
มาตรการและแนวปฏฏิบบัตฏิในการเขข้าประชชุมผผข้ถถือหชุข้น
ในสถานการณณ์แพรร่ระบาดของไวรบัสโคโรนา (COVID-19)

เรรียน ทท่านผผผู้ถถือหหผู้น บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) 

ตามทรีที่บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) มรีหนษังสถือถถึงทท่านผผผู้ถถือหหผู้นวท่าจะมรีการประชหมใหญท่สามษัญผผผู้ถถือหหผู้น
ประจจาปรี พ.ศ. 2563 ในวษันทรีที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส  

ปรากฏวท่าในขณะนรีนี้มรีการแพรท่ระบาดของโรคตริดเชถืนี้อไวรษัสโคโรนท่าสายพษันธหฑ์ใหมท่ หรถือ โรค COVID-19 ใน
ประเทศไทยและหลายประเทศทษัที่วโลก  ตลอดจนกระทรวงสาธารณสหขไดผู้ประกาศใหผู้ โรคตริดเช ถืนี้อไวรษัสโคโรนท่าสาย
พษันธหฑ์ใหมท่ หรถือ โรค COVID-19 เปป็นโรคตริดตท่ออษันตราย แลผู้วนษันี้น 

เพถืที่อเปป็นการลดความเสรีที่ยงในการแพรท่กระจายของเชถืนี้อโรคไวรษัสฯ ดษังกลท่าว บรริษษัทฯ จถึงขอแจผู้งแนวทางในการ
รท่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปรี พ.ศ.2563 ดษังตท่อไปนรีนี้

1. ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่เดรินทางไปยษังประเทศทรีที่มรีการแพรท่ระบาดของโรคตริดเชถืนี้อไวรษัสโคโรนท่าสายพษันธหฑ์ใหมท่ หรถือ 
โรค COVID-19  ดษังตท่อไปนรีนี้    สาธารณรษัฐประชาชนจรีน รวมถถึงเขตบรริหารพริเศษ มาเกรุ๊า และเขตบรริหารพริเศษฮท่องกง
,  ญรีที่ปหท่น ,  สาธารณรษัฐเกาหลรี ,  ไตผู้หวษัน , สาธารณรษัฐสริงคโปรฑ์ ,  สาธารณรษัฐอริตาลรี , สาธารณรษัฐอริสลามอริหรท่าน , 
สาธารณรษัฐฝรษัที่งเศส , สหพษันธฑ์สาธารณรษัฐเยอรมนรี   รท่วมถถึงประเทศอถืที่นๆ ทรีที่กระทรวงสาธารณสหขจะไดผู้ประกาศหรถือไดผู้
ประกาศไปแลผู้ววท่าเปป็นประเทศเขตตริดโรคตริดตท่ออษันตราย และ เดรินทางกลษับมายษังประเทศไทยระหวท่างวษันทรีที่ 7-21 
เมษายน  2563  บรริษษัทฯ จถึงขอชรีนี้แนะแนวทางในการประชหมผผผู้ถถือหหผู้นวท่า  

ขอใหผู้ทท่าน มอบฉษันทะใหผู้บหคคลอถืที่นมาประชหมแทน หรถือมอบฉษันทะใหผู้กรรมการอริสระของ  บรริษษัทฯ มารท่วม
ประชหมแทนทท่าน

2. ตามคจาแนะนจาของ สจานษักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ และสมาคมบรริษษัทจดทะเบรียนไทย  เพถืที่อลด
จจานวนผผผู้เขผู้ารท่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้นและลดความเสรีที่ยงในการแพรท่ระบาดของเชถืนี้อโรค จถึงมรีการสท่งเสรริมใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นมอบ
ฉษันทะใหผู้กษับกรรมการอริสระของบรริษษัทฯ เพถืที่อเขผู้ารท่วมประชหมแทน 

จถึงเรรียนทท่านผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้รษับมอบฉษันทะของผผผู้ถถือหหผู้นไดผู้โปรดปฏริบษัตริตามคจาแนะนจาดษังทรีที่กลท่าวมาขผู้างตผู้นนรีนี้ดผู้วย

ขอแสดงความนษับถถือ

บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)

นายอดริศร  โรจตระการ
         กรรมการผผผู้จษัดการ  

หมายเหตห : ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่ประสงคฑ์จะมอบฉษันทะใหผู้กรรมการอริสระของบรริษษัทฯรท่วมประชหมแทน ทท่านสามารถ
ใช ผู้หนษังสถือมอบฉษันทะ แบบ ข ตามแนบขผู้างทผู้ายหนษังสถือเชริญประชหม หรถือในเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท และกรหณาสท่งคถืนลท่วง
หนผู้าภายในวษันทรีที่ 20 เมษายน 2563 ทรีที่ผผผู้ประสานงานของบรริษษัทฯ : คหณนนทยา บหนนาค อาคารสยามภษัณฑฑ์ 
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสรีที่แยกมหานาค เขตดหสริต กรหงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202-17 หรถือ แฟกซฑ์ (662) 
0-2280-6305 หรถือ สท่งอรีเมลฑ์ทรีที่ spg-hr@siampangroup.com  

mailto:spg-hr@siampangroup.com


บรฏิษบัท สยามภบัณฑณ์กรชุรุ๊ป จจากบัด (มหาชน)
Siam Pan Group Public Co., Ltd.

หนบังสถือเชฏิญประชชุม
การประชชุมใหญร่สามบัญผผข้ถถือหชุข้น ประจจาปปี 2563

The Invitation of 
The 2020 Annual General Shareholders' Meeting

นบัดประชชุมในวบันทปีที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:30 น.
ณ หข้องราชดจาเนฏิน โรงแรมรอยบัลปรฏินซณ์เซส  269 ถนนหลานหลวง กรชุงเทพฯ 

โทรศ บัพทณ์ (662) 0-2281-3088

April 22, 2020 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

สนบับสนชุน “ การงดแจกของชจารร่วย ” รร่วมกบับสมาคมสร่งเสรฏิมผผข้ลงทชุนไทย

* ผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้รษับมอบฉษันทะสามารถลงทะเบรียนและยถืที่นเอกสารหรถือหลษักฐานเพถืที่อการตรวจสอบ ณ สถานทรีที่ประชหมไดผู้ตษันี้งแตท่ เวลา 
09.00 น. ของวษันทรีที่ 22 เมษายน 2563 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, 2020.
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แนบทผู้าย
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Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative
      of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting
ใบประจจาตท่อแบบหนษังสถือมอบฉษันทะ / Supplemental Proxy Form
แบบฟอรฑ์ม ความตผู้องการรายงานประจจาปรีแบบรผปเลท่ม และ การสท่งคจาถามลท่วงหนผู้า 
Propose in advance : Book of Annual Report & the question for AGM form

แนบทผู้าย
1 แผท่น

ผผผู้ประสานงาน (Contact person)



บรฏิษบัท สยามภบัณฑณ์กรชุรุ๊ป จจากบัด (มหาชน)
ทะเบปียนเลขทปีที่ บมจ.612

สจานษักงาน อาคารสยามภษัณฑฑ์ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสรีที่แยกมหานาค เขตดหส ริต กรหงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 คผท่สาย) แฟป็กซฑ์ (662) 0-2280-0690,0-2280-6309,0-2282-7918

หนบังสถือเชฏิญประชชุม
              

วษันทรีที่ 18 มรีนาคม 2563
เรถืที่อง ขอเชริญประชหมใหญท่สามษัญผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปรี 2563
เรรียน ทท่านผผผู้ถถือหหผู้น
สริที่งทรีที่สท่งมาดผู้วย : เอกสารอยผท่ในรผปแบบรหษัสคริวอารฑ์ (QR Code) ดษังตท่อไปนรีนี้

1. รายงานประจจาปรี2562 พรผู้อมงบการเงรินตรวจสอบแลผู้วสจาหรษับปรี 2562
2. สจาเนารายงานการประชหมสามษัญผผผู้ถถือหหผู้นครษันี้งทรีที่ 1/2562 เมถืที่อวษันทรีที่ 22 เมษายน 2562
3. เอกสารประกอบการประชหมวาระทรีที่ 1 – 7
4. กฎเกณฑฑ์และวริธรีการในการเขผู้ารท่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้น
5. หนษังสถือมอบฉษันทะ แบบ ข.
6. รายชถืที่อและประวษัตริกรรมการอริสระทษันี้ง 4 ทท่าน
7. แผนทรีที่แสดงทรีที่ตษันี้งสถานทรีที่จษัดประชหม
8. แบบฟอรฑ์มขอรษับหนษังสถือรายงานประจจาปรีและการสท่งคจาถามลท่วงหนผู้า

ดผู้วยคณะกรรมการบรริษษัท มรีมตริใหผู้จษัดประชหมใหญท่สามษัญผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปรี2563 ในวษันทรีที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ
หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ โทรศษัพทฑ์ (662) 0-2281-3088 ตาม
ระเบรียบวาระการประชหม ดษังตท่อไปนรีนี้

วาระทปีที่ 1  พริจารณารษับรองรายงานการประชหมสามษัญผผผู้ถถือหหผู้น ครษันี้งทรีที่ 1/2562
   ความเหป็นคณะกรรมการ ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นสมควรรษับรองรายงานการประชหมดษังกลท่าว

          วาระทปีที่ 2  พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกรีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปรี 2562
   ความเหป็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดจาเนรินงานงวดปรี2562 ใหผู้ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นรษับทราบ

          วาระทปีที่ 3  พริจารณาอนหมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จสจาหรษับปรี สรินี้นสหดวษันทรีที่ 31 ธษันวาคม 2562
   ความเหป็นคณะกรรมการ เสนอทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จ
   สจาหรษับปรีสรินี้นสหด วษันทรีที่ 31 ธษันวาคม 2562 ซถึที่งผท่านการตรวจสอบโดยผผผู้สอบบษัญชรีรษับอนหญาตแลผู้ว

          วาระทปีที่ 4  พริจารณาอนหมษัตริการจษัดสรรกจาไรสหทธริประจจาปรี 2562 และการจท่ายเงรินปษันผล
   ความเหป็นคณะกรรมการ เหป็นควรเสนอทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมษัตริจษัดสรรกจาไรจากผลการดจาเนรินงานปรี 2562 ดษังนรีนี้

                         จท่ายเงรินปษันผลในอษัตราหหผู้นละ 0.70 บาทจากกจาไรสะสมซถึที่งเสรียภาษรีในอษัตรารผู้อยละ 20 และ กจาหนดจท่ายเงริน
                         ปษันผลในวษันทรีที่ 20 พฤษภาคม 2563
          วาระทปีที่ 5  พริจารณาแตท่งตษันี้งผผผู้สอบบษัญชรี และกจาหนดคท่าตอบแทนประจจาปรี 2563

   ความเหป็นคณะกรรมการ เหป็นสมควรเสนอทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นแตท่งตษันี้ง นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบษัญชรีเลข
   ทะเบรียน 10728 หรถือ นางสาวพรทริพยฑ์ รริมดหส ริต ผผผู้สอบบษัญชรีเลขทะเบรียน 5565 หรถือ นายบษัณฑริต ตษันี้งภากรณฑ์ 
   ผผผู้สอบบษัญชรีเลขทะเบรียน 8509 แหท่งบรริษษัท เค.พรี.เอป็ม.จรี.ภผมริไชยสอบบษัญชรี จจากษัด เปป็นผผผู้สอบบษัญชรีสจาหรษับ

              ปรี2563 และกจาหนดคท่าตอบแทนรวมบรริษษัทและบรริษษัทยท่อยเปป็นเงริน 2,289,500 บาท
          วาระทปีที่ 6  พริจารณาเลถือกตษันี้งกรรมการแทนกรรมการทรีที่ออกตามวาระ

   ความเหป็นคณะกรรมการ ใหผู้เสนอทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นเลถือกตษันี้งกรรมการกลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งใหมท่ 4 ทท่านคถือ 
              นายอดริศร โรจตระการ,นายสมริต หรรษา,นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกหล และ นางสาวดหษฎรี โรจตระการ

          วาระทปีที่ 7  พริจารณากจาหนดคท่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทประจจาปรี 2563
   ความเหป็นคณะกรรมการ เหป็นควรเสนอทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมษัตริคท่าตอบแทนกรรมการเปป็นวงเงรินงบประมาณ 
   4,500,000 บาท แยกเปป็นวงเงรินของคณะกรรมการบรริหาร 1,500,000 บาทและวงเงรินของคณะกรรมการอริสระ 
   3,000,000 บาทเทท่าปรีทรีที่ผท่านมา

