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The Invitation of 
The 2017 Annual General Shareholders' Meeting

น�ดประช�มในว�นพ�ธท=R 29 ม=นาคม 2560 เวลา 10:30 น.
ณ ห;องราชด�าเน�น โรงแรมรอย�ลปร�นซ�เซส  269 ถนนหลานหลวง กร�งเทพฯ 

โทรศ �พท� (662) 0-2281-3088

March 29, 2017 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

สน�บสน�น “ การงดแจกของช�าร8วย ” ร8วมก�บสมาคมส8งเสร�มผ:;ลงท�นไทย

* ผ��ถ�อห
�นหร�อผ��รบมอบฉนทะสามารถลงทะเบ�ยนและย��นเอกสารหร�อหลกฐานเพ��อการตรวจสอบ ณ สถานท��ประช
มได�ต(งแต) เวลา 
09.00 น. ของวนท�� 29 ม�นาคม 2560 เป2นต�นไป
* 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 29 Marck 2017.
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Invitation AGM

February 22, 2017.
Subject : Invitation to 2017 Annual General Shareholders’ Meeting
To        : Shareholders

Attachment :
1. 2016 Annual Report CD
2. Proxy Form B
3. Propose in advance for Book of Annual Report & the question form

       The Board of  Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2017 shall be held at 10:30 a.m. on 
March 29, 2017 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 1/2016 the Ordinary general meeting of shareholders.
                         Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2016. 
           Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the

      year 2016.
                            Board Resolution : The Board's report for the year 2016 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, 2016. 
                           Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of 
                            comprehensive income  for the year ended December 31, 2016 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
                           2016 will be Baht 0.80 per share. Previously, SPG had paid the first half 2016 interim dividend
                            Baht 0.35 per share and paid on September 9, 2016. Therefore, SPG will pay the second half 
                            2016 dividend of Baht 0.45 per share from cumulative profit subject to 20% corporate income 
                            tax. The second half 2016 dividend will be payable on April 26, 2017.
          Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2017.
                           Board Resolution : Recommend at the AGM to appoint KPMG Phoomchai Audit  Ltd.
                           By Ms.Napaporn Sathitthammaporn CPA Registration No.7494 or Ms.Sureerat Thongarunsang 

      CPA Registration No.4409  or Ms.Pornthip Rimdusit CPA Registration No.5565 to be the 
      Company's Auditor for the year 2017  ,
      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. Addisorn Rotrakarn, Mr. Samit Hunsa, Miss Dusadee Rotrakarn  and 
                 Mr.Chaiwat Damrongmongkolgul

          Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2017.
                            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  February  27,  2017,  and  the  Closing  Date  of  the  share  register  book,  in 

accordance with Section 225 of the SEC ACT will be on February 28, 2017, 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.   
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วาระท=R   1    พ�จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ:;ถ2อห�;น คร�iงท=R   1/2559  
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วาระท=R   2    พ�จารณาร�บทราบรายงานของคณะกรรมการเก=Rยวก�บผลการด�าเน�นงานประจ�าป=   2559  
     รายงานของคณะกรรมการเก��ยวกบผลการดSาเนOนงานประจSาป� 2559 และรายงานข�อม�ลอ��นในรอบป� 2559 น(นบรOษทได�จด
ไว�ในรายงานประจSาป� 2559 ซx�งจะได�จดส)งให�ผ��ถ�อห
�นท
กท)านมาพร�อมกบจดหมายน�( สร
ปสาระสSาคญเพ��อทราบ ได�ดงน�( 
 

งบการเงOนรวม  (ล�านบาท)
Consolidated financial statements (million baht)

2559
2016

2558
2015

2557
2014

Current Ratio (times) 10.71 12.50 10.95
Quick Ratio (times) 7.01 9.18 6.50
เงOนสด เงOนลงท
นช�วคราวและเงOนฝากประจSา
Cash Current investments & Fixed deposit

2,050 2,810 2,156

เงOนปนผล (บาทต)อห
�น)
Dividend per share (Baht per share)

0.80* 0.70 0.70

อตราเงOนปนผลต)อกSาไร
Dividend Rate

48.78% 49.50% 54.48%

สOนค�าคงเหล�อ
Inventories 

1,069 989 1,451

ท��ดOน อาคารและอ
ปกรณ�
Property , plant and equipment

1,814 797 777

สOนทรพยeรวม
Total assets

5,045 4,734 4,634

หน�(ส Oนรวม
Total liabilities

356 373 402

ส)วนของผ��ถ�อห
�น
Equity attributable to owners of the Company

4,657 4,331 4,203

รายได�จากการขาย
Revenue from sale of goods and rendering of services

3,275 3,388 3,490

Growth Rate -3.32% -2.93% -4.19%
รายได�รวม
Total income

3,330 3,457 3,569

ต�นท
นขาย
Cost of sale of goods and rendering of services

2,175 2,413 2,603

กSาไรข(นต�น
Gross profit margin

1,100 975 887

อตรากSาไรข(นต�น
Gross profit margin rate

33.59% 28.77% 25.42%

กSาไรส)วนท��เป2นของผ��ถ�อห
�นของบรOษท
Profit for Owners of the Company 

564 488 443

อตรากSาไรส)วนท��เป2นของผ��ถ�อห
�นของบรOษท
Profit for Owners of the Company rate

16.94% 14.11% 12.42%

กSาไรส)วนท��เป2นของผ��ถ�อห
�น (บาทต)อห
�น)
Basic earning per share (Baht per share)

1.64 1.41 1.28

ม�ลค)าตามบญช� (บาทต)อห
�น)
Book value (Baht per share)

13.50 12.55 12.18

          *บรOษทจ)ายเงOนปนผลระหว)างกาลแล�ว 0.35 บาท ส)วนท��เหล�อรอท��ประช
มผ��ถ�อห
�นพOจารณา
            SPG had paid the first half 2016 interim dividend Baht 0.35, the second half will consider by AGM.
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สร
ปงบการเงOนรวม และ งบการเงOนเฉพาะบรOษท   (  ตรวจสอบแล�ว  ) 3   ป�ท��ผ)านมา  

งบด
ล งบการเงOนรวม งบการเงOนเฉพาะบรOษท
2559 2558 2557 2559 2558 2557

สOนทรพยeหม
นเว�ยน :
เงOนสด/รายการเท�ยบเท)าเงOนสด 256,120 237,555 310,997 109,821 82,419 156,402
เงOนลงท
นช�วคราว+
เงOนฝากประจSา 1,793,560 2,572,716 1,845,489 719,608 1,266,804 1,223,919
ล�กหน�(การค�าและต�วเงOนรบ 53,443 68,504 101,383 14,935 18,404 28,446
สOนค�าคงเหล�อ 1,068,656 989,299 1,450,636 119,236 123,247 149,317

รวมสOนทรพยeหม
นเว�ยน 3,211,723 3,922,614 3,800,938 974,514 1,507,691 1,587,747
สOนทรพยeไม)หม
นเว�ยน :
ท��ดOนอาคารและอ
ปกรณeส
ทธO 1,814,298 796,859 776,627 1,389,062 314,266 251,586

รวมสOนทรพยeไม)หม
นเว�ยน 1,833,723 812,039 833,550 1,582,762 502,855 450,310
รวมสOนทรพยe 5,045,446 4,734,654 4,634,488 2,557,275 2,010,546 2,038,058

หน�(ส Oนหม
นเว�ยน :
รวมหน�(ส Oนหม
นเว�ยน 299,832 313,699 347,257 221,359 249,618 229,117

รวมหน�(ส Oนไม)หม
นเว�ยน 56,547 59,312 54,864 39,984 39,698 37,097
รวมหน�(ส Oน 356,379 373,011 402,122 261,343 289,316 266,214

ส)วนของผ��ถ�อห
�น :
ท
นจดทะเบ�ยนเร�ยกชSาระแล�ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
ส)วนเกOนม�ลค)าห
�น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
กSาไรสะสมยงไม)ได�จดสรร 3,980,135 3,654,627 3,526,172 1,619,132 1,044,430 1,095,044
  รวมส)วนของผ��ถ�อห
�น 4,689,067 4,361,642 4,232,367 2,295,932 1,721,230 1,771,844

งบกSาไรขาดท
น งบการเงOนรวม งบการเงOนเฉพาะบรOษท
2559 2558 2557 2559 2558 2557

รายได� :
รายได�จากการขาย/ให�บรOการ 3,274,988 3,387,583 3,489,861 1,868,396 1,836,731 1,950,967

รวมรายได� 3,329,823 3,456,880 3,569,260 2,492,166 2,052,507 2,171,668
ค)าใช �จ)าย :
ต�นท
นขาย/ให�บรOการ 2,175,040 2,412,889 2,602,903 1,227,215 1,331,188 1,483,594
ค)าใช �จ)ายในการขาย 130,857 127,315 113,074 107,817 104,294 90,042
ค)าใช �จ)ายในการบรOหาร 314,662 303,511 294,956 261,838 250,815 238,564

รวมค)าใช �จ)าย 2,620,820 2,843,963 3,011,494 1,598,002 1,686,298 1,812,200
กSาไรก)อนภาษ� 709,002 612,917 557,766 894,164 366,209 359,468
กSาไรท��เป2นของผ��ถ�อห
�น 564,139 487,848 443,254 815,872 311,503 307,798
กSาไรต)อห
�น (บาท) 1.64 1.41 1.28 2.36 0.90 0.89

