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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 จาํกดั (มหาชน) 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0- -  โทรสาร. 0-2 -  เลขทะเบียน 7537000521 

 

        19 กมุภาพนัธ ์2564 

เรอืง แจง้มติคณะกรรมการบริษัทฯ เรืองขอ้เสนอการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2563 และการกาํหนด

วนัและระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564   

เรียน กรรมการและผูจ้ัดการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนใหท้ราบวา่ ทีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ครงัที 1/2564 วนัที 19 กมุภาพนัธ ์2564 ไดม้ีมติทีสาํคญัดงัน ี

1. มีมติใหเ้สนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 เพือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 ในอตัรา 1.00 บาทต่อหุน้ จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปัน

ผลทีตอ้งจ่ายทงัสิน 4,800 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 73.14 ของกาํไรสทุธิตามงบการเงินรวม เมือหกัการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ทีไดจ่้ายไปแลว้เมอืวนัที 8 กนัยายน 2563 คงเหลือ

เป็นเงินปันผลทีจะจ่ายอีกในอตัรา 0.60 บาทตอ่หุน้ คดิเป็นเงินจาํนวน 2,880 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ทีมีรายชือตามทีปรากฏ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถ้ือหุน้ในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 

15 มนีาคม 2564 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยในวนัที 20 พฤษภาคม 2564  

ทังนี สิทธิในการรบัเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการ

อนมุติัจากทปีระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 

อนึง บริษัทฯ มีเงินทุนสาํรอง ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 จาํนวน 240,000,000 บาท หรือ

เท่ากบัรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จงึไมต่อ้งจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายเพิมอีก 

 

2. กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัพุธที 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. 

ณ หอ้งคอนเวนชนั ชนั 4 บริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขที 1468 ถนน

พฒันาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิ

เขา้รว่มประชุมสามัญผูถ้ือหุน้และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวนัที 15 มีนาคม 2564 และมี

ระเบียบวาระการประชุมดงันี (รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิงทีสง่มาดว้ย) 



 

 

- 2 - 

 

ระเบียบวาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานของฝ่ายบริหารเกียวกับการดาํเนินกิจการของ

บริษัทฯ ในปี 2563 

ระเบียบวาระที 2 พิจารณาอนุมติังบการเงนิประจาํปี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

ระเบียบวาระที 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมาย 

ระเบียบวาระที 4 พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

ประจาํปี 2564 

ระเบียบวาระที 5 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2564 

ระเบียบวาระที 6 พิจารณาแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

ระเบียบวาระที 7 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถา้มี) 

 

3. อนมุตัิการมอบอาํนาจใหป้ระธานเจา้หนา้ทีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นผูมี้อาํนาจ

ภายใต้ข้อจํากัดของกฎหมายในการดําเนินการใดๆ อันรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การ

เปลียนแปลงวัน เวลา สถานทีประชุมและรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้องกับการจัดประชุมสามัญ 

ผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 รวมถึงแกไ้ขเพิมเติมวาระการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ไดต้ามความจาํเป็นและใน

กรณีมเีหตสุดุวิสยั 

 

จงึเรียนมาเพือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกดั (มหาชน) 

 

 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพันธ)์ 

รองประธานเจา้หนา้ทีบริหาร - กลุม่ธรุกิจสยามแม็คโคร  

สายงาน Group Shared Service 

 
แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8255 / 8261 / 8260 / 8285  
โทรสาร 02 067 9044 
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สิงทีส่งมาดว้ย 

 

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจาํปี 2564 

บริษัท สยามแม็คโคร จาํกัด (มหาชน) 

ทีประชมุคณะกรรมการบริษัท สยามแมค็โคร จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครงัท ี1/2564 เมือวนัที 

19 กุมภาพันธ ์2564 ไดมี้มติใหก้าํหนดวันประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2564 ในวนัพุธที 21 เมษายน 

2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชัน 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ํากัด (มหาชน) อาคารธารา

พัฒนาการ เลขที 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และ 

เนืองจากไมมี่ผูถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมเพิมเติม จงึกาํหนดใหมี้ระเบียบวาระการประชุม ดงันี 

ระเบียบวาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานของฝ่ายบรหิารเกียวกบัการดาํเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2563 

คณะกรรมการเหน็สมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พจิารณารบัรองรายงานผลการดาํเนินกิจการของ

บริษัทฯ ในปี 2563 

ระเบียบวาระที 2 พิจารณาอนมุตังิบการเงนิประจาํปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 

คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญั 

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัทฯ ประจาํปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ทีผ่านการตรวจสอบ

และลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ  และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ระเบียบวาระที 3 พิจารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานปี 2563 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ จาํนวน 4,800,000,000 หุน้ รวมเป็นเงินปันผลทีตอ้งจ่าย

ทังสิน 4,800 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 73.14 ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม เมือหกัการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุน้ทีไดจ้่ายไปแลว้เมอืวนัที 8 กนัยายน 2563 คงเหลือเป็นเงินปันผลทีจะ

จ่ายอีกในอตัรา 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินจาํนวน 2,880 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ทีมีรายชือ

ตามทีปรากฏ ณ วนักาํหนดสิทธิผูถื้อหุน้ในการรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัที 15 มีนาคม 2564 และ

กาํหนดจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยในวนัที 20 พฤษภาคม 2564  

ทังนี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะไดร้บัการอนุมติัจากที

ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 

อนงึ บริษัทฯ มีเงินทุนสาํรอง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 240 ลา้นบาท หรือเท่ากบัรอ้ยละ 10 ของ

ทนุจดทะเบียน จงึไมต่อ้งจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายเพิมอีก 
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ระเบียบวาระที 4 พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564 

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควร

เสนอใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาเลือกตงักรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2564 จาํนวน 5 

ท่าน กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่ออีกวาระหนึง รวมทังใหด้าํรงตาํแหน่งอืน ๆ (ถา้มี) ต่อไปตามเดิม โดยมี

รายละเอียดดงันี  

1. นายโชต ิโภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายเรวตั ฉาํเฉลิม กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการ 

3. นางกรรณิการ ์งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายจกัร บญุ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกาํกบั 

ดูแลกิจการ 

5. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 

ระเบียบวาระที 5 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2564 

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควร

เสนอใหที้ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสาํหรบัปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 

2563 โดยมรีายละเอียดดงันี 

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 

ปี 2564 (ปีทเีสนอ) ปี 2563 

บาท/ 

ท่าน/เดอืน 

บาท/ 

ท่าน/ปี 

บาท/ 

ท่าน/เดอืน 

บาท/ 

ท่าน/ปี 

1. ค่าตอบแทนประจาํ 

1.1 ประธานกรรมการ 

1.2 กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.3 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

1.4 กรรมการ / กรรมการอสิระ 

1.5 ประธานคณะกรรมการชดุย่อยอืน 1) 

1.6 กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยอืน 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   รอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผล  

ทีจา่ยจากกาํไรปี 2563 2) 

คิดเป็นเงิน 24.00 ลา้นบาท  

รอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผล  

ทีจา่ยจากกาํไรปี 2562  

คดิเป็นเงิน 23.04 ลา้นบาท 

3. สิทธิประโยชนอ์นื ไม่มี ไม่ม ี
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หมายเหต ุ
1) คณะกรรมการชดุยอ่ยทีไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจสอบ  
2) คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผลทีมีการจ่ายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้สาํหรบัผลประกอบการประจาํปี 2563 โดยประธาน

กรรมการบรษัิทฯ เป็นผูพ้ิจารณากาํหนดจาํนวนเงินทีเหมาะสมเพือจัดสรรใหก้รรมการบรษัิทฯ แต่ละทา่น  
 

ระเบียบวาระที 6 พิจารณาแต่งตังผู ้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสินสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2564 

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามัญ 

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จาํกดั ตามรายชือที

ปรากฏดา้นล่าง เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2564  

1. นายเจริญ ผูส้มัฤทธิเลิศ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 4068  

(ลงลายมอืชือรบัรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี) 

2. นางมญัชุภา สิงหส์ขุสวสัดิ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 6112 

(ไม่เคยลงลายมือชือรบัรองในงบการเงินของบริษัทฯ)  

3. นางปิยธิดา ตงัเด่นชัย ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที 11766 

(ไม่เคยลงลายมือชือรบัรองในงบการเงินของบริษัทฯ) 

อนึง ในกรณีทีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชือข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี  

ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูมี้อาํนาจแต่งตงัผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิชย สอบ

บญัชี จาํกดั เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ทีแทนได ้ 

และเสนอใหท้ีประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีสาํหรบัรอบบญัชีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

2564 เป็นจาํนวนเงิน 7,170,000 บาท ซงึเทา่กบัค่าสอบบญัชีในปี 2563  

ระเบียบวาระที 7 พจิารณาเรอืงอนืๆ (ถา้ม)ี 

 

 

 

 

 