วาระทปีที่ 8  พริจารณาเรถืที่องอถืที่น ๆ (ถผู้ามรี)
     ทษันี้งนรีนี้บรริษษัทกจาหนดใหผู้วษันทรีที่ 16 มรีนาคม 2563 เปป็นวษันกจาหนดรายชถืที่อผผผู้ถถือหหผู้น (Record Date) ทรีที่มรีส ริทธริเขผู้ารท่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้น
และรษับเงรินปษันผล (ทษันี้งนรีนี้ส ริทธริในการรษับเงรินปษันผลดษังกลท่าวยษังมรีความไมท่แนท่นอนเนถืที่องจากตผู้องรอการอนหมษัตริจากทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นกท่อน)

จถึงขอเรรียนเชริญทท่านผผผู้ถถือหหผู้นโปรดเขผู้ารท่วมประชหมตาม วษัน เวลา และสถานทรีที่ ดษังกลท่าวขผู้างตผู้นโดยพรผู้อมเพรรียงกษัน และปฏริบษัตริ
ตามกฎเกณฑฑ์ในการเขผู้ารท่วมประชหม การมอบฉษันทะ การออกเสรียง และ การสท่งคจาถามลท่วงหนผู้า ตามขผู้อบษังคษับของบรริษษัทและเอกสารทรีที่
เกรีที่ยวขผู้องดษังแนบมาขผู้างทผู้ายนรีนี้

ขอแสดงความนษับถถือ

นายอดริศร  โรจตระการ
กรรมการผผผู้จษัดการ

หมายเหตห เมถืที่อวษันทรีที่ 27 มกราคม - 14 กหมภาพษันธฑ์ 2563 บรริษษัทฯขอเชริญทท่านผผผู้ถถือหหผู้นเสนอวาระการประชหมและบหคคลทรีที่จะเสนอใหผู้เปป็น
กรรมการผท่านทางตลาดหลษักทรษัพยฑ์และเผยแพรท่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท แตท่ไมท่มรีการเสนอมาแตท่อยท่างใด
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บรฏิษบัท สยามภบัณฑณ์กรชุรุ๊ป จจากบัด (มหาชน)
ทะเบปียนเลขทปีที่ บมจ.612

สจานษักงาน อาคารสยามภษัณฑฑ์ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสรีที่แยกมหานาค เขตดหส ริต กรหงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 คผท่สาย) แฟป็กซฑ์ (662) 0-2280-0690,0-2280-6309,0-2282-7918

Invitation AGM

March 18, 2020
Subject : Invitation to 2020 Annual General Shareholders’ Meeting
To        : Shareholders
Attachment : QR Code for

1. 2019 Financial statements for the year ended 31 December 2019
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
5. Map of the meeting

       The Board of  Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2020 shall be held at 10:30 a.m. on 
April 22, 2020 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 1/2019 the Ordinary general meeting of shareholders.
                         Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2019. 
           Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the

      year 2019.
                            Board Resolution : The Board's report for the year 2019 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, 2019. 
                           Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of 
                            comprehensive income  for the year ended December 31, 2019 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
                           2019 will be Baht 0.70 per share from cumulative profit subject to 20% corporate income 
                            tax. The dividend will be payable on May 20, 2020.
          Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2020.
                           Board Resolution : Recommend at the AGM to appoint KPMG Phoomchai Audit  Ltd. 

      By Ms.Thitima Pongchaiyong CPA Registration No.10728 or Ms.Pornthip Rimdusit CPA 
      Registration No.5565 or Mr.Banthit Tangpakorn CPA Registration No.8509 to be the Company's 
      Auditor for the year 2020 with audit fee of Baht 2,289,500 which including subsidiary company, 
      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 , Mr.Chaiwat Damrongmongkolgul and 
      Miss Dusadee Rotrakarn.

          Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2020.
                            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 16, 2020  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.

Sincerely yours,

Mr.Addisorn Rotrakarn
Managing Director
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วาระทปีที่   1    พฏิจารณารบับรองรายงานการประชชุมสามบัญผผข้ถถือหชุข้น ครบัรั้งทปีที่   1/2562
 

รายงานการประชชุมใหญร่สามบัญผผข้ถถือหชุข้น (สจาเนา)
ครบัรั้งทปีที่ 1/2562

บรฏิษบัทสยามภบัณฑณ์กรชุรุ๊ป จจากบัด (มหาชน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

วษัน เวลา และสถานทรีที่ วษันทรีที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขต
ปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ

กรรมการ ผผผู้บรริหาร ผผผู้สอบบษัญชรี และผผผู้สษังเกตการณฑ์ฯ ทรีที่เขผู้ารท่วมประชหม   :
1 คหณมหข โรจตระการ ประธานกรรมการ
2 คหณอดริศร โรจตระการ กรรมการบรริหาร

กรรมการผผผู้จษัดการ
ทจาหนผู้าทรีที่เปป็นประธานทรีที่ประชหม

3 คหณอรศรรี ทริพยบหญทอง กรรมการบรริหาร
4 คหณไพบผลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ กรรมการบรริหาร
5 คหณดหษฎรี โรจตระการ กรรมการบรริหาร
6 คหณปรางศริรริ ทริพยบหญทอง กรรมการบรริหาร
7 คหณอจาพล โหตระกริตยฑ์ กรรมการอริสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8 คหณไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนรียฑ์ กรรมการอริสระ 
9 คหณสมริต หรรษา กรรมการอริสระ
10 คหณชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกหล กรรมการอริสระ

ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสรีที่ยง
11 คหณฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบษัญชรี
12 คหณบจารหง ชท่วยพนษัง ทรีที่ปรถึกษากฎหมาย ผผผู้สษังเกตการณฑ์และตรวจสอบการนษับ

คะแนนเสรียง
      กรรมการเขผู้ารท่วมประชหม 10 ทท่าน คริดเปป็นรผู้อยละ 100 ของคณะกรรมการรวม 10 ทท่าน

ประธานฯแถลงจจานวนผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่มาประชหม   : 
     ผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่มาประชหมดผู้วยตนเอง 21 ราย จจานวนหหผู้น 42,378,580 หหผู้น และโดยการรษับมอบฉษันทะ 16 ราย จจานวนหหผู้น 299,748,310
หหผู้น รวมทษันี้งสรินี้น 37 ราย รวมเปป็นจจานวนหหผู้นทษันี้งหมด 342,126,890 หหผู้นคริดเปป็นรผู้อยละ 99.17 ของจจานวนหหผู้นทษันี้งหมดทรีที่จดทะเบรียนเรรียก
ชจาระแลผู้ว 345,000,000 หหผู้น 
      จถึงถถือวท่าครบองคฑ์ประชหม คถือ จจานวนคนมากกวท่า 25 คนและถถือหหผู้นรวมกษันมากกวท่า 60% ตามขผู้อบษังคษับของบรริษษัท

ประธานฯแนะนจาการใช ผู้บษัตรลงคะแนนเสรียง   :
     ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่มาดผู้วยตษัวเอง หรถือทท่านผผผู้รษับมอบอจานาจมาแทนผผผู้ถถือหหผู้น บรริษษัทจะปฏริบษัตริเหมถือนกษัน คถือ 

- หหผู้นหนถึที่งหหผู้น มรีเสรียง หนถึที่งคะแนนเสรียง
- เมถืที่อสรินี้นสหดวาระทรีที่เสนอพริจารณา จะขอเรรียกเกป็บบษัตรออกเสรียงเฉพาะทรีที่ “ไมท่เหป็นดผู้วย” และ “งดออกเสรียง” สจาหรษับบษัตรทรีที่ออก

เสรียง “เหป็นดผู้วย” จะไมท่เรรียกเกป็บ โดยใหผู้ถถือวท่า คะแนนเสรียงทรีที่เหลถือตามจจานวนหหผู้นทรีที่มาประชหมทษันี้งหมด หษักดผู้วย คะแนนเสรียงทรีที่ “ไมท่เหป็น
ดผู้วย งดออกเสรียง และบษัตรเสรีย” สหทธริเปป็นการออกเสรียง “เหป็นดผู้วย” ดษังนษันี้นหากทท่านผผผู้ถถือหหผู้นไมท่สท่งบษัตรออกเสรียงใหผู้เจผู้าหนผู้าทรีที่ทรีที่เกป็บบษัตร
ในแตท่ละวาระจะถถือวท่าเปป็นการออกเสรียง “เหป็นดผู้วย”

- การอนหมษัตริแตท่ละวาระ จะถถือตามเสรียงขผู้างมาก คถือ มากกวท่าครถึที่งหนถึที่งของจจานวนหหผู้นของผผผู้เขผู้ารท่วมประชหมและมรีส ริทธริออกเสรียง 

ประธานฯดจาเนรินการประชหมแตท่ละวาระ เปป็นดษังตท่อไปนรีนี้

วาระทปีที่  1 พฏิจารณารบับรองรายงานการประชชุมสามบัญผผข้ถถือหชุข้น ครบัรั้งทปีที่ 1/2561
     ประธานฯแถลง : จากรายงานการประชหมสามษัญผผผู้ถถือหหผู้นครษันี้งทรีที่ 1/2561 ซถึที่งประชหมเมถืที่อวษันทรีที่ 10 เมษายน 2561 ตามทรีที่ไดผู้แนบไปใน
หนษังสถือเชริญประชหมแลผู้วนษันี้น มรีทท่านผผผู้ใดมรีขผู้อสงสษัยหรถือตผู้องการเปลรีที่ยนแปลงอยท่างใดหรถือไมท่ และขอใหผู้ทรีที่ประชหมพริจารณารษับรองโดย
การออกเสรียงลงคะแนน
     ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นไมท่มรีขผู้อสงสษัยหรถือตผู้องการเปลรีที่ยนแปลงแตท่อยท่างใด

     มตริทรีที่ประชหม : รษับรองรายงานการประชหมสามษัญผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษษัท ครษันี้งทรีที่1/2561
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมท่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสรียง คะแนนบษัตรเสรีย รวมคะแนน
342,126,890 0 0 0 342,126,890

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
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วาระทปีที่   1    พฏิจารณารบับรองรายงานการประชชุมสามบัญผผข้ถถือหชุข้น ครบัรั้งทปีที่   1/2562 (  ตร่อ  )

วาระทปีที่  2 พฏิจารณารบับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกบับผลการดจาเนฏินงานประจจาปปี 2561
     กรรมการอรศรปีแถลง : ผลการดจาเนรินงานประจจาปรี 2561 ซถึที่งผท่านการเหป็นชอบของคณะกรรมการบรริษษัท ตามรายละเอรียดใน
รายงานประจจาปรี 2561 ทรีที่ไดผู้จษัดสท่งใหผู้ทหกทท่านลท่วงหนผู้าแลผู้วนษันี้น  สรหปผลจากงบการเงรินรวมเปรรียบเทรียบกษับปรี ทรีที่ผท่านมา เปป็นดษังนรีนี้

จากงบการเงรินรวม ปรี 2561 ปรี 2560 +เพริที่มขถึนี้น -ลดลง
ลผู้านบาท % ลผู้านบาท % ลผู้านบาท %

รายไดผู้จากการขาย 3,249 98.73 3,333 98.59 -84.70 -2.54
รายไดผู้จากการลงทหน 22 0.67 23 0.67 -0.84 -3.70
รายไดผู้อถืที่น 20 0.60 25 0.74 -5.02 -20.18

รายไดผู้รวม 3,290 100.0 3,381 100.0 -90.57 -2.68
ตผู้นทหนขาย 2,346 72.21 2,385 71.56 -39.10 -1.64

กจาไรขษันี้นตผู้น 903 27.79 948 28.44 -50.61 -5.34
ตผู้นทหนในการจษัดจจาหนท่าย 135 4.11 132 3.90 3.60 2.74
คท่าใช ผู้จท่ายในการบรริหาร 334 10.16 333 9.85 1.21 0.36

กจาไรกท่อนภาษรี 474 14.41 535 15.84 -61.31 -11.45
ภาษรีเงรินไดผู้นริตริบหคคล 95 2.88 107 3.16 -12.26 -11.45

กจาไรของผผผู้ถถือหหผู้น 379 11.52 427 12.64 -48.29 -11.30
กจาไร บาทตท่อหหผู้น 1.10 1.24 -0.14 -11.30

สรินทรษัพยฑ์รวม 5,445 100.0 5,206 100.0 239.07 4.59
หนรีนี้ส รินรวม 387 7.10 367 7.05 19.60 5.34
สท่วนของผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษษัท 5,026 92.31 4,806 92.32 220.02 4.58
มผลคท่าตามบษัญชรี บาทตท่อหหผู้น 14.57 13.93 0.64 4.59

