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หนษังสสอเชริญประชรม
การประชรมใหญญ่สามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ประจจาปปี 2562

The Invitation of 
The 2019 Annual General Shareholders' Meeting

นษัดประชรมในวษันทปีที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น.
ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส  269 ถนนหลานหลวง กรรงเทพฯ 

โทรศ ษัพทฑ์ (662) 0-2281-3088

April 22, 2019 at 10:30 a.m.
At the Rachadramnern Room of the Royal Princess Hotel

located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand. 
Tel : (662) 0-2281-3088

สนษับสนรน “ การงดแจกของชจารญ่วย ” รญ่วมกษับสมาคมสญ่งเสรริมผผผู้ลงทรนไทย

* ผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้รรับมอบฉรันทะสามารถลงทะเบบียนและยถืยื่นเอกสารหรถือหลรักฐานเพถืยื่อการตรวจสอบ ณ สถานทบียื่ประชหมไดผู้ตรัตั้งแตต่ เวลา 
09.00 น. ของวรันทบียื่ 22 เมษายน 2562 เปป็นตผู้นไป
* A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the 
meeting from 09.00 o’clock on April 22, 2019.
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ทะเบปียนเลขทปีที่ บมจ.612

สสานรักงาน อาคารสยามภรัณฑฑ์ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสบียื่แยกมหานาค เขตดหส ชต กรหงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 คผต่สาย) แฟป็กซฑ์ (662) 0-2280-0690,0-2280-6309,0-2282-7918

หนษังสสอเชริญประชรม
              

วรันทบียื่ 20 มบีนาคม 2562
เรถืยื่อง ขอเชชญประชหมใหญต่สามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจสาปบี 2562
เรบียน ทต่านผผผู้ถถือหหผู้น
สชยื่งทบียื่สต่งมาดผู้วย : เอกสารอยผต่ในรผปแบบรหรัสคชวอารฑ์ (QR Code) ดรังตต่อไปนบีตั้

1. รายงานประจสาปบี 2561
2. สสาเนารายงานการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นครรัตั้งทบียื่ 1/2561
3. เอกสารประกอบการประชหมวาระทบียื่ 1 – 7
4. กฎเกณฑฑ์และวชธบีการในการเขผู้ารต่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้น
5. หนรังสถือมอบฉรันทะ (แบบ ข.)
6. รายชถืยื่อและประวรัตชกรรมการอชสระทรัตั้ง 4 ทต่าน
7. แผนทบียื่แสดงทบียื่ตรัตั้งสถานทบียื่จรัดประชหม
8. แบบฟอรฑ์มขอรรับหนรังสถือรายงานประจสาปบีและการสต่งคสาถามลต่วงหนผู้า

ดผู้วยคณะกรรมการบรชษรัท มบีมตชใหผู้จรัดประชหมใหญต่สามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจสาปบี2562 ในวรันทบียื่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ
หผู้องราชดสาเนชน โรงแรมรอยรัลปรชนซฑ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ โทรศรัพทฑ์ (662) 0-2281-3088 ตาม
ระเบบียบวาระการประชหม ดรังตต่อไปนบีตั้

วาระทปีที่ 1  พชจารณารรับรองรายงานการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้น ครรัตั้งทบียื่ 1/2561
   ความเหป็นคณะกรรมการ ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นสมควรรรับรองรายงานการประชหมดรังกลต่าว

          วาระทปีที่ 2  พชจารณารรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกบียื่ยวกรับผลการดสาเนชนงานประจสาปบี 2561
   ความเหป็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดสาเนชนงานงวดปบี2561 ใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นรรับทราบ

          วาระทปีที่ 3  พชจารณาอนหมรัตชงบแสดงฐานะการเงชนและงบกสาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จสสาหรรับปบี สชตั้นสหดวรันทบียื่ 31 ธรันวาคม 2561
   ความเหป็นคณะกรรมการ เสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมรัตชงบแสดงฐานะการเงชนและงบกสาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จ สสาหรรับ
   ปบี  สชตั้นสหด วรันทบียื่ 31 ธรันวาคม 2561 ซซยื่งผต่านการตรวจสอบโดยผผผู้สอบบรัญชบีรรับอนหญาตแลผู้ว

          วาระทปีที่ 4  พชจารณาอนหมรัตชการจรัดสรรกสาไรสหทธชประจสาปบี 2561 และการจต่ายเงชนปรันผล
   ความเหป็นคณะกรรมการ เหป็นควรเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมรัตชจรัดสรรกสาไรจากผลการดสาเนชนงานปบี 2561 ดรังนบีตั้

                         จต่ายเงชนปรันผลในอรัตราหหผู้นละ 0.70 บาทจากกสาไรสะสมซซยื่งเสบียภาษบีในอรัตรารผู้อยละ 20 และกสาหนด
                         จต่ายเงชนปรันผลในวรันทบียื่ 17 พฤษภาคม 2562
          วาระทปีที่ 5  พชจารณาแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบี และกสาหนดคต่าตอบแทนประจสาปบี 2562

   ความเหป็นคณะกรรมการ เหป็นสมควรเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นแตต่งตรัตั้ง นางสาวพรทชพยฑ์ รชมดหส ชต ผผผู้สอบบรัญชบีเลข
   ทะเบบียน 5565 หรถือ นายบรัณฑชต ตรัตั้งภากรณฑ์ ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 8509 หรถือ นางสาวฐชตชมา พงศฑ์ไชยยง    

              ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 10728  แหต่งบรชษรัท เค.พบี.เอป็ม.จบี.ภผมชไชยสอบบรัญชบี จสากรัด เปป็นผผผู้สอบบรัญชบีสสาหรรับ
              ปบี2562

          วาระทปีที่ 6  พชจารณาเลถือกตรัตั้งกรรมการแทนกรรมการทบียื่ออกตามวาระ
   ความเหป็นคณะกรรมการ ใหผู้เสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นเลถือกตรัตั้งกรรมการกลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งใหมต่ 3 ทต่านคถือ 

              นายไพรชนทรฑ์ วงษฑ์วรันทนบียฑ์  นายอสาพล โหตระกชตยฑ์  และนายมหข โรจตระการ
          วาระทปีที่ 7  พชจารณากสาหนดคต่าตอบแทนกรรมการบรชษรัทประจสาปบี 2562

   ความเหป็นคณะกรรมการ เหป็นควรเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมรัตชคต่าตอบแทนกรรมการเปป็นวงเงชนงบประมาณ 
   4,500,000 บาท แยกเปป็นวงเงชนของคณะกรรมการบรชหาร 1,500,000 บาทและวงเงชนของคณะกรรมการอชสระ 
   3,000,000 บาทเทต่าปบีทบียื่ผต่านมา

วาระทปีที่ 8  พชจารณาเรถืยื่องอถืยื่น ๆ (ถผู้ามบี)
     ทรัตั้งนบีตั้บรชษรัทกสาหนดใหผู้วรันทบียื่ 22 มบีนาคม 2562 เปป็นวรันกสาหนดรายชถืยื่อผผผู้ถถือหหผู้น (Record Date) ทบียื่มบีส ชทธชเขผู้ารต่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้น
และรรับเงชนปรันผล (ทรัตั้งนบีตั้ส ชทธชในการรรับเงชนปรันผลดรังกลต่าวยรังมบีความไมต่แนต่นอนเนถืยื่องจากตผู้องรอการอนหมรัตชจากทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นกต่อน)

จซงขอเรบียนเชชญทต่านผผผู้ถถือหหผู้นโปรดเขผู้ารต่วมประชหมตาม วรัน เวลา และสถานทบียื่ ดรังกลต่าวขผู้างตผู้นโดยพรผู้อมเพรบียงกรัน และปฏชบรัตช
ตามกฎเกณฑฑ์ในการเขผู้ารต่วมประชหม การมอบฉรันทะ การออกเสบียง และ การสต่งคสาถามลต่วงหนผู้า ตามขผู้อบรังครับของบรชษรัทและเอกสารทบียื่
เกบียื่ยวขผู้องดรังแนบมาขผู้างทผู้ายนบีตั้

หมายเหตห เมถืยื่อวรันทบียื่ 24 มกราคม 2562 บรชษรัทฯขอเชชญทต่านผผผู้ถถือหหผู้นเสนอวาระการประชหมและบหคคลทบียื่จะเสนอใหผู้เปป็นกรรมการผต่านทาง
ตลาดหลรักทรรัพยฑ์และเผยแพรต่บนเวป็บไซตฑ์ของบรชษรัทโดยใหผู้แจผู้งไดผู้จนถซงวรันทบียื่ 8 กหมภาพรันธฑ์ 2562 แตต่ไมต่มบีการเสนอมาแตต่อยต่างใด

หนผู้า 1    



บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ทะเบปียนเลขทปีที่ บมจ.612

สสานรักงาน อาคารสยามภรัณฑฑ์ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสบียื่แยกมหานาค เขตดหส ชต กรหงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 คผต่สาย) แฟป็กซฑ์ (662) 0-2280-0690,0-2280-6309,0-2282-7918

Invitation AGM

March 20, 2019
Subject : Invitation to 2019 Annual General Shareholders’ Meeting
To        : Shareholders
Attachment : QR Code for

1. 2018 Annual Report
2. Proxy Form B
3. Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 
    Entitled to Attend the Meeting
4. Propose in advance for Book of Annual Report & the question form

       The Board of  Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2019 shall be held at 10:30 a.m. on April
22,  2019 at the Rachadramnern Room of the Royal  Princess Hotel  located on 269 Larnluang Road ,  Pomprab,
Bangkok Thailand. The agenda of the AGM of Shareholders will be as follows :

Agenda 1 : To certify the minutes of 1/2018 the Ordinary general meeting of shareholders.
                         Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2018. 
           Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the

      year 2018.
                            Board Resolution : The Board's report for the year 2018 should be acknowledged by AGM.
          Agenda 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income 

      for the year ended December 31, 2018. 
                           Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of 
                            comprehensive income  for the year ended December 31, 2018 which has been audited by The 
                            Independent Auditor.
        Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of net profit for legal reserves and Dividend 
                            payments.
                           Board Resolution : Recommend at the AGM that the annual dividend payment for the fiscal year
                           2018 will be Baht 0.70 per share from cumulative profit subject to 20% corporate income 
                            tax. The dividend will be payable on May 17, 2019.
          Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2019.
                           Board Resolution : Recommend at the AGM to appoint KPMG Phoomchai Audit  Ltd. 

      By Ms.Pornthip Rimdusit CPA Registration No.5565 or Mr.Banthit Tangpakorn CPA Registration 
      No.8509 or Ms.Thitima Pongchaiyong CPA Registration No.10728  to be the Company's Auditor 
      for the year 2019 , according to The Audit committee's recommendation.  

         Agenda 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by Rotation.
                           Board Resolution : Recommend at the AGM to re-elect the Directors whose tenure had ended as 

      follows : Mr.Pairin Wongwantanee , Mr.Ampol Hotrakitya and Mr.Muk Rotrakarn.
          Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2019.
                            Board Resolution : Recommend at the AGM to consider and approve The Board of  Directors' 

      compensation budget amount of  Baht 4,500,000.00.
Agenda 8 : Other issues (if any).     

          
The Record Date will be on March 22, 2019  in order to identify the shareholders of record who are entitled

to notification of AGM and to receive dividend (the right to receive dividend is uncertain as it has not yet been
approved by Shareholders).
         All shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the date, time and place aforementioned and
SPG invites you to propose in advance any questions concerning the above agenda items.   

หนผู้า 2    



วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2561
 

รายงานการประชรมใหญญ่สามษัญผผผู้ถสอหรผู้น (สจาเนา)
ครษัรั้งทปีที่ 1/2561

บรริษษัทสยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วรัน เวลา และสถานทบียื่ วรันทบียื่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10:30 น. ณ หผู้องราชดสาเนชน โรงแรมรอยรัลปรชนซฑ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขต
ปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ

กรรมการ ผผผู้บรชหาร และผผผู้สอบบรัญชบีทบียื่เขผู้ารต่วมประชหม   :
1 คหณมหข โรจตระการ ประธานกรรมการ
2 คหณอดชศร โรจตระการ กรรมการบรชหาร

กรรมการผผผู้จรัดการ
ทสาหนผู้าทบียื่เปป็นประธานทบียื่ประชหม

3 คหณอรศรบี ทชพยบหญทอง กรรมการบรชหาร
4 คหณไพบผลยฑ์ จชตตชวาณชชยฑ์ กรรมการบรชหาร
5 คหณดหษฎบี โรจตระการ กรรมการบรชหาร
6 คหณปรางศชรช ทชพยบหญทอง กรรมการบรชหาร
7 คหณอสาพล โหตระกชตยฑ์ กรรมการอชสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8 คหณไพรชนทรฑ์ วงษฑ์วรันทนบียฑ์ กรรมการอชสระ 
9 คหณสมชต หรรษา กรรมการอชสระ
10 คหณชรัยวรัฒนฑ์ ดสารงคฑ์มงคลกหล กรรมการอชสระ
11 คหณนภาพร สาธชตธรรมพร ผผผู้สอบบรัญชบี

      กรรมการเขผู้ารต่วมประชหม 10 ทต่าน คชดเปป็นรผู้อยละ 100 ของคณะกรรมการรวม 10 ทต่าน

ประธานฯแถลงจสานวนผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาประชหม   : 
     ผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาประชหมดผู้วยตนเอง 24 ราย จสานวนหหผู้น 24,981,767 หหผู้น และโดยการรรับมอบฉรันทะ 16 ราย จสานวนหหผู้น 243,671,410
หหผู้น รวมทรัตั้งสชตั้น 40 ราย รวมเปป็นจสานวนหหผู้นทรัตั้งหมด 268,653,177 หหผู้นคชดเปป็นรผู้อยละ 77.87 ของจสานวนหหผู้นทรัตั้งหมดทบียื่จดทะเบบียนเรบียก
ชสาระแลผู้ว 345,000,000 หหผู้น 
      จซงถถือวต่าครบองคฑ์ประชหม คถือ จสานวนคนมากกวต่า 25 คนและถถือหหผู้นรวมกรันมากกวต่า 60% ตามขผู้อบรังครับของบรชษรัท

ประธานฯแนะนสาการใช ผู้บรัตรลงคะแนนเสบียง   :
     ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาดผู้วยตรัวเอง หรถือทต่านผผผู้รรับมอบอสานาจมาแทนผผผู้ถถือหหผู้น บรชษรัทจะปฏชบรัตชเหมถือนกรัน คถือ 

