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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 

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

        18 กมุภาพนัธ ์2563 

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการครั้งท่ี 1/2563 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการและประธานกรรมการ  
ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2562 การก าหนดวันและระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  และแจง้การเลิกบรษิัทยอ่ย 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ท่ีประชุม
คณะกรรมการบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 1/2563 วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2563 ไดมี้มตท่ีิส าคญัดงันี ้

1. มีมตอินมุตัแิตง่ตัง้นายศภุชยั เจียรวนนท ์เป็นกรรมการและประธานกรรมการของบริษัทฯ 
แทนนายอาสา สารสิน โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 18 กมุภาพนัธ ์2563 เป็นตน้ไป 

2. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบ้ริษัทฯ 
ประกาศจา่ยเงินปันผลงวดสดุทา้ยประจ าปี 2562 ในอตัรา 0.56 บาทตอ่หุน้ รวม 4,800,000,000 หุน้ 
คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิน้ 2,688 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลตามท่ี
ปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดสิทธิผู้ถือหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 4 
มีนาคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 อนึ่ง จ  านวนเงิน
ปันผลงวดสดุทา้ยดงักล่าวเป็นส่วนท่ีเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชมุ
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 และไดจ้่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 5 
กนัยายน 2562 ในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุน้ เป็นจ านวนเงิน 1,920 ลา้นบาท รวมเป็นเงินปันผลส าหรบั
ปี 2562 ทัง้สิน้จ  านวน 4,608 ลา้นบาท หรือ 0.96 บาทต่อหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 73.8 ของก าไรสุทธิ
ส าหรบัปี 2562 และเน่ืองจากเงินทนุส ารอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มียอดเท่ากบั 240,000,000 
บาท เท่ากับรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ตอ้งจัดสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายเพิ่มขึน้อีก  

 ทัง้นี ้สิทธิในการรบัเงินปันผลดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บั
การอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
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3. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เลือกตัง้กรรมการท่ีถึงก าหนด
ออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 5 ทา่น ไดแ้ก่ 

1) นายศภุชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
2) ดร.ประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ 
3) นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 
4) นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร 
5) นางเสาวลกัษณ ์ฐิถาพนัธ ์ กรรมการ/ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุ่ม

 ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบรหิารการเงิน 

 โดยเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามก าหนด
วาระ 5 ท่าน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีคณุสมบตัิ
เหมาะสมและความสามารถในการบรหิารกิจการของบรษิัทฯ 

1) นายศภุชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการ 
2) ดร.ประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ 
3) นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 
4) นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธาน 

 เจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร 
5) นางเสาวลกัษณ ์ฐิถาพนัธ ์ กรรมการ/ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ 

 ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบรหิารการเงิน 

4. มีมติใหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทน
ใหแ้ก่กรรมการบรษิัทฯ ส าหรบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี 

1. ค่าตอบแทนประจ า 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการชดุย่อย 1) 
- กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 1) 
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี บาท/ท่าน/เดอืน บาท/ท่าน/ปี 

2. เงนิโบนัสประจ าปี  23.04 ลา้นบาท 2) 

(เทียบเทา่รอ้ยละ 0.50 ของ        
เงินปันผลท่ีจา่ยจาก          
ก าไรปี 2562) 

23.04 ลา้นบาท 

 (เทียบเท่ารอ้ยละ 0.50 ของ        
เงินปันผลท่ีจา่ยจาก 
ก าไรปี 2561) 

3. สิทธิประโยชนอ์ื่น ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหต ุ
1) คณะกรรมการชดุยอ่ยที่ไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจสอบ  
2) คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบังบก าไรสุทธิประจ าปี 2562 โดย

ประธานกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจดัสรรใหก้รรมการบรษัิทฯ แตล่ะทา่น  

5. มีมติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้ 1) นายเจริญ                 
ผู้สัมฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 2) นางมัญชุภา สิงหส์ุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 6112 และ 3) นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8645 ในนาม
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากดั แทนได ้โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าควรก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบั
ผูส้อบบญัชีดงักล่าว เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 7,170,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้ในอัตรารอ้ยละ 5.1 ของค่า
สอบบญัชีในปี 2562 

6. มีมตใิหเ้สนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงค ์และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 เพ่ือใหค้รอบคลุมการย่ืนขอขึน้
ทะเบียนและการย่ืนขอใบอนญุาตจากภาครฐัในการประกอบธุรกิจหรือการคา้สินคา้บางรายการซึ่ง
ก าหนดไวว้่า ตอ้งเป็นนิติบุคคลท่ีมีวตัถุประสงคใ์นการประกอบการคา้สินคา้นัน้ ๆ ระบุในหนงัสือ
รบัรองของบรษิัทฯ อยา่งชดัเจน รวมทัง้เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักิจการท่ีบรษิัทฯ ด าเนินการอยูใ่นปัจจบุนั 
และเพ่ือรองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การลงทุน และกิจการท่ีบริษัทฯ อาจจะด าเนินการใน
อนาคต ดงันี ้
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6.1 แกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ความในวตัถปุระสงค ์ขอ้ 7 และ ขอ้ 8 ตามรายละเอียด ดงันี ้

 เสนอแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ความทีขี่ดเสน้ใต ้

 “(7) ประกอบกิจการคา้ ขา้ว ผลิตภณัฑข์า้ว มนัส าปะหลงั ผลิตภณัฑม์นัส าปะหลงั 
ขา้วโพด งา ถั่ว พริกไทย ปอ นุ่น ฝา้ย ครั่ง ละหุ่ง ไม ้ยาง ผกั ผลไม ้ของป่า สมนุไพร 
หนงัสตัว ์เขาสตัว ์สตัวมี์ชีวิต เนือ้สตัวช์  าแหละ เครื่องในสตัว ์เครื่องในสกุร น า้ตาล 
อาหารสตัว ์และพืชผลทางเกษตรทกุชนิด” 

 “(8) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่ นแรง 
ยานพาหนะ เครื่องก าเนิด และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ตูเ้ย็น เครื่องปรบัอากาศ พดัลม หมอ้
หุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน า้ เครื่องท าความรอ้น เครื่องท าความเย็น 
เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ ์เครื่อง     
เคหภัณฑ ์เครื่องเฟอรน์ิเจอร ์อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องคอมพิวเตอร ์
ไมโครโปรเซสเซอร ์ซอฟตแ์วร ์เครื่องบนัทึกมูลค่าของสินคา้หรือบริการไว้ในบัตร 
ระบบในการหกัช าระหนี ้เครื่องรบัช าระเงิน เครื่องหกับญัชี เครื่องฝากเงิน เครื่องถอน
เงิน เครื่องอ่านบัตร เครื่องสอดบัตร เครื่องส่งบัตร เครื่องคิดเลข เครื่องท าบัญชี 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวิทย ุโทรทศัน ์เครื่องรบัสง่วิทยทุกุชนิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส ์
เครื่องเรดาร ์เครื่องโซน่า เครื่องเลเซอร ์เครื่องเสียง เครื่องบนัทึกภาพ เครื่องท าน า้
รอ้น เครื่องควบคมุความชืน้  เครื่องส่ือสารโทรคมนาคม หลอดไฟ เครื่องพิมพส์าม
มิต ิรวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณข์องสินคา้ดงักลา่วขา้งตน้” 

6.2 เพิ่มเตมิวตัถปุระสงคอี์ก 2 ขอ้ จากเดมิ 64 ขอ้ เพิ่มเป็น 66 ขอ้ ดงันี ้
 “(65) ใหบ้ริการวิศกรรมการออกแบบ การจัดหาอุปกรณ์และการรวมระบบ การ
ติดตัง้ การด าเนินการและการบ ารุงรกัษา การเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิค หรือบริการ
อ่ืนส าหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนตา่ง ๆ ซึ่งเป็นพลงังานท่ีมีอยู่
ในธรรมชาติ หรือพลังงานท่ีสามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน า้ พลงังานจากก๊าซชีวภาพ พลงังานจากชีวมวล 
พลังงานจากขยะ เป็นต้น หรืองานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งเ ก่ียวกับโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวียนตา่ง ๆ เป็นตน้” 

 “(66) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า พฒันาและจ าหน่าย โอนสิทธิ
ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็น
พลังงานท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลังงานท่ีสามารถผลิตทดแทนไดใ้หม่ อาทิเช่น 
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน า้ พลงังานจากก๊าซชีวภาพ พลงังานจาก
ชีวมวล พลงังานจากขยะ เป็นตน้” 
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6.3 แกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ในขอ้ 3 
จากเดมิ   
“ขอ้ 3. วัตถุประสงคข์องบริษัท มีจ  านวน 64 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002  
ท่ีแนบ” 
แก้ไขเป็น 
“ข้อ 3. วัตถุประสงคข์องบริษัท มีจ ำนวน 66 ข้อ รำยละเอียดตำมแบบ บมจ. 
002 ทีแ่นบ” 

7. มีมติก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และ
สิทธิในการรบัเงินปันผล ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2563 (Record Date)  

8. มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ในวันพฤหัสบดีท่ี       
23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชั่น ชัน้ 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
10250 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของ
บรษิัทฯ ในปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตังิบการเงินส าหรบัปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็น
ทนุส ารองตามกฎหมาย 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงก าหนด
พน้จากต าแหนง่ตามวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี       
ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค ์และการแก้ไขหนังสือ
บรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ในขอ้ 3 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
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9. มีมติอนุมัติใหเ้ลิกกิจการบริษัทย่อยคือ ARO Company Limited บริษัทย่อยท่ีบริษัทฯ 
ถือหุน้รอ้ยละ 100 ผา่นบรษิัท แม็คโคร อารโ์อเอช จ ากดั โดยจะด าเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและ
ช าระบญัชีต่อไป ทัง้นี ้การเลิกบริษัทย่อยดงักล่าว ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี
นยัส าคญั 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท สยามแมค็โคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแมค็โคร  

สายงานบริหารการเงิน 
 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์  
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8255 / 8261 โทรสาร 02 067 9044  