  

โครงสรผู้างรายไดผู้ ปรี 2561 ปรี 2560 +เพริที่มขถึนี้น -ลดลง
ลผู้านบาท % ลผู้านบาท % ลผู้านบาท %

นจนี้ามษันหลท่อลถืที่น 1,570 47.71 1,664 49.23 -94.56 -5.68
จาระบรี 1,025 31.17 993 29.38 32.00 3.22
แบตเตอรรีที่ 611 18.57 643 19.01 -31.62   -4.92

  อถืที่นๆ 42 1.28 33 0.97 9.48 28.96
รวมรายไดผู้จากการขาย 3,249 98.73 3,333 98.59 -84.70 -2.54

รายไดผู้จากการลงทหน 22 0.67 23 0.67 -0.84 -3.70
รายไดผู้อถืที่น 20 0.60 25 0.74 -5.02 -20.18

รายไดผู้รวม 3,290 100.0 3,381 100.0 -90.57 -2.68
      ซถึที่งไดผู้รายงานการวริเคราะหฑ์และคจาอธริบายของฝท่ายจษัดการสจาหรษับปรี 2561 ในหนษังสถือเชริญประชหมแลผู้วนษันี้น ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นมรีขผู้อสงสษัย
ตผู้องการซษักถามหรถือมรีขผู้อคริดเหป็นอถืที่นใดหรถือไมท่ 

       ไมท่มรีผผผู้ถถือหหผู้นซษักถามหรถือใหผู้ขผู้อคริดเหป็นอถืที่นใด
      
    มตริทรีที่ประชหม : รษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกรีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานของบรริษษัทประจจาปรี 2561

วาระทปีที่  3  พฏิจารณาอนชุมบัตฏิงบแสดงฐานะการเงฏิน และ งบกจาไรขาดทชุนเบบ็ดเสรบ็จประจจาปปีส ฏิรั้นสชุด วบันทปีที่ 31 ธบันวาคม 2561
     กรรมการอรศรรีแถลง   : ในรายงานประจจาปรี 2561 ของบรริษษัททรีที่ไดผู้จษัดสท่งใหผู้แกท่ทหกทท่านแลผู้วนษันี้น จะมรีรายงานงบแสดงฐานะการเงริน
และงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จสจาหรษับปรีสรินี้นสหด 31 ธษันวาคม 2561 แนบอยผท่ขผู้างทผู้าย ซถึที่งงบการเงรินดษังกลท่าวไดผู้รษับการตรวจสอบรษับรอง
จากผผผู้สอบบษัญชรีโดยแสดงความเหป็นแบบ “ไมท่มรีเงถืที่อนไข” , ผท่านการเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษษัทแลผู้ว
เมถืที่อวษันทรีที่ 15 กหมภาพษันธฑ์ 2562
     จถึงขอใหผู้ทรีที่ประชหมพริจารณาอนหมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จของบรริษษัท สจาหรษับปรี สรินี้นสหด 31 ธษันวาคม
2561
     ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นไมท่มรีขผู้อสงสษัยหรถือมรีคจาถามแตท่อยท่างใด

     มตริทรีที่ประชหม : อนหมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จประจจาปรีส รินี้นสหดวษันทรีที่ 31 ธษันวาคม 2561
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมท่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสรียง คะแนนบษัตรเสรีย รวมคะแนน
342,126,890 0 0 0 342,126,890

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

หนข้า 4



วาระทปีที่   1    พฏิจารณารบับรองรายงานการประชชุมสามบัญผผข้ถถือหชุข้น ครบัรั้งทปีที่   1/2562 (  ตร่อ  )

วาระทปีที่  4  พฏิจารณาอนชุมบัตฏิการจบัดสรรกจาไรสชุทธฏิประจจาปปี 2561 และการจร่ายเงฏินปบันผล
     กรรมการอรศรรีแถลง   : บรริษษัทมรีนโยบายการจท่ายเงรินปษันผลใหผู้แกท่ผผผู้ถถือหหผู้น ในอษัตราไมท่ตจที่ากวท่ารผู้อยละ 40 ของกจาไรสหทธริหลษังหษักภาษรี
แลผู้ว โดยมรีประวษัตริผลการดจาเนรินงานและการจท่ายเงรินปษันผลทรีที่ผท่านมา ดษังนรีนี้

ปรี กจาไรสท่วนของผผผู้ถถือหหผู้น
(บาท)

กจาไร
บาท/หหผู้น

จท่ายไมท่นผู้อย
กวท่า 40%
บาท/หหผู้น

เงรินปษันผล
จท่าย

บาท/หหผู้น

คริดเปป็น
%

2559 564,138,968 1.64 0.65 0.80 48.78%
2560 427,421,381 1.24 0.50 0.80 64.52%
2561 ขออนหมษัตริ 379,131,467 1.10 0.44 0.70 63.64%

     คณะกรรมการขอนจาเสนอใหผู้ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมษัตริจท่ายเงรินปษันผลสจาหรษับผลการดจาเนรินงานงวดปรี 2561 ในอษัตราหหผู้นละ 0.70 บาท
คริดเปป็น 63.64%ของกจาไรทรีที่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษษัท โดยจท่ายจากกจาไรสะสมซ ถึที่งเสรียภาษรีในอษัตรารผู้อยละ 20  โดยกจาหนดจท่ายใน
วษันทรีที่ 17 พฤษภาคม 2562
      ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นไมท่มรีขผู้อสงสษัยแตท่อยท่างใด

       มตริทรีที่ประชหม : อนหมษัตริจท่ายเงรินปษันผลสจาหรษับผลการดจาเนรินงานประจจาปรี 2561 ตามทรีที่คณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมท่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสรียง คะแนนบษัตรเสรีย รวมคะแนน
342,126,890 0 0 0 342,126,890

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  5 พฏิจารณาแตร่งตบัรั้งผผข้สอบบบัญชปี และกจาหนดคร่าตอบแทนประจจาปปี 2562
      ประธานฯแถลง : โดยมอบใหผู้คหณอจาพล โหตระกริตยฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปป็นผผผู้ช รีนี้แจง

      กรรมการอจาพลแถลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษษัทพริจารณาแลผู้วเหป็นสมควรนจาเสนอแตท่งตษันี้ง บรริษษัท เคพรี
เอป็มจรี ภผมริไชยสอบบษัญชรี จจากษัด โดย นางสาวพรทริพยฑ์  รริมดหส ริต ผผผู้สอบบษัญชรีเลขทะเบรียน 5565 หรถือ นายบษัณฑริต ตษันี้งภากรณฑ์ ผผผู้สอบ
บษัญชรีเลขทะเบรียน 8509 หรถือ นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบษัญชรีเลขทะเบรียน 10728 เปป็นผผผู้สอบบษัญชรีใหผู้บรริษษัท และ บรริษษัทยท่อย
      ทษันี้งนรีนี้เพราะ : ผผผู้สอบบษัญชรี คหณพรทริพยฑ์ รริมดหส ริต มรีประวษัตริการศถึกษาจบปรริญญาโทดผู้านการบรริหารธหรกริจจากจหฬาลงกรณฑ์
มหาวริทยาลษัย มรีประสบการณฑ์การทจางานทษันี้งกษับบรริษษัทในประเทศและบรริษษัทตท่างชาตริ เรริที่มประกอบวริชาชรีพตษันี้งแตท่ปรี 2539 ใหผู้
บรริการสอบบษัญชรีสจาหรษับอหตสาหกรรมหลายแขนงธหรกริจ อาทริเชท่น คผู้าปลรีก อาหารและเครถืที่องดถืที่ม ยานยนตฑ์ เยถืที่อและกระดาษ ปริโตรเคมรี
ลริสซริที่ง และซถืนี้อมาขายไป ทจาหนผู้าทรีที่ตรวจสอบกลหท่มบรริษษัทมาแลผู้ว 1 ปรี ทท่านไดผู้ตรวจสอบพรผู้อมใหผู้ขผู้อแนะนจา ขผู้อปรษับปรหง อรีกทษันี้งแนะนจา
ใหผู้คณะกรรมการไดผู้เขผู้าอบรมสษัมมนาความรผผู้ใหมท่ๆทรีที่เกรีที่ยวขผู้องอยท่างสมจที่าเสมอ ซ ถึที่งเปป็นประโยชนฑ์ตท่อองคฑ์กรและนจามาถถึงความโปรท่งใส
เชถืที่อถถือไดผู้แกท่บรริษษัทและบรริษษัทยท่อย อรีกทษันี้งทท่านผผผู้สอบบษัญชรีไมท่ไดผู้มรีความสษัมพษันธฑ์หรถือมรีสท่วนไดผู้เสรียใดๆกษับบรริษษัท บรริษษัทยท่อย ผผผู้บรริหาร ผผผู้
ถถือหหผู้นรายใหญท่ หรถือผผผู้เกรีที่ยวขผู้องกษับบหคคลดษังกลท่าวแตท่อยท่างใด สจาหรษับคท่าตอบแทนขอใหผู้คหณอรศรรีเปป็นผผผู้ช รีนี้แจง

     กรรมการอรศรรี  แถลง : สจาหรษับคท่าตอบแทน โดยพริจารณาคท่าสอบบษัญชรีจากขผู้อมผล 3 ปรีทรีที่ผท่านมา ดษังนรีนี้
ปรี งบเฉพาะบรริษษัท งบการเงรินรวม คท่าตอบแทนอถืที่น

2559 870,500 1,979,500 ไมท่มรี

2560 929,500 2,082,500 ไมท่มรี

2561 1,049,500 2,222,500 ไมท่มรี

2562 ขออนหมษัตริ 1,086,500 2,289,500 ไมท่มรี
     จถึงขอเสนอใหผู้ทรีที่ประชหมพริจารณาอนหมษัตริกจาหนดคท่าตอบแทนใหผู้แกท่ผผผู้สอบบษัญช รีสจาหรษับปรี2562 สจาหรษับงบการเงรินรวมเปป็นเงริน
2,289,500 บาท ซถึที่งอษัตราดษังกลท่าวรวมคท่าสอบบษัญชรีของบรริษษัทยท่อย 3 แหท่งแลผู้ว จะมรีทท่านผผผู้ใดมรีคจาแนะนจาเพริที่มเตริมอถืที่นใดหรถือไมท่
     ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นไมท่มรีขผู้อสงสษัยหรถือมรีคจาถามแตท่อยท่างใด

     มตริทรีที่ประชหม : อนหมษัตริการแตท่งตษันี้งผผผู้สอบบษัญชรีของบรริษษัทและกจาหนดคท่าตอบแทนสจาหรษับปรี2562 ตามทรีที่คณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมท่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสรียง คะแนนบษัตรเสรีย รวมคะแนน
342,126,890 0 0 0 342,126,890

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  6 พฏิจารณาเลถือกตบัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่ออกตามวาระ
     ประธานฯ  แถลง : 

ในชท่วงวษันทรีที่ 24 มกราคม 2562 - 8 กหมภาพษันธฑ์ 2562 ทรีที่ผท่านมา บรริษษัทฯไดผู้ขอเช ริญทท่านผผผู้ถถือหหผู้นเสนอชถืที่อบหคคลเขผู้าดจารง
ตจาแหนท่งกรรมการลท่วงหนผู้าผท่านทางตลาดหลษักทรษัพยฑ์และเผยแพรท่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัทแตท่ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นไมท่ไดผู้เสนอชถืที่อบหคคลแตท่อยท่าง
ใด
     สจาหรษับหลษักเกณฑฑ์และวริธรีสรรหากรรมการและสริทธริของผผผู้ลงทหนรายยท่อยในการแตท่งตษันี้งกรรมการ พรผู้อมทษันี้งนริยามของกรรมการ
อริสระ บรริษษัทไดผู้ชรีนี้แจงใหผู้ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นทราบลท่วงหนผู้าแลผู้วในหนษังสถือเชริญประชหม

หนข้า 5



วาระทปีที่   1    พฏิจารณารบับรองรายงานการประชชุมสามบัญผผข้ถถือหชุข้น ครบัรั้งทปีที่   1/2562 (  ตร่อ  )