งบกระแสเงOนสด
ได�มา (ใช �ไป)

งบการเงOนรวม งบการเงOนเฉพาะบรOษท
2559 2558 2557 2559 2558 2557

เงOนสดส
ทธOจากกOจกรรมดSาเนOน
งาน 563,154 1,049,496 348,942 303,393 289,898 164,824
เงOนสดส
ทธOจากกOจกรรมลงท
น (303,079) (748,596) (27,012) (33,360) (1,630) 84,518
เงOนสดส
ทธOจากกOจกรรมจดหา
เงOน (242,156) (375,243) (160,852) (242,631) (362,250) (172,500)
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การวOเคราะหeและคSาอธOบายของฝ)ายจดการสSาหรบป�   2559  

1. กล
)มบรOษทม�สภาพคล)องส�ง   ม� Current Ratio 10.71 และ Quick Ratio 7.01 เน��องจากม�เงOนสดส
ทธOได�มาจากกOจกรรม
ดSาเนOนงานสะสมเก2บไว�เป2นเงOนสด เงOนลงท
นช�วคราว และเงOนฝากประจSาระยะส(น 2,050 ล�านบาท คณะกรรมการจxงม�
ความเห2นว)าสมควรเสนอจ)ายเงOนปนผลให�แก)ผ��ถ�อห
�นได�ในอตรามากกว)า 40% ของกSาไรส)วนท��เป2นของผ��ถ�อห
�น 
สSาหรบงวดการดSาเนOนงาน 1 มค. - 31 ธค.2559 ค�อเสนอให�จ)ายห
�นละ 0.80 บาทหร�อ 48.78% โดยรอท��ประช
มผ��ถ�อ
ห
�นอน
มตOในวนท�� 29 ม�นาคม 2560 สSาหรบส)วนของครx�งป�หลง 0.45 บาทต)อห
�น รวมเป2นเงOน 155.25 ล�านบาท

2. สOนค�าคงเหล�อ   ม�ม�ลค)า 1,069 ล�านบาทเพO�มขx(น 80 ล�านบาทหร�อ 8.09%เม��อเท�ยบกบปลายป�2558 เกOดจากราคา
นS(ามนพ�(นฐานซx�งเป2นวตถ
ดOบหลก ในช)วงครx�งป�หลงของป�2559 ปรบตวส�งขx(น 10.76%จากช)วงครx�งป�แรกของป� บรOษท
จxงปรบปรOมาณการเก2บเพO�มขx(นตามการดSาเนOนธ
รกOจปกตO

3. ท��ดOน อาคารและอ
ปกรณe    เพO�มจาก 797 ล�านบาทเป2น 1,814 ล�านบาท เพO�มขx(น 1,017 ล�านบาทเป2นเพราะเด�อนม�นาคม
2559 บรOษทซ�(อท��ดOนเพO�มเพ��อใช �ในการดSาเนOนธ
รกOจในอนาคตซx�งต(งอย�)รOมแม)นS(าเจ�าพระยา ตSาบลปากคลองบางปลากด 
อSาเภอพระสม
ทรเจด�ยe จงหวดสม
ทรปราการ เน�(อท��รวม 71 ไร) 3 งาน 86 8 ส)วน 10 ตารางวา (28,786 8/10 ตารางวา)
เป2นพ�(นท��ส�ม)วงม�ลค)าซ�(อรวม 1,115 ล�านบาท ตามท��ได�ม�หนงส�อแจ�งต)อผ��ถ�อห
�นท
กท)านแล�ว

4. รายได�จากการขายและการให�บรOการ   ลดลงจาก 3,388 ล�านบาท เป2น 3,275 ล�านบาท ลดลง 112 ล�านบาทหร�อ 
Growth Rate ลดลง 3.32% ซx�งวOเคราะหeตามโครงสร�างรายได� ดงน�(

โครงสร�างรายได� 2559 2558 2557
ตามสายผลOตภณฑe ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ ล�านบาท ร�อยละ

รายได�จากการขาย
     นS(ามนหล)อล��น 1,620.85 48.68 1,619.88 46.86 1,664.01 46.62
     จาระบ� 954.33 28.66 970.75 28.08 960.28 26.91
     แบตเตอร�� 662.6 19.90 758.95 21.95 822.25 23.04
     ขายอ��นๆ 37.20 1.12 38.00 1.10 43.32 1.21

รวมรายได�จากการขาย 3,274.99 98.35 3,387.58 98.00 3,489.86 97.78
รายได�อ��นๆ 54.83 1.65 69.30 2.00 79.40 2.22

รวม 3,329.82 100.00 3,456.88 100.00 3,569.26 100.00
• นS(ามนหล)อล��น : รายได�ส�งขx(นเล2กน�อย 0.06% จากการวOเคราะหeตามปรOมาณขายแล�วจะม�ปรOมาณขายส�งขx(น 

4.56%แต)เน��องจากต�นท
นปรบตวลดลงจากราคาวตถ
ดOบท��ลดลง ทSาให�ราคาขายปรบตวลดลงตามสภาพการ
แข)งขนใน ตลาด แต)อตรากSาไรข(นต�นก�อเป2นท��น)าพอใจค�อปรบตวส�งขx(น 6.43%

• จาระบ� : รายได�ลดลงจาก 970 ล�านบาท เป2น 954 ล�านบาท ลดลง 16 ล�านบาทหร�อ 1.69% สาเหต
หลกเป2น 
เพราะลดการขายจาระบ�ลOเธ�ยมให�กบล�กค�าต)างประเทศไปบางส)วนเพราะต�องการเก2บวตถ
ดOบไว�ผลOตให�ล�กค�า 
หลกในตลาดภายในประเทศและตลาด AEC

• แบตเตอร�� : ลดลงจาก 759 ล�านบาทเป2น 663 ล�านบาทลดลง 96 ล�านบาทหร�อ 12.69% เพราะม�สดส)วนการ
ขายต)างประเทศถxง 80% ล�กค�าหลกจะเป2นโซนทว�ปแอฟรOกา ตะวนออกกลาง และ ย
โรป ซ x�งได�รบผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกOจโลกท��ม�ความผนผวนจาก Br exit , การเล�อกต(งประธานาธOบด�สหรฐฯ และความไม)แน)นอน
ทางการเม�องในย
โรป ทSาให�การส)งออกแบตเตอร��ม�ยอดขายลดลงจากป� 2558 ถxง 101 ล�านบาท หร�อ ลดลง 
16.77% 

5. อตรากSาไรข(นต�นรวม   ส�งขx(นจาก 28.77% เป2น 33.59% เป2นเพราะราคาตลาดโลกของนS(ามนพ�(นฐานถวเฉล��ยท(งป�ลด
ลง 11.21% เม��อเท�ยบกบป�2558 จxงทSาให�ต�นท
นสOนค�าท��ผลOตลดลง กSาไรข(นต�นเพO�มขx(น 125.25 ล�านบาทจากป�2558

6. กSาไรส)วนท��เป2นของผ��ถ�อห
�นของบรOษท   ตามงบการเงOนรวมเท)ากบ 564 ล�านบาทเท�ยบกบป�ท��ผ)านมา 488 ล�านบาทเพO�ม
ขx(น 76 ล�านบาททSาให�กSาไรต)อห
�นเพO�มจาก 1.41 บาทต)อห
�น เป2น 1.64 บาทต)อห
�นหร�อเพO�ม 0.23 บาทต)อห
�น
หร�อ 15.64% ตามกSาไรข(นต�นท��เพO�มขx(น

7. สร
ปสาระสSาคญในการทSาตลาดในป�  2559   
◦ ตลาดในประเทศเตOบโตช �าเน��องเพราะราคานS(ามนปรบตวลดลงสOนค�าโดยเฉพาะด�านเกษตรจxงม�ราคาลดลงตาม ราย

ได�เกษตรกรลดลงกSาลงการซ�(อจxงไม)เตOบโตมากนก วOเคราะหeตามผลOตภณฑeของบรOษทเป2นดงน�( นS(ามนหล)อล��นเพO�มขx(น
3.03% จาระบ�เพO�มขx(น 1.04% และแบตเตอร��เพO�มขx(น 2.88%

◦ ตลาดต)างประเทศ เศรษฐกOจโลกยงอย�)ในช)วงชะลอตว การส)งออกโดยรวมของประเทศเพO�มขx(น 0.45% เป2นการเพO�ม
คร(งแรกในรอบ 4 ป� วOเคราะหeตามผลOตภณฑeของบรOษทเป2นดงน�( นS(ามนหล)อล��นลดลง 4.07% จาระบ�ลดลง 7.97% 
และแบตเตอร��ลดลง 16.66% ล�กค�านS(ามนหล)อล��นและจาระบ�จะเป2นโซน AEC ส)วนแบตเตอร��ดงท��รายงานไว�ในข�อ 4

