตาแหน่ ง
ความสั มพันธ์ และ/หรื อ การมีส่วน
ได้ เสี ยของผู้สอบบัญชีกบั บริษัท/
บริษทั ย่ อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อ ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับบุคคล
ดังกล่ าว
ชื่ อบริษทั
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล
ประวัตกิ ารศึกษาและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ

ประสบการณ์ ทางาน

จานวนปี ที่ลงลายมือชื่ อรับรองใน
งบการเงินของบริษทั ฯ

ผูอ้ านวยการ, สอบบัญชี
ไม่มี

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร
เขตยานนาวา กรุ งเทพฯ 10120
0-2677-2177
0-2677-2222

piyatida@kpmg.co.th
- ปริ ญญาตรี ดา้ นการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มี ป ระสบการณ์ ด ้า นสอบบัญ ชี ใ นธุ ร กิ จ หลากหลาย รวมทั้ง บริ ษ ัท
ระหว่างประเทศและบริ ษทั ที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และเป็ นผู ป้ ระสานงานในการตรวจสอบธุ ร กิ จ
ต่างชาติ ที่ทาธุ รกิ จในประเทศไทย อีกทั้ง ดูแลธุ รกิ จของกลุ่มลู กค้าที่
หลากหลายที่มีอยูท่ วั่ โลก นอกจากนั้น ยังมีประสบการณ์ดงั นี้
- เคยเป็ นหัวหน้าคณะทางานที่ ดูแลกลุ่มบริ ษทั สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน)
- มี ป ร ะ ส บ กา รณ์ ในด้ า น ป ระส าน ง านกั บ KPMG ใ น
ต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างชาติ
ไม่มี
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สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 5
ข้ อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุ มผู้ถือหุ้นและการออกเสี ยงลงคะแนน
1. การเรียกประชุ ม
ข้ อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั
สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญ เมื่ อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรื อผูถ้ ื อหุ ้นคนหนึ่ งหรื อ
หลายคนซึ่ งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จะเข้าชื่อกัน
ทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มวิสามัญเมื่ อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุ
เรื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ใ ห้ ชัด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่ า วด้ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุ มภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ผูถ้ ือหุ ้น
ทั้งหลายซึ่ งเข้าชื่ อกันหรื อผูถ้ ือหุ น้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ ้นตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยกประชุ มเอง
ก็ได้ ภายใน 45 วันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ น
การประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุ ม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคสามข้างต้นครั้ง
ใด จานวนผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาร่ วมประชุ มไม่ครบเป็ นองค์ประชุ มตามที่กาหนดไว้ในข้อ 32 ผูถ้ ือหุ ้นตาม
วรรคสามข้างต้น ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุ มในครั้ งนั้น
ให้แก่บริ ษทั
ข้ อ 31. ในการเรี ยกประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น ให้คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุ ม ระบุสถานที่ วัน เวลา
ระเบียบวาระการประชุ ม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุ ม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุ
ให้ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุ มตั ิหรื อเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็ น
ของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม และ
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสื อพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 วัน
ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นแต่ละครั้ง บริ ษทั จะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ ้นก็ได้ โดย
ประกาศให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบล่วงหน้า ณ สานักงานใหญ่ และสานักงานสาขาของบริ ษทั ทุกแห่ ง ไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนวันเริ่ มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ น้
สถานที่ที่จะใช้เป็ นที่ประชุ มไม่จาต้องอยูใ่ นท้องที่อนั เป็ นที่ต้ งั ของสานักงานใหญ่ของบริ ษทั โดยจะ
จัดประชุม ณ ที่อื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
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2. องค์ ประชุ ม
ข้ อ 32. ในการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมีผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี) มาประชุ มไม่น้อยกว่า
25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1
ใน 3 ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
มาเข้าร่ วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ได้เรี ยกนัดเพราะผูถ้ ือ
หุ ้นร้องขอ การประชุ มเป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นนั้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผูถ้ ือ
หุ ้นร้ องขอ ให้นดั ประชุ มใหม่ และให้ส่งหนังสื อนัดประชุ มไปยังผูถ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวัน
ประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บงั คับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ให้ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุ ม ในกรณี ที่ประธานกรรมการไม่
อยูใ่ นที่ประชุ ม หรื อ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ
เป็ นประธาน ถ้า ไม่ มี รองประธานกรรมการ หรื อ มี แต่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ที่ ป ระชุ ม
เลือกตั้งผูถ้ ือหุ น้ คนหนึ่งซึ่ งได้เข้าร่ วมประชุมเป็ นประธานในที่ประชุม
3. คะแนนเสี ยง
ข้ อ 33. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
โดยให้นบั หุ ้นหนึ่ งเป็ นเสี ยงหนึ่ ง ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุ มออกเสี ยงเพิ่ม
อีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน โดยให้นบั หุ ้นหนึ่งเป็ นเสี ยงหนึ่ง
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษทั ทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้ อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนมาเป็ นของบริ ษทั
(ค) การทา แก้ไข หรื อเลิ กสัญญาเกี่ ยวกับการให้เช่ ากิ จการของบริ ษทั ทั้งหมด หรื อบางส่ วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุ รกิจของบริ ษทั หรื อการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(จ) การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั
(ฉ) การออกหุ น้ กูข้ องบริ ษทั
(ช) การควบบริ ษทั
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(ซ) การเลิกบริ ษทั
(ฌ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ และข้อบังคับของบริ ษทั
ข้ อ 34. การลงคะแนนลับ อาจจะกระทาได้เมื่อมีผถู ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติอนุญาต
4. วาระการประชุ ม
ข้ อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดาเนินกิจการในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
พิจารณาจัดสรรเงินกาไร
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
กิจการอื่นๆ