     ในการประชหมประจจาปรีนรีนี้ กรรมการทรีที่ออกจากตจาแหนท่งตามวาระมรี 3 ทท่าน โดยแตท่ละทท่านมรีอายห ประวษัตริการศถึกษา การฝถึกอบรม
การทจางาน จจานวนปรีทรีที่เปป็นกรรมการ การถถือหหผู้น จจานวนบรริษษัททรีที่ดจารงตจาแหนท่งกรรมการ และจจานวนครษันี้งทรีที่เขผู้ารท่วมประชหม ดษังนจาเสนอใน
หนษังสถือเชริญประชหมแลผู้วนษันี้น คณะกรรมการเหป็นวท่าทท่านทษันี้ง 3 มรีผลงานทรีที่ดรีในการปฏริบษัตริงานทรีที่ผท่านมา จถึงเสนอทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นแตท่งตษันี้ง
กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งเดริมอรีกวาระหนถึที่ง โดยการเลถือกตษันี้งลงคะแนนเปป็นรายบหคคล ดษังนรีนี้
      6.1  การพฏิจารณาเลถือกตบัรั้ง คชุณไพรฏินทรณ์ วงษณ์วบันทนปียณ์ กลบับเขข้าดจารงตจาแหนร่งกรรมการอฏิสระ
       ทท่านมรีอายห 81 ปรี รษับตจาแหนท่งครษันี้งแรกเมถืที่อปรี2542 รวมเปป็นกรรมการมาแลผู้ว 19 ปรี ไดผู้แตท่งตษันี้งกลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งครษันี้งสหดทผู้าย
เมถืที่อ 28/04/2559 และครษันี้งนรีนี้เปป็นการตท่อวาระครษันี้งทรีที่ 7  
       จถึงขอใหผู้ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสรียงลงคะแนนเลถือกตษันี้ง คหณไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนรียฑ์ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งกรรมการอรีกวาระหนถึที่ง
     มตริทรีที่ประชหม : อนหมษัตริการแตท่งตษันี้ง คหณไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนรียฑ์ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งอรีกวาระหนถึที่ง

คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมท่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสรียง คะแนนบษัตรเสรีย รวมคะแนน
342,125,890 1,000 0 0 342,126,890
99.9997% 0.0003% 0.00% 0.00% 100.00%

      6.2  การพฏิจารณาเลถือกตบัรั้ง คชุณอจาพล โหตระกฏิตยณ์ กลบับเขข้าดจารงตจาแหนร่งกรรมการอฏิสระ
      ทท่านมรีอายห 89 ปรี รษับตจาแหนท่งครษันี้งแรกเมถืที่อปรี2542 รวมเปป็นกรรมการมาแลผู้ว 19 ปรี ไดผู้แตท่งตษันี้งกลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งครษันี้งสหดทผู้ายเมถืที่อ
28/04/2559 และครษันี้งนรีนี้เปป็นการตท่อวาระครษันี้งทรีที่ 7
      จถึงขอใหผู้ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสรียงลงคะแนนเลถือกตษันี้ง คหณอจาพล โหตระกริตยฑ์ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งกรรมการอรีกวาระหนถึที่ง
     มตริทรีที่ประชหม : อนหมษัตริการแตท่งตษันี้ง คหณอจาพล โหตระกริตยฑ์ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งอรีกวาระหนถึที่ง    

คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมท่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสรียง คะแนนบษัตรเสรีย รวมคะแนน
342,125,890 1,000 0 0 342,126,890
99.9997% 0.0003% 0.00% 0.00% 100.00%

     6.3 การพฏิจารณาเลถือกตบัรั้ง คชุณมชุข โรจตระการ กลบับเขข้าดจารงตจาแหนร่งกรรมการ
      ทท่านมรีอายห 99 ปรี ทท่านรษับตจาแหนท่งครษันี้งแรกเมถืที่อปรี2540 รวมเปป็นกรรมการมาแลผู้ว 22 ปรี ไดผู้แตท่งตษันี้งกลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งครษันี้ง
สหดทผู้ายเมถืที่อ 28/04/2559 และครษันี้งนรีนี้เปป็นการตท่อวาระครษันี้งทรีที่ 8
      จถึงขอใหผู้ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสรียงลงคะแนนเลถือกตษันี้ง คหณมหข โรจตระการ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งกรรมการอรีกวาระหนถึที่ง 
     มตริทรีที่ประชหม : อนหมษัตริการแตท่งตษันี้ง คหณมหข โรจตระการ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนท่งอรีกวาระหนถึที่ง

คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมท่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสรียง คะแนนบษัตรเสรีย รวมคะแนน
228,942,890 0 113,184,000 0 342,126,890
66.9175% 0.00% 33.0825% 0.00% 100.00%

คจาแนะนจาและคจาถามจากทท่านผผผู้ถถือหหผู้น
คหณโสภณ ตษันประสริทธริกหล ผผผู้รษับมอบฉษันทะจากสมาคมสท่งเสรริมผผผู้ลงทหนไทย ใหผู้คจาแนะนจาเรถืที่องวาระการดจารงตจาแหนท่งของ

กรรมการอริสระ ตามหลษักธรรมาภริบาลควรดจารงตจาแหนท่งตท่อเนถืที่องไมท่เกริน 9 ปรี
            บรริษษัทฯรษับทราบและขอรษับขผู้อแนะนจามาพริจารณา     

วาระทปีที่  7 พฏิจารณากจาหนดคร่าตอบแทนกรรมการบรฏิษบัทประจจาปปี 2562
     กรรมการอรศรรีแถลง :  บรริษษัทมรีนโยบายการพริจารณาคท่าตอบแทนกรรมการ ดษังแจผู้งใหผู้ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นทราบในหนษังส ถือเชริญประชหม
แลผู้วนษันี้น และ สรหปคท่าตอบแทนกรรมการของบรริษษัททรีที่ผท่านมาจะเปป็น คท่าเบรีนี้ยประชหม คท่าตอบแทนประจจาปรี และคท่าพาหนะ ซ ถึที่งในรอบ 3 ปรี
มรีประวษัตริการจท่ายคท่าตอบแทนกรรมการ ดษังนรีนี้

ปรี 2559 2560 2561 2562 ขออนหมษัตริ
1. กรรมการบรริหาร
    จจานวนกรรมการ 6 6 6 6
    วงเงรินทรีที่อนหมษัตริ 1,100,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
    คท่าตอบแทนทรีที่จท่าย 870,000 840,000 810,000
2. กรรมการอริสระ
    จจานวนกรรมการ 4 4 4 4
    วงเงรินทรีที่อนหมษัตริ 2,400,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
    คท่าตอบแทนทรีที่จท่าย 1,990,000 1,905,000 1,925,000
รวมจจานวนกรรมการ 10 10 10 10
รวมวงเงรินทรีที่ไดผู้รษับอนหมษัตริ 3,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
รวมคท่าตอบแทนทรีที่จท่าย 2,860,000 2,745,000 2,735,000

สท่วนคท่าตอบแทนอถืที่นในปรีทรีที่ผท่านมา   ไมท่มรี
     คณะกรรมการเหป็นวท่าทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรกจาหนดคท่าตอบแทนใหผู้แกท่คณะกรรมการเพถืที่อเปป็นการตอบแทนคณะกรรมการทรีที่กจากษับ
ดผแลและบรริหารกริจการใหผู้บรริษษัทมรีความนท่าเช ถืที่อถถือโปรท่งใส ตรวจสอบไดผู้ และนจามาซ ถึที่งผลตอบแทนทรีที่นท่าพถึงพอใจเสมอมา สจาหรษับปรี
2561 จถึงเสนอกจาหนดคท่าตอบแทนกรรมการบรริหารเปป็นวงเงริน 1,500,000 บาทและกรรมการอริสระเปป็นวงเงริน 3,000,000 บาท รวม
เปป็น 4,500,000 บาท เทท่าปรีทรีที่ผท่านมาจะมรีทท่านผผผู้ถถือหหผู้นมรีคจาถามหรถือคจาแนะนจาเพริที่มเตริมหรถือไมท่
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วาระทปีที่   1    พฏิจารณารบับรองรายงานการประชชุมสามบัญผผข้ถถือหชุข้น ครบัรั้งทปีที่   1/2562 (  ตร่อ  )

      เมถืที่อไมท่มรีคจาถามและขผู้อสงสษัยแลผู้ว ขอใหผู้ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสรียงอนหมษัตริการกจาหนดคท่าตอบแทนกรรมการประจจาปรี2562

     มตริทรีที่ประชหม : อนหมษัตริกจาหนดคท่าตอบแทนกรรมการประจจาปรี2562 ตามทรีที่เสนอ
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมท่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสรียง คะแนนบษัตรเสรีย รวมคะแนน
342,126,890 0 0 0 342,126,890

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  8 พฏิจารณาเรถืที่องอถืที่นๆ
       โครงการ   Collective Action Against Corruption (CAC)

คหณโสภณ ตษันประสริทธริกหล ผผผู้รษับมอบฉษันทะจากสมาคมสท่งเสรริมผผผู้ลงทหนไทย ใหผู้คจาแนะนจาเรถืที่องแนวรท่วมปฏริบษัตริของภาคเอกชน
ในการตท่อตผู้านการทหจรริตหรถือ CAC วท่าปษัจจหบษันมรีบรริษษัทในตลาดหลษักทรษัพยฑ์ไดผู้เขผู้าเปป็นสมาช ริกหลายแหท่งแลผู้ว บรริษษัทสยามภษัณฑฑ์กรหรุ๊ปมรี
ความสนใจเขผู้ารท่วมดผู้วยหรถือไมท่ โดยสามารถศถึกษาขผู้อมผลไดผู้จาก website ของ thai-cac
           กรรมการอดริศร โรจตระการ ประธานทรีที่ประชหม รษับเรถืที่องโดยจะไปพริจารณารายละเอรียด ขผู้อกจาหนดตท่างๆ และจะดจาเนรินการ
สมษัครเขผู้าเปป็นสมาชริก CAC ในลจาดษับตท่อไป
       
     เมถืที่อไมท่มรีเรถืที่องอถืที่นใหผู้พริจารณา ประธานขอปริดการประชหมและขอขอบคหณผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่สละเวลามารท่วมประชหม และอนหมษัตริขผู้อเสนอ
ของคณะกรรมการในเรถืที่องตท่างๆ 
 
           ปริดการประชหมเวลา 11:10 น.                                                                            
                                                                          

 นายอดริศร โรจตระการ
ประธานทรีที่ประชหม

วาระทปีที่   2    พฏิจารณารบับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกบับผลการดจาเนฏินงานประจจาปปี   2562
 

    รายงานของคณะกรรมการเกรีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปรี 2562 และรายงานขผู้อมผลอถืที่นในรอบปรี 2562 นษันี้น บรริษษัทไดผู้จษัด
ไวผู้ในรายงานประจจาปรี 2562 ซถึที่งไดผู้จษัดสท่งใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทหกทท่านมาพรผู้อมกษับจดหมายนรีนี้ในรผปแบบ QR Code สรหปสาระสจาคษัญเพถืที่อ
ทราบ ไดผู้ดษังนรีนี้                                                                                                                   

งบการเงฏินรวม  (ลข้านบาท)
Consolidated financial statements (million baht)

2562
2019

2561
2018

2560
2017

Current Ratio (times) 13.44 11.72 11.04

Quick Ratio (times) 9.71 7.30 6.62

เงรินปษันผล (บาทตท่อหหผู้น)
Dividend per share (Baht per share)

0.70* 0.70 0.80

อษัตราเงรินปษันผลตท่อกจาไร
Dividend Rate

78.65% 63.64% 64.52%

*เงรินปษันผลรอทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นพริจารณา
  The dividend will consider by AGM.

