
 

        วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

เร่ือง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2562 เร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกนัของบริษัทย่อย 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

 บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

3/2562 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 ได้มีมตท่ีิสําคญัดงันี ้

1. มีมติให้บริษัทฯ ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีของบริษัทฯ สําหรับงวดตัง้แต่วนัท่ี 

1 มกราคม 2562 สิน้สุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดของบริษัทฯ จํานวน 4,800,000,000 หุ้น ใน

อตัราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลรวมทัง้สิน้ 1,920 ล้านบาท โดยไม่ต้องจดัสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

เน่ืองจากจํานวนเงินสํารองของบริษัทฯ เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว และกําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 23 สิงหาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวันท่ี 5 กันยายน 

2562 

2. มีมติอนมุตัิการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ ระหว่าง Makro (Guangzhou) Food 

Company Limited (รวมถึงบริษัทยอ่ย) และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) ดงัมีสาระสําคญัดงัตอ่ไปนี ้

2.1.1. วนัเดือนปีท่ีมีการตกลงเข้าทํารายการ 

1) สํ าหรับ Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”) และ Guangzhou Huadu 

Makro Food Supermarket Company Limited (ซึ่ง MGZ ถือหุ้นร้อยละ 100)  คาดว่าจะเข้าทํา

สญัญาภายในเดือนกนัยายน 2562 

2) สําหรับบริษัทย่อยอ่ืน ๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ี MGZ ถือหุ้นร้อยละ 100  ท่ีจะ

จัดตัง้ขึน้ภายใน 4 ปีนับจากวันเปิดสาขาแรกในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็น
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SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 Phatthanakan Road, Phatthanakan Sub District, Suan Luang District, Bangkok 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888 

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

 



 

 

ทางการ (First Grand Opening Date) คาดว่าจะเข้าทําสญัญาอย่างน้อย 1 เดือนล่วงหน้าก่อน

วนัเปิดสาขาแรกท่ีดําเนินการโดยบริษัทยอ่ยนัน้ ๆ 

2.1.2. อายสุญัญา 

นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาและสิน้สุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2566 หลงัจากนัน้ เป็นการต่อสญัญา

ตามระยะเวลาท่ีคูส่ญัญาจะตกลงกนั 

2.1.3. คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

คูส่ญัญาผู้อนญุาต: บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (“CP ALL”) 

คูส่ญัญาผู้ รับอนญุาต: Makro (Guangzhou) Food Company Limited (“MGZ”)  

 Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited และ/

หรือ บริษัทย่อยอ่ืนๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ี MGZ ถือหุ้ น      

ร้อยละ 100 ท่ีจะจัดตัง้ขึน้ภายใน 4 ปีนับจากวันเปิดสาขาแรกในประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ (First Grand Opening Date) 

ตามท่ีรัฐบาลท้องถ่ินของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกําหนด เพ่ือดําเนิน

กิจการศนูย์จําหน่ายสินค้า Makro Food Service  

2.1.4. ลกัษณะของบริการ 

การรับอนญุาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ 

2.1.5. มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 

คดิคา่สิทธิรวมตลอดอายสุญัญาในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมตัง้แตปี่ท่ี 4 จนครบอายสุญัญา

ของศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโครทัง้หมดท่ีเปิดในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยประมาณการ

รายจ่าย คิดเป็นจํานวนเงิน 43.2 ล้านบาท (คํานวณจากประมาณการยอดขายในปีท่ี 4 และตอ่เน่ือง

จนถึง 31 ธนัวาคม 2566 และใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ี 4.7 บาท ตอ่ 1 หยวนเหรินหมินปี)้ 

2.1.6. ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

CP ALL เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 

2.1.7. เหตผุลและความจําเป็นของบริษัทฯ 

MGZ, Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited และ/หรือ บริษัทย่อย

อ่ืนๆ ในประเทศจีนท่ี MGZ ถือหุ้นร้อยละ 100 ท่ีจะจดัตัง้ขึน้ภายใน 4 ปีนบัจากวนัเปิดสาขาแรกใน

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ (First Grand Opening Date) จะใช้เคร่ืองหมาย

การค้า เช่น “makro” และ “aro” เป็นต้น ในการดําเนินธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
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ใช้รูปแบบร้านค้า การจดัเรียงสินค้า การใช้ตราย่ีห้อผลิตภัณฑ์ ช่ือร้านค้า รวมทัง้การบริหารธุรกิจ 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

2.1.8. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัไม่เข้าประชมุและไม่มีสิทธิออก