หน้า 3 ของจานวน 3 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 6
ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทฯ เสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ชื่ อ
1. นายโชติ โภควนิช

2. ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่าเฉลิม

ตาแหน่ ง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ

อายุ
(ปี )
78

76

ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
3. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

64

4. นายจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และ กรรมการกากับดูแลกิจการ

63

5. ศ. (พิเศษ) ประสพสุข
บุญเดช

กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน

75

หมายเหตุ

การมีส่วนได้ เสียพิเศษ*
ในวาระทีเ่ สนอ

ทีอ่ ยู่

มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
ในวาระที่ 4 พิจารณา
เลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่พน้ จาก 1468 ถนนพัฒนาการ
ตาแหน่งตามวาระ แขวงพัฒนาการ
ประจาปี 2564
เขตสวนหลวง
กรุ งเทพฯ 10250
ไม่มีส่วนได้เสี ยพิเศษ
ในทุกวาระที่เสนอใน
การประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564

รายละเอียดประวัติของกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2563 หัวข้อคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารบริ ษทั ฯ
* การมีส่วนได้เสี ยพิเศษตามที่ กาหนดในแบบ AGM Checklist เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะกรรมการอิ สระ
ที่บริ ษทั ฯ เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้น ว่ามีส่วนได้เสี ยพิเศษใดๆ ในวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งนั้นหรื อไม่ เช่น การได้รับค่าตอบแทนในอัตราพิเศษหรื อในรู ปแบบอื่นที่แตกต่างจากกรรมการรายอื่น
หรื อ มี ส่วนได้เสี ยพิเศษในวาระเลื อกตั้งกรรมการเนื่ องจากเป็ นผูท้ ี่ ได้รับการเสนอชื่ อให้กลับเข้าดารง
ตาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เป็ นต้น

หน้าที่ 1 ของจานวน 1 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 7
วิธีสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อดาวน์ โหลดรายงานประจําปี 2563 และรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พฒั นาระบบเพื่อให้บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ งเอกสารการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นและ
รายงานประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 1 ตามขั้นตอนต่อไปนี้
สํ าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนโดยใช้กล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่ องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนั้นเพื่อดาวน์โหลดรายงานประจาปี
หมายเหตุ : กรณี ที่ ไ ม่ มี ข ้อ ความ (Notification) ปรากฏบนหน้า จอ ผูถ้ ื อ หุ ้น สามารถสแกน QR Code จาก
แอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR Code Reader, Facebook และ Line เป็ นต้น
สํ าหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR Code Reader, Facebook หรื อ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิม่ เพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจาปี

หน้าที่ 1 ของจานวน 1 หน้า

สิงทีส่ งมาด้วย 8
ข้ อปฏิบตั ิในการเข้ าร่ วมประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564
ภายใต้ มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด้วยความห่ วงใยในความปลอดภัยและสุ ขภาพของผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที เข้าร่ วมประชุ ม (“ผูเ้ ข้าร่ วม
ประชุ ม ”) พนักงาน และที มงานผูจ้ ดั ประชุม ทุกฝ่ าย บริ ษทั ฯ จึงได้กาํ หนดข้อปฏิ บตั ิ ในการเข้าร่ วมประชุ ม
สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2564 ภายใต้มาตรการป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 ซึ งสอดคล้องกับ
มาตรการ คําแนะนํา และแนวทางของส่วนราชการและหน่ วยงานต่างๆ ที เกียวข้อง จึงส่งผลให้มีกระบวนการ
และขันตอนเพิมขึ นจากปกติ และอาจทําให้ผู เ้ ข้า ร่ วมประชุ มไม่ ได้รั บความสะดวกเท่ า ที ควร อย่า งไรก็ ดี
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมโปรดปฏิ บตั ิ ตามอย่างเคร่ งครัด
ในกรณี ทีสถานการณ์มีการเปลียนแปลงไป หรื อมีขอ้ กําหนดจากหน่ วยงานของรั ฐเพิมเติ ม เกี ยวกับ การจัด
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการปรับเปลียนข้อปฏิ บตั ิดงั กล่าว และจะแจ้งให้ผูถ้ ือหุ น้ รับทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ www.siammakro.co.th ต่อไป
ข้ อพึงรับทราบและการเตรียมการก่อนวันประชุม
1. บริ ษทั ฯ จะเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญและเอกสารประกอบการประชุ มล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันก่อนวัน ประชุ มทางเว็บไซต์ข องบริ ษทั www.siammakro.co.th เพือให้ผูถ้ ื อหุ ้น มี เวลาเพียงพอใน
การศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
2. บริ ษทั ฯ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื อที ระบุในสิ งที ส่ งมาด้วย 6 แทน
การเข้าประชุ มด้วยตนเอง เพือลดความเสี ยงทีอาจเกิดจากการรวมตัวกันของคนจํานวนมาก โดยส่ งหนังสื อ
มอบฉันทะทีแสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระไว้แล้ว (โปรดเลือกใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะ แบบ ข. สิ งที ส่งมาด้วย 11) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดในสิ งทีส่ งมา
ด้วย 10 ) มายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที 19 เมษายน 2564
3. ผูถ้ ือหุน้ สามารถส่ งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยกรอกแบบแจ้งคําถามล่วงหน้า (สิ งทีส่งมาด้วย 13)
และส่งมายังบริ ษทั ฯ ตามช่องทางทีกําหนด ภายในวันที 19 เมษายน 2564
4. ด้วยข้อจํากัดของสถานที จัดประชุ มที ต้องจัด ให้มีการเว้นระยะห่างในทุกจุด บริ ษทั ฯ จึงไม่อนุ ญาตให้มี
ผูต้ ิดตามเข้าสถานทีจัดประชุ มและเข้าร่ วมประชุมในห้องประชุมทุกกรณี
5. บริ ษทั ฯ งดให้บริ การอาหารว่าง ชา กาแฟ และเครื องดื มแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุ ม โดยจะมีนาดื
ํ มบรรจุข วดไว้
บริ การในบริ เวณที นังพักก่อนการประชุมเท่านัน และขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุมงดการนําอาหารใดๆ
จากภายนอกเข้ามารับประทานภายในบริ เวณสถานที จัดประชุม (ยกเว้นนําดืมเท่านัน)
6. ผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี 2563 และ/หรื อรายงานความยังยืนประจําปี 2563
ได้ โดยกรอกแบบฟอร์ มตามสิ งทีส่งมาด้วย 14 และส่งมายังบริ ษทั ฯ ตามช่องทางทีกําหนด หรื อส่ งมอบให้
เจ้าหน้าที ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุม
7. ผูถ้ ือหุน้ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2564 โดยกรอกแบบฟอร์ม ตาม
สิ งทีส่งมาด้วย 15 ทังนี การแจ้งความประสงค์ดงั กล่าวไม่ถือเป็ นการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
หน้าที 1 ของจํานวน 2 หน้า