- หหผู้นหนซยื่งหหผู้น มบีเสบียง หนซยื่งคะแนนเสบียง
- เมถืยื่อสชตั้นสหดวาระทบียื่เสนอพชจารณา จะขอเรบียกเกป็บบรัตรออกเสบียงเฉพาะทบียื่ “ไมต่เหป็นดผู้วย” และ “งดออกเสบียง” สสาหรรับบรัตรทบียื่ออก

เสบียง “เหป็นดผู้วย” จะไมต่เรบียกเกป็บ โดยใหผู้ถถือวต่า คะแนนเสบียงทบียื่เหลถือตามจสานวนหหผู้นทบียื่มาประชหมทรัตั้งหมด หรักดผู้วย คะแนนเสบียงทบียื่ “ไมต่เหป็น
ดผู้วย และ งดออกเสบียง” สหทธชเปป็นการออกเสบียง “เหป็นดผู้วย” ดรังนรัตั้นหากทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่สต่งบรัตรออกเสบียงใหผู้เจผู้าหนผู้าทบียื่ทบียื่เกป็บบรัตรใน
แตต่ละวาระจะถถือวต่าเปป็นการออกเสบียง “เหป็นดผู้วย”

- การอนหมรัตชแตต่ละวาระ จะถถือตามเสบียงขผู้างมาก คถือ มากกวต่าครซยื่งหนซยื่งของจสานวนหหผู้นของผผผู้เขผู้ารต่วมประชหมและมบีส ชทธชออกเสบียง 

ประธานฯดสาเนชนการประชหมแตต่ละวาระ เปป็นดรังตต่อไปนบีตั้

วาระทปีที่  1 พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่ 1/2560
     ประธานฯแถลง : จากรายงานการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นครรัตั้งทบียื่ 1/2560 ซซยื่งประชหมเมถืยื่อวรันทบียื่ 29 มบีนาคม 2560 ตามทบียื่ไดผู้แนบไปใน
หนรังสถือเชชญประชหมหนผู้าทบียื่ 3 ถซง 7 แลผู้วนรัตั้น มบีทต่านผผผู้ใดมบีขผู้อสงสรัยหรถือตผู้องการเปลบียื่ยนแปลงอยต่างใดหรถือไมต่ และขอใหผู้ทบียื่ประชหม
พชจารณารรับรองโดยการออกเสบียงลงคะแนน
     ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่มบีขผู้อสงสรัยหรถือตผู้องการเปลบียื่ยนแปลงแตต่อยต่างใด

     มตชทบียื่ประชหม : รรับรองรายงานการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นของบรชษรัท ครรัตั้งทบียื่1/2560
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง รวมคะแนน
268,653,166 11 0 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  2 พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปปี 2560
     กรรมการอรศรบีแถลง : ผลการดสาเนชนงานประจสาปบี 2560 ซซยื่งผต่านการเหป็นชอบของคณะกรรมการบรชษรัท ตามรายละเอบียดในรายงาน
ประจสาปบี 2560 ทบียื่ไดผู้จรัดสต่งใหผู้ทหกทต่านลต่วงหนผู้าแลผู้วนรัตั้น  สรหปผลจากงบการเงชนรวมเปรบียบเทบียบกรับปบี ทบียื่ผต่านมา เปป็นดรังนบีตั้

หนผู้า 3



วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2561 (  ตญ่อ  )

จากงบการเงชนรวม ปบี 2560 ปบี 2559 +เพชยื่มขซตั้น -ลดลง
ลผู้าน
บาท %

ลผู้าน
บาท %

ลผู้าน
บาท %

รายไดผู้จากการขาย 3,333 98.58 3,275 98.35 59 1.80
รายไดผู้จากการลงทหน 23 0.68 31 0.93 -8
รายไดผู้อถืยื่น 25 0.74 24 0.72 1

รายไดผู้รวม 3,381 100.0 3,330 100.0 51 1.53
ตผู้นทหนขาย 2,380 71.41 2,175 66.41 205 9.43

กสาไรขรัตั้นตผู้น 953 28.59 1,100 33.59 -147 -13.36
คต่าใช ผู้จต่ายในการขาย 132 3.90 131 3.93 1 0.76
คต่าใช ผู้จต่ายในการบรชหาร 333 9.85 315 9.46 18 5.71

กสาไรกต่อนภาษบี 535 15.82 709 21.29 -174 -24.54
ภาษบีเงชนไดผู้นชตชบหคคล 107 142

กสาไรของผผผู้ถถือหหผู้น 427 12.63 564 16.94 -137 -24.29
กสาไร บาทตต่อหหผู้น 1.24 1.64 -0.4 -24.29

สชนทรรัพยฑ์รวม 5,206 100.0 5,045 100.0 161 3.19
หนบีตั้ส ชนรวม 367 7.05 356 7.06 11 3.09
สต่วนของผผผู้ถถือหหผู้น 4,839 92.95 4,689 92.94 149 3.20
มผลคต่าตามบรัญชบี บาทตต่อหหผู้น 13.93 13.50 0.43 3.19

  

โครงสรผู้างรายไดผู้ ปบี 2560 ปบี 2559 +เพชยื่มขซตั้น - ลดลง

ลผู้านบาท % ลผู้านบาท % ลผู้านบาท %

   นสตั้ามรันหลต่อลถืยื่น 1,665 49.23 1,621 48.68 43.70 2.70

   จาระบบี 993 29.38 954 28.66 39.13 4.10

   แบตเตอรบียื่ 643 19.01 663 19.90 -19.92 -3.01

   อถืยื่นๆ 33 0.97 37 1.12

        รวมรายไดผู้จากการขาย 3,333 98.59 3,275 98.35 58.44 1.78

   รายไดผู้จากการลงทหน 23 0.68 31 0.93

   รายไดผู้อถืยื่น 25 0.73 24 0.72

          รายไดผู้รวม 3,381 100.00 3,330 100.00 51.16 1.54

      ซซยื่งไดผู้รายงานการวชเคราะหฑ์และคสาอธชบายของฝต่ายจรัดการสสาหรรับปบี 2560 ในหนรังสถือเชชญประชหมหนผู้าทบียื่10 แลผู้วนรัตั้น ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นมบี
ขผู้อสงสรัยตผู้องการซรักถามหรถือมบีขผู้อคชดเหป็นอถืยื่นใดหรถือไมต่ 
       ไมต่มบีผผผู้ถถือหหผู้นซรักถามหรถือใหผู้ขผู้อคชดเหป็นอถืยื่นใด
      
    มตชทบียื่ประชหม : รรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกบียื่ยวกรับผลการดสาเนชนงานของบรชษรัทประจสาปบี 2560

วาระทปีที่  3  พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงริน และ งบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จประจจาปปีส ริรั้นสรด วษันทปีที่ 31 ธษันวาคม 2560
     กรรมการอรศรบีแถลง   : ในรายงานประจสาปบี 2560 ของบรชษรัททบียื่ไดผู้จรัดสต่งใหผู้แกต่ทหกทต่านแลผู้วนรัตั้น จะมบีรายงานงบแสดงฐานะการเงชน
และงบกสาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จสสาหรรับปบีสชตั้นสหด 31 ธรันวาคม 2560 แนบอยผต่ขผู้างทผู้าย ซซยื่งงบการเงชนดรังกลต่าวไดผู้รรับการตรวจสอบรรับรอง
จากผผผู้สอบบรัญชบีโดยแสดงความเหป็นแบบ “ไมต่มบีเงถืยื่อนไข” , ผต่านการเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรชษรัทแลผู้ว
เมถืยื่อวรันทบียื่ 22 กหมภาพรันธฑ์ 2561
     จซงขอใหผู้ทบียื่ประชหมพชจารณาอนหมรัตชงบแสดงฐานะการเงชนและงบกสาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จของบรชษรัท สสาหรรับปบี สชตั้นสหด 31 ธรันวาคม
2560
     ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่มบีขผู้อสงสรัยหรถือมบีคสาถามแตต่อยต่างใด
 
     มตชทบียื่ประชหม : อนหมรัตชงบแสดงฐานะการเงชนและงบกสาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จประจสาปบีส ชตั้นสหดวรันทบียื่ 31 ธรันวาคม 2560

คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

หนผู้า 4



วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2561 (  ตญ่อ  )

วาระทปีที่  4  พริจารณาอนรมษัตริการจษัดสรรกจาไรสรทธริประจจาปปี 2560 และการจญ่ายเงรินปษันผล
     กรรมการอรศรบีแถลง   : บรชษรัทมบีนโยบายการจต่ายเงชนปรันผลใหผู้แกต่ผผผู้ถถือหหผู้น ในอรัตราไมต่ตสยื่ากวต่ารผู้อยละ 40 ของกสาไรสหทธชหลรังหรักภาษบี
แลผู้ว โดยมบีประวรัตชผลการดสาเนชนงานและการจต่ายเงชนปรันผลทบียื่ผต่านมา ดรังนบีตั้

ปบี กสาไรสต่วนของผผผู้ถถือหหผู้น
(บาท)

กสาไร
บาท/หหผู้น

จต่ายไมต่นผู้อย
กวต่า 40%
บาท/หหผู้น

เงชนปรันผล
จต่าย

บาท/หหผู้น

คชดเปป็น
%

2558 487,847,665 1.41 0.57 0.70 49.50%
2559 564,138,968 1.64 0.65 0.80 48.78%
2560 ขออนหมรัตช 427,421,381 1.24 0.50 0.80 64.52%

     คณะกรรมการขอนสาเสนอใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมรัตชจต่ายเงชนปรันผลสสาหรรับผลการดสาเนชนงานงวดปบี 2560 ในอรัตราหหผู้นละ 0.80 บาท
คชดเปป็น 64.52%ของกสาไรทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรชษรัท โดยจต่ายจากกสาไรสะสมซ ซยื่งเสบียภาษบีในอรัตรารผู้อยละ 20 แตต่ไดผู้มบีการจต่าย
เงชนปรันผลระหวต่างกาลสสาหรรับงวดครซยื่งปบีแรกแลผู้วเมถืยื่อในอรัตราหหผู้นละ 0.35 บาท จซงคงจต่ายเพชยื่มอบีกหหผู้นละ 0.45 บาท โดยกสาหนดจต่ายใน
วรันทบียื่ 8 พฤษภาคม 2561
      ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่มบีขผู้อสงสรัยแตต่อยต่างใด

       มตชทบียื่ประชหม : อนหมรัตชจต่ายเงชนปรันผลสสาหรรับผลการดสาเนชนงานประจสาปบี 2560 ตามทบียื่คณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  5 พริจารณาแตญ่งตษัรั้งผผผู้สอบบษัญชปี และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปปี 2561
      ประธานฯแถลง : โดยมอบใหผู้คหณอสาพล โหตระกชตยฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปป็นผผผู้ช บีตั้แจง

      กรรมการอสาพลแถลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรชษรัทพชจารณาแลผู้วเหป็นสมควรนสาเสนอแตต่งตรัตั้ง บรชษรัท เคพบี
เอป็มจบี ภผมชไชยสอบบรัญชบี จสากรัด โดย นางสาวนภาพร สาธชตธรรมพร ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 7494 หรถือ นางสาวสหรบีรรัตนฑ์ ทองอรหณ
แสง ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 4409 หรถือ นางสาวพรทชพยฑ์  รชมดหส ชต ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 5565 เปป็นผผผู้สอบบรัญชบีใหผู้บรชษรัท และ
บรชษรัทยต่อย
     ทรัตั้งนบีตั้เพราะ : ผผผู้สอบบรัญชบี คหณนภาพร สาธชตธรรมพร มบีประวรัตชการศ ซกษาระดรับปรชญญาโทดผู้านบรชหารธหรกชจจาก ม.บาธ สหราช
อาณาจรักร มบีประสบการณฑ์การทสางานมามากกวต่า 20 ปบี ทสาหนผู้าทบียื่ตรวจสอบกลหต่มบรชษรัทมาแลผู้ว 2 ปบี ทต่านไดผู้ตรวจสอบพรผู้อมใหผู้ขผู้อ
แนะนสา ขผู้อปรรับปรหง อบีกทรัตั้งแนะนสาใหผู้คณะกรรมการไดผู้เขผู้าอบรมสรัมนาความรผผู้ใหมต่ๆทบียื่เกบียื่ยวขผู้องอยต่างสมสยื่าเสมอ ซ ซยื่งเปป็นประโยชนฑ์ตต่อ
องคฑ์กรและนสามาถซงความโปรต่งใสเชถืยื่อถถือไดผู้แกต่บรชษรัทและบรชษรัทยต่อย ทต่านผผผู้สอบบรัญชบีไมต่ไดผู้มบีความสรัมพรันธฑ์หรถือมบีสต่วนไดผู้เสบียใดๆกรับ
บรชษรัท บรชษรัทยต่อย ผผผู้บรชหาร ผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่ หรถือผผผู้เกบียื่ยวขผู้องกรับบหคคลดรังกลต่าวแตต่อยต่างใด สสาหรรับคต่าตอบแทนขอใหผู้คหณอรศรบีเปป็นผผผู้
ชบีตั้แจง
     กรรมการอรศรบี  แถลง : สสาหรรับคต่าตอบแทน โดยพชจารณาคต่าสอบบรัญชบีจากขผู้อมผล 3 ปบีทบียื่ผต่านมา ดรังนบีตั้

ปบี งบเฉพาะบรชษรัท งบการเงชนรวม คต่าตอบแทนอถืยื่น

2558 841,000 1,950,000 ไมต่มบี

2559 870,500 1,979,500 ไมต่มบี

2560 929,500 2,082,500 ไมต่มบี

2561 ขออนหมรัตช 1,049,500 2,222,500 ไมต่มบี

     จซงขอเสนอใหผู้ทบียื่ประชหมพชจารณาอนหมรัตชกสาหนดคต่าตอบแทนใหผู้แกต่ผผผู้สอบบรัญช บีสสาหรรับปบี2561 สสาหรรับงบการเงชนรวม เปป็นเงชน
2,222,500 บาท ซซยื่งอรัตราดรังกลต่าวรวมคต่าสอบบรัญชบีของบรชษรัทยต่อย 3 แหต่งแลผู้ว จะมบีทต่านผผผู้ใดมบีคสาแนะนสาเพชยื่มเตชมอถืยื่นใดหรถือไมต่
     ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่มบีขผู้อสงสรัยหรถือมบีคสาถามแตต่อยต่างใด

