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SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 1468 PHATTANAKAN ROAD, PHATTANAKAN, SUAN LUANG, BANGKOK 10250 THAILAND TEL. 0-2067-8999 FAX 0-2067-9888 

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

         22 เมษายน 2564 

เร่ือง แจ้งมตท่ีิประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ด้วยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 - 16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชัน้ 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ได้มีมตดิงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2563 

มตทิี่ประชุม 
รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 4,691,924,287 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

ระเบียบวาระท่ี 2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

มตทิี่ประชุม  
อนมุตังิบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 4,691,924,287 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
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ระเบียบวาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมาย 

มตทิี่ประชุม 
1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเม่ือวันท่ี 10 

สิงหาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คดิเป็นจ านวนเงินประมาณ 1,920 ล้านบาท ซึง่ได้จา่ยให้แก่ผู้
ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2563 

2. อนมุตักิารจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ใน
อตัรา 1.00 บาทตอ่หุ้น จ านวน 4,800,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลท่ีต้องจา่ยทัง้สิน้ 4,800 ล้านบาท 
เม่ือหกัเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุ้นดงักล่าวข้างต้นแล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะ
จ่ายอีกในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้ น คิดเป็นเงินจ านวน 2,880 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีมี
รายช่ือตามท่ีปรากฏ ณ วนัก าหนดสิทธิผู้ ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 15 มีนาคม 
2564 และก าหนดจา่ยเงินปันผลงวดสดุท้ายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ดงันี ้

เห็นด้วย 4,691,926,307 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

อนึ่ง บริษัทฯ มีทุนส ารองตามกฎหมาย  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 240 ล้านบาท หรือเท่ากับ
ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน จงึไมต้่องจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก  

ระเบียบวาระท่ี 4  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 
2564 

มตทิี่ประชุม 
อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 จ านวน 5 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่เดมิตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้

1) นายโชต ิโภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรรมการตรวจสอบ และประธาน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

เห็นด้วย 4,689,807,207 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.95484 
ไมเ่ห็นด้วย 2,118,100 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.04514 
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งดออกเสียง 1,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00002 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

2) ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
เห็นด้วย 4,690,596,516 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.97166 
ไมเ่ห็นด้วย 1,328,791 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.02832 
งดออกเสียง 1,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00002 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

3) นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
เห็นด้วย 4,691,826,407 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.99787 
ไมเ่ห็นด้วย 99,900 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00213 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

4) นายจกัร บญุ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
เห็นด้วย 4,691,925,307 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.99998 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 1,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00002 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

5) นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ  กรรมการ 
เห็นด้วย 4,690,927,695 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.97872 
ไมเ่ห็นด้วย 997,612 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.02126 
งดออกเสียง 1,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00002 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

บริษัทฯ ขอแจ้งสรุปรายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ณ วนัท่ี 21 เมษายน 
2564 ดงันี ้
1. นายศภุชยั เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ  
2. นายโชต ิโภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. ศ. (พิเศษ) เรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4. นางกรรณิการ์ งามโสภี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
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5. นายจกัร บญุ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการก ากับดูแล
กิจการ 

6. ศ. (พิเศษ) ประสพสขุ บญุเดช กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
7. นายก่อศกัดิ ์ไชยรัศมีศกัดิ ์ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ กรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน 
8. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ และ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
9. นายปิยะวฒัน์ ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 
11. นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ กรรมการ 
12. นายประเสริฐ จารุพนิช กรรมการ 
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 
14. นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร 
15. นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์ กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยาม

แม็คโคร สายงาน Group Shared Service 

ระเบียบวาระท่ี 5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 

มตทิี่ประชุม  
อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน (บาท/ท่าน/เดือน) (บาท/ท่าน/ปี) 
1. ค่าตอบแทนประจ า 

1.1 ประธานกรรมการ 
1.2 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
1.3 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ        
1.4 กรรมการ/ กรรมการอิสระ 
1.5 ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 1) 
1.6 กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 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 

2. เงนิโบนัสประจ าปี 24.00 ล้านบาท 2) 
3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ไมมี่ 
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หมายเหต ุ: 
1) คณะกรรมการชดุยอ่ยที่ไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2563 โดย

ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัสรรให้กรรมการบริษัทฯ แตล่ะทา่น 

ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 4,690,983,107 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.97990 
ไมเ่ห็นด้วย 943,200 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.02010 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 

ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

มตทิี่ประชุม 
แตง่ตัง้ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068 นางมญัชภุา สิงห์สขุสวสัดิ ์ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 6112 และ นางปิยธิดา ตัง้เดน่ชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 11766 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และใน
กรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตตามรายช่ือข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้ มีอ านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บญัชี จ ากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้ และอนมุตัิคา่ตอบแทนส าหรับผู้สอบบญัชีดงักล่าวเป็นจ านวนเงิน 
7,170,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2563 ทัง้นี ้ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าสอบบัญชีของ
บริษัทร่วมและบริษัทย่อย คา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) และคา่ตอบแทนการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการ
ท าลายสินค้า และค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างการตรวจสอบซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีทัง้ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 4,691,459,116 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.99004 
ไมเ่ห็นด้วย 466,191 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00994 
งดออกเสียง 1,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00002 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00000 
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ระเบียบวาระท่ี 7  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

- ไมมี่ - 
 
 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
โทรศพัท์ 02 067 8999 ตอ่ 8255/ 8261/ 8260 โทรสาร 02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 
บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 
รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร  

สายงาน Group Shared Service 