8. บริ ษทั ฯ จัดให้มีการทําความสะอาดสถานที จัดประชุม รวมถึงอุปกรณ์และบริ เวณที เป็ นจุดสัมผัสต่างๆ ทีมี
การใช้งานร่ วมกัน เช่น ห้องสุ ขา ปุ่ มกดลิฟต์ และทีจับประตู เป็ นต้น ด้วยนํายาฆ่าเชื อก่อนวันประชุ มและ
ในวันประชุมอย่างสมําเสมอ
9. บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมสเปรย์ / เจลแอลกอฮอล์ไว้ในจุดต่างๆ อย่างเพียงพอ เช่ น บริ เวณทางเข้าอาคาร ทางขึ น
ลิฟต์ จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และบริ เวณห้องประชุม
ข้ อพึงปฏิบัติในวันประชุม
1. บริ ษทั ฯ จัดตังจุดตรวจคัดกรองบริ เวณทางเข้าอาคาร โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผูท้ ี เข้าอาคารทุก
คน และขอสงวนสิ ทธิ ไม่อนุญาตให้บุคคลทีมีอาการอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนีเข้าภายในอาคาร
1.1 ผูท้ ีมีไข้ โดยมีอุณหภูมิตงแต่
ั 37.5 องศาเซลเซียสขึนไป
1.2 ผูท้ ีมีอาการเข้าข่ายจะเป็ นไข้ หรื อไอ หรื อเจ็บคอ หรื อมีนามู
ํ ก หรื อจาม หรื อหายใจเหนื อยหอบ
2. บริ ษ ทั ฯ จัด ให้มีพยาบาลเพื อให้ค ํา แนะนํา แก่ ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม โดยสามารถวินิจฉัยอาการในเบื องต้น
ให้บริ การปฐมพยาบาลเบืองต้นแก่ผปู ้ ่ วย และแยกผูป้ ่ วยออกจากการประชุม
3. ผูท้ ีอยูใ่ นอาคารจัดประชุมทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรื อหน้ากากผ้าตลอดเวลา
4. การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ตลอดจนการจัดเก้าอี ทีนังพักสํารอง จะเว้น
ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
5. บริ ษทั ฯ จัด ที นังในห้องประชุ ม โดยเว้นระยะห่ า งระหว่า งเก้าอี อย่างน้อย 1.5 เมตร และสามารถรองรั บ
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มได้ประมาณ 60 ทีนัง
6. ในกรณี ทีมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเกินกว่าจํานวนทีนังทีจัดเตรี ยมไว้ในห้องประชุม บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมทีนังเพือ
รับชมการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมซึ งสามารถรองรับได้ไม่เกิน 20 ทีนัง
7. สําหรับผูถ้ ือหุ ้นทีไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้เนื องจากมีผเู ้ ข้าร่ วมประชุ มเกิ นกว่าจํานวนที นังที บริ ษทั ฯ
จัดเตรี ยมไว้ ท่านสามารถลงทะเบียนเพือรักษาสิ ทธิในเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนได้ โดย
7.1 ลงทะเบียนเข้าประชุมด้วยตนเองและส่ งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที บริ เวณหน้าห้องประชุ มเพือ
ลงคะแนนเสี ยงล่วงหน้า หรื อ
7.2 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุ มแทนและลงคะแนนเสี ยงตามความประสงค์
ของท่านโดยใช้หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ที บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้ในวันประชุม
8. บริ ษ ทั ฯ จะจัดการประชุ มให้เ ป็ นไปด้วยความกระชับ และให้เ สร็ จสิ นภายในเวลาไม่ เ กิ น 1.5 ชัวโมง
โดยประมาณ ทังนี เพือสุขอนามัยของผูอ้ ยูใ่ นห้องประชุมทุกคน
9. บริ ษทั ฯ งดจัดไมโครโฟนสํา หรั บผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม หากผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มมีข้อ ซักถาม ข้อคิ ดเห็ น หรื อ
ข้อเสนอแนะ กรุ ณาเขียนลงในแบบฟอร์มที บริ ษทั ฯ จัดเตรี ยมไว้ให้ในวันประชุ มและส่ งให้เจ้าหน้าที ของ
บริ ษทั ฯ ทีจุดลงทะเบี ยน หรื อในห้องประชุม โดยบริ ษทั ฯ จะนําคําถามที ได้รับล่วงหน้าและคําถามที ได้รับ
ในวันประชุ มมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื องทีเกี ยวกับวาระการประชุ มที มีการลงคะแนนเสี ยงเท่ านัน
สําหรับคําถาม ข้อคิ ดเห็น หรื อข้อ เสนอแนะอืนที ไม่ได้ตอบในห้องประชุ ม บริ ษทั ฯ จะนํามาสรุ ป และ
เผยแพร่ ไว้ในเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุ ม ซึ งเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วันนับ
จากวันประชุ ม
หน้าที 2 ของจํานวน 2 หน้า
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แผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุ ม

