
 

        20 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง แจ้งมตคิณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2561 เก่ียวกบัข้อเสนอการจา่ยเงินปันผล ประจําปี 2560 และ   

การกําหนดวนัและระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (เพิ่มเตมิข้อมลู) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2561 วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2561 ได้มีมตท่ีิสําคญัดงันี ้

1. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เพ่ืออนุมตัิให้บริษัทฯ ประกาศ

จา่ยเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2560 ในอตัรา 0.56 บาทตอ่หุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น คดิเป็น     

เงินปันผลทัง้สิน้ 2,688 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

อนึ่ง จํานวนเงินปันผลงวดสดุท้ายดงักล่าวเป็นส่วนท่ีเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่าย

โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 และได้จ่ายไป

แล้วเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวนเงิน 1,920 ล้านบาท รวมเป็น

เงินปันผลสําหรับปี 2560 ทัง้สิน้จํานวน 4,608 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.6 

ของกําไรสทุธิสําหรับปี 2560 และเน่ืองจากเงินทุนสํารอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มียอดเท่ากับ 

240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่ต้องจดัสรรเงิน

สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้อีก  

 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ

การอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

2. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เลือกตัง้กรรมการท่ีถึงกําหนด

ออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 5 ทา่น ได้แก่ 

1) นายอรรถพร ขา่ยมา่น กรรมการอิสระ/  ประธานคณะกรรมการ

 ตรวจสอบ 
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SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 Phatthanakan Road, Suan Luang Sub District, Suan Luang District, Bangkok 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2067-8999 โทรสาร. 0-2067-9888 เลขทะเบียน 0107537000521 

 



 

 

2) นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3) นายธีระ วิภชูนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา 

 และกําหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/  

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4) นายโชต ิโภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5) นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

 

 โดยเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนด

วาระ 5 ท่าน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ 

1) นายอรรถพร ขา่ยมา่น กรรมการอิสระ/  ประธานคณะกรรมการ

 ตรวจสอบ 

2) นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3) นายธีระ วิภชูนิน กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา 

 และกําหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/  

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

4) นายโชต ิโภควนิช กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  

 กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

5) นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

 

3. มีมติให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทน

ให้แก่กรรมการทัง้หมดสําหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

1. ค่าตอบแทนประจาํ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชดุย่อย 1) 

- กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 1) 

 

155,000 

140,000 

115,000 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

1,380,000 

1,200,000 

180,000 

60,000 

 

155,000 

140,000 

115,000 

100,000 

15,000 

5,000 

 

1,860,000 

1,680,000 

1,380,000 

1,200,000 

180,000 

60,000 

2. เงนิโบนัสประจาํปี  23.04 ล้านบาท 2) 

(เทียบเทา่ร้อยละ 0.50 ของ        

เงินปันผลท่ีจา่ยจาก          

กําไรปี 2560) 

10.2 ล้านบาท 

(เทียบเทา่ร้อยละ 0.25 ของ        

เงินปันผลท่ีจา่ยจาก      

กําไรปี 2559) 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหต ุ

1) คณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสําหรับงบกําไรสทุธิประจําปี 2560 โดย

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้กรรมการบริษัทฯ แตล่ะ

ทา่น  

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2560            

ตามระเบียบวาระท่ี 4 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.56 บาท ประกอบกบับริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่ง

กาลในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้สําหรับปี 2560 จํานวน 4,608 ล้านบาท หรือ 0.96 

บาทต่อหุ้ น ดังนัน้ เงินโบนัสประจําปีท่ีจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สําหรับผลการ

ดําเนินงานประจําปี 2560 จะเทา่กบั 23.04 ล้านบาท 

4. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาแต่งตัง้ 1) นายเจริญ                 

ผู้ สัมฤทธ์ิเลิศ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 2) นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 6112 3) นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4323 และ 4) นางสาว

สจุิตรา มะเสนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8645 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และในกรณีท่ี
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ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด แทนได้ โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าควรกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชีดงักล่าว เป็นจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ 6,530,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 9.6 ของคา่สอบบญัชีในปี 2560 

5. มีมติกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 และ

สิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 (Record Date)  

6. มีมติกําหนดวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัทฯ ในวนัท่ี 19 เมษายน 

2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน่ ชัน้ 4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธารา

พฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดย

มีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เม่ือวนัท่ี 

21 เมษายน 2560 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด

ท่ีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทัง้รายงานของผู้ ตรวจสอบบัญชีของ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณารับรองและรับทราบเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ      

เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2560 ประกาศจา่ยโดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2560 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินกําไรไว้เป็น

ทนุสํารอง 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนด

พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2561 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี       

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3 

1. ให้เพิ่มเติมวตัถุประสงค์อีก 1 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ เพิ่มเป็น 65 ข้อ 

ดงันี ้ 

(65) ประกอบกิจการคา้เมล็ดพนัธุ์พืชควบคมุ 

2. แก้ไขเปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในข้อ 3  

จากเดมิ   

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 64 ข้อ รายละเอียดตาม

แบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

แก้ไขเป็น 

“ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจํานวน 65 ข้อ รายละเอียดตาม

แบบ บมจ. 002 ทีแ่นบ” 
 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 และข้อ 30 

1. แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 

  จากเดมิ 

  ในการประชมุคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชมุไมน้่อยกว่า

  ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หลาย จึงจะเป็นองค์ประชุม              

  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยูใ่นท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิ

  หน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น

  ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิ

  หน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

  ประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้างมาก 

  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ 

  ซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก

  เสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

   แก้ไขเป็น 

  ในการประชมุคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ยกว่า

  ก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหลาย จึงจะเป็นองค์ประชุม              
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  ในกรณีทีป่ระธานกรรมการไม่อยู่ในทีป่ระชมุหรือไม่สามารถปฏิบติั

  หน้าที่ได ้ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็น

  ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติั

  หน้าที่ได้ ให้กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น

  ประธานในทีป่ระชมุ 

  การวินิจฉยัชี้ขาดของทีป่ระชมุใหถื้อเสียงข้างมาก 

  กรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ 

  ซ่ึงมีส่วนได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก

  เสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

  ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกําหนดให้จัดการ

  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์

  และวิธีการตามทีก่ฎหมายกําหนด 

2. แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 

  จากเดมิ 

   ในการประคณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

   ประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชี

   ของบริษัท  

   การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ

   ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ

   ประชมุวิสามญั เม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น 

   รวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ี 

   จําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้ นไม้น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้ นนับ

   รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด

   จะเข้าช่ือทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น เป็น

   การประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอเรียก

   ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจดั

   ให้มีประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจาก       

   ผู้ ถือหุ้น 
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   แก้ไขเป็น 

   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม

   สามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของรอบปีบัญชี

   ของบริษัท 

   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการ

   ประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ

   ประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคน

   หน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

   จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทําหนังสือขอให้

   คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใด   

   ก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้

   ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้อง

   จดัให้มีประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจาก       

   ผูถื้อหุน้ 

   ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนด

   ระยะเวลาตามวรรคสองข้างต้น ผู้ถือหุ้นทัง้หลายซ่ึงเข้าชื่อกนัหรือ

   ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียก

   ประชมุเองก็ได ้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตาม

   วรรคสองข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่

   คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนั

   จําเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวก

   ตามสมควร  

   ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม

   เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามข้างต้นคร้ังใด จํานวนผู้ถือหุ้นซ่ึง

   มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อ 32      

   ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามข้างตน้ ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ 

   ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครั้งนัน้ใหแ้ก่บริษัท 

ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ 02 0678999 ตอ่ 8261/8260 โทรสาร 02 0679044  

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 
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