     มตชทบียื่ประชหม : อนหมรัตชการแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบีของบรชษรัทและกสาหนดคต่าตอบแทนสสาหรรับปบี2561 ตามทบียื่คณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
 
วาระทปีที่  6 พริจารณาเลสอกตษัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่ออกตามวาระ
     ประธานฯ  แถลง : 

ในชต่วงวรันทบียื่ 6-20 กหมภาพรันธฑ์ 2561 ทบียื่ผต่านมา บรชษรัทฯไดผู้ขอเชชญทต่านผผผู้ถถือหหผู้นเสนอชถืยื่อบหคคลเขผู้าดสารงตสาแหนต่งกรรมการลต่วง
หนผู้าผต่านทางตลาดหลรักทรรัพยฑ์และเผยแพรต่บนเวป็บไซตฑ์ของบรชษรัทแตต่ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่ไดผู้เสนอชถืยื่อบหคคลแตต่อยต่างใด
     สสาหรรับหลรักเกณฑฑ์และวชธบีสรรหากรรมการและสชทธชของผผผู้ลงทหนรายยต่อยในการแตต่งตรัตั้งกรรมการ พรผู้อมทรัตั้งนชยามของกรรมการ
อชสระ บรชษรัทไดผู้ชบีตั้แจงใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นทราบลต่วงหนผู้าแลผู้วในหนรังสถือเชชญประชหมหนผู้า 15

หนผู้า 5



วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2561 (  ตญ่อ  )

     ในการประชหมประจสาปบีนบีตั้ กรรมการทบียื่ออกจากตสาแหนต่งตามวาระมบี 3 ทต่าน โดยแตต่ละทต่านมบีอายห ประวรัตชการศซกษา การฝซกอบรม
การทสางาน จสานวนปบีทบียื่เปป็นกรรมการ การถถือหหผู้น จสานวนบรชษรัททบียื่ดสารงตสาแหนต่งกรรมการ และจสานวนครรัตั้งทบียื่เขผู้ารต่วมประชหม ดรังนสาเสนอใน
หนผู้งสถือเชชญประชหมหนผู้า 12 แลผู้วนรัตั้น คณะกรรมการเหป็นวต่าทต่านทรัตั้ง 3 มบีผลงานทบียื่ดบีในการปฏชบรัตชงานทบียื่ผต่านมา จซงเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น
แตต่งตรัตั้งกลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งเดชมอบีกวาระหนซยื่ง โดยการเลถือกตรัตั้งลงคะแนนเปป็นรายบหคคล ดรังนบีตั้

      6.1  การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง ครณอรศรปี ทริพยบรญทอง กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ
       ทต่านมบีอายห 74 ปบี รรับตสาแหนต่งครรัตั้งแรกเมถืยื่อปบี2540 รวมเปป็นกรรมการมาแลผู้ว 21 ปบี ไดผู้แตต่งตรัตั้งกลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งครรัตั้งสหดทผู้าย
เมถืยื่อ 16/04/2558 และครรัตั้งนบีตั้เปป็นการตต่อวาระครรัตั้งทบียื่ 8  
       จซงขอใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสบียงลงคะแนนเลถือกตรัตั้ง คหณอรศรบี ทชพยบหญทอง กลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งกรรมการอบีกวาระหนซยื่ง

     มตชทบียื่ประชหม : อนหมรัตชการแตต่งตรัตั้ง คหณอรศรบี ทชพยบหญทอง กลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งอบีกวาระหนซยื่ง
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง รวมคะแนน
253,649,596 0 15,003,581 268,653,177

94.42% 0.00% 5.58% 100.00%

      6.2  การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง ครณไพบผลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ
      ทต่านมบีอายห 69 ปบี รรับตสาแหนต่งครรัตั้งแรกเมถืยื่อปบี2540 รวมเปป็นกรรมการมาแลผู้ว 21 ปบี ไดผู้แตต่งตรัตั้งกลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งครรัตั้งสหดทผู้ายเมถืยื่อ
16/04/2558 และครรัตั้งนบีตั้เปป็นการตต่อวาระครรัตั้งทบียื่ 8
      จซงขอใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสบียงลงคะแนนเลถือกตรัตั้ง คหณไพบผลยฑ์ จชตตชวาณชชนฑ์ กลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งกรรมการอบีกวาระหนซยื่ง

     มตชทบียื่ประชหม : อนหมรัตชการแตต่งตรัตั้ง คหณไพบผลยฑ์ จชตตชวาณชชยฑ์ กลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งอบีกวาระหนซยื่ง    
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

     6.3 การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง ครณปรางศ ริรริ ทริพยบรญทอง กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ
      ทต่านมบีอายห 41 ปบี ทต่านรรับตสาแหนต่งครรัตั้งแรกเมถืยื่อปบี2547 รวมเปป็นกรรมการมาแลผู้ว 14 ปบี ไดผู้แตต่งตรัตั้งกลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งครรัตั้ง
สหดทผู้ายเมถืยื่อ 16/04/2558 และครรัตั้งนบีตั้เปป็นการตต่อวาระครรัตั้งทบียื่ 5
      จซงขอใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสบียงลงคะแนนเลถือกตรัตั้ง คหณปรางศชรช ทชพยบหญทอง กลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งกรรมการอบีกวาระหนซยื่ง 

     มตชทบียื่ประชหม : อนหมรัตชการแตต่งตรัตั้ง คหณปรางศชรช ทชพยบหญทอง กลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งอบีกวาระหนซยื่ง
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง รวมคะแนน
265,199,166 0 3,454,011 268,653,177

98.71% 0.00% 1.29% 100.00%
     
วาระทปีที่  7 พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทประจจาปปี 2561

     กรรมการอรศรบีแถลง :  บรชษรัทมบีนโยบายการพชจารณาคต่าตอบแทนกรรมการ ดรังแจผู้งใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นทราบในหนรังส ถือเชชญประชหม
หนผู้า 13 แลผู้ว และ สรหปคต่าตอบแทนกรรมการของบรชษรัททบียื่ผต่านมาจะเปป็น คต่าเบบีตั้ยประชหม คต่าตอบแทนประจสาปบี และคต่าพาหนะ ซ ซยื่งใน
รอบ 3 ปบีมบีประวรัตชการจต่ายคต่าตอบแทนกรรมการ ดรังนบีตั้

2558 2559 2560 2561 ขออนหมรัตช
จสานวนกรรมการ 10 10 10
วงเงชนอนหมรัตช 3,500,000 3,500,000 3,500,000
ประวรัตชคต่าตอบแทนทบียื่จต่าย
 - กรรมการบรชหาร 705,000 870,000 840,000 วงเงชน 1,500,000
 - กรรมการอชสระ 1,615,000 1,990,000 1,905,000 วงเงชน 3,000,000

รวม 2,320,000 2,860,000 2,745,000 รวมวงเงชน 4,500,000
คต่าตอบแทนอถืยื่น ไมต่มบี ไมต่มบี ไมต่มบี

     คณะกรรมการเหป็นวต่าทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรกสาหนดคต่าตอบแทนใหผู้แกต่คณะกรรมการเพถืยื่อเปป็นการตอบแทนคณะกรรมการทบียื่กสากรับ
ดผแลและบรชหารกชจการใหผู้บรชษรัทมบีความนต่าเช ถืยื่อถถือโปรต่งใส ตรวจสอบไดผู้ และนสามาซ ซยื่งผลตอบแทนทบียื่นต่าพซงพอใจเสมอมา สสาหรรับปบี
2561 จซงเสนอกสาหนดคต่าตอบแทนกรรมการบรชหารเปป็นวงเงชน 1,500,000 บาทและกรรมการอชสระเปป็นวงเงชน 3,000,000 บาท รวม
เปป็น 4,500,000 บาท เทต่าปบีทบียื่ผต่านมาจะมบีทต่านผผผู้ถถือหหผู้นมบีคสาถามหรถือคสาแนะนสาเพชยื่มเตชมหรถือไมต่
      คสาแนะนสาและคสาถามจากทต่านผผผู้ถถือหหผู้น

1. เรถืยื่องวาระการดสารงตสาแหนต่งของกรรมการอชสระ ตามหลรักธรรมาภชบาลควรดสารงตสาแหนต่งตต่อเนถืยื่องไมต่เกชน 9 ปบี
    คสาชบีตั้แจงจากคณะกรรมการ : กรรมการอชสระทหกทต่านมบีผลงานทบียื่ดบี ชต่วยใหผู้บรชษรัทมบีผลประกอบการทบียื่ดบีตลอดมา และทหก

ทต่านชต่วยดผแลผลประโยชนฑ์ของผผผู้ถถือหหผู้นไดผู้เปป็นอยต่างดบี   บรชษรัทฯ ขอรรับขผู้อแนะนสามาพชจารณา
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วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2561 (  ตญ่อ  )

2. คณะกรรมการมบีทรัตั้งหมดกบียื่ทต่านและมาประชหมครบไหม
     คสาชบีตั้แจงจากคณะกรรมการ : มบี 10 ทต่าน มาประชหมครบทหกทต่าน

3. บรชษรัทฯมบีการเตรบียมคนรหต่นใหมต่เขผู้ามาเปป็นกรรมการหรถือไมต่
     คสาชบีตั้แจงจากคณะกรรมการ : บรชษรัทฯ ตระหนรักเรถืยื่อง คนรหต่นใหมต่ทบียื่ตผู้องมารรับผชดชอบดผแลในอนาคต และมบีการเตรบียมไวผู้แลผู้ว

4. บรชษรัทฯมบีการรรับมถือเกบียื่ยวกรับเทคโนโลยบียื่ใหมต่ทบียื่เปลบียื่ยนแปลงไปอยต่าง
               คสาชบีตั้แจงจากคณะกรรมการ : บรชษรัทฯ ใหผู้ความสนใจและศซกษาขผู้อมผลอยผต่ตลอดเวลา เทคโนโลยบียื่ทบียื่เกบียื่ยวขผู้องโดยตรงคถือ
เรถืยื่องรถยนตฑ์ไฟฟผู้า แตต่ยรังตผู้องใช ผู้ระยะเวลาอบีกพอสมควร  และจะมบีผลกระทบตต่อบรชษรัทฯมาก โดยเฉพาะส ชนคผู้าหลรักคถือ นสตั้ามรันหลต่อลถืยื่น
สต่วนสชนคผู้าจาระบบีไดผู้รรับผลกระทบนผู้อยเพราะยรังคงทสาหนผู้าทบียื่เปป็นตรัวหลต่อลถืยื่นการเส บียดสบีของโลหะ สสาหรรับสชนคผู้าแบตเตอรบียื่ทบียื่เปป็นตะกรัยื่ว
กรด อรันตรายนผู้อยมากเมถืยื่อเทบียบกรับแรงดรันของระบบไฟฟผู้า และยรังคงตผู้องใช ผู้อยต่างตต่อเนถืยื่องเปป็นตรัวสสารองและชต่วยดผแลอหปกรณฑ์อถืยื่นๆ
ภายในรถยนตฑ์ 

      เมถืยื่อไมต่มบีคสาถามและขผู้อสงสรัยแลผู้ว ขอใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสบียงอนหมรัตชการกสาหนดคต่าตอบแทนกรรมการประจสาปบี2561

     มตชทบียื่ประชหม : อนหมรัตชกสาหนดคต่าตอบแทนกรรมการประจสาปบี2561 ตามทบียื่เสนอ
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  8 พริจารณาเรสที่องอสที่นๆ
     
     เมถืยื่อไมต่มบีเรถืยื่องอถืยื่นใหผู้พชจารณา ประธานขอปชดการประชหมและขอขอบคหณผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่สละเวลามารต่วมประชหม และอนหมรัตชขผู้อเสนอของ
คณะกรรมการในเรถืยื่องตต่างๆ 
 
     ปชดการประชหมเวลา 11:20 น.

                                                                                       
                                                                     นายอดชศร โรจตระการ

ประธานทบียื่ประชหม
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วาระทปีที่   2    พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปปี   2561
     รายงานของคณะกรรมการเกบียื่ยวกรับผลการดสาเนชนงานประจสาปบี 2561 และรายงานขผู้อมผลอถืยื่นในรอบปบี 2561 นรัตั้นบรชษรัทไดผู้จรัด
ไวผู้ในรายงานประจสาปบี 2561 ซซยื่งจะไดผู้จรัดสต่งใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทหกทต่านมาพรผู้อมกรับจดหมายนบีตั้ สรหปสาระสสาครัญเพถืยื่อทราบ ไดผู้ดรังนบีตั้          
 

งบการเงชนรวม  (ลผู้านบาท)
Consolidated financial statements (million baht)

2561
2018

2560
2017

2559
2016

Current Ratio (times) 11.72 11.04 10.71

Quick Ratio (times) 7.30 6.62 7.01

เงชนปรันผล (บาทตต่อหหผู้น)
Dividend per share (Baht per share)

0.70* 0.80 0.80

อรัตราเงชนปรันผลตต่อกสาไร
Dividend Rate

63.64% 64.52% 48.78%

เงชนสด เงชนลงทหนชรัยื่วคราวและเงชนฝากประจสา
Cash Current investments & Fixed deposit

2,217 1,947 2,050

สชนคผู้าคงเหลถือ
Inventories 

1,359 1,313 1,069

ทบียื่ดชน อาคารและอหปกรณฑ์
Property , plant and equipment

1,704 1,769 1,814

สชนทรรัพยฑ์รวม
Total assets

5,445 5,206 5,045

หนบีตั้ส ชนรวม
Total liabilities

387 367 356

สต่วนของผผผู้ถถือหหผู้น
Equity attributable to owners of the Company

5,026 4,806 4,657

งบการเงชนรวม  (ลผู้านบาท)
Consolidated financial statements (million baht)

2561
2018

2560
2017

2559
2016

รายไดผู้จากการขาย
Revenue from sale of goods and rendering of services

3,249 3,333 3,275

Growth Rate -2.54% 1.78% -3.32%

รายไดผู้รวม
Total income

3,290 3,381 3,330

ตผู้นทหนขาย
Cost of sale of goods and rendering of services

2,346 2,385 2,175

กสาไรขรัตั้นตผู้น
Gross profit margin

903 948 1,100

อรัตรากสาไรขรัตั้นตผู้น
Gross profit margin rate

27.79% 28.44% 33.59%

กสาไรสต่วนทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรชษรัท
Profit for Owners of the Company 