เงรินสด และ เงรินลงทหนชษัที่วคราว
Cash & Current investments

2,707 2,217 1,947

สรินคผู้าคงเหลถือ
Inventories 

997 1,359 1,313

ทรีที่ดริน อาคาร และอหปกรณฑ์
Property , plant and equipment

1,636 1,704 1,769

สรินทรษัพยฑ์รวม
Total assets

5,502 5,445 5,206

หนรีนี้ส รินรวม
Total liabilities

377 387 367

สท่วนของผผผู้ถถือหหผู้น
Equity attributable to owners of the Company

5,093 5,026 4,806
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งบการเงฏินรวม  (ลข้านบาท)
Consolidated financial statements (million baht)

2562
2019

2561
2018

2560
2017

รายไดผู้จากการขาย
Revenue from sale

3,011 3,256 3,333

Growth Rate -7.52% -2.54% 1.78%

รายไดผู้รวม
Total revenue

3,031 3,290 3,381

ตผู้นทหนขาย
Cost of sale of goods

2,151 2,346 2,385

กจาไรขษันี้นตผู้น
Gross profit margin

860 910 948

อษัตรากจาไรขษันี้นตผู้น
Gross profit margin rate

28.57% 27.94% 28.44%

กจาไรสท่วนทรีที่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษษัท
Profit for Owners of the Company 

306 379 427

อษัตรากจาไรสท่วนทรีที่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษษัท
Profit for Owners of the Company rate

10.18% 11.64% 12.78%

กจาไรสท่วนทรีที่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้น (บาทตท่อหหผู้น)
Basic earning per share (Baht per share)

0.89 1.10 1.24

มผลคท่าตามบษัญชรี (บาทตท่อหหผู้น)
Book value (Baht per share)

14.76 14.57 13.93

          

งบดชุล งบการเงฏินรวม(พบันบาท) งบการเงฏินเฉพาะบรฏิษบัท(พบันบาท)
2562 2561 2560 2562 2561 2560

สรินทรษัพยฑ์หมหนเวรียน :
เงรินสด/รายการเทรียบเทท่าเงรินสด 884,612 1,056,509 196,567 338,504 388,432 96,868
เงรินลงทหนชษัที่วคราว 1,822,920 1,160,245 1,749,955 750,725 624,256 728,269
ลผกหนรีนี้การคผู้าและตษัตั๋วเงรินรษับ 51,307 98,397 102,200 11,745 13,893 15,372
สรินคผู้าคงเหลถือ 996,996 1,358,933 1,313,496 81,548 130,119 166,169

รวมสรินทรษัพยฑ์หมหนเวรียน 3,820,523 3,716,018 3,415,358 1,204,142 1,168,776 1,023,450
สรินทรษัพยฑ์ไมท่หมหนเวรียน :
ทรีที่ดรินอาคารและอหปกรณฑ์สหทธริ 1,636,565 1,703,830 1,769,072 1,330,908 1,355,582 1,374,985

รวมสรินทรษัพยฑ์ไมท่หมหนเวรียน 1,681,731 1,728,670 1,790,262 1,537,210 1,551,882 1,568,855
รวมสรินทรษัพยฑ์ 5,502,253 5,444,688 5,205,620 2,741,352 2,720,658 2,592,305

รวมหนรีนี้ส รินหมหนเวรียน 284,175 316,984 309,387 230,265 214,797 210,106
รวมหนรีนี้ส รินไมท่หมหนเวรียน 92,884 69,681 57,677 65,908 48,524 40,008

รวมหนรีนี้ส ริน 377,059 386,665 367,064 296,172 263,321 250,114
ทหนจดทะเบรียนเรรียกชจาระแลผู้ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
สท่วนเกรินมผลคท่าหหผู้น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
กจาไรสะสมยษังไมท่ไดผู้จษัดสรร 4,416,235 4,349,225 4,129,200 1,768,380 1,780,537 1,665,391
  รวมสท่วนของผผผู้ถถือหหผู้น 5,125,194 5,058,022 4,838,556 2,445,180 2,457,337 2,342,191

งบกจาไรขาดทชุน งบการเงฏินรวม(พบันบาท) งบการเงฏินเฉพาะบรฏิษบัท(พบันบาท)
2562 2561 2560 2562 2561 2560

รายไดผู้ :
รายไดผู้จากการขาย 3,010,259 3,248,715 3,333,417 1,750,724 1,873,272 1,900,729
หษัก รายไดผู้รอรษับรผผู้ -32,798 - - -26,449 - -
รายไดผู้จากการขายสหทธริ 2,977,461 3,248,715 3,333,417 1,724,275 1,873,272 1,900,729

รายไดผู้รวม 3,030,756 3,290,400 3,380,966 1,920,802 2,074,103 2,103,321
คท่าใช ผู้จท่าย :
ตผู้นทหนขาย 2,150,913 2,346,385 2,385,250 1,271,281 1,376,925 1,342,027
ตผู้นทหนในการจษัดจจาหนท่าย 135,105 135,368 127,000 97,238 102,117 105,545
คท่าใช ผู้จท่ายในการบรริหาร 340,106 334,197 332,991 268,354 271,614 271,573
ปรษับเพริที่มผลประโยชนฑ์พนษักงาน 19,161 - - 14,185 - -

รวมคท่าใช ผู้จท่าย 2,645,284 2,816,324 2,845,583 1,651,058 1,750,657 1,719,146
กจาไรกท่อนภาษรี 385,471 474,076 535,383 269,744 323,446 384,175
กจาไรทรีที่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้น 306,519 379,131 427,421 228,232 272,923 322,646
กจาไรตท่อหหผู้น (บาท) 0.89 1.10 1.24 0.66 0.79 0.94
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คจาอธฏิบายและการวฏิเคราะหณ์ของฝร่ายจบัดการสจาหรบับปปี   2562

1. สฏินคข้าคงเหลถือ มรีมผลคท่า 997 ลผู้านบาทเทรียบกษับปรี2561 ทรีที่ 1,359 ลผู้านบาทลดลง 362 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 26.64 
ดษังมรีรายละเอรียดและสาเหตห ดษังนรีนี้        (หนท่วย : ลผู้านบาท) 

รายการ 2562 2561 -ลดลง % สาเหตชุหลบัก

1. นจนี้ามษันพถืนี้นฐาน 327.03 406.05 -79.02 -19.46% ตผู้นทหนลดลง -16.92%

2. ตะกษัที่ว 97.67 164.82 -67.14 -40.74% ปรริมาณเกป็บลดลง -31.37%

3. วษัตถหดริบ/ภาชนะ/กลท่องบรรจห 305.95 361.78 -55.82 -15.43% ปรริมาณเกป็บลดลง -21.11%

4. สรินคผู้ากถึที่งสจาเรป็จรผป 124.74 183.01 -58.27 -31.84% ปรริมาณเกป็บลดลง -28.60%

5. สรินคผู้าสจาเรป็จรผป 114.82 166.62 -51.80 -31.09% ปรริมาณเกป็บลดลง -21.54% 
และตผู้นทหนลดลง -12.16%

6. วษัตถหดริบระหวท่างทาง 26.78 76.66 -49.87

รวมสรินคผู้าคงหลถือ 997.00 1,358.93 -361.93 -26.64%

สษัดสท่วนสรินคผู้าคงเหลถือตท่อยอดขาย 32.46% 41.83%

 INVENTORY TURNOVER PERIOD     197 days 205 days

      ส รินคผู้าคงเหลถือทรีที่ลดลงไมท่มรีผลกระทบตท่อการขายส รินคผู้าตามปกตริของกลหท่มบรริษษัท ซ ถึที่งโดยปกตริกลหท่มบรริษษัทจะมรียอด
ขายสผงในเดถือนธษันวาคมของทหกปรี ทจาใหผู้ส รินคผู้าสจาเรป็จรผปลดลง และจะเรท่งผลริตในเดถือนมกราคมของปรี

2. รายไดข้จากการขาย วริเคราะหฑ์ตามรายไดผู้ทรีที่ยษังไมท่หษักรายไดผู้รอรษับรผผู้ตามมาตรฐาน TFRS15 ซถึที่งเรริที่มใช ผู้ในปรี2562 เปป็นดษังนรีนี้
รายไดข้ 2562 2561 +เพฏิที่มขข รั้น -ลดลง

ตามสายผลฏิตภบัณฑณ์ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ ลข้านบาท รข้อยละ
รายไดผู้จากการขาย
    นจนี้ามษันหลท่อลถืที่น
    จาระบรี
    แบตเตอรรีที่
    อถืที่นๆ

1,499.98
965.23
515.75
30.39

49.81
32.05
17.13
1.01

1,577.45
1,025.46

611.06
42.20

48.44
31.49
18.77
1.30

-77.48
-60.23
-95.32
-11.81

-4.91
-5.87

-15.60
-27.99

   รวมรายไดผู้จากการขาย 3,011.35 100.00 3,256.18 100.00 -244.83 -7.52
นจนี้ามษันหลท่อลถืที่น : รายไดผู้ลดลง 77.48 ลผู้านบาท -4.91% จากสภาพเศรษฐกริจภายในประเทศทรีที่ถดถอย สท่งผลใหผู้การ

แขท่งขษันในตลาดสผงขถึนี้น ยอดขายจถึงไมท่เปป็นตามเปผู้าหมายทรีที่กจาหนดไวผู้ลดลงรผู้อยละ 11.27 เปป็นสาเหตหหลษัก สท่วนตลาดตท่าง
ประเทศลผกคผู้าเปป็นประเทศในกลหท่ม AEC ยอดขายสผงขถึนี้นเมถืที่อเทรียบกษับปรี2561 รผู้อยละ 2.93
 จาระบรี : รายไดผู้ลดลง 60.23 ลผู้านบาท -5.87% ตามสภาพเศรษฐกริจภายในประเทศทรีที่ถดถอย และการแขท่งขษันใน  
ตลาดทรีที่มรีผผผู้ผลริตรายใหมท่เพริที่มขถึนี้นจถึงรหนแรงกวท่าปรีทรีที่ผท่านมา สท่งผลทษันี้งยอดขายในประเทศลดลงรผู้อยละ 8.20 และยอดขายตลาด
ตท่างประเทศกลหท่มทวรีปเอเชรียลดลงรผู้อยละ 1.00 เมถือเทรียบกษับปรีทรีที่ผท่านมา

แบตเตอรรีที่ : รายไดผู้ลดลง 95.32 ลผู้านบาท -15.60% ตลาดแบตเตอรรีที่ 75%ของกลหท่มบรริษษัทจะเปป็นลผกคผู้าตท่างประเทศ
ทษันี้งแอฟรริกา ตะวษันออกกลาง โอเซรีที่ยนเนรีย และเอเชรีย เปป็นหลษัก ปรี2562 ทรีที่ผท่านมา ปรริมาณขายตท่างประเทศลดลงรผู้อยละ 19.55 
สาเหตหจากลผกคผู้าจากแอฟรริกามรีกจาลษังซถืนี้อลดลงมากจากปษัญหาความไมท่เสถรียรของคท่าเงริน รายไดผู้ตท่อหษัวของประชากร และปษัญหา
เศรษฐกริจภายในประเทศลผกคผู้า

3. กจาไรจากการดจาเนฏินงาน  ในปรี  2562      ทรีที่ผท่านมา หนท่วย : ลผู้านบาท
งบการเงฏินรวม 2562 2561 +เพฏิที่ม -ลด %

รวมรายไดผู้จากการขายกท่อนหษักรายไดผู้รอรษับรผผู้ 3,011.35 3,256.18 -244.83 -7.52%

หษัก ตผู้นทหนขาย -2,150.91 -2,346.39 195.47 -8.33%

3.1 กจาไรขบัรั้นตข้น 860.44 909.79 -49.36 -5.43%

อบัตรากจาไรขบัรั้นตข้น 28.57% 27.94%

บวก รายไดผู้จากการลงทหน 33.22 21.84 11.38 52.11%

      กจาไรจากการขายทรษัพยฑ์ส ริน คท่าเชท่า อถืที่นๆ 7.09 9.67 -2.58 -26.71%

      กจาไรจากอษัตราแลกเปลรีที่ยนเงรินตรา 9.33 1.40 7.93 567.42%

หษัก  คท่าใช ผู้จท่ายขายบรริหาร -461.62 -467.44 5.82 -1.25%

หษัก   สจารองสรินคผู้าดผู้อยคท่า และอถืที่นๆ -2.57 -1.18 -1.39 117.25%

3.2 กจาไรกร่อนรายการพฏิเศษ 445.88 474.08 -28.19 -5.95%

อบัตรากจาไรกร่อนรายการพฏิเศษ 14.81% 14.56%
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งบการเงฏินรวม 2562 2561 +เพฏิที่ม -ลด %

หษัก รายการพริเศษทรีที่เรริที่มเกริดในปรี 2562

     รายไดผู้รอรษับรผผู้ตามมาตรฐาน TFRS15 -32.80 0.00 -32.80

     ปรษับเพริที่มสจารองผลประโยชนฑ์พนษักงาน -19.16 0.00 -19.16

     บษันทถึกสรินทรษัพยฑ์ถาวรดผู้อยคท่า -8.45 0.00 -8.45

3.3 รวมรายการพฏิเศษปปี2562 -60.41 0.00 -60.41

กจาไรกร่อนภาษปีไมร่รวมกจาไรเบบ็ดเสรบ็จอถืที่น 385.47 474.08 -88.60 -18.69%

หษัก ภาษรีเงรินไดผู้ -78.78 -94.72 15.94 -16.83%

หษัก กจาไรสท่วนไดผู้เสรียทรีที่ไมท่มรีอจานาจควบคหม -0.17 -0.22 0.05 -21.70%

กจาไรของผผข้ถถือหชุข้นของบรฏิษบัท 306.52 379.14 -72.62 -19.15%

กจาไร บาทตร่อหชุข้น 0.89 1.10 -0.21 -19.15%

3.1 กจาไรขษันี้นตผู้น อษัตราสผงขถึนี้นเลป็กนผู้อยจากรผู้อยละ 27.94 เปป็น 28.57 จากราคาวษัตถหดริบหลษักทรีที่ลดลง แตท่มผลคท่ากจาไรขษันี้น
ตผู้นลดลง 49.36 ลผู้านบาท หรถือลดลงรผู้อยละ 5.43 เปป็นไปตามยอดขายทรีที่ลดลง