เสียงในท่ีประชมุ 

1. นายก่อศกัดิ ์ไชยรัศมีศกัดิ์ 

2. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 

3. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 

4. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 

5. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ 

6. นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ 

7. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 

2.1.9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียดงักล่าวข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ

เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้เป็นการเข้าทํารายการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ 

2.1.10. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความเห็นแตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

2.2. สญัญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้า เคร่ืองหมายบริการ ระหว่าง  ARO Commercial Company 

Limited และบริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) 

2.2.1. วนัเดือนปีท่ีมีการตกลงเข้าทํารายการ 

ภายในเดือนกนัยายน 2562 

2.2.2. อายสุญัญา 

นบัจากวนัท่ีลงนามในสญัญาและสิน้สุดในวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567  หลงัจากนัน้ เป็นการตอ่สัญญา

ตามระยะเวลาท่ีคูส่ญัญาจะตกลงกนั 

2.2.3. คูส่ญัญาท่ีเก่ียวข้อง 

คูส่ญัญาผู้อนญุาต: บริษัท ซีพี ออลล์ จํากดั (มหาชน) (“CP ALL”) 

คูส่ญัญาผู้ รับอนญุาต: ARO Commercial Company Limited (“ARO”)  

2.2.4. ลกัษณะของบริการ 

การรับอนญุาตให้ใช้สิทธิในเคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ 
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2.2.5. มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน 

คดิคา่สิทธิรวมตลอดอายสุญัญาในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดขายรวมตัง้แตปี่ท่ี 4 จนครบอายสุญัญา

ของศนูย์จําหน่ายสินค้าแม็คโครทัง้หมดท่ีเปิดในประเทศสหภาพสาธารณรัฐเมียนมา โดยประมาณ

การรายจ่าย คิดเป็นจํานวนเงิน 138.9 ล้านบาท (คํานวณจากประมาณการยอดขายในปีท่ี 4 และ

ตอ่เน่ืองจนถึง 31 ธนัวาคม 2567 ใช้อตัราแลกเปล่ียนท่ี 0.02 บาทตอ่ 1 จ๊าดเมียนมา) 

2.2.6. ลกัษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

CP ALL เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นของบริษัทฯ เกินร้อยละ 10 

2.2.7. เหตผุลและความจําเป็นของบริษัทฯ 

ARO จะใช้เคร่ืองหมายการค้า เชน่ “makro” และ “aro” เป็นต้น ในการดําเนินธุรกิจในประเทศสหภาพ

สาธารณรัฐเมียนมา โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจดัเรียงสินค้า การใช้ตราย่ีห้อผลิตภัณฑ์ ช่ือร้านค้า 

รวมทัง้การบริหารธุรกิจ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

2.2.8. กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการท่ีเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัไม่เข้าประชมุและไม่มีสิทธิออก

เสียงในท่ีประชมุ 

1. นายก่อศกัดิ ์ไชยรัศมีศกัดิ์ 

2. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ 

3. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ 

4. ดร. ประเสริฐ จารุพนิช 

5. นายอดิเรก ศรีประทกัษ์ 

6. นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ 

7. นายณรงค์ เจียรวนนท์ 

2.2.9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียดงักล่าวข้างต้น) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการ

เข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในครัง้นี ้เป็นการเข้าทํารายการท่ีมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อ

บริษัทฯ 

2.2.10. ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไมมี่ความเห็นแตกตา่งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

 ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุท่ี ทจ.21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยง

กนั การตกลงเข้าทํารายการตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2 ซึง่มีขนาดมลูคา่รายการรวมทัง้สิน้ 182.1 ล้านบาท ดงักลา่วข้างต้น 

เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทรายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ เท่ากบั 13,862 ล้านบาท เม่ือคํานวณ

ขนาดของรายการดงักล่าวเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของบริษัทฯ จะมีมูลค่ารวมกันเท่ากับร้อยละ 1.31 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่มีรายการเก่ียวโยงอ่ืนท่ีทํากับบุคคลเดียวกนัท่ีจะต้องนํามารวมคํานวณในช่วงระหว่าง 6 เดือนท่ี
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ผ่านมาก่อนวนัท่ีมีการตกลงเข้าทํารายการนี ้ดงันัน้ ขนาดของรายการดงักล่าวข้างต้นจึงมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 

0.03 แตไ่ม่เกินร้อยละ 3.00 ของมลูคา่สินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ ซึ่งจะต้องได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ

ต้องเปิดเผยสารสนเทศการตกลงเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย แตไ่ม่เข้าเกณฑ์ท่ีต้องได้รับอนุมตัิ

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 
 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8255/8261 โทรสาร 02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 
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