◦ สดส)วนขายในประเทศและต)างประเทศ ป�2559 นS(ามนหล)อล��น : ม�สดส)วนการขายในประเทศ : ต)างประเทศ เท)ากบ 
60:40 , จาระบ� : ม�สดส)วนการขายในประเทศ : ต)างประเทศ เท)ากบ 70:30 ส)วนแบตเตอร�� : ม�สดส)วนการขายใน
ประเทศ : ต)างประเทศ เท)ากบ 25:75
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วาระท=R   3    พ�จารณาอน�ม�ต�งบแสดงฐานะการเง�นและงบก�าไรขาดท�นเบmดเสรmจส�าหร�บป= ส �iนส�ดว�นท=R   31   ธ�นวาคม   2559  
งบการเงOนของบรOษทม�ค
ณนภาพร สาธOตธรรมพร ผ��สอบบญช �รบอน
ญาตเลขทะเบ�ยน 7494 ของบรOษท เคพ�เอ2มจ� ภ�มO

ไชย สอบบญช� จSากด ซx�งเป2นผ��สอบบญช�ของบรOษทในรอบป� 2559 ให�ความเห2นในรายงานแบบไม)ม�เง��อนไข และได�ผ)านการ
รบรองจากท��ประช
มคณะกรรมการตรวจสอบแล�วเม��อวนท�� 10 ก
มภาพนธe 2560

คณะกรรมการบรOษทพOจารณาแล�วเห2นว)างบการเงOนประจSาป� 2559 ดงกล)าวได�แสดงฐานะการเงOนและผลการดSาเนOน
งานท��ถ�กต�องครบถ�วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงOน รวมถxงแนวปฏOบตOทางการบญช �ท��ประกาศใช �โดยสภาวOชาช�พบญ
ช�ฯ กฎระเบ�ยบและประกาศคณะกรรมการกSากบหลกทรพยeและตลาดหลกทรพยeท��เก��ยวข�อง จxงขอเสนอให�ท��ประช
มผ��ถ�อห
�น
พOจารณาอน
มตOงบด
ลและงบกSาไรขาดท
นของบรOษท ส O(นส
ด ณ วนท�� 31 ธนวาคม 2559 ตามเสนอ

วาระท=R   4    พ�จารณาอน�ม�ต�การจ�ดสรรก�าไรส�ทธ�ประจ�าป=   2559   และการจ8ายเง�นป�นผล  
บรOษทม�นโยบายการจ)ายเงOนปนผลให�แก)ผ��ถ�อห
�น ในอตราท��คาดว)าจะจ)ายประมาณไม)ตS�ากว)าร�อยละ 40 ของกSาไรส)วนท��

เป2นของผ��ถ�อห
�นในแต)ละป� โดยจ)ายในป�ถดไปหากไม)ม�เหต
จSาเป2นอ��นใด และการจ)ายเงOนปนผลน(นจะไม)ม�ผลกระทบต)อการ
ดSาเนOนงานปกตOของบรOษทฯ อย)างม�สาระสSาคญ

คณะกรรมการ นSาเสนอท��ประช
มพOจารณาประวตOผลการดSาเนOนงานและการจ)ายเงOนปนผลท��ผ)านมา ดงน�(
การดSาเนOน
งานงวดป�

กSาไรท��เป2นของ
ผ��ถ�อห
�นของบรOษท

(บาท)

กSาไร
บาท/ห
�น

จ)ายไม)น�อย
กว)า 40%
บาท/ห
�น

เงOนปนผล
จ)าย

บาท/ห
�น

คOดเป2น
%

2556 651,082,753 1.89 0.76 0.90 47.69%
2557 443,254,379 1.28 0.51 0.70 54.48%
2558 487,847,665 1.41 0.57 0.70 49.50%
2559

ขออน
มตO 564,138,968 1.64 0.66 0.80 48.78%
           คณะกรรมการเห2นว)าท��ประช
มผ��ถ�อห
�นควรอน
มตOจ)ายเงOนปนผลสSาหรบผลการดSาเนOนงานงวดป�2559 ให�แก)ผ��ถ�อห
�นใน
อตราห
�นละ 0.80 บาท คOดเป2น 48.78%ของกSาไรท��เป2นของผ��ถ�อห
�นของบรOษท ตามนโยบายการจ)ายเงOนปนผลของบรOษท โดย
จ)ายจากกSาไรสะสมซx�งเส�ยภาษ�ในอตราร�อยละ 20 แต)ได�ม�การจ)ายเงOนปนผลระหว)างกาลสSาหรบงวดครx�งป�แรกแล�วในอตราห
�น
ละ 0.35 บาท จxงคงจ)ายเพO�มอ�กห
�นละ 0.45 บาทโดยกSาหนดจ)ายใน วนท�� 26 เมษายน 2560

วาระท=R   5    พ�จารณาแต8งต�iงผ:;สอบบ�ญช= และก�าหนดค8าตอบแทนประจ�าป=   2560  

คณะกรรมการพOจารณาแล�ว เห2นสมควรนSาเสนอแต)งต(งผ��สอบบญช�สSาหรบบรOษทและบรOษทย)อย ประจSาป� 2560 ค�อ 
บรOษท เคพ�เอ2มจ� ภ�มOไชยสอบบญช� จSากด ดงรายช��อต)อไปน�( นางสาวนภาพร สาธOตธรรมพร ผ��สอบบญช �เลขทะเบ�ยน 7494 
หร�อ นางสาวส
ร�รตนe ทองอร
ณแสง ผ��สอบบญช �เลขทะเบ�ยน 4409 หร�อ นางสาวพรทOพยe รOมด
ส Oต ผ��สอบบญช�เลขทะเบ�ยน 
5565 ท(งน�(เป2นไปตามท��คณะกรรมการตรวจสอบเห2นชอบแล�วเพราะ บรOษท เคพ�เอ2มจ�ฯและท)านผ��สอบบญช �ได�ตรวจสอบพร�อม
ให�ข�อแนะนSา ข�อปรบปร
ง จดอบรมสมนาแลกเปล��ยนความร��ใหม)ตามกฎหมายบญช �และกฎหมายอ��นๆ ซ x�งเป2นประโยชนeต)อ
องคeกรและนSามาถxงความโปร)งใสและเช ��อถ�อได�แก)บรOษท และ บรOษทย)อย อ�กท(งผ��สอบบญช �ข�างต�นไม)ม�ความสมพนธeหร�อม�
ส)วนได�เส�ยใดๆกบบรOษท บรOษทย)อย ผ��บรOหาร ผ��ถ�อห
�นรายใหญ) หร�อผ��เก��ยวข�องกบบ
คคลดงกล)าวแต)อย)างใด โดยม�จSานวนป�ท��
ได�ให�การตรวจสอบมาแล�ว  1  ป�

ค)าตอบแทนสSาหรบการสอบบญช� พOจารณาจากข�อม�ล 3 ป�ท��ผ)านมา เป2นดงน�(
งบการเงOนรวม (บาท) งบการเงOนเฉพาะบรOษท (บาท)

2559 2558 2557 2559 2558 2557
ค)าสอบบญช� 1,979,500 1,950,000 1,878,000 870,500 841,000 806,000
ค)าบรOการอ��น - ไม)ม� - - ไม)ม� - - ไม)ม� - - ไม)ม� - - ไม)ม� - - ไม)ม� -

คณะกรรมการ เห2นว)าท��ประช
มผ��ถ�อห
�นควรแต)งต(งผ��สอบบญช�ประจSาป� 2560 ตามท��เสนอข�างต�น

วาระท=R   6    พ�จารณาเล2อกต�iงกรรมการแทนกรรมการท=Rออกตามวาระ  
ในการประช
มใหญ)สามญผ��ถ�อห
�นประจSาป�2560 น�( 

กรรมการท��ต�องออกตามวาระตามข�อบงคบของบรOษทเป2นกรรมการบรOหารรวม 4 คนค�อ 
1. นายอดOศร โรจตระการ ซx�งดSารงตSาแหน)งมาแล�ว 20 ป�และคร(งน�(เป2นการกลบเข�าดSารงตSาแหน)งรอบท�� 7
2. นายสมOต หรรษา ซx�งดSารงตSาแหน)งมาแล�ว 18 ป�และคร(งน�(เป2นการกลบเข�าดSารงตSาแหน)งรอบท�� 7
3. นายชยวฒนe ดSารงคeมงคลก
ล ซx�งดSารงตSาแหน)งมาแล�ว 3 ป�และคร(งน�(เป2นการกลบเข�าดSารงตSาแหน)งรอบท�� 2
4. นส.ด
ษฎ� โรจตระการ ซx�งดSารงตSาแหน)งมาแล�ว 9 ป�และคร(งน�(เป2นการกลบเข�าดSารงตSาแหน)งรอบท�� 4 

 คณะกรรมการเห2นว)าท)านท(ง 4 ม�ผลงานท��ด�ในการปฏOบตOงานท��ผ)านมา จxงเสนอท��ประช
มผ��ถ�อห
�นแต)งต(งกลบเข�าดSารง
ตSาแหน)งเดOมต)อไปอ�กวาระหนx�ง (โดยการเล�อกต(งลงคะแนนเป2นรายบ
คคล) 
           หลกเกณฑeและวOธ�การสรรหากรรมการ และส OทธOของผ��ลงท
นรายย)อยในการแต)งต(งกรรมการ : แสดงไว�ในข�อบงคบ
ของบรOษทตามเอกสารข�างท�าย
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กรรมการท=Rออกตามวาระและขอแต8งต�iงใหม8
ช2Rอ-นามสก�ล 6.1 นายอด�ศร โรจตระการ 6.2 นายสม�ต หรรษา