379 428 564

อรัตรากสาไรสต่วนทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรชษรัท
Profit for Owners of the Company rate

11.52% 12.64% 16.94%

กสาไรสต่วนทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้น (บาทตต่อหหผู้น)
Basic earning per share (Baht per share)

1.10 1.24 1.64

มผลคต่าตามบรัญชบี (บาทตต่อหหผู้น)
Book value (Baht per share)

14.57 13.93 13.50

          *เงชนปรันผล 0.70 บาท รอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นพชจารณา
            The dividend Baht 0.70 will consider by AGM.
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สรหปงบการเงชนรวม และ งบการเงชนเฉพาะบรชษรัท   (  ตรวจสอบแลผู้ว  ) 3   ปบีทบียื่ผต่านมา   (  พรันบาท  )
แบบยต่อ

งบดหล งบการเงชนรวม งบการเงชนเฉพาะบรชษรัท
2561 2560 2559 2561 2560 2559

สชนทรรัพยฑ์หมหนเวบียน :
เงชนสด/รายการเทบียบเทต่าเงชนสด 1,056,509 196,567 256,120 388,432 96,868 109,821
เงชนลงทหนชรัยื่วคราว+
เงชนฝากประจสา 1,160,245 1,749,955 1,793,560 624,256 728,269 719,608
ลผกหนบีตั้การคผู้าและตรัตั๋วเงชนรรับ 98,397 102,200 53,443 13,893 15,372 14,935
สชนคผู้าคงเหลถือ 1,358,933 1,313,496 1,068,656 130,119 166,169 119,236

รวมสชนทรรัพยฑ์หมหนเวบียน 3,716,018 3,415,358 3,211,723 1,168,776 1,023,450 974,514
สชนทรรัพยฑ์ไมต่หมหนเวบียน :
ทบียื่ดชนอาคารและอหปกรณฑ์สหทธช 1,703,830 1,769,072 1,814,298 1,355,582 1,374,985 1,389,062

รวมสชนทรรัพยฑ์ไมต่หมหนเวบียน 1,728,670 1,790,262 1,833,723 1,551,882 1,568,855 1,582,762
รวมสชนทรรัพยฑ์ 5,444,688 5,205620 5,045,446 2,720,658 2,592,305 2,557,275

หนบีตั้ส ชนหมหนเวบียน :
รวมหนบีตั้ส ชนหมหนเวบียน 316,984 309,387 299,832 214,797 210,106 221,359

รวมหนบีตั้ส ชนไมต่หมหนเวบียน 69,681 57,677 56,547 48,524 40,008 39,984
รวมหนบีตั้ส ชน 386,665 367,064 356,379 263,321 250,114 261,343

สต่วนของผผผู้ถถือหหผู้น :
ทหนจดทะเบบียนเรบียกชสาระแลผู้ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
สต่วนเกชนมผลคต่าหหผู้น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
กสาไรสะสมยรังไมต่ไดผู้จรัดสรร 4,349,225 4,129,200 3,980,135 1,780,537 1,665,391 1,619,132
  รวมสต่วนของผผผู้ถถือหหผู้น 5,058,022 4,838,556 4,689,067 2,457,337 2,342,191 2,295,932

งบกสาไรขาดทหน งบการเงชนรวม งบการเงชนเฉพาะบรชษรัท
2561 2560 2559 2561 2560 2559

รายไดผู้ :
รายไดผู้จากการขาย 3,248,715 3,333,417 3,274,988 1,873,272 1,900,729 1,868,396

รวมรายไดผู้ 3,290,400 3,380,966 3,329,823 2,074,103 2,103,321 2,492,166
คต่าใช ผู้จต่าย :
ตผู้นทหนขาย 2,346,385 2,385,250 2,175,040 1,376,925 1,342,027 1,227,215
ตผู้นทหนในการจรัดจสาหนต่าย 135,368 127,000 130,857 102,117 105,545 107,817
คต่าใช ผู้จต่ายในการบรชหาร 334,197 332,991 314,662 271,614 271,573 261,838

รวมคต่าใช ผู้จต่าย 2,816,324 2,845,583 2,620,820 1,750,657 1,719,146 1,598,002
กสาไรกต่อนภาษบี 474,076 535,383 709,002 323,446 384,175 894,164
กสาไรทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้น 379,131 427,421 564,139 272,923 322,646 815,872
กสาไรตต่อหหผู้น (บาท) 1.10 1.24 1.64 0.79 0.94 2.36

งบกระแสเงชนสด
ไดผู้มา (ใช ผู้ไป)

งบการเงชนรวม งบการเงชนเฉพาะบรชษรัท
2561 2560 2559 2561 2560 2559

เงชนสดสหทธชจากกชจกรรมดสาเนชน
งาน 438,769 215,900 563,154 272,413 197,902 303,393
เงชนสดสหทธชจากกชจกรรมลงทหน 577,822 2,939 (303,079) 174,801 65,145 (33,360)
เงชนสดสหทธชจากกชจกรรมจรัดหา
เงชน (156,284) (276,862) (242,156) (155,650) (276,000) (242,631)

การวชเคราะหฑ์และคสาอธชบายของฝต่ายจรัดการสสาหรรับปบี   2561

1. กลหต่มบรชษรัทมบีสภาพคลต่องสผง มบี Current Ratio 11.72 และ Quick Ratio 7.30 คณะกรรมการจซงมบีความเหป็นวต่าสมควร
เสนอจต่ายเงชนปรันผลใหผู้แกต่ผผผู้ถถือหหผู้น สสาหรรับงวดการดสา เนชนงาน 1 มค. - 31 ธค.2561 ในอรัตราหหผู้นละ 0.70 บาท
หรถือ 63.64% ของกสาไรตต่อหหผู้น โดยรอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมรัตชในวรันทบียื่ 22 เมษายน 2562 รวมเปป็นเงชน 241.50 ลผู้านบาท

2. สชนคผู้าคงเหลถือ มบีมผลคต่า 1,359 ลผู้านบาทเพชยื่มขซตั้น 45 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 3.46 เมถืยื่อเทบียบกรับปลายปบี2560 ซซยื่งเปป็นไป
ตามการดสาเนชนงานปกตชของกลหต่มบรชษรัท

3. รายไดผู้จากการขาย ลดลงจาก 3,333.42 ลผู้านบาท เปป็น 3,248.72 ลผู้านบาท ลดลง 84.70 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 2.54
วชเคราะหฑ์จากโครงสรผู้างรายไดผู้ตามสายผลชตภรัณฑฑ์ เปป็นดรังนบีตั้
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โครงสรผู้างรายไดผู้ 2561 2560 +เพชยื่มขซตั้น -ลดลง

ตามสายผลชตภรัณฑฑ์ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ

รายไดผู้จากการขาย

     นสตั้ามรันหลต่อลถืยื่น 1,569.99 47.71 1,664.55 49.23 -94.56 -5.68

     จาระบบี 1,025.46 31.17 993.46 29.38 32.00 3.22

     แบตเตอรบียื่ 611.06 18.57 642.68 19.01 -31.62 -4.92

     ขายอถืยื่นๆ 42.21 1.28 32.73 0.97 9.48 28.96

รวมรายไดผู้จากการขาย 3,248.72 98.73 3,333.42 98.59 -84.70 -2.54

รายไดผู้อถืยื่นๆ 41.68 1.27 47.55 1.41 -5.86 -12.32

รวม 3,290.40 100.00 3,380.97 100.00 -90.57 -2.68

• นสตั้ามรันหลต่อลถืยื่น : รายไดผู้ลดลง 94.56 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 5.68 จากสภาพเศรษฐกชจภายในประเทศทบียื่เตชบโต
ไมต่มากแตต่มบีการแขต่งขรันสผงเนถืยื่องจากมบีผผผู้ประกอบการหลายรายทสาใหผู้ยอดขายไมต่เปป็นตามเปผู้าหมายทบียื่กสาหนดไวผู้
ลดลงรผู้อยละ 9.26 สต่วนตลาดตต่างประเทศเปป็นลผกคผู้าประเทศกลหต่ม AEC บรชษรัทยรังคงรรักษาระดรับการขายเมถืยื่อ
เทบียบกรับปบี2560 ลดลงเลป็กนผู้อยเทต่ากรับรผู้อยละ 0.87
• จาระบบี : รายไดผู้สผงขซตั้น 32.00 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 3.22 แมผู้วต่ายอดขายสสาหรรับตลาดในประเทศลดลงรผู้อย
ละ 2.26 ตามสภาพเศรษฐกชจทบียื่มบีการแขต่งขรันสผง แตต่สสาหรรับตลาดตต่างประเทศบรชษรัทมบีกลยหทธฑ์ขยายตลาดใน
กลหต่ม AEC จซงทสาใหผู้ยอดขายตต่างประเทศเพชยื่มขซตั้นรผู้อยละ 16.97

          • แบตเตอรบียื่ : รายไดผู้ลดลง 31.62 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 4.92 ตลาดแบตเตอรบียื่ของกลหต่มบรชษรัทจะเปป็นลผกคผู้าตต่าง
ประเทศเปป็นหลรักมบีสรัดสต่วนการขายตต่างประเทศตต่อในประเทศ เทต่ากรับ 80:20 ตลาดตต่างประเทศสสาหรรับปบีทบียื่ผต่าน
มารายไดผู้ลดลง 26.61 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 5.24 เพราะเปป็นปบีทบียื่เศรษฐกชจโลกซบเซามบีความกรังวลจาก
สงครามการคผู้าของสหรรัฐฯและจบีน รวมถซงการปรรับขซตั้นดอกเบบีตั้ยตต่อเนถืยื่องของหลายๆประเทศ ทสาใหผู้ลผกคผู้าชะลอ
การซถืตั้อลง

4. อรัตรากสาไรขรัตั้นตผู้น สสาหรรับปบีนบีตั้รผู้อยละ 27.79 เทบียบกรับ 28.44 ของปบีทบียื่ผต่านอรัตราลดลงเลป็กนผู้อย เพราะถซงแมผู้วต่าราคา
ซถืตั้อวรัตถหดชบหลรักคถือนสตั้ามรันพถืตั้นฐานปรรับขซตั้นรผู้อยละ 8.20 แตต่ราคาซถืตั้อวรัตถหดชบตะกรัยื่วปรรับลดลงรผู้อยละ 2.83 และอรัตรา
แลกเปลบียื่ยนของเงชน USD ลดลงรผู้อยละ 4.76 เมถืยื่อเทบียบกรับปบี2560

5. กสาไรสต่วนทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรชษรัท ตามงบการเงชนรวมเทต่ากรับ 379.13 ลผู้านบาทเทบียบกรับ 427.42 ลผู้านบาท
ของปบีทบียื่ผต่านมาลดลง 48.29 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 11.30 ทสาใหผู้กสาไรตต่อหหผู้นลดลงจาก 1.24 บาทตต่อหหผู้นเปป็น 1.10 
บาทตต่อหหผู้นเปป็นผลจากอรัตราการทสากสาไรทบียื่ลดลงจาก 12.64 เปป็น 11.52 เปป็นไปในทชศทางเดบียวกรับกสาไรขรัตั้นตผู้น

6. สรหปสาระสสาครัญในการทสาตลาดในปบี  2561 
• ตลาดในประเทศมบีการแขต่งขรันสผง ราคาสชนคผู้าปรรับตรัวยาก กสาลรังซถืตั้อจากผผผู้บรชโภคในประเทศเตชบโตไมต่มาก การ
ขยายตลาดในประเทศจซงทสาไดผู้ยาก
• ตลาดตต่างประเทศ เศรษฐกชจโลกยรังอยผต่ในชต่วงซบเซาจซงมบีผลตต่อการคผู้าขายแบตเตอรบียื่ ส ต่วนตลาดใน
เขต AEC ยรังขยายตรัวไดผู้โดยเฉพาะการทสาตลาดสชนคผู้าจาระบบี

7. สรัดสต่วนขายในประเทศและตต่างประเทศ ปบี2561 นสตั้ามรันหลต่อลถืยื่น : มบีสรัดสต่วนการขายในประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากรับ 
55:45 , จาระบบี : มบีสรัดสต่วนการขายในประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากรับ 68:32 สต่วนแบตเตอรบียื่ : มบีสรัดสต่วนการขายใน
ประเทศ : ตต่างประเทศ เทต่ากรับ 21:79

วาระทปีที่   3    พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จสจาหรษับปปี ส ริรั้นสรดวษันทปีที่   31   ธษันวาคม   2561
งบการเงชนของบรชษรัทมบีคหณพรทชพยฑ์ รชมดหส ชต ผผผู้สอบบรัญชบีรรับอนหญาตเลขทะเบบียน 5565 ของบรชษรัท เคพบีเอป็มจบี ภผมชไชย

สอบบรัญชบี จสากรัด ซซยื่งเปป็นผผผู้สอบบรัญชบีของบรชษรัทในรอบปบี 2561 ใหผู้ความเหป็นในรายงานแบบไมต่มบีเงถืยื่อนไข และไดผู้ผต่านการรรับรอง
จากทบียื่ประชหมคณะกรรมการตรวจสอบแลผู้วเมถืยื่อวรันทบียื่ 15 กหมภาพรันธฑ์ 2562

คณะกรรมการบรชษรัทพชจารณาแลผู้วเหป็นวต่างบการเงชนประจสาปบี 2561 ดรังกลต่าวไดผู้แสดงฐานะการเงชนและผลการดสาเนชน
งานทบียื่ถผกตผู้องครบถผู้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงชน รวมถซงแนวปฏชบรัตชทางการบรัญช บีทบียื่ประกาศใช ผู้โดยสภาวชชาชบีพบรัญ
ชบีฯ กฎระเบบียบและประกาศคณะกรรมการกสากรับหลรักทรรัพยฑ์และตลาดหลรักทรรัพยฑ์ทบียื่เกบียื่ยวขผู้อง จซงขอเสนอใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น
พชจารณาอนหมรัตชงบดหลและงบกสาไรขาดทหนของบรชษรัท ส ชตั้นสหด ณ วรันทบียื่ 31 ธรันวาคม 2561 ตามเสนอ
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วาระทปีที่   4    พริจารณาอนรมษัตริการจษัดสรรกจาไรสรทธริประจจาปปี   2561   และการจญ่ายเงรินปษันผล
บรชษรัทมบีนโยบายการจต่ายเงชนปรันผลใหผู้แกต่ผผผู้ถถือหหผู้น ในอรัตราทบียื่คาดวต่าจะจต่ายประมาณไมต่ตสยื่ากวต่ารผู้อยละ 40 ของกสาไรสต่วนทบียื่

เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นในแตต่ละปบี โดยจต่ายในปบีถรัดไปหากไมต่มบีเหตหจสาเปป็นอถืยื่นใด และการจต่ายเงชนปรันผลนรัตั้นจะไมต่มบีผลกระทบตต่อการ
ดสาเนชนงานปกตชของบรชษรัทฯ อยต่างมบีสาระสสาครัญ

คณะกรรมการ นสาเสนอทบียื่ประชหมพชจารณาประวรัตชผลการดสาเนชนงานและการจต่ายเงชนปรันผลทบียื่ผต่านมา ดรังนบีตั้
การดสาเนชน
งานงวดปบี

กสาไรทบียื่เปป็นของ
ผผผู้ถถือหหผู้นของบรชษรัท

(บาท)

กสาไร
บาท/หหผู้น

จต่ายไมต่นผู้อย
กวต่า 40%
บาท/หหผู้น

เงชนปรันผล
จต่าย

บาท/หหผู้น

คชดเปป็น
%

2558 487,847,665 1.41 0.57 0.70 49.50%
2559 564,138,968 1.64 0.66 0.80 48.78%
2560 427,421,381 1.24 0.50 0.80 64.52%
2561

ขออนหมรัตช 379,131,467 1.10 0.44 0.70 63.64%
           คณะกรรมการเหป็นวต่าทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรอนหมรัตชจต่ายเงชนปรันผลสสาหรรับผลการดสาเนชนงานงวดปบี2561 ใหผู้แกต่ผผผู้ถถือหหผู้นใน
อรัตราหหผู้นละ 0.70 บาท คชดเปป็น 63.64%ของกสาไรทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรชษรัท ตามนโยบายการจต่ายเงชนปรันผลของบรชษรัท โดย
จต่ายจากกสาไรสะสมซซยื่งเสบียภาษบีในอรัตรารผู้อยละ 20 และกสาหนดจต่ายในวรันทบียื่ 17 พฤษภาคม 2562

วาระทปีที่   5    พริจารณาแตญ่งตษัรั้งผผผู้สอบบษัญชปี และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปปี   2562
คณะกรรมการพชจารณาแลผู้ว เหป็นสมควรนสาเสนอแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบีสสาหรรับบรชษรัทและบรชษรัทยต่อย ประจสาปบี 2562 คถือ

บรชษรัท เคพบีเอป็มจบี ภผมชไชยสอบบรัญชบี จสากรัด ดรังรายชถืยื่อตต่อไปนบีตั้ นางสาวพรทชพยฑ์ รชมดหส ชต ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 5565 หรถือ นาย
บรัณฑชต ตรัตั้งภากรณฑ์ ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 8509 หรถือ นางสาวฐชตชมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 10728 ทรัตั้งนบีตั้เปป็น
ไปตามทบียื่คณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบแลผู้วเพราะผผผู้สอบบรัญช บีไดผู้ตรวจสอบพรผู้อมใหผู้ขผู้อแนะนสา ขผู้อปรรับปรหง จรัดอบรมสรัมนา
แลกเปลบียื่ยนความรผผู้ใหมต่ตามกฎหมายบรัญชบีและกฎหมายอถืยื่นๆ ซ ซยื่งเปป็นประโยชนฑ์ตต่อองคฑ์กรและนสามาถซงความโปรต่งใสและเช ถืยื่อถถือ
ไดผู้แกต่บรชษรัท และ บรชษรัทยต่อย อบีกทรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบีขผู้างตผู้นไมต่มบีความสรัมพรันธฑ์หรถือมบีสต่วนไดผู้เสบียใดๆกรับบรชษรัท บรชษรัทยต่อย ผผผู้บรชหาร ผผผู้
ถถือหหผู้นรายใหญต่ หรถือผผผู้เกบียื่ยวขผู้องกรับบหคคลดรังกลต่าวแตต่อยต่างใด คหณพรทชพยฑ์ รชมดหส ชต ไดผู้ทสาการตรวจสอบกลหต่มบรชษรัทมาแลผู้ว  1  ปบี

คต่าตอบแทนสสาหรรับการสอบบรัญชบี พชจารณาจากขผู้อมผล 3 ปบีทบียื่ผต่านมา เปป็นดรังนบีตั้
งบการเงชนรวม (บาท) งบการเงชนเฉพาะบรชษรัท (บาท)

2561 2560 2559 2561 2560 2559
คต่าสอบบรัญชบี 2,222,500 2,082,500 1,979,500 1,049,500 929,500 870,500
คต่าบรชการอถืยื่น - ไมต่มบี - - ไมต่มบี - - ไมต่มบี - - ไมต่มบี - - ไมต่มบี - - ไมต่มบี -

คณะกรรมการ เหป็นวต่าทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบีประจสาปบี 2562 ตามทบียื่เสนอขผู้างตผู้น

วาระทปีที่   6    พริจารณาเลสอกตษัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่ออกตามวาระ

ในการประชหมใหญต่สามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจสาปบี2562 นบีตั้ 
กรรมการทบียื่ตผู้องออกตามวาระตามขผู้อบรังครับของบรชษรัทเปป็นกรรมการบรชหารและกรรมการอชสระรวม 3 ทต่านคถือ 

1. นายไพรชนทรฑ์ วงษฑ์วรันทนบียฑ์ ซ ซยื่งดสารงตสาแหนต่งมาแลผู้ว 19 ปบีและครรัตั้งนบีตั้เปป็นการกลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งรอบทบียื่ 7
2. นายอสาพล โหตระกชตยฑ์ ซซยื่งดสารงตสาแหนต่งมาแลผู้ว 19 ปบีและครรัตั้งนบีตั้เปป็นการกลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งรอบทบียื่ 7
3. นายมหข โรจตระการ ซซยื่งดสารงตสาแหนต่งมาแลผู้ว 22 ปบีและครรัตั้งนบีตั้เปป็นการกลรับเขผู้าดสารงตสาแหนต่งรอบทบียื่ 8

 คณะกรรมการเหป็นวต่าทต่านทรัตั้ง 3 มบีผลงานทบียื่ดบีในการปฏชบรัตชงานทบียื่ผต่านมา จซงเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นแตต่งตรัตั้งกลรับเขผู้าดสารง
ตสาแหนต่งเดชมตต่อไปอบีกวาระหนซยื่ง (โดยการเลถือกตรัตั้งลงคะแนนเปป็นรายบหคคล)

 เมถืยื่อวรันทบียื่ 24 มกราคม 2562 บรชษรัทเชชญทต่านผผผู้ถถือหหผู้นเสนอชถืยื่อบหคคลเพถืยื่อเขผู้ารรับการครัดเลถือกเปป็นกรรมการลต่วงหนผู้าผต่าน
ทางตลาดหลรักทรรัพยฑ์และเผยแพรต่บนเวป็บไซตฑ์ของบรชษรัทโดยใหผู้แจผู้งไดผู้จนถซงวรันทบียื่ 8 กหมภาพรันธฑ์ 2562 แตต่ไมต่มบีการเสนอชถืยื่อ
บหคคลแตต่อยต่างใด
           หลรักเกณฑฑ์และวชธบีการสรรหากรรมการ และส ชทธชของผผผู้ลงทหนรายยต่อยในการแตต่งตรัตั้งกรรมการ : แสดงไวผู้ในขผู้อบรังครับ
ของบรชษรัทตามเอกสารขผู้างทผู้าย
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กรรมการทปีที่ออกตามวาระและขอแตญ่งตษัรั้งใหมญ่

ชสที่อ-ชสที่อสกรล 6.1 นายไพรรินทรฑ์ 
วงษฑ์วษันทนปียฑ์

6.2 นายอจาพล
โหตระกริตยฑ์

6.3 นายมรข
โรจตระการ

ประเภทกรรมการ กรรมการอริสระ* กรรมการอริสระ* กรรมการ

อายห 81  ปบี 89 ปบี 99  ปบี

สรัญชาตช ไทย ไทย ไทย

วหฒชการศซกษา ปรชญญาตรบี พณ.บ./น.บ.
มหาวชทยาลรัยธรรมศาสตรฑ์

ปรชญญาโท บรชหาร
The Ohio State University USA.

 ประกาศนบียบรัตรทางการคผู้า
 และ บรัญชบี

การฝซกอบรม - Director Accreditation Program
- Audit Committee Priorities for 2015
- Building a strategic Internal audit
function
- The Cyber security challenge
- Transfer pricing act
-  Cyber  Security-Advances  to  the
more complex level

- Director Accreditation Program
- Audit Committee Priorities for 2015
-  Building  a  strategic  Internal  audit
function
- The Cyber security challenge
- Transfer pricing act
-  Cyber  Security-Advances  to  the
more complex level

ตสาแหนต่งปรัจจหบรัน กรรมการอชสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอชสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

  ประธานกรรมการ
ทบียื่ปรซกษาดผู้านการจรัดซถืตั้อและการตลาด

ประสบการณฑ์ 2542- ปรัจจหบรัน
กรรมการอชสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

2542- ปรัจจหบรัน 
กรรมการอชสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

2539 - ปรัจจหบรัน กรรมการ
           บมจ.สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป
2533 - ปรัจจหบรัน กรรมการ
           บจก. กาญจนลาภ
2515 - ปรัจจหบรัน หหผู้นสต่วน
           หจก. โรจนฑ์ไพศาล

จสานวนปบีทบียื่เปป็นกรรมการ
วรันทบียื่แตต่งตรัตั้งครรัตั้งลต่าสหด
ตต่อวาระครรัตั้งทบียื่

แตต่งตรัตั้งเมถืยื่อปบี2542 รวม 19 ปบี
28/04/2559

7

แตต่งตรัตั้งเมถืยื่อปบี2542 รวม 19 ปบี
28/04/2559

7

แตต่งตรัตั้งเมถืยื่อปบี2540 รวม 22 ปบี
28/04/2559

8

การถถือหหผู้นในกลหต่มบรชษรัท
บรชษรัทรต่วม นชตชบหคคลอถืยื่น

-ไมต่มบี-
-ไมต่มบีสต่วนไดผู้เสบีย/ความขรัดแยผู้ง-

-ไมต่มบี-
-ไมต่มบีสต่วนไดผู้เสบีย/ความขรัดแยผู้ง-

113,184,000  หหผู้น 32.81%
-ไมต่มบีความขรัดแยผู้ง-

การดสารงตสาแหนต่งเปป็นกรรมการ/ผผผู้บรชหาร ในกชจการอถืยื่น : 

-บรชษรัทจดทะเบบียนอถืยื่น
-บรชษรัททรัยื่วไปอถืยื่น

-ไมต่มบีการดสารงตสาแหนต่ง-
-ไมต่มบีการดสารงตสาแหนต่ง-

-ไมต่มบีการดสารงตสาแหนต่ง-
-ไมต่มบีการดสารงตสาแหนต่ง-

-ไมต่มบีการดสารงตสาแหนต่ง-
-ไมต่มบีการดสารงตสาแหนต่ง-

- กชจการทบียื่แขต่งขรันหรถือ
เกบียื่ยวเนถืยื่องกรับธหรกชจของ
บรชษรัทอยต่างมบีนรัยสสาครัญ

-ไมต่มบีการดสารงตสาแหนต่ง- -ไมต่มบีการดสารงตสาแหนต่ง- -ไมต่มบีการดสารงตสาแหนต่ง-

ผลงานในปบี 2561 
โดยยต่อ

1.สอบทานงบการเงชน
2.ตชดตามผลการตรวจสอบภายในใหผู้
มบีประสชทธชภาพ
3.ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน
ใหผู้สอดคลผู้องกรับนโยบายของ
 บรชษรัทฯ
4.สอบทานรายการทบียื่ เกบียื่ยวโยงกรัน
รายการทบียื่อาจมบีความขรัดแยผู้งทาง
ผลประโยชนฑ์
5.เสนอพชจารณาแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบี
6.ดผแลใหผู้เกชดการปฏชบรัตชตต่อผผผู้ถถือหหผู้น
อยต่างเทต่าเทบียมกรัน
7.ใหผู้คสาปรซกษาแนะนสาในการบรชหาร
ความเสบียื่ยง

1. สอบทานงบการเงชน
2. ตชดตามผลการตรวจสอบภายในใหผู้
มบีประสชทธชภาพ
3.ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน
ใหผู้สอดคลผู้องกรับนโยบาย
ของบรชษรัทฯ
4. สอบทานรายการทบียื่ เกบียื่ยวโยงกรัน
รายการทบียื่อาจมบีความขรัดแยผู้งทาง
ผลประโยชนฑ์
5.เสนอพชจารณาแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบี
6. ดผแลใหผู้เกชดการปฏชบรัตชตต่อผผผู้ถถือหหผู้น
อยต่างเทต่าเทบียมกรัน
7. ใหผู้คสาปรซกษาแนะนสาในการบรชหาร
ความเสบียื่ยง

1. ทบียื่ปรซกษาคณะกรรมการในการกสาหนด
นโยบายสสาครัญ
2. ดผแลใหผู้มบีนโยบายการดสาเนชนงานตาม
หลรักการกสากรับดผแลกชจการทบียื่ดบี
3. ทบียื่ปรซกษาดผู้านการตลาดทรัตั้งในประเทศ 
และ ตต่างประเทศ
4. ทบียื่ปรซกษาดผู้านการจรัดซถืตั้อ วรัตถหดชบสสาครัญ
เครถืยื่องจรักร และ เครถืยื่องมถือ

การประชหมปบี2561
1.ผผผู้ถถือหหผู้น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ

เขผู้าประชหม
1 / 1
4 / 5
4 / 4

เขผู้าประชหม
1 / 1
4 / 5
4 / 4

เขผู้าประชหม
1 / 1
5 / 5

-
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* กรรมการอชสระ ตผู้องเปป็นผผผู้ทรงคหณวหฒชและเปป็นบหคคลภายนอก ไมต่มบีสต่วนรต่วมในการบรชหารงาน ไมต่เปป็นผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่หรถือ
ถถือหหผู้นเกชนกวต่ารผู้อยละ 1 ไมต่ไดผู้เปป็นลผกจผู้างหรถือพนรักงานทบียื่ไดผู้รรับเงชนเดถือน รวมทรัตั้งไมต่ใชต่เปป็นผผผู้ทบียื่เกบียื่ยวขผู้องหรถือญาตชสนชทของผผผู้
บรชหารหรถือผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่ของบรชษรัท,บรชษรัทในเครถือ,บรชษรัทรต่วม,บรชษรัททบียื่เกบียื่ยวขผู้อง มบีความเปป็นอชสระ และ 2 ใน 3 ทต่านมบี
ความรผผู้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงชน ซซยื่งเทบียบเทต่ากรับขผู้อกสาหนดทบียื่ทางกลต.และตลาดหลรักทรรัพยฑ์ฯระบหไวผู้

วาระทปีที่   7    พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทประจจาปปี   2562
     ตามพระราชบรัญญรัตชบรชษรัทมหาชนจสากรัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กสาหนดวต่า หผู้ามมชใหผู้บรชษรัทจต่ายเงชนหรถือทรรัพยฑ์ส ชน
อถืยื่นใดใหผู้แกต่กรรมการเวผู้นแตต่จต่ายเปป็นคต่าตอบแทนตามขผู้อบรังครับของบรชษรัท คถือ กรรมการมบีส ชทธชไดผู้รรับคต่าตอบแทนจากบรชษรัทในรผป
ของเงชนรางวรัล เบบีตั้ยประชหม บสาเหนป็จ โบนรัส หรถือผลประโยชนฑ์ตอบแทนในลรักษณะอถืยื่นๆ ตามขผู้อบรังครับหรถือตามทบียื่ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือ
หหผู้นพชจารณา ทรัตั้งนบีตั้ไมต่วต่าจะกสาหนดเปป็นจสานวนแนต่นอน หรถือกสาหนดเปป็นหลรักเกณฑฑ์ทบียื่จะใช ผู้ในการพชจารณาเปป็นคราวๆไป หรถือ
กสาหนดใหผู้มบีผลตลอดไปจนกวต่าจะมบีการเปลบียื่ยนแปลงกป็ไดผู้ และนอกจากนรัตั้นใหผู้กรรมการมบีส ชทธชไดผู้รรับเบบีตั้ยเลบีตั้ยงและสวรัสดชการตต่างๆ
ตามระเบบียบของบรชษรัท
     นโยบายการพชจารณาคต่าตอบแทนกรรมการบรชษรัทและผผผู้บรชหาร

คต่าตอบแทนกรรมการบรชษรัทและผผผู้บรชหาร : พชจารณาจากหนผู้าทบียื่ความรรับผชดชอบและผลงาน โดยตผู้องไดผู้รรับการอนหมรัตช
จากผผผู้ถถือหหผู้น คต่าตอบแทนดรังกลต่าวไดผู้คสานซงใหผู้สอดคลผู้องกรับประเภทและขนาดธหรกชจของบรชษรัท ตลาด และคผต่แขต่งขรัน และดผใหผู้
อยผต่ในระดรับทบียื่เหมาะสมเพบียงพอทบียื่จะจผงใจและรรักษากรรมการและผผผู้บรชหารทบียื่มบีคหณภาพไวผู้

ประเภทคต่าตอบแทน และวชธบีการจต่าย
- คต่าเบบีตั้ยประชหม และคต่าพาหนะ เพถืยื่อสะทผู้อนการทสางานของกรรมการในการปฏชบรัตชหนผู้าทบียื่เขผู้าประชหมอยต่างสมสยื่าเสมอ โดย

จต่ายกรับกรรมการทหกทต่านทบียื่เขผู้าประชหม สต่วนคต่าพาหนะจต่ายเมถืยื่อกรรมการตผู้องเดชนทางไปดผแลงานภายนอกองคฑ์กร และการสรัมมนา
เพถืยื่อเพชยื่มความรผผู้ เปป็นตผู้น

- คต่าตอบแทนประจสาปบี เพถืยื่อสะทผู้อนถซงหนผู้าทบียื่และความรรับผชดชอบของกรรมการ โดยจต่ายสสาหรรับกรรมการอชสระและ
กรรมการตรวจสอบ

- สสาหรรับผผผู้บรชหารจะไดผู้รรับคต่าตอบแทนรายเดถือนในรผปเงชนเดถือนซ ซยื่งครอบคลหมหนผู้าทบียื่และความรรับผชดชอบในฐานะผผผู้
บรชหาร
     คต่าตอบแทนกรรมการของบรชษรัททบียื่ผต่านมาจะเปป็น คต่าเบบีตั้ยประชหม คต่าตอบแทนประจสาปบี และคต่าพาหนะ (คต่าตอบแทนอถืยื่นๆ
ไมต่มบี) ซซยื่งในรอบ 3 ปบีมบีประวรัตชการจต่ายคต่าตอบแทนกรรมการ ดรังนบีตั้

ปบี วงเงชนทบียื่อนหมรัตช
(บาท)

คต่าตอบแทน
กรรมการ
บรชหาร

คต่าตอบแทน
กรรมการอชสระและ
กรรมการตรวจสอบ

รวม
(บาท)

คต่าตอบแทน
อถืยื่น

2559 3,500,000 870,000 1,990,000 2,860,000 ไมต่มบี
2560 4,500,000 840,000 1,905,000 2,745,000 ไมต่มบี

2561
วงเงชนงบประมาณ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไมต่มบี
คต่าตอบแทนใช ผู้จรชง 810,000 1,925,000 2,735,000 ไมต่มบี

2562
ขอเสนอวงเงชนงบประมาณเทต่าเดชม 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไมต่มบี

  คต่าตอบแทนกรรมการรายบหคคล บรชษรัทแสดงไวผู้แลผู้วในรายงานประจสาปบี หนผู้าทบียื่ 21 และในแบบ 56-1 หนผู้าทบียื่ 12 

          คณะกรรมการเหป็นวต่าทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรกสาหนดคต่าตอบแทนใหผู้แกต่คณะกรรมการเพถืยื่อเปป็นการตอบแทนคณะกรรมการ
ทบียื่บรชหารกชจการใหผู้บรชษรัท สสาหรรับปบี 2562 เสนอกสาหนดคต่าตอบแทนกรรมการบรชหารเปป็นวงเงชน 1,500,000 บาทและกรรมการ
อชสระเปป็นวงเงชน 3,000,000 บาท รวมเปป็น 4,500,000 บาท เทต่าปบีทบียื่ผต่านมา
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ขผู้อบษังคษับของบรริษษัทและหลษักเกณฑฑ์วริธปีปฏริบษัตริในการเขผู้ารญ่วมประชรม

1. การมอบฉรันทะใหผู้เขผู้ารต่วมประชหม
    ขผู้อบรังครับของบรชษรัท : ผผผู้ถถือหหผู้นอาจมอบฉรันทะใหผู้บหคคลอถืยื่นเขผู้าประชหมและออกเสบียงแทนตนในการประชหมกป็ไดผู้ หนรังสถือมอบฉรันทะ
จะตผู้องลงวรันทบียื่และลายมถือชถืยื่อของผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มอบฉรันทะและจะตผู้องเปป็นไปตามแบบทบียื่นายทะเบบียนกสาหนด หนรังส ถือมอบฉรันทะนบีตั้จะตผู้อง
มอบใหผู้แกต่ประธานกรรมการหรถือผผผู้ทบียื่ประธานกสาหนด ณ ทบียื่ประชหมกต่อนผผผู้รรับมอบฉรันทะเขผู้ารต่วมประชหม
    ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่ประสงคฑ์จะแตต่งตรัตั้งบหคคลอถืยื่นใดเขผู้ารต่วมประชหมและออกเส บียงแทนทต่าน โปรดกรอกขผู้อความใหผู้ถผกตผู้องสมบผรณฑ์ใน
หนรังสถือมอบฉรันทะตามแนบมาขผู้างทผู้าย และนสาสต่งตต่อเจผู้าหนผู้าทบียื่รรับลงทะเบบียนของบรชษรัทกต่อนเขผู้ารต่วมการประชหม 
  
   ทรัตั้งนบีตั้ทต่านสามารถมอบฉรันทะใหผู้กรรมการอชสระของบรชษรัททต่านใดทต่านหนซยื่งไดผู้ ดรังรายนามตต่อไปนบีตั้

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
รายชถืยื่อ/ทบียื่อยผต่ ตสาแหนต่ง อายห

ปบี
คหณวหฒชทาง
การศซกษา

การถถือ
หหผู้น

ประสบการณฑ์ทสางานในระยะ 5 ปบียผู้อนหลรัง
ชต่วงเวลา ตสาแหนต่ง บรชษรัท/ธหรกชจ

1.นายอสาพล *
  โหตระกชตยฑ์
92 ซอยมบีสหวรรณ 
ถนนสหขหมวชท 71 
กรหงเทพฯ 

-กรรมการอชสระ
-ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

89 ปรชญญาโท
บรชหาร
The Ohio State
University USA.

- 2542   -
ปรัจจหบรัน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

2.นายไพรชนทรฑ์ *
  วงษฑ์วรันทนบียฑ์
111/1 ซอย 13 
ถนนสหโขทรัย เขต
ดหสชต กรหงเทพฯ 

-กรรมการอชสระ
-กรรมการตรวจสอบ

81 ปรชญญาตรบี
พณ.บ./น.บ.
มธรรมศาสตรฑ์

- 2542  –
ปรัจจหบรัน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

3.นายสมชต
   หรรษา
102/1 ถนน
พรัฒนาการ 53 แขวง
สวนหลวง เขต
สวนหลวง กรหงเทพฯ 

-กรรมการอชสระ
-กรรมการตรวจสอบ

78 ปรชญญาโท
ฟชส ชคซฑ์
Ball State 
University
USA.

- 2542   -
ปรัจจหบรัน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

4.นายชรัยวรัฒนฑ์
   ดสารงมงคลกหล
289/4 เพอรฑ์เฟป็คพารฑ์
ค ชอยรต่มเกลผู้า  6/1
ถนนรต่มเกลผู้า  มบีนบหรบี
กทม. 15100

-กรรมการอชสระ
-ประธานกรรมการ
บรชหารความเสบียื่ยง

65 ปรชญญาโท 
Industrail and 
Systems 
Engineering
The Ohio State 
University, USA.

- 10/4/57
- ปรัจจหบรัน

2553-56

ตาม (2)

รองกรรมการ
(ดผู้านบรชหาร)

บมจ.สยาม
ภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

บมจ.ไทยออยลฑ์

 
 * กรรมการอชสระลสาดรับทบียื่   1   และ   2   รรับเสนอแตต่งตรัตั้งกลรับมาดสารงตสาแหนต่งในวาระของการประชหมครรัตั้งนบีตั้ *

2. เอกสารหรถือหลรักฐานแสดงความเปป็นผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้แทนของผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มบีส ชทธชเขผู้ารต่วมประชหม   
บหคคลธรรมดาทบียื่มบีสรัญชาตชไทย บหคคลธรรมดาชาวตต่างประเทศ

1. บรัตรประจสาตรัวประชาชน หรถือ
2. บรัตรขผู้าราชการ หรถือ
3. บรัตรพนรักงานรรัฐวชสาหกชจ หรถือ
4. ใบอนหญาตขรับขบียื่

หนผู้งสถือเดชนทาง

นชตชบหคคลทบียื่จดทะเบบียนในประเทศไทย นชตชบหคคลทบียื่จดทะเบบียนในตต่างประเทศ
1. หนรังสถือรรับรอง ออกใหผู้ไมต่เกชน 30 วรัน โดยกรม

พรัฒนาธหรกชจการคผู้ากระทรวงพาณชชยฑ์  และ
2. บรัตรประจสาตรัวหรถือหนรังสถือเดชนทาง(กรณบีเปป็นชาว

ตต่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มบีอสานาจทบียื่เขผู้า
ประชหมดผู้วยตนเอง

1. หนรังสถือรรับรองนชตชบหคคล และ
2. บรัตรประจสาตรัวหรถือหนรังสถือเดชนทาง(กรณบี

เปป็นชาวตต่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มบี
อสานาจทบียื่เขผู้าประชหมดผู้วยตนเอง

3. การลงทะเบบียนเขผู้ารต่วมประชหม
     เจผู้าหนผู้าทบียื่บรชษรัทจะเรชยื่มรรับลงทะเบบียนผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่จะเขผู้ารต่วมประชหมตรัตั้งแตต่เวลา 9:00 น.ของวรันทบียื่ประชหมเปป็นตผู้นไป

4. องคฑ์ประชหม
    ขผู้อบรังครับของบรชษรัท : ในการประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ตผู้องมบีผผผู้ถถือหหผู้นและผผผู้รรับมอบฉรันทะจากผผผู้ถถือหหผู้น (ถผู้ามบี) มาประชหมไมต่นผู้อยกวต่ายบียื่ส ชบหผู้า
คน หรถือไมต่นผู้อยกวต่ากซยื่งหนซยื่งของจสานวนผผผู้ถถือหหผู้นทรัตั้งหมด และไมต่วต่ากรณบีหนซยื่งกรณบีใดจะตผู้องมบีหหผู้นนรับรวมกรันไดผู้ไมต่นผู้อยกวต่ารผู้อยละหกส ชบ
(60%) ของจสานวนหหผู้นทบียื่จสาหนต่ายไดผู้ทรัตั้งหมดของบรชษรัท จซงจะเปป็นองคฑ์ประชหม

5. การออกเสบียงลงคะแนน
    ขผู้อบรังครับของบรชษรัท   :  ในการออกเสบียงลงคะแนนในทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ใหผู้หหผู้นหนซยื่งหหผู้นมบีเสบียงหนซยื่งเสบียง การออกเสบียงลงคะแนนใหผู้
กระทสาโดยเปชดเผย เวผู้นแตต่ผผผู้ถถือหหผู้นไมต่นผู้อยกวต่าหผู้าคนรผู้องขอและทบียื่ประชหมลงมตชใหผู้ลงคะแนนลรับกป็ใหผู้ลงคะแนนลรับ ส ต่วนวชธบีการออก
เสบียงลงคะแนนลรับนรัตั้นใหผู้เปป็นไปตามทบียื่ประธานในทบียื่ประชหมกสาหนด

หนผู้า 14



     
 มตชของทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นนรัตั้นใหผู้ประกอบดผู้วยคะแนนเสบียงดรังตต่อไปนบีตั้

