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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 

         20 เมษายน 2565 

เรื่อง แจง้มตท่ีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 ดว้ยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของบริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจดัประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ภายใตพ้ระราช
ก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563  ไดมี้มตดิงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระที ่1  พิจารณารับรองรายงานของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2564 

มตทิีป่ระชุม 
รบัรองรายงานของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดว้ย คะแนนเสียงขา้ง
มากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 9,381,835,191 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 109 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่2  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

มตทิีป่ระชุม  
อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 9,381,712,240 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9982 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,309 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 160,251 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0017 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงนิส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผล 

มตทิีป่ระชุม 
อนุมัติการจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมจ านวน 318,616,175 บาท รวมเป็นเงินส ารองตาม
กฎหมายทัง้สิน้ 558,616,175 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ส าหรบัผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัรา 0.72 บาทตอ่หุน้ รวม
เป็นเงินปันผลท่ีตอ้งจ่ายทัง้สิน้ 5,306 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทัง้นี ้
เม่ือหกัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอตัรา 0.40 บาทตอ่หุน้ท่ีไดจ้่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2564 
คงเหลือเป็นเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกในอตัรา 0.32 บาทต่อหุน้ รวม 10,580,323,500 หุน้ คิดเป็นเงินจ านวน 
3,386 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือตามท่ีปรากฏ ณ วนัก าหนดสิทธิผูถื้อหุน้ในการรบัเงิน
ปันผล (Record Date) ในวันท่ี 4 มีนาคม 2565 และก าหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันท่ี  19 
พฤษภาคม 2565    
ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 9,381,876,691 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 609 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่4  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 
2565 

มตทิีป่ระชุม 
อนุมัติการเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2565 จ  านวน 5 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเดิมตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้

1) นายประสพสขุ บญุเดช  กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
เห็นดว้ย 9,380,558,503 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9859 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 1,317,597 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0140 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 1,200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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2) นายก่อศกัดิ ์ไชยรศัมีศกัดิ ์ กรรมการ รองประธานกรรมการท่ี 1 และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
 
เห็นดว้ย 9,360,830,276 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7756 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 21,043,824 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.2243 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 3,200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
3) นายณรงค ์เจียรวนนท ์ กรรมการ 
เห็นดว้ย 9,378,246,866 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9613 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 3,629,434 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0386 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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4) นายอดเิรก ศรีประทกัษ ์ กรรมการ 
เห็นดว้ย 9,378,245,166 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9612 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 3,629,434 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0386 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 2,700 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

5) นายอ ารุง สรรพสิทธ์ิวงศ ์ กรรมการ 
เห็นดว้ย 9,378,247,166 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9613 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 3,628,934 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0386 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 1,200 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่5  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คนและ
เลือกตั้งกรรมการใหม่เพิม่เตมิ 

มตทิีป่ระชุม 
อนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทจาก 15 คน เป็น 17 คน และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม  
จ านวน 2 คน ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้

1) นายธานินทร ์บรูณมานิต  กรรมการ 
เห็นดว้ย 9,371,573,667 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8901 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 10,306,005 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1098 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 500 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

2) นายราลฟ์ โรเบริต ไทย ์ กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย 9,371,729,918 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8918 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 10,149,754 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.1081 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 500 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2565 

มตทิีป่ระชุม  
อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2565 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

องคป์ระกอบค่าตอบแทน 
ปี 2565 

บาท/ทา่น/เดอืน 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 รอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผล 
ท่ีจา่ยจากก าไรปี 2564 

คดิเป็นเงิน 26.53 ลา้นบาท2) 
3. สิทธิประโยชนอ์ื่น ไมมี่ 

หมายเหต ุ: 
1) คณะกรรมการชดุยอ่ยที่ไมใ่ช่คณะกรรมการตรวจสอบ 
2) เงินโบนสัอตัรารอ้ยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ส  าหรบังบก าไรสทุธิประจ าปี 2564 โดยประธาน

กรรมการบรษัิทฯ เป็นผูพ้ิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม เพื่อจดัสรรใหก้รรมการบรษัิทฯ แตล่ะคน 

ทัง้นี ้คา่ตอบแทนกรรมการดงักล่าวไดร้บัการอนมุตัิ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 9,377,897,626 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9575 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

ไมเ่ห็นดว้ย 3,353,995 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0357 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

งดออกเสียง 628,551 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0066 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 



 

 

- 8 - 

ระเบียบวาระที ่7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 

มตทิีป่ระชุม 
แตง่ตัง้ นายเจริญ ผูส้มัฤทธ์ิเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 4068 นางมญัชภุา สิงหส์ขุสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุาตเลขท่ี 6112 และ นางปิยธิดา ตัง้เดน่ชยั ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 11766 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯ โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2565 และใน
กรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตตามรายช่ือขา้งตน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหบ้รษิัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ  ากัด เป็นผูมี้อ านาจแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตรายอ่ืนของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ  ากัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนส าหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว เป็นจ านวนเงิน 
9,000,000 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีในปี 2564 ในอัตรารอ้ยละ 1.85 ทั้งนี ้ค่าตอบแทนดังกล่าว 
ไม่รวมค่าตอบแทนการเขา้ร่วมสงัเกตการณใ์นการท าลายสินคา้และค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงในระหว่างการ
ตรวจสอบ ซึ่งไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีทัง้ปี  

ทัง้นี ้การแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว ไดร้บัการอนมุตัิ ดว้ยคะแนน 
คะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 9,340,178,593 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.5555 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 41,699,479 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.4444 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 2,100 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่8  พจิารณาอนุมัตวิงเงนิในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน 70,000 ล้านบาท 

มตทิีป่ระชุม 
อนุมตัิวงเงินในการออกและเสนอขายหุน้กูไ้ม่เกิน 70,000 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 9,381,065,812 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9912 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นดว้ย 342,360 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0036 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

งดออกเสียง 474,600 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0050 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่9  พจิารณาเร่ืองอื่นๆ 

- ไมมี่ - 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 

 

แผนกประสานงานตลาดหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสมัพนัธ ์
โทรศพัท ์ 02 067 8999 ตอ่ 8255/ 8260/ 8285/ 9329 
โทรสาร  02 067 9044 

ขอแสดงความนบัถือ 
บรษิัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 

 
 

(นางเสาวลกัษณ ์ถิฐาพนัธ)์ 
ประธานคณะผูบ้รหิารกลุม่ธุรกิจ สายงานบญัชีและการเงิน 