ประเภทกรรมการ กรรมการ กรรมการอ�สระ*
อาย
 68  ป� 76 ป�
สญชาตO ไทย ไทย
ประวตOการศxกษา MBA, Cornell University, USA. M.S.PHYSICS Ballstate University

 USA.
การฝxกอบรม ประกาศน�ยบตรหลกส�ตร

Director Accreditation Program
สมาคมส)งเสรOมสถาบนกรรมการฯ

ประกาศน�ยบตรหลกส�ตร
Director Accreditation Program
สมาคมส)งเสรOมสถาบนกรรมการฯ

ตSาแหน)งปจจ
บน กรรมการบรOหาร กรรมการอOสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวตOการทSางาน 2522- ปจจ
บน
- บรOหารการขายและการตลาดต)างประเทศ
- บรOหารงานการผลOตสOนค�าแบตเตอร��
บมจ. สยามภณฑeกร
�ป

2542- ปจจ
บน 
กรรมการอOสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สยามภณฑeกร
�ป
2512-2541
บจก. เอสโซ)แสตนดารeดประเทศไทย

จSานวนป�ท��เป2นกรรมการ
วนท��แต)งต(งคร(งล)าส
ด
ต)อวาระคร(งท��

แต)งต(งเม��อป�2540 รวม 20 ป�
10/04/2557

7

แต)งต(งเม��อป�2542 รวม 18 ป�
10/04/2557

7
การถ�อห
�นในกล
)มบรOษท
บรOษทร)วม นOตOบ
คคลอ��น

15,003,580  ห
�น
4.35%

-ไม)ม�-
-ไม)ม�ส)วนได�เส�ย/ความขดแย�ง-

การดSารงตSาแหน)งเป2นกรรมการ/ผ��บรOหาร ในกOจการอ��น : 
-บรOษทจดทะเบ�ยนอ��น
-บรOษทท�วไปอ��น

-ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-
-ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-

-ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-
-ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-

- กOจการท��แข)งขนหร�อเก��ยวเน��องกบ
ธ
รกOจของบรOษทอย)างม�นยสSาคญ -ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง- -ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-
การประช
มป�2559
1.ผ��ถ�อห
�น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ

เข�าประช
ม
ไม)ได�เข�าร)วม เดOนทางไปพบล�กค�าตปท.

8 / 8
-

เข�าประช
ม
1 / 1
6 / 8
4 / 4
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ช2Rอ-ช2Rอสก�ล 6.3 นายช �ยว�ฒน� ด�ารงมงคลก�ล 6.4 นางสาวด�ษฎ= โรจตระการ

ประเภทกรรมการ กรรมการอ�สระ* กรรมการ

อาย
 64  ป� 51 ป�
สญชาตO ไทย ไทย
ประวตOการศxกษา - ปรOญญาโทวOศวกรรมระบบ 

มหาวOทยาลยแห)งรฐโอไฮโอ
- ปรOญญาตร�วOศวกรรมโลหการ
จ
ฬาลงกรณeมหาวOทยาลย

MSC Honors Biochemistry, 
University of Britiscolumbia Canada.

การฝxกอบรม ประกาศน�ยบตรหลกส�ตร
Director Accreditation Program
สมาคมส)งเสรOมสถาบนกรรมการฯ

ตSาแหน)งปจจ
บน กรรมการอOสระ   กรรมการบรOหาร

ประวตOการทSางาน 2557- ปจจ
บน กรรมการอOสระ
 บมจ. สยามภณฑeกร
�ป
2556 รองกรรมการผ��จดการใหญ)
โครงการพOเศษ บมจ.ไทยออยลe
2553-2555 รองกรรมการอSานวยการ
ด�านโรงกล�น บมจ.ไทยออยลe
2553-2554 กรรมการอSานวยการ
 บจก.ทอปโซลเว�นทe
2549-2553 กรรมการอSานวยการ
 บจก.ไทยล��บเบส

2550- ปจจ
บน
- บรOหารการขายและการตลาดในประเทศ 
และประเทศในแถบชายแดน
- บรOหารงานการผลOต ส Oนค�านS(ามนหล)อล��น 
และจาระบ�
บมจ. สยามภณฑeกร
�ป

จSานวนป�ท��เป2นกรรมการ
วนท��แต)งต(งคร(งล)าส
ด
ต)อวาระคร(งท��

แต)งต(งเม��อป�2557 รวม 3 ป�
10/04/2557

2

แต)งต(งเม��อป�2551 รวม 9 ป�
22/04/2554

4
การถ�อห
�นในกล
)มบรOษท
บรOษทร)วม นOตOบ
คคลอ��น

-ไม)ม�-
-ไม)ม�ส)วนได�เส�ย/ความขดแย�ง-

15,003,580  ห
�น
4.35%

การดSารงตSาแหน)งเป2นกรรมการ/ผ��บรOหาร ในกOจการอ��น : 
-บรOษทจดทะเบ�ยนอ��น
-บรOษทท�วไปอ��น

-ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-
-ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-

-ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-
-ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-

- กOจการท��แข)งขนหร�อเก��ยวเน��องกบ
ธ
รกOจของบรOษทอย)างม�นยสSาคญ -ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง- -ไม)ม�การดSารงตSาแหน)ง-
การประช
มป�2559
1.ผ��ถ�อห
�น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ

เข�าประช
ม
1 / 1
6 / 8
3 / 3

เข�าประช
ม
1 / 1
8 / 8

-

* กรรมการอOสระ ต�องเป2นผ��ทรงค
ณว
ฒOและเป2นบ
คคลภายนอก ไม)ม�ส)วนร)วมในการบรOหารงาน ไม)เป2นผ��ถ�อห
�นรายใหญ)หร�อถ�อ
ห
�นเกOนกว)าร�อยละ 1 ไม)ได�เป2นล�กจ�างหร�อพนกงานท��ได�รบเงOนเด�อน รวมท(งไม)ใช)เป2นผ��ท��เก��ยวข�องหร�อญาตOสนOทของผ��บรOหาร
หร�อผ��ถ�อห
�นรายใหญ)ของบรOษท,บรOษทในเคร�อ,บรOษทร)วม,บรOษทท��เก��ยวข�อง ม�ความเป2นอOสระ และ 2 ใน 3 ท)านม�ความร��และ
ประสบการณeในการสอบทานงบการเงOน ซ x�งเท�ยบเท)ากบข�อกSาหนดท��ทางกลต.และตลาดหลกทรพยeฯระบ
ไว� 
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วาระท=R   7    พ�จารณาก�าหนดค8าตอบแทนกรรมการบร�ษ�ทประจ�าป=   2560  
     ตามพระราชบญญตOบรOษทมหาชนจSากด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กSาหนดว)า ห�ามมOให�บรOษทจ)ายเงOนหร�อทรพยeส Oน
อ��นใดให�แก)กรรมการเว�นแต)จ)ายเป2นค)าตอบแทนตามข�อบงคบของบรOษท ค�อ กรรมการม�ส OทธOได�รบค)าตอบแทนจากบรOษทในร�ป
ของเงOนรางวล เบ�(ยประช
ม บSาเหน2จ โบนส หร�อผลประโยชนeตอบแทนในลกษณะอ��นๆ ตามข�อบงคบหร�อตามท��ท��ประช
มผ��ถ�อ
ห
�นพOจารณา ท(งน�(ไม)ว)าจะกSาหนดเป2นจSานวนแน)นอน หร�อกSาหนดเป2นหลกเกณฑeท��จะใช �ในการพOจารณาเป2นคราวๆไป หร�อ
กSาหนดให�ม�ผลตลอดไปจนกว)าจะม�การเปล��ยนแปลงก2ได� และนอกจากน(นให�กรรมการม�ส OทธOได�รบเบ�(ยเล�(ยงและสวสดOการต)างๆ
ตามระเบ�ยบของบรOษท
     นโยบายการพOจารณาค)าตอบแทนกรรมการบรOษทและผ��บรOหาร

ค)าตอบแทนกรรมการบรOษทและผ��บรOหาร : พOจารณาจากหน�าท�ความรบผOดชอบและผลงาน โดยต�องได�รบการอน
มตO
จากผ��ถ�อห
�น ค)าตอบแทนดงกล)าวได�คSานxงให�สอดคล�องกบประเภทและขนาดธ
รกOจของบรOษท ตลาด และค�)แข)งขน และด�ให�
อย�)ในระดบท�เหมาะสมเพ�ยงพอท�จะจ�งใจและรกษากรรมการและผ��บรOหารท�ม�ค
ณภาพไว�

ประเภทค)าตอบแทน และวOธ�การจ)าย
    - ค)าเบ�(ยประช
ม และค)าพาหนะ เพ��อสะท�อนการทSางานของกรรมการในการปฏOบตOหน�าท��เข�าประช
มอย)างสมSาเสมอ 

