
 

        20 กมุภาพนัธ์ 2562 

เร่ือง แจ้งมตคิณะกรรมการครัง้ท่ี 1/2562 เก่ียวกบัข้อเสนอการจา่ยเงินปันผล ประจําปี 2561 และ   

การกําหนดวนัและระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมตท่ีิสําคญัดงันี ้

1. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เพ่ืออนุมตัิให้บริษัทฯ ประกาศ

จา่ยเงินปันผลงวดสดุท้ายประจําปี 2561 ในอตัรา 0.56 บาทตอ่หุ้น รวม 4,800,000,000 หุ้น คดิเป็น 

เงินปันผลทัง้สิน้ 2,688 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

อนึ่ง จํานวนเงินปันผลงวดสดุท้ายดงักล่าวเป็นส่วนท่ีเพิ่มจากเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งประกาศจ่าย

โดยมติท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 และได้จ่ายไป

แล้วเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 ในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวนเงิน 1,920 ล้านบาท รวมเป็น

เงินปันผลสําหรับปี 2561 ทัง้สิน้จํานวน 4,608 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.5 

ของกําไรสทุธิสําหรับปี 2561 และเน่ืองจากเงินทุนสํารอง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 มียอดเท่ากับ 

240,000,000 บาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดงันัน้ บริษัทฯ จึงไม่ต้องจดัสรรเงิน

สํารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้อีก  

 ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวของบริษัทฯ ยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับ

การอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

2. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เลือกตัง้กรรมการท่ีถึงกําหนด

ออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 5 ทา่น ได้แก่ 

1) ดร.ชยัวฒัน์ วิบลูย์สวสัดิ ์ กรรมการอิสระ/  ประธานคณะกรรมการ

 กํากบัดแูลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ 
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2) นายก่อศกัดิ ์ไชยรัศมีศกัดิ ์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 1/ 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3) นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 

4) นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ กรรมการ 

5) นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 

 โดยเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนด

วาระ 5 ท่าน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมและความสามารถในการบริหารกิจการของบริษัทฯ 

1) ดร.ชยัวฒัน์ วิบลูย์สวสัดิ ์ กรรมการอิสระ/  ประธานคณะกรรมการ

 กํากบัดแูลกิจการ/ กรรมการตรวจสอบ 

2) นายก่อศกัดิ ์ไชยรัศมีศกัดิ ์ กรรมการ/ รองประธานกรรมการท่ี 1/ 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

3) นายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการ 

4) นายอดเิรก ศรีประทกัษ์ กรรมการ 

5) นายอํารุง สรรพสิทธ์ิวงศ์ กรรมการ/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

3. มีมติให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทน

ให้แก่กรรมการทัง้หมดสําหรับปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

1. ค่าตอบแทนประจาํ 

- ประธานกรรมการ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

- กรรมการ 

- ประธานคณะกรรมการชดุย่อย 1) 

- กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 1) 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน 

ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

บาท/ท่าน/

เดือน 

บาท/ท่าน/

ปี 

2. เงนิโบนัสประจาํปี  23.04 ล้านบาท 2) 

(เทียบเทา่ร้อยละ 0.50 ของ        

เงินปันผลท่ีจา่ยจาก          

กําไรปี 2561) 

23.04 ล้านบาท 

 (เทียบเท่าร้อยละ 0.50 ของ        

เงินปันผลท่ีจา่ยจาก      

กําไรปี 2560) 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ไมมี่ ไมมี่ 

หมายเหต ุ

1) คณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจสอบ  

2) คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสําหรับงบกําไรสุทธิประจําปี 2561 โดย

ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสมเพ่ือจดัสรรให้กรรมการบริษัทฯ แตล่ะทา่น  

ในกรณีท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจําปี 2561            

ตามระเบียบวาระท่ี 3 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.56 บาท ประกอบกบับริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลทัง้สิน้สําหรับปี 2561 จํานวน 4,608 ล้านบาท หรือ 0.96 บาทต่อ

หุ้น ดงันัน้ เงินโบนสัประจําปีท่ีจะจ่ายเป็นคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ สาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 

2561 จะเทา่กบั 23.04 ล้านบาท 

4. มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 พิจารณาแต่งตัง้ 1) นายเจริญ                 

ผู้ สัมฤทธ์ิเลิศ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4068 2) นางมัญชุภา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 6112 3) นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4323 และ 4) นางสาว

สจุิตรา มะเสนา ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8645 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และในกรณีท่ี

ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด แทนได้ โดย

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าควรกําหนดค่าตอบแทนสําหรับผู้สอบบญัชีดงักล่าว เป็นจํานวนเงิน

ทัง้สิน้ 6,820,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 4.4 ของคา่สอบบญัชีในปี 2561 

5. มีมติกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 และ

สิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 (Record Date)  
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6. มีมติกําหนดวันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ของบริษัทฯ ในวันอังคารท่ี 23 

เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชัน้ 4 บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 

10250 โดยมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด

ท่ีผู้ สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทัง้รายงานของผู้ ตรวจสอบบัญชีของ

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับรองและรับทราบเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1) รับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการดําเนินกิจการของบริษัทฯ 

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ      

เม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน 2561 ประกาศจา่ยโดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ

ของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 5/2561 วนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจดัสรรเงินกําไรไว้เป็น

ทนุสํารอง 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึ่งถึงกําหนด

พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาเร่ืองคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี       

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรัพย์และนกัลงทนุสมัพนัธ์  

โทรศพัท์ 02 0678999 ตอ่ 8261/8260 โทรสาร 02 0679044  

ขอแสดงความนบัถือ 

บริษัท สยามแม็คโคร จํากดั (มหาชน) 

 

(นางเสาวลกัษณ์ ถิฐาพนัธ์) 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน 
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