1. ในกรณบีปกตช ใหผู้ถถือคะแนนเสบียงขผู้างมากของผผผู้ถถือหหผู้นซซยื่งมาประชหมและออกเสบียงลงคะแนน ถผู้ามบีคะแนนเสบียงเทต่ากรัน ใหผู้
ประธานในทบียื่ประชหมออกเสบียงเพชยื่มขซตั้นอบีกเสบียงหนซยื่งเปป็นเสบียงชบีตั้ขาด

2. ในกรณบีดรังตต่อไปนบีตั้ ใหผู้ถถือคะแนนเสบียงไมต่นผู้อยกวต่าสามในสบียื่ของจสานวนเสบียงทรัตั้งหมดของผผผู้ถถือหหผู้นซซยื่งมาประชหมและมบีส ชทธช
ออกเสบียงลงคะแนน
2.1 การขายหรถือโอนกชจการของบรชษรัททรัตั้งหมดหรถือบางสต่วนทบียื่สสาครัญใหผู้แกต่บหคคลอถืยื่น
2.2 การซถืตั้อหรถือรรับโอนกชจการของบรชษรัทอถืยื่นหรถือบรชษรัทเอกชนมาเปป็นของบรชษรัท
2.3 การทสา แกผู้ไข หรถือเลชกสรัญญาเกบียื่ยวกรับการใช ผู้เชต่ากชจการของบรชษรัททรัตั้งหมด หรถือบางสต่วนทบียื่สสาครัญ การมอบหมายใหผู้
บหคคลอถืยื่นเขผู้าจรัดการธหรกชจของบรชษรัทหรถือการรวมกชจการกรับบหคคลหรถือนชตชบหคคลอถืยื่นโดยมบีวรัตถหประสงคฑ์จะแบต่งกสาไร
ขาดทหนกรัน
2.4 การแกผู้ไขเพชยื่มเตชมหนรังสถือบรชคณหฑ์สนธชหรถือขผู้อบรังครับ
2.5 การเพชยื่มหรถือลดทหนของบรชษรัทหรถือการออกหหผู้นกผผู้
2.6 การควบหรถือเลชกบรชษรัท

** ในการประชหมผผผู้ถถือหหผู้นของบรชษรัท : ในวาระทบียื่มบีการออกเสบียงลงคะแนน เพถืยื่อความสะดวกและรวดเรป็วบรชษรัทจะขอเกป็บบรัตรลงคะแนน
เฉพาะการงดออกเสบียงและการไมต่เหป็นดผู้วยเทต่านรัตั้น และหรักยอดคะแนนงดออกเสบียงและไมต่เหป็นดผู้วยออกจากคะแนนทรัตั้งหมดตาม
จสานวนหหผู้นทบียื่เขผู้ารต่วมประชหม ถถือเปป็นคะแนนทบียื่เหป็นดผู้วย  ยกเวผู้นถผู้ามบีวาระการแตต่งตรัตั้งกรรมการใหมต่จะขอเกป็บบรัตรลงคะแนนทหกความเหป็น
โดยปฏชบรัตชเทต่าเทบียมกรันทรัตั้งผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาดผู้วยตรัวเองและผผผู้รรับมอบอสานาจทบียื่มาแทนผผผู้ถถือหหผู้น

6. การจต่ายเงชนปรันผล
ขผู้อบรังครับของบรชษรัท   : หผู้ามมชใหผู้บรชษรัทจต่ายเงชนปรันผลจากเงชนประเภทอถืยื่นนอกจากเงชนกสาไร ในกรณบีทบียื่บรชษรัทยรังมบียอดขาดทหน
สะสมอยผต่ หผู้ามมชใหผู้ประกาศจต่ายเงชนปรันผล เงชนปรันผลนรัตั้นใหผู้แบต่งตามจสานวนหหผู้น ๆละเทต่า ๆกรัน โดยการจต่ายเงชนปรันผลจะตผู้องไดผู้
รรับอนหมรัตชจากทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นกต่อน
       คณะกรรมการอาจจต่ายเงชนปรันผลระหวต่างกาลใหผู้แกต่ผผผู้ถถือหหผู้นไดผู้เปป็นครรัตั้งคราว ในเมถืยื่อเหป็นวต่าบรชษรัทมบีผลกสาไรสมควรพอทบียื่
จะทสาเชต่นนรัตั้นไดผู้ และเมถืยื่อไดผู้จต่ายเงชนปรันผลระหวต่างกาลแลผู้วใหผู้รายงานใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นในคราวตต่อไปทราบ
        การจต่ายเงชนปรันผลใหผู้กระทสาภายใน 1 เดถือน นรับแตต่วรันทบียื่ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น หรถือวรันทบียื่คณะกรรมการลงมตชแลผู้วแตต่กรณบี

 7. คณะกรรมการ
ขผู้อบรังครับของบรชษรัท   :   คหณสมบรัตช และ การสรรหา   : 
1. คณะกรรมการของบรชษรัทประกอบดผู้วยกรรมการจสานวนไมต่นผู้อยกวต่า 5 คน และกรรมการไมต่นผู้อยกวต่ากซยื่งหนซยื่งของจสานวน
กรรมการทรัตั้งหมดนรัตั้นตผู้องมบีถชยื่นทบียื่อยผต่ในราชอาณาจรักร โดยกรรมการของบรชษรัทจะตผู้องเปป็นผผผู้มบีคหณสมบรัตชตามทบียื่กฎหมายกสาหนด
        กรรมการของบรชษรัท จะตผู้องเปป็นผผผู้มบีคหณสมบรัตชครบตามมาตรา 68 แหต่งพระราชบรัญญรัตชบรชษรัทมหาชน พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกสากรับหลรักทรรัพยฑ์และตลาดหลรักทรรัพยฑ์เรถืยื่องหลรักเกณฑฑ์ เงถืยื่อนไข และวชธบีการในการขออนหญาต
เสนอขายหหผู้นทบียื่ออกใหมต่และการอนหญาต ฉบรับลงวรันทบียื่ 18 พฤษภาคม 2535
         กรรมการอชสระ ตผู้องเปป็นผผผู้ทรงคหณวหฒชและเปป็นบหคคลภายนอก ไมต่มบีสต่วนรต่วมในการบรชหารงาน ไมต่เปป็นผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่
หรถือถถือหหผู้นเกชนกวต่ารผู้อยละ 1 ไมต่ไดผู้เปป็นลผกจผู้างหรถือพนรักงานทบียื่ไดผู้รรับเงชนเดถือน รวมทรัตั้งไมต่ใชต่เปป็นผผผู้ทบียื่เกบียื่ยวขผู้องหรถือญาตชสนชทของ
ผผผู้บรชหารหรถือผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่ของบรชษรัท,บรชษรัทในเครถือ,บรชษรัทรต่วม,บรชษรัททบียื่เกบียื่ยวขผู้อง มบีความเปป็นอชสระ และ 2 ใน 3 ทต่านมบี
ความรผผู้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงชน ซซยื่งเทบียบเทต่ากรับขผู้อกสาหนดทบียื่ทางกลต.และตลาดหลรักทรรัพยฑ์ฯระบหไวผู้

           2. ใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นเปป็นผผผู้แตต่งตรัตั้งกรรมการโดยใช ผู้เสบียงขผู้างมากตามหลรักเกณฑฑ์และวชธบีการดรังตต่อไปนบีตั้
     2.1 ผผผู้ถถือหหผู้นคนหนซยื่ง ๆ จะมบีคะแนนเสบียงหนซยื่งหหผู้นตต่อหนซยื่งเสบียง
     2.2 ผผผู้ถถือหหผู้นคนหนซยื่ง ๆ จะใช ผู้คะแนนเสบียงทบียื่ตนมบีอยผต่ทรัตั้งหมดตาม 2.1 เพถืยื่อใช ผู้เลถือกบหคคลคนเดบียวหรถือหลายคนเปป็น
           กรรมการกป็ไดผู้ แตต่จะแบต่งคะแนนเสบียงใหผู้แกต่กรรมการคนใดมากหรถือนผู้อยกวต่ากรรมการคนอถืยื่น ๆ ไมต่ไดผู้
     2.3 บหคคลซซยื่งไดผู้รรับคะแนนเสบียงสผงสหดตามลสาดรับจะไดผู้รรับแตต่งตรัตั้งใหผู้เปป็นกรรมการเทต่ากรับจสานวนกรรมการทบียื่จะพซงมบีหรถือ
          จะพซงเลถือกตรัตั้งในครรัตั้งนรัตั้น ในกรณบีทบียื่บหคคลซซยื่งไดผู้รรับการเลถือกตรัตั้งในลสาดรับถรัดลงมามบีคะแนนเสบียงเทต่ากรันเกชนจสานวนทบียื่
          จะพซงมบีหรถือจะพซงเลถือกตรัตั้งในครรัตั้งนรัตั้น ใหผู้ประธานเปป็นผผผู้ออกเสบียงชบีตั้ขาด
3. ในการประชหมสามรัญประจสาปบีทหกครรัตั้ง กรรมการจสานวนหนซยื่งในสามจะตผู้องออกจากตสาแหนต่ง และถผู้าจสานวนกรรมการจะแบต่ง
    ออก ใหผู้ตรงเปป็นสามสต่วนไมต่ไดผู้แลผู้ว ใหผู้กรรมการในจสานวนใกลผู้ทบียื่สหดกรับสต่วนหนซยื่งในสามออกจากตสาแหนต่ง ทรัตั้งนบีตั้ กรรมการ 
    ทบียื่ออกตามวาระนรัตั้นๆ อาจถผกเลถือกเขผู้ามาดสารงตสาแหนต่งใหมต่ไดผู้

            4. กรรมการมบีสชทธชไดผู้รรับคต่าตอบแทนจากบรชษรัทในรผปของเงชนรางวรัล เบบีตั้ยประชหม บสาเหนป็จ โบนรัส หรถือผลประโยชนฑ์ ตอบแทน
ในลรักษณะอถืยื่นๆ ตามขผู้อบรังครับหรถือตามทบียื่ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นพชจารณา ทรัตั้งนบีตั้ไมต่วต่าจะกสาหนดเปป็นจสานวนแนต่นอน หรถือกสาหนด
เปป็นหลรักเกณฑฑ์ทบียื่จะใช ผู้ในการพชจารณาเปป็นคราวๆไป หรถือกสาหนดใหผู้มบีผลตลอดไปจนกวต่าจะมบีการเปลบียื่ยนแปลงกป็ไดผู้ และ
นอกจากนรัตั้นใหผู้กรรมการมบีสชทธชไดผู้รรับเบบีตั้ยเลบีตั้ยงและสวรัสดชการตต่างๆตามระเบบียบของบรชษรัท

            5. ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอาจลงมตชใหผู้กรรมการคนใดออกจากตสาแหนต่งกต่อนถซงกสาหนดตามวาระไดผู้ดผู้วยคะแนนเส บียงไมต่นผู้อยกวต่า
สามในสบียื่ของจสานวนผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาประชหมและมบีส ชทธชออกเสบียง และมบีหหผู้นนรับรวมกรันไดผู้ไมต่นผู้อยกวต่ากซยื่งหนซยื่งของจสานวนหหผู้นทบียื่
ถถือโดยผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาประชหมและมบีส ชทธชออกเสบียง

หนผู้า 15 



แผนทปีที่แสดงทปีที่ตษัรั้งสถานทปีที่จษัดประชรม

 



                                                                                                                              (ปริดอากรแสตมปฑ์ 20 บาท)
                             บรริษษัทจษัดเตรปียมใหผู้

หนษังสสอมอบฉษันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

                                เขบียนทบียื่                              
เลขทะเบบียนผผผู้ถถือหหผู้น ___________          Written at
Shareholders register no.

           วรันทบียื่          เดถือน                พ.ศ.    
          Date               Month  Year

(1) ขผู้าพเจผู้า ___________________________________________________  สรัญชาตช_____________________
     I/We                nationality         
     อยผต่บผู้านเลขทบียื่ ___________________________________________________________________
     Address

(2) เปป็นผผผู้ถถือหหผู้นของ บรชษรัท สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป จสากรัด (มหาชน) (“บรชษรัท”) 
      being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)

      โดยถถือหหผู้นสามรัญจสานวนทรัตั้งส ชตั้นรวม ___________________ หหผู้นและออกเสบียงลงคะแนนไดผู้ __________________ เสบียง 
      Holding the ordinary share total amount of     shares and have the right to vote equal to                 votes
 
(3) ขอมอบฉรันทะใหผู้                                                 อายห                     ปบี         อยผต่บผู้านเลขทบียื่                      
     Hereby appoint age        years ,  residing at

ถนน                                ตสาบล/แขวง                                              อสาเภอ/เขต                             
Road Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet
  

จรังหวรัด                                                รหรัสไปรษณบียฑ์                                              หรถือ
Province    Postal Code or

      มอบฉรันทะใหผู้กรรมการอชสระ

 ชถืยื่อ____________________________________________________________________________
     Appoint  independent director name   

เปป็นผผผู้แทนของขผู้าพเจผู้าเพถืยื่อเขผู้ารต่วมประชหมและออกเสบียงลงคะแนนในทบียื่ประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจสาปบี 2562 ในวรันทบียื่ 22 เมษายน 2562 เวลา
10:30 น. ณ หผู้องราชดสาเนชน โรงแรมรอยรัลปรชนซฑ์เซส เลขทบียื่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2019 on 
April 22,2019 at 10:30 o’clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel , No. 269 Larnluang Road, Pomprab 
Bangkok.