โดยจ)ายกบกรรมการท
กท)านท�เข�าประช
ม ส)วนค)าพาหนะจ)ายเม��อกรรมการต�องเดOนทางไปด�แลงานภายนอกองคeกร และการ
สมมนาเพ��อเพO�มความร�� เป2นต�น

    - ค)าตอบแทนประจSาป� เพ��อสะท�อนถxงหน�าท��และความรบผOดชอบของกรรมการ โดยจ)ายสSาหรบกรรมการอOสระและ  
กรรมการตรวจสอบ

    - สSาหรบผ��บรOหารจะได�รบค)าตอบแทนรายเด�อนในร�ปเงOนเด�อนซx�งครอบคล
มหน�าท�และความรบผOดชอบในฐานะผ��  
บรOหาร

     ค)าตอบแทนกรรมการของบรOษทท��ผ)านมาจะเป2น ค)าเบ�(ยประช
ม ค)าตอบแทนประจSาป� และค)าพาหนะ (ค)าตอบแทนอ��นๆ
ไม)ม�) ซx�งในรอบ 3 ป�ม�ประวตOการจ)ายค)าตอบแทนกรรมการ ดงน�(

ป� วงเงOนท��อน
มตO ค)าตอบแทน
กรรมการ
บรOหาร

ค)าตอบแทน
กรรมการอOสระและ 
กรรมการตรวจสอบ

ค)าตอบแทน
รวม

ค)าตอบแทนอ��น

2557 3,500,000 675,000 1,545,000 2,220,000 ไม)ม�
2558 3,500,000 705,000 1,615,000 2,320,000 ไม)ม�
2559 3,500,000 870,000 1,990,000 2,860,000 ไม)ม�

2560
ขอเสนอวงเงOนงบประมาณ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไม)ม�

  
ค)าตอบแทนกรรมการป� 2559

ช��อ สก
ล ตSาแหน)ง ค)าเบ�(ยประช
ม
(บาท)

1. นายม
ข โรจตระการ ประธานกรรมการ 140,000
2. นางอรศร� ทOพยบ
ญทอง กรรมการ และ กรรมการบรOหาร 120,000
3. นายอดOศร โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบรOหาร 120,000
4. นายไพบ�ลยe จOตตOวาณOชยe กรรมการ และ กรรมการบรOหาร 250,000
5. นางสาวด
ษฎ� โรจตระการ กรรมการ และ กรรมการบรOหาร 120,000
6. นางสาวปรางศOรO ทOพยบ
ญทอง กรรมการ และ กรรมการบรOหาร 120,000
7. นายอSาพล โหตระกOตยe กรรมการอOสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ
550,000

8. นายไพรOนทรe วงษeวนทน�ยe กรรมการอOสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

500,000

9. นายสมOต หรรษา กรรมการอOสระ และ 
กรรมการตรวจสอบ

500,000

10.นายชยวฒนe ดSารงคeมงคลก
ล กรรมการอOสระ 440,000
รวม 10 ราย เป2นเงOน 2,860,000

            คณะกรรมการเห2นว)าท��ประช
มผ��ถ�อห
�นควรกSาหนดค)าตอบแทนให�แก)คณะกรรมการเพ��อเป2นการตอบแทนคณะกรรมการ
ท��บรOหารกOจการให�บรOษท สSาหรบป� 2560 จxงเสนอกSาหนดค)าตอบแทนกรรมการบรOหารเป2นวงเงOน 1,500,000 บาทและ
กรรมการอOสระเป2นวงเงOน 3,000,000 บาท รวมเป2น 4,500,000 บาท 

หน�า 9



ข;อบ�งค�บของบร�ษ�ทและหล�กเกณฑ�ว�ธ=ปฏ�บ�ต�ในการเข;าร8วมประช�ม

1. การมอบฉนทะให�เข�าร)วมประช
ม
    ข�อบงคบของบรOษท : ผ��ถ�อห
�นอาจมอบฉนทะให�บ
คคลอ��นเข�าประช
มและออกเส�ยงแทนตนในการประช
มก2ได� หนงส�อมอบฉนทะ
จะต�องวนท��และลายม�อช��อของผ��ถ�อห
�นท��มอบฉนทะและจะต�องเป2นไปตามแบบท��นายทะเบ�ยนกSาหนด หนงส �อมอบฉนทะน�(จะต�อง
มอบให�แก)ประธานกรรมการหร�อผ��ท��ประธานกSาหนด ณ ท��ประช
มก)อนผ��รบมอบฉนทะเข�าร)วมประช
ม
    ท)านผ��ถ�อห
�นท��ประสงคeจะแต)งต(งบ
คคลอ��นใดเข�าร)วมประช
มและออกเส �ยงแทนท)าน โปรดกรอกข�อความให�ถ�กต�องสมบ�รณeใน
หนงส�อมอบฉนทะตามแนบมาข�างท�าย และนSาส)งต)อเจ�าหน�าท��รบลงทะเบ�ยนของบรOษทก)อนเข�าร)วมการประช
ม 
  
   ท(งน�(ท)านสามารถมอบฉนทะให�กรรมการอOสระของบรOษทท)านใดท)านหนx�งได� ดงรายนามต)อไปน�(

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
รายช��อ/ท��อย�) ตSาแหน)ง อาย


ป�
ค
ณว
ฒOทาง
การศxกษา

การถ�อ
ห
�น

ประสบการณeทSางานในระยะ 5 ป�ย�อนหลง
ช)วงเวลา ตSาแหน)ง บรOษท/ธ
รกOจ

1.นายอSาพล
  โหตระกOตยe
92 ซอยม�ส
วรรณ 
ถนนส
ข
มวOท 71 
กร
งเทพฯ 

 กรรมการอOสระ
 ประธานกรรมการตรวจ
สอบ

86 ปรOญญาโท
บรOหาร
The Ohio State
University USA.

- 2542   - 
ปจจ
บน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภณฑeกร
�ป

2.นายไพรOนทรe
  วงษeวนทน�ยe
111/1 ซอย 13 
ถนนส
โขทย เขต
ด
สOต กร
งเทพฯ 

 กรรมการอOสระ
 กรรมการตรวจสอบ

78 ปรOญญาตร�
พณ.บ./น.บ.
มธรรมศาสตรe

- 2542  – 
ปจจ
บน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภณฑeกร
�ป

3.นายสมOต*
   หรรษา
102/1 ถนน
พฒนาการ 53 แขวง
สวนหลวง เขต
สวนหลวง กร
งเทพฯ 

 กรรมการอOสระ
 กรรมการตรวจสอบ

75 ปรOญญาโท
ฟOส Oคซe
Ball State 
University
USA.

- 2542   - 
ปจจ
บน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภณฑeกร
�ป

4.นายชยวฒนe*
   ดSารงมงคลก
ล
289/4  เ พ อ รe เ ฟ2 ค
พารeค ชอยร)มเกล�า 
6/1  ถ น น ร) ม เ ก ล� า 
ม�นบ
ร� กทม. 15100

 กรรมการอOสระ 62 ปรOญญาโท 
Industrail and 
Systems 
Engineering
The Ohio State 
University, USA.

- 10/4/57 
- ปจจ
บน

2553-56

ตาม (2)

รองกรรมการ
(ด�านบรOหาร)

บมจ.สยาม
ภณฑeกร
�ป

บมจ.ไทยออยลe

* กรรมการอOสระลSาดบท��   3   และ   4   ได�รบเสนอแต)งต(งกลบมาดSารงตSาแหน)งในวาระของการประช
มคร(งน�(  

2. เอกสารหร�อหลกฐานแสดงความเป2นผ��ถ�อห
�นหร�อผ��แทนของผ��ถ�อห
�นท��ม�ส OทธOเข�าร)วมประช
ม   
บ
คคลธรรมดาท��ม�สญชาตOไทย บ
คคลธรรมดาชาวต)างประเทศ

1. บตรประจSาตวประชาชน หร�อ
2. บตรข�าราชการ หร�อ
3. บตรพนกงานรฐวOสาหกOจ หร�อ
4. ใบอน
ญาตขบข��

หน�งส�อเดOนทาง

นOตOบ
คคลท��จดทะเบ�ยนในประเทศไทย นOตOบ
คคลท��จดทะเบ�ยนในต)างประเทศ
1. หนงส�อรบรอง ออกให�ไม)เกOน 30 วน โดยกรม