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

(5) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผูร้ ับมอบฉันทะ
2.3 กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)
(2) หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อ นัดประชุม (แบบ ก. หรื อ แบบ ข.) ซึ่ งเลือก
กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ คนใดคนหนึ่งตามรายชื่ อที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้วย 6 เป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะและได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะ
(3) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.1 (3)
(4) กรณี ผมู ้ อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสารตามข้อ 2.2 (3) และ 2.2 (4)
3. กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น
(1) แบบฟอร์ มลงทะเบียน (สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งผูร้ ับมอบฉันทะลงนามแล้ว
(2) หนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสื อนัดประชุม ซึ่ งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
(3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณี นิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรื อ 2.2 แล้วแต่กรณี
(4) หนังสื อมอบอานาจจากผูถ้ ื อหุ ้นที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อใน
หนังสื อมอบฉันทะแทน
(5) หนังสื อยืนยันว่าผูล้ งลายมื อชื่ อในหนังสื อมอบฉันทะแทนได้รับ อนุ ญาตให้ป ระกอบกิ จการ
Custodian
ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย
และให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
หมายเหตุ
1. กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ กรุ ณาส่ งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กาหนดมายัง
บริ ษทั ฯ โดยใส่ ซองธุรกิจตอบรับซึ่ งบริ ษทั ฯ จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อนัดประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) มายังบริ ษทั สยาม
แม็คโคร จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ตู ้ ปณ. 8 ปณฝ. พัฒนาการ กรุ งเทพมหานคร 10251 กาหนดปิ ดรับเอกสารในวันที่
19 เมษายน 2564
2. ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ ้นโดยมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ ยกเว้น Custodian
ที่ผถู ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศได้แต่งตั้งให้เป็ นผูร้ ับฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
3. กรุ ณาปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท ในหนังสื อมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อานวยความสะดวกในการปิ ดอากรแสตมป์ ให้แก่
ผูร้ ับมอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน
4. กรณี นิติบุคคล หากผูล้ งนามในหนังสื อมอบอานาจ หรื อหนังสื อมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามตามหนังสื อ
รับรองนิ ติบุคคล ผูเ้ ข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสื อมอบอานาจทุกทอดตลอดสายที่ ระบุให้บุคคลที่มาประชุม
มีสิทธิเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

หน้าที่ 2 ของจานวน 2 หน้า
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(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
แบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ อง กาหนดแบบหนังสื อมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
---------------------เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ.
(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทั้งสิ้ นรวม
หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง ดังนี้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสี ยง
(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณี ย ์
หรื อ
นายโชติ โภควนิช อายุ 78 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่าเฉลิม อายุ 76 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นางกรรณิการ์ งามโสภี อายุ 64 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นายจักร บุญ-หลง อายุ 63 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) ประสพสุ ข บุญเดช อายุ 75 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) อาคารธารา
พัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
ลงชื่อ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
(
)
หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้

