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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 
 

        1 มิถนุายน 2563 

เรื่อง แจง้มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2563 และการก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  ระเบียบวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บรษิัทฯ ครัง้ท่ี 4/2563 วนัท่ี 1 มิถนุายน 2563 ไดมี้มตท่ีิส าคญัดงันี ้

1. ใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ ำนวน 2 ครัง้ ในอัตรำรวม 
หุน้ละ 0.96 บำท เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 4,608 ลำ้นบำท ซึ่งเป็นกำรจ่ำยจำกผลประกอบกำรของ
บริษัทฯ ประจ ำปี 2562 คิดเป็นสดัส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลรอ้ยละ 73.8 ของก ำไรสทุธิประจ ำปี 2562 
ตำมงบกำรเงินรวม โดยแบง่กำรจำ่ยเงินปันผลออกเป็น 2 งวด ดงันี ้
1) กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครัง้ท่ีหนึ่ง ในอตัรำหุน้ละ 0.40 บำท จ ำนวนเงินรวมประมำณ 

1,920 ล้ำนบำท เม่ือวันท่ี 5 กันยำยน 2562 ตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ท่ี 
3/2562 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 

2) กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครัง้ท่ีสอง ในอตัรำหุน้ละ 0.56 บำท จ ำนวนเงินรวมประมำณ 
2,688 ลำ้นบำท เม่ือวนัท่ี 22 เมษำยน 2563 แทนกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 ตำมมติท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563 

กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครัง้ท่ีสองนี ้เพ่ือลดผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จำกกำรเล่ือน
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ของบรษิัทฯ ท่ีก ำหนดไวใ้นวนัท่ี 23 เมษำยน 2563 ออกไป
โดยไม่มีก ำหนด ดงันัน้คณะกรรมกำรบริษัทฯ จึงไม่เสนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำจ่ำยเงิน
ปันผลประจ ำปี 2562 อีก 

2. ก าหนดวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัทฯ ในวนัศกุรท่ี์ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 
15.00 น. ณ หอ้งคอนเวนชั่น ชัน้ 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ 
เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร  10250 โดยก าหนด
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รายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันจันทรท่ี์ 15 มิถุนายน 
2563 และมีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้(รายละเอียดของระเบียบวาระการประชมุปรากฏตามสิ่งท่ี
สง่มาดว้ย) 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของ  
บรษิัทฯ ในรอบปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ระเบียบวาระท่ี 3 รบัทราบการประกาศจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 
ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ

ประจ าปี 2563 
ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 
ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี       

ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค ์และการแก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 3 
ระเบียบวาระท่ี 7.1 พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค ์
ระเบียบวาระท่ี 7.2 พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 3 
ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

3. อนมุตักิารมอบอ านาจใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร เป็นผูมี้อ านาจ
ในการด าเนินการใดๆ อนัรวมถึงการออกหนงัสือเชิญประชมุ การเปล่ียนแปลงวนั เวลา สถานท่ีประชมุ และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจัดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 รวมถึงแกไ้ขเพิ่มเติมวาระการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ไดต้ามความจ าเป็นและในกรณีมีเหตสุดุวิสยั 

จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

ขอแสดงควำมนบัถือ 
บรษิัท สยำมแม็คโคร จ ำกดั (มหำชน) 

 
 

(นำงเสำวลกัษณ ์ถิฐำพนัธ)์ 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบรหิำร - กลุม่ธุรกิจสยำมแม็คโคร  

สำยงำน Group Shared Service 

แผนกประสำนงำนตลำดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์02 067 8999 ตอ่ 8255/8261/8260/8285  
โทรสำร 02 067 9044 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) ครัง้ท่ี 4/2563 เม่ือวนัท่ี 
1 มิถุนายน 2563 ไดมี้มติใหก้ าหนดวันประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 ในวันศุกรท่ี์ 24 กรกฎาคม
2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) อาคารธารา
พัฒนาการ เลขท่ี 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 และ 
เน่ืองจากไมมี่ผูถื้อหุน้เสนอวาระการประชมุเพิ่มเตมิ จงึก าหนดใหมี้ระเบียบวาระการประชมุ ดงันี  ้