พฒนาธ
รกOจการค�ากระทรวงพาณOชยe  และ
2. บตรประจSาตวหร�อหนงส�อเดOนทาง(กรณ�เป2นชาว

ต)างประเทศ) ของกรรมการผ��ม�อSานาจท��เข�า
ประช
มด�วยตนเอง

1. หนงส�อรบรองนOตOบ
คคล และ
2. บตรประจSาตวหร�อหนงส�อเดOนทาง(กรณ�

เป2นชาวต)างประเทศ) ของกรรมการผ��ม�
อSานาจท��เข�าประช
มด�วยตนเอง

3. การลงทะเบ�ยนเข�าร)วมประช
ม
     เจ�าหน�าท��บรOษทจะเรO�มรบลงทะเบ�ยนผ��ถ�อห
�นท��จะเข�าร)วมประช
มต(งแต)เวลา 9:00 น.ของวนท��ประช
มเป2นต�นไป
4. องคeประช
ม
    ข�อบงคบของบรOษท : ในการประช
มผ��ถ�อห
�น ต�องม�ผ��ถ�อห
�นและผ��รบมอบฉนทะจากผ��ถ�อห
�น (ถ�าม�) มาประช
มไม)น�อยกว)าย��ส Oบห�า
คน หร�อไม)น�อยกว)ากx�งหนx�งของจSานวนผ��ถ�อห
�นท(งหมด และไม)ว)ากรณ�หนx�งกรณ�ใดจะต�องม�ห
�นนบรวมกนได�ไม)น�อยกว)าร�อยละหกส Oบ 
(60%) ของจSานวนห
�นท��จSาหน)ายได�ท(งหมดของบรOษท จxงจะเป2นองคeประช
ม
5. การออกเส�ยงลงคะแนน
    ข�อบงคบของบรOษท   :    ในการออกเส�ยงลงคะแนนในท��ประช
มผ��ถ�อห
�น ให�ห
�นหนx�งห
�นม�เส�ยงหนx�งเส�ยง การออกเส�ยงลงคะแนนให�
กระทSาโดยเปOดเผย เว�นแต)ผ��ถ�อห
�นไม)น�อยกว)าห�าคนร�องขอและท��ประช
มลงมตOให�ลงคะแนนลบก2ให�ลงคะแนนลบ ส )วนวOธ�การออก
เส�ยงลงคะแนนลบน(นให�เป2นไปตามท��ประธานในท��ประช
มกSาหนด
      มตOของท��ประช
มผ��ถ�อห
�นน(นให�ประกอบด�วยคะแนนเส�ยงดงต)อไปน�(

1. ในกรณ�ปกตO ให�ถ�อคะแนนเส�ยงข�างมากของผ��ถ�อห
�นซx�งมาประช
มและออกเส�ยงลงคะแนน ถ�าม�คะแนนเส�ยงเท)ากน ให�
ประธานในท��ประช
มออกเส�ยงเพO�มขx(นอ�กเส�ยงหนx�งเป2นเส�ยงช�(ขาด
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2. ในกรณ�ดงต)อไปน�( ให�ถ�อคะแนนเส�ยงไม)น�อยสามในส��ของจSานวนเส�ยงท(งหมดของผ��ถ�อห
�นซx�งมาประช
มและม�ส OทธOออก
เส�ยงลงคะแนน
2.1 การขายหร�อโอนกOจการของบรOษทท(งหมดหร�อบางส)วนท��สSาคญให�แก)บ
คคลอ��น
2.2 การซ�(อหร�อรบโอนกOจการของบรOษทอ��นหร�อบรOษทเอกชนมาเป2นของบรOษท
2.3 การทSา แก�ไข หร�อเลOกสญญาเก��ยวกบการใช �เช)ากOจการของบรOษทท(งหมด หร�อบางส)วนท��สSาคญ การมอบหมายให�
บ
คคลอ��นเข�าจดการธ
รกOจของบรOษทหร�อการรวมกOจการกบบ
คคลหร�อนOตOบ
คคลอ��นโดยม�วตถ
ประสงคeจะแบ)งกSาไร
ขาดท
นกน
2.4 การแก�ไขเพO�มเตOมหนงส�อบรOคณหeสนธOหร�อข�อบงคบ
2.5 การเพO�มหร�อลดท
นของบรOษทหร�อการออกห
�นก��
2.6 การควบหร�อเลOกบรOษท

** ในการประช
มผ��ถ�อห
�นของบรOษท : ในวาระท��ม�การออกเส�ยงลงคะแนน เพ��อความสะดวกและรวดเร2วบรOษทจะขอเก2บบตรลงคะแนน
เฉพาะการงดออกเส�ยงและการไม)เห2นด�วยเท)าน(น และหกยอดคะแนนงดออกเส�ยงและไม)เห2นด�วยออกจากคะแนนท(งหมดตาม
จSานวนห
�นท��เข�าร)วมประช
ม ถ�อเป2นคะแนนท��เห2นด�วย  ยกเว�นวาระการแต)งต(งกรรมการใหม)จะขอเก2บบตรลงคะแนนท
กความเห2น โดย
ปฏOบตOเท)าเท�ยมกนท(งผ��ถ�อห
�นท��มาด�วยตวเองและผ��รบมอบอSานาจท��มาแทนผ��ถ�อห
�น
6. การจ)ายเงOนปนผล

ข�อบงคบของบรOษท   :   ห�ามมOให�บรOษทจ)ายเงOนปนผลจากเงOนประเภทอ��นนอกจากเงOนกSาไร ในกรณ�ท��บรOษทยงม�ยอดขาดท
น
สะสมอย�) ห�ามมOให�ประกาศจ)ายเงOนปนผล เงOนปนผลน(นให�แบ)งตามจSานวนห
�น ๆละเท)า ๆกน โดยการจ)ายเงOนปนผลจะต�องได�
รบอน
มตOจากท��ประช
มผ��ถ�อห
�นก)อน
       คณะกรรมการอาจจ)ายเงOนปนผลระหว)างกาลให�แก)ผ��ถ�อห
�นได�เป2นคร(งคราว ในเม��อเห2นว)าบรOษทม�ผลกSาไรสมควรพอท��
จะทSาเช)นน(นได� และเม��อได�จ)ายเงOนปนผลระหว)างกาลแล�วให�รายงานให�ท��ประช
มผ��ถ�อห
�นในคราวต)อไปทราบ
        การจ)ายเงOนปนผลให�กระทSาภายใน 1 เด�อน นบแต)วนท��ท��ประช
มผ��ถ�อห
�น หร�อวนท��คณะกรรมการลงมตOแล�วแต)กรณ�

 7. คณะกรรมการ
ข�อบงคบของบรOษท   :   ค
ณสมบตO และ การสรรหา   :   
1. คณะกรรมการของบรOษทประกอบด�วยกรรมการจSานวนไม)น�อยกว)า 5 คน และกรรมการไม)น�อยกว)ากx�งหนx�งของจSานวน
กรรมการท(งหมดน(นต�องม�ถO�นท��อย�)ในราชอาณาจกร โดยกรรมการของบรOษทจะต�องเป2นผ��ม�ค
ณสมบตOตามท��กฎหมายกSาหนด
        กรรมการของบรOษท จะต�องเป2นผ��ม�ค
ณสมบตOครบตามมาตรา 68 แห)งพระราชบญญตOบรOษทมหาชน พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกSากบหลกทรพยeและตลาดหลกทรพยeเร��องหลกเกณฑe เง��อนไข และวOธ�การในการขออน
ญาต
เสนอขายห
�นท��ออกใหม)และการอน
ญาต ฉบบลงวนท�� 18 พฤษภาคม 2535
         กรรมการอOสระ ต�องเป2นผ��ทรงค
ณว
ฒOและเป2นบ
คคลภายนอก ไม)ม�ส)วนร)วมในการบรOหารงาน ไม)เป2นผ��ถ�อห
�นรายใหญ)
หร�อถ�อห
�นเกOนกว)าร�อยละ 1 ไม)ได�เป2นล�กจ�างหร�อพนกงานท��ได�รบเงOนเด�อน รวมท(งไม)ใช)เป2นผ��ท��เก��ยวข�องหร�อญาตOสนOทของ
ผ��บรOหารหร�อผ��ถ�อห
�นรายใหญ)ของบรOษท,บรOษทในเคร�อ,บรOษทร)วม,บรOษทท��เก��ยวข�อง ม�ความเป2นอOสระ และ 2 ใน 3 ท)านม�
ความร��และประสบการณeในการสอบทานงบการเงOน ซx�งเท�ยบเท)ากบข�อกSาหนดท��ทางกลต.และตลาดหลกทรพยeฯระบ
ไว�

           2. ให�ท��ประช
มผ��ถ�อห
�นเป2นผ��แต)งต(งกรรมการโดยใช �เส�ยงข�างมากตามหลกเกณฑeและวOธ�การดงต)อไปน�(

     2.1 ผ��ถ�อห
�นคนหนx�ง ๆ จะม�คะแนนเส�ยงหนx�งห
�นต)อหนx�งเส�ยง
     2.2 ผ��ถ�อห
�นคนหนx�ง ๆ จะใช �คะแนนเส�ยงท��ตนม�อย�)ท(งหมดตาม 2.1 เพ��อใช �เล�อกบ
คคลคนเด�ยวหร�อหลายคนเป2น
           กรรมการก2ได� แต)จะแบ)งคะแนนเส�ยงให�แก)กรรมการคนใดมากหร�อน�อยกว)ากรรมการคนอ��น ๆ ไม)ได�
     2.3 บ
คคลซx�งได�รบคะแนนเส�ยงส�งส
ดตามลSาดบจะได�รบแต)งต(งให�เป2นกรรมการเท)ากบจSานวนกรรมการท��จะพxงม�หร�อ
          จะพxงเล�อกต(งในคร(งน(น ในกรณ�ท��บ
คคลซx�งได�รบการเล�อกต(งในลSาดบถดลงมาม�คะแนนเส�ยงเท)ากนเกOนจSานวนท��
          จะพxงม�หร�อจะพxงเล�อกต(งในคร(งน(น ให�ประธานเป2นผ��ออกเส�ยงช�(ขาด
3. ในการประช
มสามญประจSาป�ท
กคร(ง กรรมการจSานวนหนx�งในสามจะต�องออกจากตSาแหน)ง และถ�าจSานวนกรรมการจะแบ)ง 
    ออก ให�ตรงเป2นสามส)วนไม)ได�แล�ว ให�กรรมการในจSานวนใกล�ท��ส
ดกบส)วนหนx�งในสามออกจากตSาแหน)ง ท(งน�( กรรมการ 
    ท��ออกตามวาระน(นๆ อาจถ�กเล�อกเข�ามาดSารงตSาแหน)งใหม)ได�

            4. กรรมการม�สOทธOได�รบค)าตอบแทนจากบรOษทในร�ปของเงOนรางวล เบ�(ยประช
ม บSาเหน2จ โบนส หร�อผลประโยชนe ตอบแทน
ในลกษณะอ��นๆ ตามข�อบงคบหร�อตามท��ท��ประช
มผ��ถ�อห
�นพOจารณา ท(งน�(ไม)ว)าจะกSาหนดเป2นจSานวนแน)นอน หร�อกSาหนด
เป2นหลกเกณฑeท��จะใช �ในการพOจารณาเป2นคราวๆไป หร�อกSาหนดให�ม�ผลตลอดไปจนกว)าจะม�การเปล��ยนแปลงก2ได� และ
นอกจากน(นให�กรรมการม�ส OทธOได�รบเบ�(ยเล�(ยงและสวสดOการต)างๆตามระเบ�ยบของบรOษท

            5. ท��ประช
มผ��ถ�อห
�นอาจลงมตOให�กรรมการคนใดออกจากตSาแหน)งก)อนถxงกSาหนดตามวาระได�ด�วยคะแนนเส �ยงไม)น�อยกว)า
สามในส��ของจSานวนผ��ถ�อห
�นท��มาประช
มและม�ส OทธOออกเส�ยง และม�ห
�นนบรวมกนได�ไม)น�อยกว)ากx�งหนx�งของจSานวนห
�นท��
ถ�อโดยผ��ถ�อห
�นท��มาประช
มและม�ส OทธOออกเส�ยง
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แผนท=Rแสดงท=Rต�iงสถานท=Rจ�ดประช�ม
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                                                                                                                              (ป�ดอากรแสตมป� 20 บาท)
                             บร�ษ�ทจ�ดเตร=ยมให;

หน�งส2อมอบฉ�นทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

                                เข�ยนท��                                
เลขทะเบ�ยนผ��ถ�อห
�น ___________          Written at
Shareholders register no.

           วนท��            เด�อน                  พ.ศ.    
          Date               Month  Year

(1) ข�าพเจ�า ___________________________________________________  สญชาตO_____________________ 
     I/We                nationality         
     อย�)บ�านเลขท�� ___________________________________________________________________
     Address

(2) เป2นผ��ถ�อห
�นของ บรOษท สยามภณฑeกร
�ป จSากด (มหาชน) (“บรOษท”) 
      being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
      โดยถ�อห
�นสามญจSานวนท(งส O(นรวม ___________________ ห
�นและออกเส�ยงลงคะแนนได� __________________ เส�ยง       Holding the ordinary share total amount of     shares and have the right to vote equal to                 votes
 
(3) ขอมอบฉนทะให�                                                   อาย
                       ป�         อย�)บ�านเลขท��                        
     Hereby appoint age        years ,  residing at

ถนน                                  ตSาบล/แขวง                                                อSาเภอ/เขต                               
Road Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet
  

จงหวด                                                  รหสไปรษณ�ยe                                                หร�อ
Province    Postal Code or
      มอบฉนทะให�กรรมการอOสระ
 ช��อ____________________________________________________________________________
     Appoint  independent director name   

เป2นผ��แทนของข�าพเจ�าเพ��อเข�าร)วมประช
มและออกเส�ยงลงคะแนนในท��ประช
มสามญผ��ถ�อห
�น ประจSาป� 2560 ในวนท�� 29 ม�นาคม 2560 เวลา 
10:30 น. ณ ห�องราชดSาเนOน โรงแรมรอยลปรOนซeเซส เลขท�� 269 ถนนหลานหลวง เขตป�อมปราบ กร
งเทพฯ 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2017 on 
29 March 2017 at 10:30 o’clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel , No. 269 Larnluang Road, Pomprab 
Bangkok.

(4) จSานวนคะแนนเส�ยงท��ข�าพเจ�าได�มอบฉนทะให�ผ��รบมอบฉนทะในการเข�าร)วมประช
มและออกเส �ยงลงคะแนนในคร(งน�( ดงน�(
    The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as 
follows:

□ เท)ากบจSานวนห
�นท(งส O(นท��ข�าพเจ�าถ�อและม�ส OทธOออกเส�ยงลงคะแนนได�ตามข�อ (2)
     equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2)

□ บางส)วน ค�อ □ ห
�นสามญ                                 ห
�น และม�ส OทธOออกเส�ยงลงคะแนนได�                                       เส�ยง
      Partial            ordinary share shares and have the right to vote                     votes

                 รวมสOทธOออกเส�ยงลงคะแนนท(งหมด                                                                          เส�ยง
      Totaling              votes 

(5) ข�าพเจ�าขอมอบฉนทะให�ผ��รบมอบฉนทะออกเส�ยงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประช
มคร(งน�( ดงน�(
      In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

□  (ก) ให�ผ��รบมอบฉนทะม�ส OทธOพOจารณาและลงมตOแทนข�าพเจ�าได�ท
กประการตามท��เห2นสมควร
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□   (ข) ให�ผ��รบมอบฉนทะออกเส�ยงลงคะแนนตามความประสงคeของข�าพเจ�า ดงน�(
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระท=R   1  พ�จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ:;ถ2อห�;นประจ�าป= 2559
Agenda Item 1 To consider  and approve the Minutes  of  the Annual  Ordinary General  Meeting of  the 

Shareholders for the year 2016.

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes
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วาระท=R   3    พ�จารณาอน�ม�ต�งบแสดงฐานะการเง�นและงบก�าไรขาดท�นเบmดเสรmจ ประจ�าป= 2559 ส �iนส�ด ณ ว�นท=R 31 
ธ�นวาคม 2559

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and 
Statement of comprehensive income for the fiscal year 2016 ending December 31, 2016.

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท=R   4   พ�จารณาอน�ม�ต�การจ8ายเง�นป�นผลประจ�าป= 2559
Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2016.

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท=R   5    พ�จารณาแต8งต�iงผ:;สอบบ�ญช=และก�าหนดค8าสอบบ�ญช=บร�ษ�ทประจ�าป= 2560
Agenda Item 5 To  consider  and  approve  the  appointment  of  the  Company's  auditors  and  fixing  the 

auditor’s remuneration for the fiscal year 2017.

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท=R   6  พ�จารณาเล2อกต�iงกรรมการแทนกรรมการท=Rพ;นจากต�าแหน8งตามวาระ
Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.

6.1 นายอดOศร โรจตระการ
Mr.Addisorn Rotrakarn□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 

    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes
6.2 นายสมOต หรรษา

Mr.Samit Hunsa□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

6.3 นายชยวฒนe ดSารงคeมงคลก
ล
Mr.Chaiwat Damrongmongkolgul□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 

    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes
6.4 นางสาวด
ษฎ� โรจตระการ

Miss Dusadee Rotrakarn□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท=R   7  พ�จารณาก�าหนดค8าตอบแทนกรรมการประจ�าป= 2560
Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2017.

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

(6) คSาแถลงหร�อเอกสารหลกฐานอ��น ๆ (ถ�าม�) ของผ��รบมอบฉนทะ                                                                           
     Other statements or evidences (if any) of the proxy
(7) ในกรณ�ท��ข�าพเจ�าไม)ได�ระบ
ความประสงคeในการออกเส�ยงลงคะแนนในวาระใดไว� หร�อระบ
ไว�ไม)ชดเจน หร�อในกรณ�ท��ท��ประช
มม�การ
พOจารณาหร�อลงมตOในเร��องใดนอกเหน�อจากเร��องท��ระบ
ไว�ข�างต�น รวมถxงกรณ�ท��ม�การแก�ไขเปล��ยนแปลงหร�อเพO�มเตOมข�อเท2จจรOงประการใด 
ให�ผ��รบมอบฉนทะม�ส OทธOพOจารณาและลงมตOแทนข�าพเจ�าได�ท
กประการตามท��เห2นสมควร
      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.
     กOจการใดท��ผ��รบมอบฉนทะได�กระทSาไปในการประช
มน(น ให�ถ�อเสม�อนว)าข�าพเจ�าได�กระทSาเองท
กประการ
     Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed                                                            ผ��มอบฉนทะ/Grantor
                                                       (                                 )

ลงนาม/Signed                                                          ผ��รบมอบฉนทะ/Proxy
                                                       (                           )

หน�า 14



หมายเหต�  /Remarks  
1. ผ��ถ�อห
�นท��มอบฉนทะจะต�องมอบฉนทะให�ผ��รบมอบฉนทะเพ�ยงรายเด�ยวเป2นผ��เข�าประช
มและออกเส �ยงลงคะแนน ไม)สามารถแบ)งแยกจSานวนห
�นให�ผ��รบมอบฉนทะหลาย