3.2 กจาไรกท่อนรายการพริเศษ มรีอษัตราทจากจาไรเพริที่มเลป็กนผู้อยจากรผู้อยละ 14.56 เปป็นรผู้อยละ 14.81 แตท่มผลคท่าลดลง 28.19
ลผู้านบาท นผู้อยกวท่าการลดลงของกจาไรขษันี้นตผู้นเพราะมรีรายไดผู้จากเงรินลงทหนเพริที่มขถึนี้น 11.38 ลผู้านบาท กจาไรจากอษัตราแลกเปลรีที่ยน
เพริที่มขถึนี้น 7.93 ลผู้านบาท และคท่าใช ผู้จท่ายขายบรริหารทรีที่ลดลง 5.82 ลผู้านบาท เปป็นหลษัก

3.3 รายการพริเศษทรีที่เกริดขถึนี้นครษันี้งแรกในปรี2562 รวมเปป็นเงริน 60.41 ลผู้านบาททจาใหผู้กจาไรกท่อนภาษรีของบรริษษัทลดลงเมถืที่อ
เทรียบ กษับปรี 2561 88.60 ลผู้านบาทหรถือลดลงรผู้อยละ 18.69 สท่งผลใหผู้กจาไรสท่วนทรีที่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นเทท่ากษับ 306.52 ลผู้านบาท
เทรียบกษับ 379.14 ลผู้านบาทของปรี2561 ลดลง 72.62 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 19.15 และกจาไรตท่อหหผู้นลดลงเปป็น 0.89 บาท
     4. รายงานความคถืบหนข้าเกปีที่ยวกบับนโยบายเกปีที่ยวกบับการตร่อตข้านทชุจรฏิตคอรบัปช บัที่น

บรริษษัทฯไดผู้ทบทวนนโยบายโดย หผู้ามกรรมการบรริษษัท ผผผู้บรริหาร และพนษักงานของบรริษษัท ดจาเนรินการสนษับสนหนการทหจรริต 
คอรฑ์รษัปชษัที่น หรถือยอมรษับการคอรฑ์รษัปชษัที่นในทหกรผปแบบทษันี้งทางตรงและทางอผู้อม โดยครอบคลหมถถึงธหรกริจของบรริษษัทยท่อย บรริษษัทรท่วม 
หรถือบรริษษัทอถืที่นทรีที่บรริษษัทมรีอจานาจในการควบคหมไมท่วท่ากรณรีใดๆ และตผู้องปฏริบษัตริตามมาตรการตท่อตผู้านทหจรริตคอรฑ์รษัปชษัที่นอยท่างเครท่งครษัด
รวมถถึงจษัดใหผู้มรีโครงสรผู้างผผผู้รษับผริดชอบและระบบการบรริหารความเสรีที่ยง การควบคหมภายใน และการตรวจสอบภายในเพถืที่อปผู้องกษัน
และปราบปรามการทหจรริตหรถือคอรฑ์รษัปชษัที่นภายในองคฑ์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏริบษัตริ และขผู้อกจาหนดในการดจาเนรินการเพถืที่อใหผู้
สอดคลผู้องกษับการเปลรีที่ยนแปลงของธหรกริจ ระเบรียบ ขผู้อบษังคษับ และขผู้อกจาหนดของกฎหมาย บรริษษัทไดผู้เผยแพรท่นโยบายการตท่อตผู้าน
ทหจรริตคอรฑ์รษัปชษัที่นไวผู้แลผู้วในรายงานประจจาปรีหนผู้าทรีที่ 39 และบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษษัททรีที่ 
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

วาระทปีที่   3    พฏิจารณาอนชุมบัตฏิงบแสดงฐานะการเงฏินและงบกจาไรขาดทชุนเบบ็ดเสรบ็จสจาหรบับปปี
 ส ฏิรั้นสชุดวบันทปีที่   31   ธบันวาคม   2562

งบการเงรินของบรริษษัทมรีนางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบษัญชรีรษับอนหญาตเลขทะเบรียน 10728 ของบรริษษัท เคพรีเอป็มจรี ภผมริ
ไชย สอบบษัญชรี จจากษัด ซถึที่งเปป็นผผผู้สอบบษัญชรีของบรริษษัทในรอบปรี 2562 ใหผู้ความเหป็นในรายงานแบบไมท่มรีเงถืที่อนไข และไดผู้ผท่านการ
รษับรองจากทรีที่ประชหมคณะกรรมการตรวจสอบแลผู้วเมถืที่อวษันทรีที่ 17 กหมภาพษันธฑ์ 2563

คณะกรรมการบรริษษัทพริจารณาแลผู้วเหป็นวท่างบการเงรินประจจาปรี 2562 ดษังกลท่าวไดผู้แสดงฐานะการเงรินและผลการดจาเนริน
งานทรีที่ถผกตผู้องครบถผู้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน รวมถถึงแนวปฏริบษัตริทางการบษัญช รีทรีที่ประกาศใช ผู้โดยสภาวริชาชรีพบษัญ
ชรีฯ กฎระเบรียบและประกาศคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ทรีที่เกรีที่ยวขผู้อง จถึงขอเสนอใหผู้ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น
พริจารณาอนหมษัตริงบดหลและงบกจาไรขาดทหนของบรริษษัท ส รินี้นสหด ณ วษันทรีที่ 31 ธษันวาคม 2562 ตามเสนอ

วาระทปีที่   4    พฏิจารณาอนชุมบัตฏิการจบัดสรรกจาไรสชุทธฏิประจจาปปี   2562   และการจร่ายเงฏินปบันผล
บรริษษัทมรีนโยบายการจท่ายเงรินปษันผลใหผู้แกท่ผผผู้ถถือหหผู้น ในอษัตราทรีที่คาดวท่าจะจท่ายประมาณไมท่ตจที่ากวท่ารผู้อยละ 40 ของกจาไรสท่วนทรีที่

เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นในแตท่ละปรี โดยจท่ายในปรีถษัดไป
คณะกรรมการ นจาเสนอทรีที่ประชหมพริจารณาประวษัตริผลการดจาเนรินงานและการจท่ายเงรินปษันผลทรีที่ผท่านมา ดษังนรีนี้

การดจาเนรินงานงวดปรี กจาไรสท่วนของผผผู้ถถือหหผู้น
(บาท)

กจาไร
(บาท/หหผู้น)

เงรินปษันผลจท่าย
(บาท/หหผู้น)

คริดเปป็น %

2559 564,138,968 1.64 0.80 48.78%
2560 427,421,381 1.24 0.80 64.52%
2561 379,131,467 1.10 0.70 63.64%

2562 ขออนหมษัตริ 306,518,834 0.89 0.70 78.65%
           คณะกรรมการเหป็นวท่าทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรอนหมษัตริจท่ายเงรินปษันผลสจาหรษับผลการดจาเนรินงานงวดปรี2562 ใหผู้แกท่ผผผู้ถถือหหผู้นใน
อษัตราหหผู้นละ 0.70 บาทคริดเปป็น 78.65%ของกจาไรทรีที่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษษัท ตามนโยบายการจท่ายเงรินปษันผลของบรริษษัท โดย
จท่ายจากกจาไรสะสมซถึที่งเสรียภาษรีในอษัตรารผู้อยละ 20 และกจาหนดจท่ายในวษันทรีที่ 20 พฤษภาคม 2563
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วาระทปีที่   5    พฏิจารณาแตร่งตบัรั้งผผข้สอบบบัญชปี และกจาหนดคร่าตอบแทนประจจาปปี   2563

คณะกรรมการพริจารณาแลผู้ว เหป็นสมควรนจาเสนอแตท่งตษันี้งผผผู้สอบบษัญชรีสจาหรษับบรริษษัทและบรริษษัทยท่อย ประจจาปรี 2563 คถือ
บรริษษัท เคพรีเอป็มจรี ภผมริไชยสอบบษัญชรี จจากษัด ดษังรายชถืที่อตท่อไปนรีนี้ นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบษัญชรีเลขทะเบรียน 10728 หรถือ
นางสาวพรทริพยฑ์ รริมดหส ริต ผผผู้สอบบษัญชรีเลขทะเบรียน 5565 หรถือ นายบษัณฑริต ตษันี้งภากรณฑ์ ผผผู้สอบบษัญชรีเลขทะเบรียน 8509 ทษันี้งนรีนี้เปป็น
ไปตามทรีที่คณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบแลผู้วเพราะผผผู้สอบบษัญชรีไดผู้ตรวจสอบพรผู้อมใหผู้ขผู้อแนะนจา ขผู้อปรษับปรหง จษัดอบรมสษัมมนา
แลกเปลรีที่ยนความรผผู้ใหมท่ตามกฎหมายบษัญชรีและกฎหมายอถืที่นๆ ซถึที่งเปป็นประโยชนฑ์ตท่อองคฑ์กรและนจามาถถึงความโปรท่งใสและเชถืที่อถถือ
ไดผู้แกท่บรริษษัท และ บรริษษัทยท่อย อรีกทษันี้งผผผู้สอบบษัญชรีขผู้างตผู้นไมท่มรีความสษัมพษันธฑ์หรถือมรีสท่วนไดผู้เสรียใดๆกษับบรริษษัท บรริษษัทยท่อย ผผผู้บรริหาร  
ผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญท่ หรถือผผผู้เกรีที่ยวขผู้องกษับบหคคลดษังกลท่าวแตท่อยท่างใด 

คหณฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ไดผู้ทจาการตรวจสอบบษัญชรีกลหท่มบรริษษัทมาแลผู้ว 1 ปรี มรีขผู้อมผลประวษัตริดษังนรีนี้
ตจาแหนท่ง : ผผผู้อจานวยการ / สอบบษัญชรี สจานษักงานสอบบษัญชรี บรริษษัท เคพรีเอป็มพรี ภผมริไชย สอบบษัญชรี จจากษัด
              ตษันี้งแตท่ 1 พฤศจริกายน 2547 - ปษัจจหบษัน
คหณสมบษัตริ : ผผผู้สอบบษัญชรีทรีที่ไดผู้รษับความเหป็นชอบจากสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์
วหฒริการศถึกษา : ปรริญญาตรรี สาขาบษัญชรี มหาวริทยาลษัยกรหงเทพ (เกรียรตรินริยมอษับดษับ 1)
ประสบการณฑ์ : ผผผู้สอบบษัญชรีและผผผู้ชท่วยผผผู้สอบบษัญชรีของบรริษษัทจดทะเบรียนมากกวท่า 15 ปรี ตรวจสอบครอบคลหมธหรกริจหลาย

         ประเภท ไดผู้แตท่ ธหรกริจยานยนตฑ์ อหตสากรรมการผลริต ธหรกริจซถืนี้อมาขายไป ธหรกริจการใหผู้บรริการ ธหรกริจธนาคาร
         และสถาบษันการเงริน บรริษษัทเงรินทหน ธหรกริจหลษักทรษัพยฑ์ ธหรกริจการจษัดการกองทหน ธหรกริจสษัญญาเชท่าซถืนี้อสษัญญา
         การเงรินและลรีสซริที่ง และองคฑ์กรทรีที่ไมท่แสวงหาผลกจาไร เปป็นตผู้น

คท่าตอบแทนสจาหรษับการสอบบษัญชรี พริจารณาจากขผู้อมผล 3 ปรีทรีที่ผท่านมา เปป็นดษังนรีนี้
งบการเงรินรวม (บาท) งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท (บาท)

2562 2561 2560 2562 2561 2560
คท่าสอบบษัญชรี 2,289,500 2,222,500 2,082,500 1,086,500 1,049,500 929,500
คท่าบรริการอถืที่น - ไมท่มรี - - ไมท่มรี - - ไมท่มรี - - ไมท่มรี - - ไมท่มรี - - ไมท่มรี -