(4) จสานวนคะแนนเสบียงทบียื่ขผู้าพเจผู้าไดผู้มอบฉรันทะใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะในการเขผู้ารต่วมประชหมและออกเส บียงลงคะแนนในครรัตั้งนบีตั้ ดรังนบีตั้
    The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as 
follows:

□ เทต่ากรับจสานวนหหผู้นทรัตั้งส ชตั้นทบียื่ขผู้าพเจผู้าถถือและมบีส ชทธชออกเสบียงลงคะแนนไดผู้ตามขผู้อ (2)
     equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2)

□ บางสต่วน คถือ □ หหผู้นสามรัญ                               หหผู้น และมบีส ชทธชออกเสบียงลงคะแนนไดผู้                                     เสบียง
      Partial            ordinary share shares and have the right to vote                     votes

                 รวมสชทธชออกเสบียงลงคะแนนทรัตั้งหมด                                                                        เสบียง
      Totaling              votes 

(5) ขผู้าพเจผู้าขอมอบฉรันทะใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะออกเสบียงลงคะแนนแทนขผู้าพเจผู้าในการประชหมครรัตั้งนบีตั้ ดรังนบีตั้
      In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

□  (ก) ใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะมบีส ชทธชพชจารณาและลงมตชแทนขผู้าพเจผู้าไดผู้ทหกประการตามทบียื่เหป็นสมควร
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□   (ข) ใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะออกเสบียงลงคะแนนตามความประสงคฑ์ของขผู้าพเจผู้า ดรังนบีตั้
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระทปีที่   1 พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้นประจจาปปี 2561
Agenda Item 1 To consider  and approve the Minutes  of  the Annual  Ordinary General  Meeting of  the

Shareholders for the year 2018.

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes
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วาระทปีที่   3  พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จ ประจจาปปี 2561 ส ริรั้นสรด ณ วษันทปีที่ 31
ธษันวาคม 2561

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and 
Statement of comprehensive income for the fiscal year 2018 ending December 31, 2018.

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

วาระทปีที่   4 พริจารณาอนรมษัตริการจญ่ายเงรินปษันผลประจจาปปี 2561
Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2018.

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

วาระทปีที่   5  พริจารณาแตญ่งตษัรั้งผผผู้สอบบษัญชปีและกจาหนดคญ่าสอบบษัญชปีบรริษษัทประจจาปปี 2562
Agenda Item 5 To  consider  and  approve  the  appointment  of  the  Company's  auditors  and  fixing  the

auditor’s remuneration for the fiscal year 2019.

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

วาระทปีที่   6 พริจารณาเลสอกตษัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่พผู้นจากตจาแหนญ่งตามวาระ
Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.

6.1 นายไพรชนทรฑ์ วงษฑ์วรันทนบียฑ์
Mr.Pairin Wongwantanee□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 

    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes
6.2 นายอสาพล โหตระกชตยฑ์

Mr.Ampol Hotrakitya□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

6.3 นายมหข โรจตระการ
Mr.Muk Rotrakarn□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 

    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

วาระทปีที่   7 พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการประจจาปปี 2562
Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2019.

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

(6) คสาแถลงหรถือเอกสารหลรักฐานอถืยื่น ๆ (ถผู้ามบี) ของผผผู้รรับมอบฉรันทะ                                                                         
     Other statements or evidences (if any) of the proxy
(7) ในกรณบีทบียื่ขผู้าพเจผู้าไมต่ไดผู้ระบหความประสงคฑ์ในการออกเสบียงลงคะแนนในวาระใดไวผู้ หรถือระบหไวผู้ไมต่ชรัดเจน หรถือในกรณบีทบียื่ทบียื่ประชหมมบีการ
พชจารณาหรถือลงมตชในเรถืยื่องใดนอกเหนถือจากเรถืยื่องทบียื่ระบหไวผู้ขผู้างตผู้น รวมถซงกรณบีทบียื่มบีการแกผู้ไขเปลบียื่ยนแปลงหรถือเพชยื่มเตชมขผู้อเทป็จจรชงประการใด 
ใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะมบีส ชทธชพชจารณาและลงมตชแทนขผู้าพเจผู้าไดผู้ทหกประการตามทบียื่เหป็นสมควร
      In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting 
considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment 
or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem 
appropriate in all respects.
     กชจการใดทบียื่ผผผู้รรับมอบฉรันทะไดผู้กระทสาไปในการประชหมนรัตั้น ใหผู้ถถือเสมถือนวต่าขผู้าพเจผู้าไดผู้กระทสาเองทหกประการ
     Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed                                                          ผผผู้มอบฉรันทะ/Grantor
                                                       (                                 )

ลงนาม/Signed                                                        ผผผู้รรับมอบฉรันทะ/Proxy
                                                       (                           )
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หมายเหตร  /Remarks
1. ผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มอบฉรันทะจะตผู้องมอบฉรันทะใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะเพบียงรายเดบียวเปป็นผผผู้เขผู้าประชหมและออกเส บียงลงคะแนน ไมต่สามารถแบต่งแยกจสานวนหหผู้นใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะหลาย

คนเพถืยื่อแยกการลงคะแนนเสบียงไดผู้
       The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 
       many proxies for splitting votes.
2. ผผผู้ถถือหหผู้นจะมอบฉรันทะเทต่ากรับจสานวนหหผู้นทบียื่ระบหไวผู้ในขผู้อ (2) หรถือจะมอบฉรันทะเพบียงบางสต่วนนผู้อยกวต่าจสานวนทบียื่ระบหไวผู้ในขผู้อ (2) กป็ไดผู้
       The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those 
       specified in Clause (2) to the proxy.
3. ผผผู้รรับมอบฉรันทะสามารถแยกลงคะแนนเสบียงไดผู้ ทรัตั้งนบีตั้หากขผู้อความทบียื่ระบหมบีจสานวนเกชนกวต่าทบียื่ระบหไวผู้ขผู้างตผู้นกป็สามารถระบหเพชยื่มเตชมไดผู้ใน  ใบประจสาตต่อแบบหนรังส ถือมอบฉรันทะ

ตามแนบ
        The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of  the  proxy  form. 
4. วาระเลถือกตรัตั้งกรรมการสามารถเลถือกตรัตั้งกรรมการทรัตั้งชหดหรถือเลถือกตรัตั้งกรรมการบางราย ทรัตั้งนบีตั้ ขผู้อบรังครับบรชษรัทกสาหนดไวผู้วต่าในการเลถือกตรัตั้งกรรมการบางรายตามวาระทบียื่ 6 ขผู้าง

ตผู้น ผผผู้ถถือหหผู้นจะแบต่งคะแนนเสบียงแกต่ผผผู้หนซยื่งผผผู้ใดมากหรถือนผู้อยเพบียงใดไมต่ไดผู้ กลต่าวคถือ ผผผู้ถถือหหผู้นตผู้องแบต่งคะแนนเสบียงทบียื่มบีส ชทธชออกเสบียง เลถือกตรัตั้งกรรมการแตต่ละรายในจสานวน
ทบียื่เทต่าๆกรัน

       For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.  While the Company’s Articles of Association specify 
       that the shareholder may not allot his/her votes to elect any directors under Agenda 6 above unequally.  In other words, the shareholder must divide 
       the votes equally to each director he/she wishes to vote for.
5. กรณบีหากมบีขผู้อกสาหนดหรถือขผู้อบรังครับใดกสาหนดใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะตผู้องแถลงหรถือแสดงเอกสารหลรักฐานอถืยื่นใด เชต่น กรณบีผผผู้รรับมอบฉรันทะเปป็นผผผู้มบีสต่วนไดผู้เสบียในกชจการเรถืยื่องใดทบียื่ไดผู้

เขผู้ารต่วมประชหมและออกเสบียงลงคะแนนกป็สามารถแถลงหรถือแสดงเอกสารหลรักฐานโดยระบหไวผู้ในขผู้อ (6)   
       If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in 
       any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (6).

เ  อกสารหรสอหลษักฐานแสดงความเปบ็นผผผู้ถสอหรผู้นหรสอผผผู้แทนของผผผู้ถสอหรผู้นทปีที่มปีส ริทธริเขผู้ารญ่วมประชรม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend the Meeting
1. บรคคลธรรมดา  / Natural person

1.1 ผผผู้ถสอหรผู้นทปีที่มปีส ษัญชาตริไทย/ Thai nationality
(1) บรัตรประจสาตรัวของผผผู้ถถือหหผู้น (บรัตรประจสาตรัวประชาชน หรถือบรัตรขผู้าราชการ หรถือบรัตรพนรักงานรรัฐวชสาหกชจ)

identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise
officer); or

(2) ในกรณบีมอบฉรันทะ สสาเนาบรัตรประจสาตรัวของผผผู้มอบอสานาจ และ บรัตรประจสาตรัวหรถือหนรังสถือเดชนทาง (กรณบีเปป็นชาวตต่างประเทศ) 
 ของผผผู้รรับมอบอสานาจ
in case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผผผู้ถสอหรผู้นชาวตญ่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนรังสถือเดชนทางของผผผู้ถถือหหผู้น

passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณบีมอบฉรันทะ สสาเนาหนรังสถือเดชนทางของผผผู้มอบอสานาจ และบรัตรประจสาตรัวหรถือหนรังสถือเดชนทาง (กรณบีเปป็นชาวตต่างประเทศ) ของผผผู้รรับมอบอสานาจ

in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of  the proxy.
2. นริตริบรคคล  / Juristic person

2.1 นริตริบรคคลทปีที่จดทะเบปียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนรังสถือรรับรองนชตชบหคคล ออกใหผู้ไมต่เกชน 30 วรัน โดยกรมทะเบบียนการคผู้า กระทรวงพาณชชยฑ์ 

corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
(ข) บรัตรประจสาตรัวหรถือหนรังสถือเดชนทาง (กรณบีเปป็นชาวตต่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มบีอสานาจทบียื่ไดผู้ลงนามในหนรังสถือมอบฉรันทะพรผู้อมบรัตรประจสาตรัวหรถือ

หนรังสถือเดชนทาง (กรณบีเปป็นชาวตต่างประเทศ) ของผผผู้รรับมอบฉรันทะ
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card
or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นริตริบรคคลทปีที่จดทะเบปียนในตญ่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนรังสถือรรับรองนชตชบหคคล

corporate affidavit; and
(ข) บรัตรประจสาตรัวหรถือหนรังสถือเดชนทาง (กรณบีเปป็นชาวตต่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มบีอสานาจทบียื่ไดผู้ลงนามในหนรังสถือมอบฉรันทะพรผู้อมบรัตรประจสาตรัวหรถือ

หนรังสถือเดชนทาง (กรณบีเปป็นชาวตต่างประเทศ) ของผผผู้รรับมอบฉรันทะ
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card
or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณบีของสสาเนาเอกสารจะตผู้องมบีการรรับรองสสาเนาถผกตผู้อง และหากเปป็นเอกสารทบียื่จรัดทสาขซตั้นในตต่างประเทศ ควรมบีการรรับรองลายมถือช ถืยื่อโดยโนตารบีพรับบลชค
A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such

documents or evidence should be notarized by a notary public.
ผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้รรับมอบฉรันทะสามารถลงทะเบบียน และยถืยื่นเอกสารหรถือหลรักฐานเพถืยื่อการตรวจสอบ ณ สถานทบียื่ประชหมไดผู้ตรัตั้งแตต่ เวลา 09.00 น. ของวรันทบียื่ 22 เมษายน 

2562 เปป็นตผู้นไป
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 09.00 o’clock on April 

22, 2019.
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ใบประจจาตญ่อแบบหนษังส สอมอบฉษันทะ
Supplemental Proxy Form

     การมอบฉรันทะในฐานะเปป็นผผผู้ถถือหหผู้นของ บรชษรัท สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป จสากรัด (มหาชน)
     The proxy is granted by a shareholder of Siam  Pan Group Public Company Limited.

     ในการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจสาปบี 2562 ในวรันทบียื่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ หผู้องราชดสาเนชน โรงแรมรอยรัลปรชนซฑ์เซส
เลขทบียื่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ 
      For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2019 on April 22, 2019 at 10.30 o’clock at the 
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

 
                                                  

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

     ขผู้าพเจผู้าขอรรับรองวต่า รายการในใบประจสาตต่อหนรังสถือมอบฉรันทะถผกตผู้องบรชบผรณฑ์และเปป็นความจรชงทหกประการ
     I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

                                   ลงนาม/ Signed ผผผู้มอบฉรันทะ/ Grantor
(                                                          )

                                           วรันทบียื่/ Date

                                   ลงนาม/ Signed ผผผู้รรับมอบฉรันทะ/ Proxy
(                                                           )

                                           วรันทบียื่/ Date
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–

แบบฟอรฑ์ม ความตผู้องการรายงานประจจาปปีแบบรผปเลญ่ม และการสญ่งคจาถามลญ่วงหนผู้า 
สสาหรรับการประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ประจสาปบี 2562

Propose in advance : Book of Annual Report & the question form
for AGM 2019

กรหณาสต่งเอกสารกลรับภายในวรันทบียื่    12   เมษายน   2562
Please propose before April 12, 2019

(1) ขผู้าพเจผู้า ___________________________________________________  สรัญชาตช_____________________
    
     I/We                nationality         
     อยผต่บผู้านเลขทบียื่ ___________________________________________________________________________
     Address

___________________________________________________________________________

(2) เปป็นผผผู้ถถือหหผู้นของ บรชษรัท สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป จสากรัด (มหาชน) (“บรชษรัท”) 
      being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)

      โดยถถือหหผู้นสามรัญจสานวนทรัตั้งส ชตั้นรวม ___________________ หหผู้นและออกเสบียงลงคะแนนไดผู้ __________________ เสบียง 
      Holding the ordinary share total amount of     shares and have the right to vote equal to                 votes

(3) □ ขผู้าพเจผู้าตผู้องการรายงานประจสาปบีแบบรผปเลต่ม  
           I would like to receive a book of Annual Report 

(4) ขผู้าพเจผู้ามบีความประสงคฑ์เสนอคสาถามลต่วงหนผู้า ดรังตต่อไปนบีตั้
      I would like to propose in advance the question for AGM :

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................

                                               ลงชถืยื่อ/Signed ........................................................ 

      (......................................................) 

      วรันทบี/Date.......................................

ผผผู้ประสานงาน   / Contact Person

คหณสหทธชรรัตนฑ์ วรรณรรัตนฑ์ (เลขานหการบรชษรัท)
บรชษรัท สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป จสากรัด (มหาชน)
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสบียื่แยกมหานาค
เขตดหส ชต  กรหงเทพฯ 10300                        หรถือ

     Mrs. Suthirat Wannarat ( Company Secretary)
  Siam Pan Group Public Co.; Ltd.
  488 Nakornsawan Road, Si-Yak Mahanak,
  Dusit, Bangkok 10300                               or

โทรสาร : คหณสหทธชรรัตนฑ์ วรรณรรัตนฑ์ 
0-2975-2789                                         หรถือ

  Fax : Mrs. Suthirat Wannarat
     0-2975-2789                                            or

e-mail address : suthirat@siampangroup.com

   


