19 กุมภาพันธ์ 2564
เรือง

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรืองข้อเสนอการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2563 และการกําหนด
วันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564

เรียน

กรรมการและผูจ้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ทีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครังที 1/2564 วันที 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติทีสําคัญดังนี
1. มีมติให้เสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 เพือพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2563 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุน้ จํานวน 4,800,000,000 หุน้ รวมเป็ นเงินปั น
ผลทีต้องจ่ายทังสิน 4,800 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 73.14 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม เมือหักการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุน้ ทีได้จ่ายไปแล้วเมือวันที 8 กันยายน 2563 คงเหลือ
เป็ นเงินปั นผลทีจะจ่ายอีกในอัตรา 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงินจํานวน 2,880 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ ทีมีรายชือตามทีปรากฏ ณ วันกําหนดสิทธิผูถ้ ือหุน้ ในการรับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที
15 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายในวันที 20 พฤษภาคม 2564
ทังนี สิทธิใ นการรับเงินปั น ผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่ น อนจนกว่าจะได้รบั การ
อนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
อนึง บริษัทฯ มี เงิ น ทุน สํา รอง ณ วัน ที 31 ธัน วาคม 2563 จํานวน 240,000,000 บาท หรื อ
เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิมอีก
2. กําหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันพุธที 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชัน ชัน 4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) อาคารธาราพัฒนาการ เลขที 1468 ถนน
พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 โดยกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที 15 มีนาคม 2564 และมี
ระเบียบวาระการประชุมดังนี (รายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย)
-1SIAM 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 จํากัด (มหาชน) 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-

-

โทรสาร. 0-2

-

เลขทะเบียน

7537000521

ระเบียบวาระที 1
ระเบียบวาระที 2
ระเบียบวาระที 3
ระเบียบวาระที 4
ระเบียบวาระที 5
ระเบียบวาระที 6
ระเบียบวาระที 7

พิจารณารับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกียวกับการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ในปี 2563
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563
พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลและการจั ด สรรเงิ น สํา รองตาม
กฎหมาย
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ประจําปี 2564
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564
พิ จ ารณาแต่ง ตังผู้ส อบบัญ ชี และกํา หนดค่ า ตอบแทนผู้ส อบบั ญ ชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)

3. อนุมตั ิการมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร - กลุม่ ธุรกิจสยามแม็คโคร เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ภายใต้ข ้อ จํา กัด ของกฎหมายในการดํา เนิ น การใดๆ อัน รวมถึ ง การออกหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ ม การ
เปลี ยนแปลงวัน เวลา สถานที ประชุ ม และรายละเอี ย ดอื นๆ ที เกี ยวข้อ งกั บ การจัด ประชุ ม สามั ญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 รวมถึงแก้ไขเพิมเติมวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้ตามความจําเป็ นและใน
กรณีมเี หตุสดุ วิสยั
จึงเรียนมาเพือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

(นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์)
รองประธานเจ้าหน้าทีบริหาร - กลุม่ ธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service
แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255 / 8261 / 8260 / 8285
โทรสาร 02 067 9044
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สิงทีส่งมาด้วย
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจําปี 2564
บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ทีประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที 1/2564 เมือวันที
19 กุมภาพัน ธ์ 2564 ได้มีมติให้กาํ หนดวันประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจําปี 2564 ในวันพุธ ที 21 เมษายน
2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชัน 4 บริ ษั ท สยามแม็ค โคร จํา กั ด (มหาชน) อาคารธารา
พัฒนาการ เลขที 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒ นาการ เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250 และ
เนืองจากไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมเพิมเติม จึงกําหนดให้มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี
ระเบียบวาระที 1

พิจารณารับรองรายงานของฝ่ ายบริหารเกียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในปี 2563

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินกิจการของ
บริษัทฯ ในปี 2563
ระเบียบวาระที 2

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจําปี สนสุ
ิ ดวันที 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ทีผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ระเบียบวาระที 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย

คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ที ประชุ มผู้ถื อ หุน้ พิจ ารณาอนุมัติ ก ารจ่ ายเงิ น ปั น ผลสําหรับ ผลการ
ดําเนินงานปี 2563 ในอัต รา 1.00 บาทต่อหุน้ จํานวน 4,800,000,000 หุน้ รวมเป็ น เงิ น ปั นผลที ต้อ งจ่ าย
ทังสิน 4,800 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 73.14 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม เมือหัก การจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุน้ ทีได้จ่ายไปแล้วเมือวันที 8 กันยายน 2563 คงเหลือเป็ นเงินปั นผลทีจะ
จ่ายอีกในอัตรา 0.60 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงินจํานวน 2,880 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผถู้ ื อหุน้ ทีมีรายชือ
ตามทีปรากฏ ณ วันกําหนดสิทธิผถู ้ ือหุน้ ในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที 15 มีนาคม 2564 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ายในวันที 20 พฤษภาคม 2564
ทังนี สิทธิในการรับเงินปั นผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รบั การอนุมตั ิ จากที
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564
อนึง บริษัทฯ มีเงินทุนสํารอง ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 240 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน จึงไม่ตอ้ งจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพิมอีก
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ระเบียบวาระที 4

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2564

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควร
เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2564 จํานวน 5
ท่าน กลับ เข้าดํารงตําแหน่ง ต่อ อีก วาระหนึง รวมทังให้ดาํ รงตําแหน่ งอื น ๆ (ถ้ามี) ต่อไปตามเดิม โดยมี
รายละเอียดดังนี
1. นายโชติ โภควนิช

กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

2. นายเรวัต ฉําเฉลิม

กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

3. นางกรรณิการ์ งามโสภี

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. นายจักร บุญ-หลง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ

5. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล

กรรมการ

ระเบียบวาระที 5

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2564

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควร
เสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับปี 2564 ในอัตราเดีย วกับ ปี
2563 โดยมีรายละเอียดดังนี
ปี 2564 (ปี ทีเสนอ)
บาท/
บาท/
ท่าน/เดือน
ท่าน/ปี

องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2563
บาท/
ท่าน/เดือน

บาท/
ท่าน/ปี

1. ค่าตอบแทนประจํา
1.1 ประธานกรรมการ

155,000

1,860,000

155,000

1,860,000

1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

140,000

1,680,000

140,000

1,680,000

1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

115,000

1,380,000

115,000

1,380,000

1.4 กรรมการ / กรรมการอิสระ

100,000

1,200,000

100,000

1,200,000

15,000

180,000

15,000

180,000

5,000

60,000

5,000

60,000

1.5 ประธานคณะกรรมการชุดย่อยอืน 1)
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอืน 1)

ร้อยละ 0.50 ของเงินปั นผล
ทีจ่ายจากกําไรปี 2563 2)
คิดเป็ นเงิน 24.00 ล้านบาท
ไม่มี

2. เงินโบนัสประจําปี

3. สิทธิประโยชน์อนื
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ร้อยละ 0.50 ของเงินปั นผล
ทีจ่ายจากกําไรปี 2562
คิดเป็ นเงิน 23.04 ล้านบาท
ไม่มี

หมายเหตุ
1) คณะกรรมการชุดย่อยทีไม่ใช่คณะกรรมการตรวจสอบ
2) คิดเป็ นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปั นผลทีมีการจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ สําหรับผลประกอบการประจําปี 2563 โดยประธาน
กรรมการบริษัทฯ เป็ นผูพ้ ิจารณากําหนดจํานวนเงินทีเหมาะสมเพือจัดสรรให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่าน

ระเบียบวาระที 6

พิจ ารณาแต่ง ตังผู ้ส อบบัญ ชี และกํา หนดค่ าตอบแทนผู้ส อบบั ญ ชี สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการเห็น ชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็ น สมควรเสนอให้ที ประชุ ม สามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 พิจารณาแต่งตังผูส้ อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตามรายชือที
ปรากฏด้านล่าง เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทฯ ประจําปี 2564
1. นายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิเลิศ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 4068
(ลงลายมือชือรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560 รวม 4 ปี )
2. นางมัญชุภา สิงห์สขุ สวัสดิ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 6112
(ไม่เคยลงลายมือชือรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางปิ ยธิดา ตังเด่นชัย
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 11766
(ไม่เคยลงลายมือชือรับรองในงบการเงินของบริษัทฯ)
อนึง ในกรณี ที ผู้ส อบบัญ ชี รับ อนุญ าตตามรายชื อข้างต้น ไม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้า ที ได้ ให้บ ริ ษัท เคพี เอ็ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูม้ ีอาํ นาจแต่งตังผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตรายอืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบ
บัญชี จํากัด เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าทีแทนได้
และเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม
2564 เป็ นจํานวนเงิน 7,170,000 บาท ซึงเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563
ระเบียบวาระที 7

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี)
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