คณะกรรมการ เหป็นวท่าทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรแตท่งตษันี้งผผผู้สอบบษัญช รีประจจาปรี 2563 ตามทรีที่เสนอขผู้างตผู้น และกจาหนดคท่า
ตอบแทนรวมบรริษษัทและบรริษษัทยท่อยเทท่ากษับ 2,289,500 บาทเทท่าปรีทรีที่ผท่านมา

วาระทปีที่   6    พฏิจารณาเลถือกตบัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่ออกตามวาระ

ในการประชหมใหญท่สามษัญผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปรี2563 นรีนี้  กรรมการทรีที่ตผู้องออกตามวาระตามขผู้อบษังคษับของบรริษษัทเปป็นกรรมการ
บรริหารและกรรมการอริสระรวม 4 ทท่านคถือ

1. นายอดริศร โรจตระการ กรรมการ
2. นายสมริต หรรษา กรรมการอริสระ*
3. นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกหล กรรมการอริสระ*
4. นางสาวดหษฎรี โรจตระการ กรรมการ

           * กรรมการอริสระ เปป็นผผผู้ทรงคหณวหฒริและเปป็นบหคคลภายนอก ไมท่มรีสท่วนรท่วมในการบรริหารงาน ไมท่เปป็นผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญท่หรถือ
ถถือหหผู้นเกรินกวท่ารผู้อยละ 1 ไมท่ไดผู้เปป็นลผกจผู้างหรถือพนษักงานทรีที่ไดผู้รษับเงรินเดถือน รวมทษันี้งไมท่ใช ท่เปป็นผผผู้ทรีที่เกรีที่ยวขผู้องหรถือญาตริสนริทของผผผู้
บรริหารหรถือผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญท่ของบรริษษัท,บรริษษัทในเครถือ,บรริษษัทรท่วม,บรริษษัททรีที่เกรีที่ยวขผู้อง มรีความเปป็นอริสระ และ 2 ใน 3 ทท่านมรีความรผผู้
และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน ซ ถึที่งเทรียบเทท่ากษับขผู้อกจาหนดทรีที่ทางกลต.และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯระบหไวผู้

          หลษักเกณฑฑ์และวริธรีการสรรหากรรมการ และส ริทธริของผผผู้ลงทหนรายยท่อยในการแตท่งตษันี้งกรรมการ : แสดงไวผู้ในขผู้อบษังคษับของ
บรริษษัทตามเอกสารขผู้างทผู้าย                 

 เมถืที่อวษันทรีที่ 27 มกราคม - 14 กหมภาพษันธฑ์ 2563 บรริษษัทเชริญทท่านผผผู้ถถือหหผู้นเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขผู้ารษับการคษัดเลถือกเปป็น
กรรมการลท่วงหนผู้าผท่านทางตลาดหลษักทรษัพยฑ์และเผยแพรท่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท แตท่ไมท่มรีการเสนอชถืที่อบหคคลแตท่อยท่างใด
                              
          คณะกรรมการเหป็นวท่าทท่านทษันี้ง 4 มรีผลงานทรีที่ดรีในการปฏริบษัตริงานทรีที่ผท่านมา จถึงเสนอทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นแตท่งตษันี้งกลษับเขผู้าดจารง
ตจาแหนท่งเดริมตท่อไปอรีกวาระหนถึที่ง (โดยการเลถือกตษันี้งลงคะแนนเปป็นรายบหคคล)
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กรรมการทปีที่ออกตามวาระขอแตร่งตบัรั้งกลบับเขข้าดจารงตจาแหนร่งใหมร่   4   ทร่าน

ชถืที่อ-นามสกชุล 6.1 นายอดฏิศร โรจตระการ 6.2 นายสมฏิต หรรษา

ประเภทกรรมการ กรรมการ กรรมการอฏิสระ*

อายห 71  ปรี 79 ปรี

สษัญชาตริ ไทย ไทย

ประวษัตริการศถึกษา MBA, Cornell University, USA. M.S.PHYSICS Ball state University
 USA.

การฝถึกอบรม ประกาศนรียบษัตรหลษักสผตร
Director Accreditation Program
สมาคมสท่งเสรริมสถาบษันกรรมการฯ

ประกาศนรียบษัตรหลษักสผตร
Director Accreditation Program
สมาคมสท่งเสรริมสถาบษันกรรมการฯ

ตจาแหนท่งปษัจจหบษัน กรรมการบรริหาร กรรมการอริสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวษัตริการทจางาน 2522- ปษัจจหบษัน
- บรริหารการขายและการตลาดตท่างประเทศ
- บรริหารงานการผลริตสรินคผู้าแบตเตอรรีที่
บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป

2542- ปษัจจหบษัน 
กรรมการอริสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป
2512-2541
บจก. เอสโซท่แสตนดารฑ์ดประเทศไทย

จจานวนปรีทรีที่เปป็นกรรมการ
วษันทรีที่แตท่งตษันี้งครษันี้งลท่าสหด
ตท่อวาระครษันี้งทรีที่

แตท่งตษันี้งเมถืที่อปรี2540 รวม 23 ปรี
29/03/2560

8

แตท่งตษันี้งเมถืที่อปรี2542 รวม 21 ปรี
29/03/2560

8

การถถือหหผู้นในกลหท่มบรริษษัท
บรริษษัทรท่วม นริตริบหคคลอถืที่น

15,003,580  หหผู้น
4.35%

-ไมท่มรี-
-ไมท่มรีสท่วนไดผู้เสรีย/ความขษัดแยผู้ง-

การดจารงตจาแหนท่งเปป็นกรรมการ/ผผผู้บรริหาร ในกริจการอถืที่น : 

-บรริษษัทจดทะเบรียนอถืที่น
-บรริษษัททษัที่วไปอถืที่น

-ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-
-ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-

-ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-
-ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-

- กริจการทรีที่แขท่งขษันหรถือเกรีที่ยวเนถืที่องกษับ
ธหรกริจของบรริษษัทอยท่างมรีนษัยสจาคษัญ -ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง- -ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-

การประชหมปรี2562
1.ผผผู้ถถือหหผู้น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ
4.คณะกรรมการบรริหารความเสรีที่ยง

เขผู้าประชหม
1/1
6/6

2/2

เขผู้าประชหม
1/1
4/6
4/4
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ชถืที่อ-ชถืที่อสกชุล 6.3 นายช บัยวบัฒนณ์ ดจารงมงคลกชุล 6.4 นางสาวดชุษฎปี โรจตระการ

ประเภทกรรมการ กรรมการอฏิสระ* กรรมการ

อายห 67  ปรี 54 ปรี

สษัญชาตริ ไทย ไทย

ประวษัตริการศถึกษา - ปรริญญาโทวริศวกรรมระบบ 
มหาวริทยาลษัยแหท่งรษัฐโอไฮโอ
- ปรริญญาตรรีวริศวกรรมโลหะการ
จหฬาลงกรณฑ์มหาวริทยาลษัย

-BSC Honors Biochemistry, 
University of British Columbia Canada.
-MBA Honors, Sasin University

การฝถึกอบรม -TERS : Roadmap to the Future
-Sustainability Development
 Roadmap by SEC

ประกาศนรียบษัตรหลษักสผตร
Director Accreditation Program
สมาคมสท่งเสรริมสถาบษันกรรมการฯ

ตจาแหนท่งปษัจจหบษัน กรรมการอริสระ
ประธานกรรมการบรริหารความเสรีที่ยง

  กรรมการบรริหาร

ประวษัตริการทจางาน 2557- ปษัจจหบษัน กรรมการอริสระ
 บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป
2556 รองกรรมการผผผู้จษัดการใหญท่
โครงการพริเศษ บมจ.ไทยออยลฑ์
2553-2555 รองกรรมการอจานวยการ
ดผู้านโรงกลษัที่น บมจ.ไทยออยลฑ์
2553-2554 กรรมการอจานวยการ
 บจก.ทอปโซลเวผู้นทฑ์
2549-2553 กรรมการอจานวยการ
 บจก.ไทยลผรุ๊บเบส

2550- ปษัจจหบษัน
- บรริหารการขายและการตลาดในประเทศ
และประเทศในแถบชายแดน
- บรริหารงานการผลริต ส รินคผู้านจนี้ามษันหลท่อลถืที่น
และจาระบรี
บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป

จจานวนปรีทรีที่เปป็นกรรมการ
วษันทรีที่แตท่งตษันี้งครษันี้งลท่าสหด
ตท่อวาระครษันี้งทรีที่

แตท่งตษันี้งเมถืที่อปรี2557 รวม 6 ปรี
29/03/2560

3

แตท่งตษันี้งเมถืที่อปรี2551 รวม 12 ปรี
29/03/2560

5

การถถือหหผู้นในกลหท่มบรริษษัท
บรริษษัทรท่วม นริตริบหคคลอถืที่น

-ไมท่มรี-
-ไมท่มรีสท่วนไดผู้เสรีย/ความขษัดแยผู้ง-

15,003,580  หหผู้น
4.35%

การดจารงตจาแหนท่งเปป็นกรรมการ/ผผผู้บรริหาร ในกริจการอถืที่น : 

-บรริษษัทจดทะเบรียนอถืที่น
-บรริษษัททษัที่วไปอถืที่น

-ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-
-ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-

-ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-
-ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-

- กริจการทรีที่แขท่งขษันหรถือเกรีที่ยวเนถืที่องกษับ
ธหรกริจของบรริษษัทอยท่างมรีนษัยสจาคษัญ -ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง- -ไมท่มรีการดจารงตจาแหนท่ง-

การประชหมปรี2562
1.ผผผู้ถถือหหผู้น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ
4.คณะกรรมการบรริหารความเสรีที่ยง

เขผู้าประชหม
1/1
3/6

3/(4-1)
2/2

เขผู้าประชหม
1/1
6/6

1/(4-3)
2/2
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วาระทปีที่   7    พฏิจารณากจาหนดคร่าตอบแทนกรรมการบรฏิษบัทประจจาปปี   2563

     ตามพระราชบษัญญษัตริบรริษษัทมหาชนจจากษัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กจาหนดวท่า หผู้ามมริใหผู้บรริษษัทจท่ายเงรินหรถือทรษัพยฑ์ส ริน
อถืที่นใดใหผู้แกท่กรรมการเวผู้นแตท่จท่ายเปป็นคท่าตอบแทนตามขผู้อบษังคษับของบรริษษัท คถือ กรรมการมรีส ริทธริไดผู้รษับคท่าตอบแทนจากบรริษษัทในรผป
ของเงรินรางวษัล เบรีนี้ยประชหม บจาเหนป็จ โบนษัส หรถือผลประโยชนฑ์ตอบแทนในลษักษณะอถืที่นๆ ตามขผู้อบษังคษับหรถือตามทรีที่ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือ
หหผู้นพริจารณา ทษันี้งนรีนี้ไมท่วท่าจะกจาหนดเปป็นจจานวนแนท่นอน หรถือกจาหนดเปป็นหลษักเกณฑฑ์ทรีที่จะใช ผู้ในการพริจารณาเปป็นคราวๆไป หรถือ
กจาหนดใหผู้มรีผลตลอดไปจนกวท่าจะมรีการเปลรีที่ยนแปลงกป็ไดผู้ และนอกจากนษันี้นใหผู้กรรมการมรีส ริทธริไดผู้รษับเบรีนี้ยเลรีนี้ยงและสวษัสดริการตท่างๆ
ตามระเบรียบของบรริษษัท
     นโยบายการพริจารณาคท่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทและผผผู้บรริหารระดษับสผง

ผลตอบแทนระยะสษันี้น บรริษษัทกจาหนดการจท่ายผลตอบแทนทรีที่สามารถเทรียบเครียงไดผู้อยท่างเหมาะสมกษับอษัตราการจท่ายทษัที่วไป
ขององคฑ์กรอถืที่นทรีที่อยผท่ในธหรกริจใกลผู้เครียงกษันเพถืที่อรษักษาและเสรริมสรผู้างความสามารถแขท่งขษันดผู้านทรษัพยากรบหคคลใหผู้กษับองคฑ์กร และ
จท่าย Bonus จากผลประกอบการในแตท่ละรอบปรี เพถืที่อจผงใจใหผู้ปฏริบษัตริงานใหผู้ไดผู้ตามเปผู้าหมายขององคฑ์กรในปรีนษันี้นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บรริษษัทกจาหนดนโยบายคท่าตอบแทนเพถืที่อรษักษาและสรผู้างแรงจผงใจในการปฏริบษัตริงานใหผู้องคฑ์กร
ดจาเนรินงานไปสผท่เปผู้าหมายในอนาคตทรีที่วางแผนไวผู้ในระยะยาว และตผู้องอยผท่ภายในวงเงรินงบประมาณการจท่ายคท่าตอบแทนทรีที่
สอดคลผู้องกษับผลการดจาเนรินงานขององคฑ์กร