หน้าที่ 1 ของจานวน 1 หน้า

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

หุน้ และออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสี ยง ดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

(3) ขอมอบฉันทะให้
อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณี ย ์

ถนน
จังหวัด

ปี อยูบ่ า้ นเลขที่
อาเภอ/เขต
หรื อ

นายโชติ โภควนิช อายุ 78 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่าเฉลิม อายุ 76 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นางกรรณิการ์ งามโสภี อายุ 64 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นายจักร บุญ-หลง อายุ 63 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) ประสพสุ ข บุญเดช อายุ 75 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชั้น 4 บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) อาคาร
ธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ : นายโชติ โภควนิช
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. ชื่อกรรมการ : นายเรวัต ฉ่าเฉลิม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. ชื่อกรรมการ : นางกรรณิ การ์ งามโสภี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
4. ชื่อกรรมการ : นายจักร บุญ-หลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
5. ชื่อกรรมการ : นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุ
ในหนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

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

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสี ยงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรื อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อ
แบบหนังสื อมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2564 ในวัน พุ ธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชั่ น ชั้น 4
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------------วาระที่
เรื่ อง
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

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

พ.ศ.

เสี ยง ดังนี้
เสี ยง
เสี ยง

อาเภอ/เขต
หรื อ

นายโชติ โภควนิช อายุ 78 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) เรวัต ฉ่าเฉลิม อายุ 76 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นางกรรณิการ์ งามโสภี อายุ 64 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
นายจักร บุญ-หลง อายุ 63 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250 หรื อ
ศ. (พิเศษ) ประสพสุ ข บุญเดช อายุ 75 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพฯ 10250
คนใดคนหนึ่ งเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจ าปี 2564 ในวัน พุ ธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริ ษัท สยามแม็ค โคร จ ากัด (มหาชน)
อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่ วน คือ
หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้เท่ากับ
รวมสิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ท้ งั หมด
เสี ยง
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกีย่ วกับการดาเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

หน้าที่ 1 ของจานวน 4 หน้า

เสี ยง
เสี ยง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีพ่ ้นจากตาแหน่ งตามวาระประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
การแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ : นายโชติ โภควนิช
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. ชื่อกรรมการ : นายเรวัต ฉ่าเฉลิม
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. ชื่อกรรมการ : นางกรรณิ การ์ งามโสภี
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
4. ชื่อกรรมการ : นายจักร บุญ-หลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
5. ชื่อกรรมการ : นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 5 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

หน้าที่ 2 ของจานวน 4 หน้า

(5) การลงคะแนนเสี ยงของผูร้ ั บ มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสื อมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสี ยงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสี ยงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณี ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริ งประการใด ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู ้ ับมอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณี ที่ผรู ้ ับมอบฉันทะไม่ออกเสี ยงตามที่ขา้ พเจ้าระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

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

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

หน้าที่ 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่ อแบบหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ในการประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจ าปี 2564 ในวัน พุ ธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้ อ งคอนเวนชั่ น ชั้น 4
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร
หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
---------------------วาระที่
เรื่ อง
(ก) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู ้ ับมอบฉันทะออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
วาระที่

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

วาระที่

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

วาระที่
ชื่อกรรมการ

เรื่ อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่ อ)
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสี ยง

ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ
ชื่อกรรมการ

หน้าที่ 4 ของจานวน 4 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วย 12
แบบสอบถามเพือการคัดกรองโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบสอบถามฉบับนี มีวตั ถุประสงค์เพือใช้ประกอบการคัดกรองผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เพือ
ป้ องกันความเสี ยงที อาจเกิ ดขึนจากการแพร่ ระบาดของโรค COVID-19 และเพือเป็ นข้อมู ลในการติดต่อกลับกรณี
ฉุกเฉิ น
บริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือผูเ้ ข้าร่ วมประชุม (ผูถ้ ือหุ น้ ทีมาประชุมด้วยตนเองหรื อผูร้ ับมอบฉันทะ) ทุกท่าน กรุณาตอบ
แบบสอบถามตามความเป็ นจริ ง และนําส่ งให้เจ้าหน้าที ณ จุดคัดกรองในวันประชุม
ชือ-นามสกุล ...................................................................................... โทรศัพท์ ..................................................
กรุ ณาใส่เครื องใหม่  ในช่อง ( )
( ) ผูถ้ ือหุน้ MAKRO
( ) ผูร้ ับมอบฉันทะจาก .......................................................................................... ซึงเป็ นผูถ้ ือหุ ้น MAKRO
1. ในช่ วง 7 วันทีผ่ านมา ท่ านมีอาการดังต่ อไปนีหรื อไม่
1.1) มีไข้ (อุณหภูมิร่างกายสู งกว่า 37.5 องศาเซลเซี ยส)
___ ใช่ ___ ไม่ใช่
1.2) ไอ จาม เจ็บคอ มีเสมหะ
___ ใช่ ___ ไม่ใช่
1.3) คัดจมูก มีนามู
ํ ก
___ ใช่ ___ ไม่ใช่
1.4) ไม่ได้กลิน ไม่รับรส
___ ใช่ ___ ไม่ใช่
1.5) หายใจเร็ ว เหนื อยหอบ หรื อ หายใจลําบาก
___ ใช่ ___ ไม่ใช่
1.6) เป็ นผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
___ ใช่ ___ ไม่ใช่
2. ในช่ วง 14 - 30 วันทีผ่ านมา ท่ าน หรื อสมาชิกในครอบครั ว หรื อบุคคลใกล้ ชิด มีประวัติดงั ต่ อไปนีหรื อไม่
2.1) สัมผัสหรื อใกล้ชิดกับผูป้ ่ วยยืนยันโรค COVID-19 ในช่วง 14 วันทีผ่านมา
___ ใช่ ___ ไม่ใช่
2.2) เดินทางไปยัง/มาจากพืนทีควบคุมสูงสุ ดและเข้มงวด ในช่วง 14 วันทีผ่านมา
___ ใช่ ___ ไม่ใช่
2.3) เดินทางมาจากหรื ออาศัยอยูใ่ นพืนทีทีมีการรายงานการติดเชื อแบบกลุ่มก้อน หรื อ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่
คลัสเตอร์ (cluster) ในช่วง 14 วันทีผ่านมา
2.4) สัมผัส ใกล้ชิด หรื อติดต่อพบปะบุคคลทีเดินทางมาจากพืนทีทีมีการรายงานการ ___ ใช่ ___ ไม่ใช่
ติดเชื อแบบกลุ่มก้อน หรื อ คลัสเตอร์ (cluster) ในช่วง 14 วันทีผ่านมา
2.5) เดินทางมาจาก "ต่างประเทศ" ทุกประเทศในช่วง 30 วันทีผ่านมา
___ ใช่ ___ ไม่ใช่

ลายเซ็น __________________________________
สํ าหรับเจ้าหน้าที / พยาบาล ณ จุดคัดกรอง
___ ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย /
ให้เข้าร่วมประชุมได้

___ มีเหตุอนั ควรสงสั ยว่าเป็ นโรค COVID-19
แนะนําให้ไปพบแพทย์ทีสถานพยาบาลเพือวินิจฉัยอาการ

หน้าที 1 ของจํานวน 1 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 13
แบบแจ้ งคาถามล่วงหน้ าสาหรับการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
บริษัท สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
เรี ยน เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (“MAKRO”)
ข้าพเจ้า ............................................................................................... โทรศัพท์ ..................................................
กรุ ณาใส่ เครื่ องใหม่  ในช่อง ( )
( ) ผูถ้ ือหุน้ MAKRO
( ) ผูร้ ับมอบฉันทะจาก ........................................................................................... ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ MAKRO
มีคาถามเกี่ยวกับวาระต่างๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ MAKRO ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
หมายเหตุ:

เมื่อกรอกข้อมูลข้างต้นเรี ยบร้อยแล้ว กรุ ณาส่ งกลับมายังบริ ษทั ฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2564
- ทางโทรสาร: 0 2067 9044 หรื อ
- ทางอีเมล:
ir@siammakro.co.th หรื อ
- ทางไปรษณี ย:์ โดยใส่ ซองธุรกิจตอบรับซึ่ งบริ ษทั ฯ จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อนัดประชุม (ไม่ตอ้ ง
ติดแสตมป์ ) และส่ งมายังบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่
ตู ้ ปณ. 8 ปณฝ. พัฒนาการ กรุ งเทพมหานคร 10251
หากต้องการสอบถามข้อมูล กรุ ณาติดต่อแผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8260/ 8261/ 8285
หน้าที่ 1 ของจานวน 1 หน้า

สิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วย 14
แบบขอรับหนังสื อรายงานประจาปี 2563 และ/หรื อ รายงานความยัง่ ยืนประจาปี 2563
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทํารายงานประจําปี 2563 และรายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2563 ซึ่ งได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ื อหุ ้น
พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมฉบับนี้แล้วในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
หากท่านผูถ้ ือหุ น้ มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจําปี 2563 และ/หรื อ รายงานความยัง่ ยืนประจําปี
2563 ในรู ปแบบหนังสื อซึ่ งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับใน QR Code โปรดกรอกข้อมูลตามด้านล่างนี้ และส่ งกลับมายัง
บริ ษทั ฯ โดยใส่ ซองธุ รกิจตอบรับ เพื่อดําเนินการจัดส่ งรายงานให้ท่านตามประสงค์ต่อไป
ชื่อ-นามสกุล (ผูถ้ ือหุ ้น) ………………………………………………… โทรศัพท์ …………………………..
ที่อยูใ่ นการจัดส่ ง
……………………………………………………………………………............……………………………...
………………………………………………………………………………………............…………………...
………………………………………………………………………………………............…………………...
มีความประสงค์ขอรับเอกสารในรู ปแบบหนังสื อ ดังต่อไปนี้ (กรุ ณาทําเครื่ องหมาย  ในช่อง □)

□

รายงานประจําปี 2563

หมายเหตุ:

□

รายงานความยัง่ ยืนประจําปี 2563

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

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

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

หน้าที่ 1 ของจานวน 1 หน้า

สิ งทีส่ งมาด้ วย 15
แบบแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
วันพุธที 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
เรี ยน เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“MAKRO”)
ข้าพเจ้า .................................................................................................... ผูถ้ ือหุน้ MAKRO มีความประสงค์
เข้าร่ วมการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น ประจําปี 2564 ด้วยตนเอง หรื อมอบฉันทะให้บุคคลอื นซึ งไม่ใช่กรรมการ
อิสระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุมแทนข้าพเจ้า

ลงชือ ........................................................ ผูถ้ ือหุน้

บริ ษทั ฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าการแจ้งความประสงค์ดงั กล่าว ไม่ถือเป็ นการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
เพือให้เป็ นไปตามมาตรการการเว้นระยะห่ างทางสังคมทีส่ วนราชการและหน่วยงานทีเกียวข้องกําหนด
บริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมที นังในห้องประชุ มประมาณ 60 ทีนัง และบริ เวณทีนังเพือรับชมการถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุมประมาณ 20 ทีนัง ทังนี บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการจัดสรรทีนังให้แก่ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
ตามลําดับการลงทะเบียนในวันประชุม

หมายเหตุ:

เมือกรอกข้อมูลข้างต้นเรี ยบร้อยแล้ว กรุณาส่ งกลับมายัง MAKRO ภายในวันที 19 เมษายน 2564
- โทรสาร:
0 2067 9044 หรื อ
- อีเมล์:
ir@siammakro.co.th หรื อ
- ทางไปรษณีย:์ โดยใส่ซองธุรกิจตอบรับซึ งบริ ษทั ฯ จัดส่ งให้พร้อมหนังสื อนัดประชุม (ไม่ตอ้ ง
ติดแสตมป์ ) มายังบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่
ตู ้ ปณ. 8 ปณฝ. พัฒนาการ กรุ งเทพมหานคร 10251
หากต้องการสอบถามข้อมูล กรุ ณาติดต่อแผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02 067 8999 ต่อ 8255/ 8260/ 8261/ 8285

หน้าที 1 ของจํานวน 1 หน้า

