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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 

         24 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง แจง้มตท่ีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ดว้ยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 - 16.15 น. ณ หอ้งคอนเวนชั่น ชัน้ 4 บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 
(มหาชน) อาคารธาราพฒันาการ เลขท่ี 1468 ถนนพฒันาการ แขวงพฒันาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
ไดมี้มตดิงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2562 

มตทิีป่ระชุม 
รบัรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 4,721,461,137 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.99999 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00001 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 

ระเบียบวาระที ่2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 
มตทิีป่ระชุม  
อนมุตังิบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี ้

เห็นดว้ย 4,721,471,737 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
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ระเบียบวาระที ่3  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2562 

ท่ีประชุมรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ซึ่งแบ่ง
การจา่ยเงินปันผลออกเป็น 2 ครัง้ ดงันี ้
1) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ีหนึ่ง ในอัตราหุน้ละ 0.40 บาท จ านวนเงินรวมประมาณ 1,920 

ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 5 กันยายน 2562 ประกาศจ่ายโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ท่ี 
3/2562 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

2) การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ีสอง ในอตัราหุน้ละ 0.56 บาท จ านวนเงินรวมประมาณ 2,688 ลา้น
บาท เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ประกาศจา่ยโดยมตท่ีิประชมุคณะกรรมการของบรษิัทฯ ครัง้ท่ี 2/2563 
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2563 แทนการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 ทัง้นีเ้พ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบั
ผูถื้อหุน้จากการเล่ือนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิัทฯ จากเดมิท่ีก าหนดไวใ้นวนัท่ี 
23 เมษายน 2563 ออกไปไมมี่ก าหนด 

ระเบียบวาระที ่4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ประจ าปี 2563 

มตทิีป่ระชุม 
อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563 จ  านวน 5 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหนง่เดมิตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้

1) นายศภุชยั เจียรวนนท ์ กรรมการ และ ประธานกรรมการ 
เห็นดว้ย 4,717,555,229 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91705 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,916,512 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08295 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 

2) ดร.ประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ 
เห็นดว้ย 4,717,652,429 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91911 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,819,312 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08089 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
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3) นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 
เห็นดว้ย 4,717,652,429 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.91911 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,819,312 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.08089 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 

4) นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ  รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร -  
กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร   

เห็นดว้ย 4,720,692,941 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.98351 
ไมเ่ห็นดว้ย 778,800 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.01649 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 

5) นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ ์ กรรมการ และ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร  
สายงาน Group Shared Service 

เห็นดว้ย 4,717,882,429 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.92398 
ไมเ่ห็นดว้ย 3,589,312 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.07602 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 
ในโอกาสนี ้บริษัทฯ ขอแจง้สรุปรายช่ือคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ณ วนัท่ี                  
24 กรกฎาคม 2563 ดงันี ้
1. นายศภุชยั เจียรวนนท ์ ประธานกรรมการ  
2. นายโชต ิโภควนิช กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
3. นายเรวตั ฉ ่าเฉลิม กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
4. นางกรรณิการ ์งามโสภี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
5. นายจกัร บญุ-หลง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการก ากับดูแล

กิจการ 
6. นายประสพสขุ บญุเดช กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 



 

 

- 4 - 

7. นายก่อศกัดิ ์ไชยรศัมีศกัดิ ์ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และ กรรมการสรรหาและ 
ก าหนดคา่ตอบแทน 

8. นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ และ กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
9. นายปิยะวฒัน ์ฐิตะสทัธาวรกลุ กรรมการ 
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกลุ กรรมการ 
11. นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 
12. นายประเสรฐิ จารุพนิช กรรมการ 
13. นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 
14. นางสชุาดา อิทธิจารุกลุ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 2 และ ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร 
15. นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ ์ กรรมการ และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยาม

แม็คโคร สายงาน Group Shared Service 

ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2563 

มตทิีป่ระชุม  
อนมุตักิารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องคป์ระกอบค่าตอบแทน (บาท/ท่าน/เดือน) (บาท/ท่าน/ปี) 

1. ค่าตอบแทนประจ า 
- ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
- กรรมการ 
- ประธานคณะกรรมการชดุยอ่ย 1) 
- กรรมการในคณะกรรมการชดุยอ่ย 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 2)  23.04 ลา้นบาท 

3. สิทธิประโยชนอ์ื่น ไมมี่ 
หมายเหต ุ: 
1) คณะกรรมการชดุยอ่ยที่ไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบัผลประกอบการประจ าปี 2562 โดย

ประธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัสรรใหก้รรมการบรษัิทฯ แตล่ะคน 
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ทัง้นี ้ค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวไดร้บัการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) ของ
จ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 4,720,416,141 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.97764 
ไมเ่ห็นดว้ย 1,055,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.02236 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 

ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

มตทิีป่ระชุม 
แต่งตัง้ นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 8645 นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชี 
รับอนุญาตเลขท่ี 4068 และ นางมัญชุภา สิงหส์ุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6112 แห่งบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตตามรายช่ือขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัหินา้ท่ีได ้ใหบ้รษิัท เคพีเอ็ม
จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด เป็นผูมี้อ านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิ
ไชย สอบบญัชี จ  ากัด เป็นผูป้ฏิบตัิหนา้ท่ีแทนได ้และอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบัผูส้อบบญัชีดงักล่าวเป็น
จ านวนเงิน 7,170,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากคา่สอบบญัชีในปี 2562 ในอตัรารอ้ยละ 5.1  ทัง้นี ้คา่ตอบแทน
ดงักลา่วไมร่วมคา่สอบบญัชีของบริษัทรว่มและบริษัทย่อย คา่บรกิารอ่ืน (Non-audit fee) และคา่ตอบแทน
การเขา้รว่มสงัเกตการณใ์นการท าลายสินคา้ และคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างการตรวจสอบซึ่งไมเ่กิน
รอ้ยละ 10 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีทัง้ปีดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 4,721,471,541 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 
ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงค ์และการแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

 



 

 

- 6 - 

ระเบียบวาระที ่7.1 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิม่เตมิวัตถุประสงค ์

มตทิีป่ระชุม 
1. อนมุตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความในวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ขอ้ 7 และ ขอ้ 8 โดยแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ความ

ท่ีขีดเสน้ใต ้ดงันี ้
“(7) ประกอบกิจการคา้ ขา้ว ผลิตภัณฑข์า้ว มนัส าปะหลงั ผลิตภัณฑม์นัส าปะหลงั ขา้วโพด งา ถั่ว 
พริกไทย ปอ นุ่น ฝ้าย ครั่ง ละหุ่ง ไม ้ยาง ผกั ผลไม ้ของป่า สมุนไพร หนงัสตัว ์เขาสตัว ์สตัวมี์ชีวิต 
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 ์เครื่องบนัทกึมลูคา่ของสินคา้หรือบริการไวใ้นบัตร ระบบในการหกัช าระ
หนี ้เครื่องรบัช าระเงิน เครื่องหกับญัชี เครื่องฝากเงิน เครื่องถอนเงิน เครื่องอ่านบตัร เครื่องสอดบตัร 
เครื่องส่งบตัร เครื่องคิดเลข เครื่องท าบญัชี เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องวิทย ุโทรทศัน ์เครื่องรบัส่งวิทยุ
ทุกชนิด เครื่องอิเล็กทรอนิกส ์เครื่องเรดาร ์เครื่องโซน่า เครื่องเลเซอร ์เครื่องเสียง เครื่องบนัทึกภาพ 
เครื่องท าน า้รอ้น เครื่องควบคมุความชืน้  เครื่องส่ือสารโทรคมนาคม หลอดไฟ เครื่องพิมพส์ามมิติ 
รวมทัง้อะไหลแ่ละอปุกรณข์องสินคา้ดงักลา่วขา้งตน้” 

2. อนมุตักิารเพิ่มเตมิวตัถปุระสงคข์อ้ 65 และ ขอ้ 66 โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
“(65) ใหบ้รกิารวิศวกรรมการออกแบบ การจดัหาอปุกรณแ์ละการรวมระบบ การตดิตัง้ การด าเนินการ
และการบ ารุงรกัษา การเป็นท่ีปรึกษาทางเทคนิค หรือบริการอ่ืนส าหรบัการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียนต่าง ๆ ซึ่งเป็นพลงังานท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ หรือพลงังานท่ีสามารถผลิตทดแทนได้
ใหม ่อาทิเชน่ 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
พลังงานท่ีสามารถผลิตทดแทนได้ใหม่ อาทิเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน า้ 
พลงังานจากก๊าซชีวภาพ พลงังานจากชีวมวล พลงังานจากขยะ เป็นตน้” 
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3. อนมุตักิารมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – กลุม่ธุรกิจสยามแม็ค
โคร และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร – 
กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร มีอ านาจในการแกไ้ขและ/หรือเพิ่มเติมถอ้ยค า หรือ ขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ
ค าขอตา่งๆ ในการย่ืนจดทะเบียนแกไ้ข/เพิ่มเตมิวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฯ รวมถึงด าเนินการตา่งๆ ท่ีจ  าเป็น
ตามค าสั่ง ค  าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์หรือ
เจา้หนา้ท่ีหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารด าเนินการจดทะเบียนดงักล่าวส าเร็จเสรจ็สิน้ 

ทัง้นี ้การแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษัทฯ ดงักล่าวไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 4,721,471,741 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 
ระเบียบวาระที ่7.2 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทฯ ข้อ 3 

มตทิีป่ระชุม 
อนมุตักิารแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 จากเดมิ “ขอ้ 3. วตัถปุระสงคข์องบรษิัท มีจ  านวน 64 
ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” แกไ้ขเป็น “ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษัท มีจ  านวน 66 ขอ้ 
รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 4,721,471,541 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00000 
ไมเ่ห็นดว้ย 200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.00000 

 
ระเบียบวาระที ่8  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

- ไมมี่ - 
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จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 

 

 

 

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

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร - กลุม่ธุรกิจสยามแม็คโคร  

สายงาน Group Shared Service 