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ  
ในรอบปี 2562 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานผลการด าเนินกิจการ
ของบรษิัทฯ ในรอบปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญั 
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตังิบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบ
และลงนามรบัรองโดยผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ  และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ระเบียบวาระท่ี 3 รบัทราบการประกาศจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาล 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ ำนวน 2 ครัง้ 
ตำมท่ีไดร้บัอนุมตัิโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหำคม 2562 และ 
มตท่ีิประชมุคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 3 เมษำยน 2563  

อนึ่ง บรษิัทฯ มีเงินทนุส ารอง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เทา่กบั 240 ลา้นบาท หรือเทา่กบัรอ้ยละ 10 ของ
ทนุจดทะเบียน จงึไมต่อ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 
2563 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่าน 
ไดแ้ก่ 1) นายศุภชัย เจียรวนนท์ 2) ดร.ประเสริฐ จารุพนิช 3) นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล 4) นางสุชาดา  
อิทธิจารุกลุ และ 5) นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ ์
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คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 5 ท่าน กลบัเขา้ด ารง
ต าแหนง่เดมิตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 

คณะกรรมการเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการส าหรบัปี 2563 ในอตัราเดียวกับปี 
2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หมำยเหต ุ
1) คณะกรรมกำรชดุย่อยที่ไม่ใช่คณะกรรมกำรตรวจสอบ  
2) คดิเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผลท่ีมีกำรจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  ำหรบัผลประกอบกำรประจ ำปี 2562 โดย

ประธำนกรรมกำรบริษัทฯ เป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสมเพ่ือจัดสรรใหก้รรมกำรบริษัทฯ  
แตล่ะคน  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

คณะกรรมการเห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญั  
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด ตาม
รายช่ือท่ีปรากฏดา้นลา่ง เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ ประจ าปี 2563  
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1) นางสาวสจุิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8645  
2) นายเจรญิ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4068  
3) นางมญัชภุา สิงหส์ขุสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 6112  

อนึ่ง ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตตามรายช่ือขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูมี้อ านาจแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตรายอ่ืนของบรษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูป้ฏิบตัหินา้ท่ีแทนได ้ 

และเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีส าหรับรอบบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 เป็นจ านวนเงิน 7,170,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากคา่สอบบญัชีในปี 2562 ในอตัรารอ้ยละ 5.1 
เน่ืองจากบริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ ประกอบกับในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการขยาย
ธุรกิจและสาขาทัง้ในและตา่งประเทศ ผูส้อบบญัชีจงึมีภาระและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบเพิ่มขึน้ 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค ์และการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบรษิัทฯ ในขอ้ 3 

ระเบียบวาระท่ี 7.1 พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิวตัถปุระสงค ์

เพ่ือใหว้ัตถุประสงคข์องบริษัทฯ ครอบคลุมกำรคำ้สินคำ้บำงรำยกำรท่ีเป็นสินคำ้ท่ีตอ้งขึน้ทะเบียนเป็น 
ผูน้  ำเขำ้ตำมประกำศกระทรวงพำณิชย ์อีกทัง้เพ่ือรองรบักำรลงทนุ และกิจกำรท่ีบรษิัทฯ อำจจะด ำเนินกำร
ในอนำคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการแกไ้ข
เพิ่มเตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อนมุตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ความในวตัถปุระสงคข์องบรษิัท ขอ้ 7 และ ขอ้ 8 โดยแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้ความ
ท่ีขีดเสน้ใต ้ดงันี ้