คนเพ��อแยกการลงคะแนนเส�ยงได�
       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. ผ��ถ�อห
�นจะมอบฉนทะเท)ากบจSานวนห
�นท��ระบ
ไว�ในข�อ (2) หร�อจะมอบฉนทะเพ�ยงบางส)วนน�อยกว)าจSานวนท��ระบ
ไว�ในข�อ (2) ก2ได�
       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. ผ��รบมอบฉนทะสามารถแยกลงคะแนนเส�ยงได� ท(งน�(หากข�อความท��ระบ
ม�จSานวนเกOนกว)าท��ระบ
ไว�ข�างต�นก2สามารถระบ
เพO�มเตOมได�ใน  ใบประจSาต)อแบบหนงส �อมอบฉนทะ

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. วาระเล�อกต(งกรรมการสามารถเล�อกต(งกรรมการท(งช
ดหร�อเล�อกต(งกรรมการบางราย ท(งน�( ข�อบงคบบรOษทกSาหนดไว�ว)าในการเล�อกต(งกรรมการบางรายตามวาระท�� 6 ข�าง

ต�น ผ��ถ�อห
�นจะแบ)งคะแนนเส�ยงแก)ผ��หนx�งผ��ใดมากหร�อน�อยเพ�ยงใดไม)ได� กล)าวค�อ ผ��ถ�อห
�นต�องแบ)งคะแนนเส�ยงท��ม�ส OทธOออกเส�ยง เล�อกต(งกรรมการแต)ละรายในจSานวน
ท��เท)าๆกน

       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. กรณ�หากม�ข�อกSาหนดหร�อข�อบงคบใดกSาหนดให�ผ��รบมอบฉนทะต�องแถลงหร�อแสดงเอกสารหลกฐานอ��นใด เช)น กรณ�ผ��รบมอบฉนทะเป2นผ��ม�ส)วนได�เส�ยในกOจการเร��องใดท��ได�

เข�าร)วมประช
มและออกเส�ยงลงคะแนนก2สามารถแถลงหร�อแสดงเอกสารหลกฐานโดยระบ
ไว�ในข�อ (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  อกสารหร2อหล�กฐานแสดงความเปmนผ:;ถ2อห�;นหร2อผ:;แทนของผ:;ถ2อห�;นท=Rม=ส �ทธ�เข;าร8วมประช�ม  
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 

Entitled to Attend the Meeting
1. บ�คคลธรรมดา  / Natural person  

1.1 ผ:;ถ2อห�;นท=Rม=ส �ญชาต�ไทย/ Thai nationality
(1) บตรประจSาตวของผ��ถ�อห
�น (บตรประจSาตวประชาชน หร�อบตรข�าราชการ หร�อบตรพนกงานรฐวOสาหกOจ)

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

(2) ในกรณ�มอบฉนทะ สSาเนาบตรประจSาตวของผ��มอบอSานาจ และ บตรประจSาตวหร�อหนงส�อเดOนทาง (กรณ�เป2นชาวต)างประเทศ) 
 ของผ��รบมอบอSานาจ
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 ผ:;ถ2อห�;นชาวต8างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนงส�อเดOนทางของผ��ถ�อห
�น

passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณ�มอบฉนทะ สSาเนาหนงส�อเดOนทางของผ��มอบอSานาจ และบตรประจSาตวหร�อหนงส�อเดOนทาง (กรณ�เป2นชาวต)างประเทศ) ของผ��รบมอบอSานาจ

in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of  the proxy.
2. น�ต�บ�คคล  / Juristic person  

2.1 น�ต�บ�คคลท=Rจดทะเบ=ยนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนงส�อรบรองนOตOบ
คคล ออกให�ไม)เกOน 30 วน โดยกรมทะเบ�ยนการค�า กระทรวงพาณOชยe 

corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
(ข) บตรประจSาตวหร�อหนงส�อเดOนทาง (กรณ�เป2นชาวต)างประเทศ) ของกรรมการผ��ม�อSานาจท��ได�ลงนามในหนงส�อมอบฉนทะพร�อมบตรประจSาตวหร�อ

หนงส�อเดOนทาง (กรณ�เป2นชาวต)างประเทศ) ของผ��รบมอบฉนทะ
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 น�ต�บ�คคลท=Rจดทะเบ=ยนในต8างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนงส�อรบรองนOตOบ
คคล

corporate affidavit; and
(ข) บตรประจSาตวหร�อหนงส�อเดOนทาง (กรณ�เป2นชาวต)างประเทศ) ของกรรมการผ��ม�อSานาจท��ได�ลงนามในหนงส�อมอบฉนทะพร�อมบตรประจSาตวหร�อ

หนงส�อเดOนทาง (กรณ�เป2นชาวต)างประเทศ) ของผ��รบมอบฉนทะ
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.

ในกรณ�ของสSาเนาเอกสารจะต�องม�การรบรองสSาเนาถ�กต�อง และหากเป2นเอกสารท��จดทSาขx(นในต)างประเทศ ควรม�การรบรองลายม�อช ��อโดยโนตาร�พบบลOค
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.
ผ��ถ�อห
�นหร�อผ��รบมอบฉนทะสามารถลงทะเบ�ยน และย��นเอกสารหร�อหลกฐานเพ��อการตรวจสอบ ณ สถานท��ประช
มได�ต(งแต) เวลา 09.00 น. ของวนท�� 29 ม�นาคม 

2560 เป2นต�นไป
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 29 

March 2017.
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ใบประจ�าต8อแบบหน�งส 2อมอบฉ�นทะ
Supplemental Proxy Form

     การมอบฉนทะในฐานะเป2นผ��ถ�อห
�นของ บรOษท สยามภณฑeกร
�ป จSากด (มหาชน)
     The proxy is granted by a shareholder of Siam  Pan Group Public Company Limited.

     ในการประช
มสามญผ��ถ�อห
�นประจSาป� 2560 ในวนท�� 29 ม�นาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห�องราฃดSาเนOน โรงแรมรอยลปรOนซeเซส
เลขท�� 269 ถนนหลานหลวง เขตป�อมปราบ กร
งเทพฯ 
      For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2016 on 29 March 2017 at 10.30 o’clock at the 
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

 
                                                    

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

วาระท��                                           เร��อง                                                                                                               
Agenda                                         Re:                                                                                                               

□เห2นด�วย                                เส�ยง □ไม)เห2นด�วย                             เส�ยง□ งดออกเส�ยง                           เส�ยง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes    Abstain                                votes

     ข�าพเจ�าขอรบรองว)า รายการในใบประจSาต)อหนงส�อมอบฉนทะถ�กต�องบรOบ�รณeและเป2นความจรOงท
กประการ
     I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

                                   ลงนาม/ Signed ผ��มอบฉนทะ/ Grantor
(                                                          )

                                           วนท��/ Date

                                   ลงนาม/ Signed ผ��รบมอบฉนทะ/ Proxy
(                                                           )

                                           วนท��/ Date
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แบบฟอร�ม ความต;องการรายงานประจ�าป=แบบร:ปเล8ม และการส8งค�าถามล8วงหน;า 
ส�าหร�บการประช�มผ:;ถ2อห�;น ประจ�าป=   2560  

Propose in advance : Book of Annual Report & the question
for AGM 2017 form 

กร
ณาส)งเอกสารกลบภายในวนท��    22   ม�น  าคม     2560  
Please propose before March 22, 2017

(1) ข�าพเจ�า ___________________________________________________  สญชาตO_____________________ 
    
     I/We                nationality         
     อย�)บ�านเลขท�� ___________________________________________________________________________
     Address

___________________________________________________________________________

(2) เป2นผ��ถ�อห
�นของ บรOษท สยามภณฑeกร
�ป จSากด (มหาชน) (“บรOษท”) 
      being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
      โดยถ�อห
�นสามญจSานวนท(งส O(นรวม ___________________ ห
�นและออกเส�ยงลงคะแนนได� __________________ เส�ยง 
      Holding the ordinary share total amount of     shares and have the right to vote equal to                 votes

(3) □ ข�าพเจ�าต�องการรายงานประจSาป�แบบร�ปเล)ม  
           I would like to receive a book of Annual Report 

(4) ข�าพเจ�าม�ความประสงคeเสนอคSาถามล)วงหน�า ดงต)อไปน�(
      I would like to propose in advance the question for AGM :

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

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

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

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

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

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

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

                                               ลงช��อ/Signed ........................................................ 

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

      วนท�/Date.......................................

ผ:;ประสานงาน   / Contact Person  

ค
ณส
ทธOรตนe วรรณรตนe (เลขาน
การบรOษท)
บรOษท สยามภณฑeกร
�ป จSากด (มหาชน)
488 ถนนนครสวรรคe แขวงส��แยกมหานาค
เขตด
ส Oต  กร
งเทพฯ 10300                        หร�อ

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

โทรสาร : ค
ณส
ทธOรตนe วรรณรตนe 
0-2975-2789                                         หร�อ

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

e-mail address : suthirat@siampangroup.com   e-mail address : suthirat@siampangroup.com
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