“(7) ประกอบกิจการคา้ ขา้ว ผลิตภัณฑข์า้ว มนัส าปะหลงั ผลิตภัณฑม์นัส าปะหลงั ขา้วโพด งา ถั่ว 
พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม ้ยาง ผัก ผลไม ้ของป่า สมุนไพร หนังสัตว ์เขาสัตว ์สัตวมี์ชีวิต 
เนือ้สตัวช์  าแหละ เครื่องในสตัว ์เครื่องในสกุร น า้ตาล อาหารสตัว ์และพืชผลทางเกษตรทกุชนิด” 

“(8) ประกอบกิจการคา้ เครื่องจกัร เครื่องยนต ์เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องก าเนิด 
และเครื่องใชไ้ฟฟ้า ตูเ้ย็น เครื่องปรบัอากาศ พดัลม หมอ้หงุขา้วไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสบูน า้ เครื่อง
ท าความรอ้น เครื่องท าความเย็น เครื่องครวั เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่อง
สุขภัณฑ ์เครื่องเคหภัณฑ ์เครื่องเฟอรน์ิเจอร ์อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา เครื่องคอมพิวเตอร ์
ไมโครโปรเซสเซอร ์ซอฟตแ์วร ์เครื่องบนัทึกมลูคา่ของสินคา้หรือบริการไวใ้นบัตร ระบบในการหกัช าระ
หนี ้เครื่องรบัช าระเงิน เครื่องหกับญัชี เครื่องฝากเงิน เครื่องถอนเงิน เครื่องอ่านบตัร เครื่องสอดบตัร 
เครื่องสง่บตัร เครื่องคดิเลข เครื่องท าบญัชี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวิทย ุโทรทศัน ์เครื่องรบัสง่วิทยทุกุ
ชนิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องเรดาร ์เครื่องโซนา่ เครื่องเลเซอร ์เครื่องเสียง เครื่องบนัทึกภาพ เครื่อง
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ท าน า้รอ้น เครื่องควบคมุความชืน้  เครื่องส่ือสารโทรคมนาคม หลอดไฟ เครื่องพิมพส์ามมิติ รวมทัง้
อะไหลแ่ละอปุกรณข์องสินคา้ดงักลา่วขา้งตน้” 

2. อนมุตักิารเพิ่มเตมิวตัถปุระสงคข์อ้ 65 และ ขอ้ 66 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

“(65) ใหบ้รกิารวิศวกรรมการออกแบบ การจดัหาอปุกรณแ์ละการรวมระบบ การตดิตัง้ การด าเนินการ
และการบ ารุงรกัษา การเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิค หรือบริการอ่ืนส าหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลงังานท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลงังานท่ีสามารถผลิตทดแทนได้
ใหม่ อาทิเช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน า้ พลงังานจากก๊าซชีวภาพ พลงังานจากชีว
มวล พลังงานจากขยะ เป็นตน้ หรืองานก่อสรา้งต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวกับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวียนตา่ง ๆ เป็นตน้” 

“(66) ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า พฒันาและจ าหน่าย โอนสิทธิตา่งๆ  ท่ีเก่ียวกับ
โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลังงานท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือ
พลงังานท่ีสามารถผลิตทดแทนไดใ้หม ่อาทิเชน่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน า้ พลงังาน
จากก๊าซชีวภาพ พลงังานจากชีวมวล พลงังานจากขยะ เป็นตน้” 

3. อนมุตัิการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – กลุ่มธุรกิจสยาม
แม็คโคร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร มีอ านาจในการแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมถ้อยค า หรือ ขอ้ความใน
เอกสาร และ/หรือค าขอต่างๆ ในการย่ืนจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท รวมถึง
ด าเนินการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตามค าสั่ง ค  าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียน
ดงักลา่วส าเรจ็เสรจ็สิน้ 

ระเบียบวาระท่ี 7.2 พิจารณาอนมุตักิารแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบรษิัทฯ ขอ้ 3 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามท่ีน าเสนอใน
ระเบียบวาระท่ี 7.1 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

จากเดมิ 
“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ  านวน 64 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

แกไ้ขเป็น 
“ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ  านวน 66 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 