คท่าตอบแทนกรรมการและวริธรีการจท่าย
-  คท่าเบรีนี้ยประชหม พริจารณาจากผลประกอบการและขนาดธหรกริจของบรริษษัท ความรษับผริดชอบ ความรผผู้ความสามารถและ

ประสบการณฑ์ของกรรมการ การปฏริบษัตริหนผู้าทรีที่ทรีที่กท่อใหผู้เกริดประโยชนฑ์กษับบรริษษัท โดยเทรียบเครียงกษับบรริษษัททรีที่อยผท่ในกลหท่มธหรกริจเดรียวกษัน
และมรีอษัตราทรีที่เหมาะสมเพรียงพอทรีจะจผงใจและรษักษากรรมการทรีมรีคหณภาพไวผู้ โดยจท่ายใหผู้กษับกรรมการทหกทท่านทรีเขผู้าประชหม

-  คท่าตอบแทนประจจาปรี พริจารณาจากผลประกอบการของบรริษษัทโดยจท่ายใหผู้กษับกรรมการอริสระ
    -  โดยขออนหมษัตริวงเงรินจากทรีที่ประชหมสามษัญผผผู้ถถือหหผู้นทหกๆปรี

ซถึที่งในรอบ 3 ปรีมรีประวษัตริการจท่ายคท่าตอบแทนกรรมการ ดษังนรีนี้
ปรี คท่าตอบแทน

กรรมการ
บรริหาร

คท่าตอบแทน
กรรมการอริสระและ
กรรมการตรวจสอบ

รวม
(บาท)

คท่าตอบแทน
อถืที่น

วงเงรินงบประมาณทรีที่ไดผู้รษับอนหมษัตริ 1,500,000 3,000,000 4,500,000

2560 คท่าตอบแทนใช ผู้จรริง 840,000 1,905,000 2,745,000 ไมท่มรี
2561 คท่าตอบแทนใช ผู้จรริง 810,000 1,925,000 2,735,000 ไมท่มรี
2562 คท่าตอบแทนใช ผู้จรริง 780,000 1,865,000 2,645,000 ไมท่มรี

2563
ขอเสนอวงเงรินงบประมาณเทท่าเดริม 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไมท่มรี

  คท่าตอบแทนกรรมการรายบหคคล บรริษษัทแสดงไวผู้แลผู้วในรายงานประจจาปรี หนผู้า 24 และในแบบ 56-1 หนผู้า 16

          คณะกรรมการเหป็นวท่าทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรกจาหนดคท่าตอบแทนใหผู้แกท่คณะกรรมการเพถืที่อเปป็นการตอบแทนคณะกรรมการ
ทรีที่บรริหารกริจการใหผู้บรริษษัท สจาหรษับปรี 2563 เสนอกจาหนดคท่าตอบแทนกรรมการบรริหารเปป็นวงเงริน 1,500,000 บาทและกรรมการ
อริสระเปป็นวงเงริน 3,000,000 บาท รวมเปป็น 4,500,000 บาท เทท่าปรีทรีที่ผท่านมา

 หนข้า 14



นโยบายเกปีที่ยวกบับการจบัดประชชุมผผข้ถถือหชุข้น
     1. บรริษษัทจษัดใหผู้มรีการประชหมผผผู้ถถือหหผู้นเปป็นการประชหมสามษัญประจจาปรีภายในสรีที่เดถือนนษับแตท่วษันสรินี้นสหดของรอบปรีบษัญชรีของบรริษษัท สท่วน
การประชหมผผผู้ถถือหหผู้นคราวอถืที่นเรรียกวท่าการประชหมวริสามษัญ ซถึที่งคณะกรรมการจะเรรียกประชหมวริสามษัญเมถืที่อใดกป็ไดผู้แลผู้วแตท่จะเหป็นสมควรหรถือ
ภายในหนถึที่งเดถือนนษับแตท่วษันทรีที่ไดผู้รษับหนษังสถือรผู้องขอจากผผผู้ถถือหหผู้น
     2. บรริษษัทเปริดโอกาสใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นเสนอชถืที่อบหคคลเพถืที่อเขผู้ารษับการเลถือกตษันี้งเปป็นกรรมการและเสนอวาระเพถืที่อบรรจหเปป็นวาระในการประชหม
สามษัญประจจาปรี การสท่งคจาถามลท่วงหนผู้ากท่อนวษันประชหม โดยแจผู้งขท่าวสารลท่วงหนผู้าผท่านตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯและเผยแพรท่บนเวป็บไซตฑ์ของ
บรริษษัท 
     3. บรริษษัทเปริดเผยขผู้อมผลใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทษัที่วถถึงกษัน ทษันี้งผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่เปป็นบหคคล นริตริบหคคล รวมถถึงสท่งเสรริมใหผู้มรีการใช ผู้สริทธริและไมท่ละเมริดสริทธริ
ของผผผู้ถถือหหผู้น
     4. บรริษษัทมรีหนษังสถือเชริญประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ประกอบดผู้วยขผู้อมผล วษัน เวลา สถานทรีที่ และวาระการประชหม โดยชรีนี้แจงรายละเอรียดของเรถืที่อง
ทรีที่จะเสนอตท่อทรีที่ประชหม เหตหผลประกอบในแตท่ละวาระ และความเหป็นของคณะกรรมการบรริษษัทในเรถืที่องดษังกลท่าวรวมถถึงสนษับสนหนใหผู้ผผผู้ถถือ
หหผู้นใช ผู้หนษังสถือมอบฉษันทะในรผปแบบทรีที่ผผผู้ถถือหหผู้นสามารถกจาหนดทริศทางการลงคะแนนเสรียงไดผู้ และเสนอชถืที่อกรรมการอริสระเปป็นทางเลถือก
ในการมอบฉษันทะของผผผู้ถถือหหผู้น
     5. บรริษษัทกจาหนดใหผู้กรรมการบรริษษัททหกทท่านเขผู้ารท่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้น โดยในการประชหมทหกครษันี้งจะตผู้องมรีประธานกรรมการ กรรมการ
บรริหาร กรรมการผผผู้จษัดการ ผผผู้บรริหารสผงสหดดผู้านการเงริน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชหดยท่อย และผผผู้สอบบษัญชรี 
โดยประธานในทรีที่ประชหมเปริดโอกาสใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทหกคนสอบถาม ใหผู้ความเหป็น ขผู้อเสนอแนะตท่อคณะกรรมการบรริษษัท ประธานคณะ
กรรมการชหดยท่อย และผผผู้บรริหารไดผู้อยท่างเทท่าเทรียมกษัน
     6. บรริษษัทสท่งเสรริมและอจานวยความสะดวกใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทหกรายรวมถถึงผผผู้ถถือหหผู้นประเภทนษักลงทหนสถาบษันเขผู้ารท่วมประชหมอยท่างเทท่าเทรียม
กษัน  จษัดใหผู้มรีการนจาเทคโนโลยรีมาใช ผู้ในการประชหมอยท่างเหมาะสมเพถืที่อใหผู้การดจาเนรินการประชหม การแสดงผล เปป็นไปโดยสะดวกและ
รวดเรป็ว มรีการบษันทถึกภาพการประชหมในลษักษณะสถืที่อวรีดรีทษัศนฑ์ รวมทษันี้งกจาหนดใหผู้มรีบหคคลทรีที่เปป็นอริสระเปป็นผผผู้ตรวจสอบคะแนนเสรียงในการ
ประชหมและเปริดเผยใหผู้ทรีที่ประชหมทราบพรผู้อมบษันทถึกไวผู้ในรายงานการประชหม
     7. บรริษษัทชรีนี้แจงขษันี้นตอนการลงคะแนนกท่อนเรริที่มประชหม รายชถืที่อกรรมการทรีที่รท่วมประชหม คจาถามและขผู้อคริดเหป็นของผผผู้ถถือหหผู้น ไวผู้ใน
รายงานการประชหม โดยจษัดสท่งใหผู้ตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯภายใน 14 วษันหลษังวษันประชหมและเผยแพรท่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษษัท 

ขข้อบบังคบับของบรฏิษบัทและหลบักเกณฑณ์วฏิธปีปฏฏิบบัตฏิในการเขข้ารร่วมประชชุม

1. การมอบฉษันทะใหผู้เขผู้ารท่วมประชหม
    ขผู้อบษังคษับของบรริษษัท : ผผผู้ถถือหหผู้นอาจมอบฉษันทะใหผู้บหคคลอถืที่นเขผู้าประชหมและออกเสรียงแทนตนในการประชหมกป็ไดผู้ หนษังสถือมอบฉษันทะ
จะตผู้องลงวษันทรีที่และลายมถือชถืที่อของผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่มอบฉษันทะและจะตผู้องเปป็นไปตามแบบทรีที่นายทะเบรียนกจาหนด หนษังส ถือมอบฉษันทะนรีนี้จะตผู้อง
มอบใหผู้แกท่ประธานกรรมการหรถือผผผู้ทรีที่ประธานกจาหนด ณ ทรีที่ประชหมกท่อนผผผู้รษับมอบฉษันทะเขผู้ารท่วมประชหม
    ทท่านผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่ประสงคฑ์จะแตท่งตษันี้งบหคคลอถืที่นใดเขผู้ารท่วมประชหมและออกเส รียงแทนทท่าน โปรดกรอกขผู้อความใหผู้ถผกตผู้องสมบผรณฑ์ใน
หนษังสถือมอบฉษันทะตามแนบมาขผู้างทผู้าย และนจาสท่งตท่อเจผู้าหนผู้าทรีที่รษับลงทะเบรียนของบรริษษัทกท่อนเขผู้ารท่วมการประชหม 
  
   ทษันี้งนรีนี้ทท่านสามารถมอบฉษันทะใหผู้กรรมการอริสระของบรริษษัททท่านใดทท่านหนถึที่งไดผู้ ดษังรายนามตท่อไปนรีนี้

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
รายชถืที่อ/ทรีที่อยผท่ ตจาแหนท่ง อายห

ปรี
คหณวหฒริทาง
การศถึกษา

การถถือ
หหผู้น

ประสบการณฑ์ทจางานในระยะ 5 ปรียผู้อนหลษัง
ชท่วงเวลา ตจาแหนท่ง บรริษษัท/ธหรกริจ

1.นายอจาพล
  โหตระกริตยฑ์
92 ซอยมรีสหวรรณ 
ถนนสหขหมวริท 71 
กรหงเทพฯ 

-กรรมการอริสระ
-ปร ะธานกร รมการ
ตรวจสอบ

90 ปรริญญาโท
บรริหาร
The Ohio State
University USA.

- 2542   -
ปษัจจหบษัน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป

2.นายไพรรินทรฑ์
  วงษฑ์วษันทนรียฑ์
111/1 ซอย 13 
ถนนสหโขทษัย เขต
ดหสริต กรหงเทพฯ 

-กรรมการอริสระ
-กรรมการตรวจสอบ

82 ปรริญญาตรรี
พณ.บ./น.บ.
ม.ธรรมศาสตรฑ์

- 2542  –
ปษัจจหบษัน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป

3.นายสมริต *
   หรรษา
102/1 ถนน
พษัฒนาการ 53 แขวง
สวนหลวง เขต
สวนหลวง กรหงเทพฯ 

-กรรมการอริสระ
-กรรมการตรวจสอบ

79 ปรริญญาโท
ฟริส ริคซฑ์
Ball State 
University
USA.

- 2542   -
ปษัจจหบษัน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป

4.นายชษัยวษัฒนฑ์ *
  ดจารงคฑ์มงคลกหล
289/4 เพอรฑ์เฟป็คพารฑ์
ค ชอยรท่มเกลผู้า  6/1
ถนนรท่มเกลผู้า  มรีนบหรรี
กทม. 15100

-กรรมการอริสระ
-ปร ะธานกร รมการ
บรริหารความเสรีที่ยง

66 ปรริญญาโท 
Industrial and 
Systems 
Engineering
The Ohio State 
University, USA.

- 10/4/57
- ปษัจจหบษัน

2553-56

ตาม (2)

รองกรรมการ
(ดผู้านบรริหาร)

บมจ.สยาม
ภษัณฑฑ์กรหรุ๊ป

บมจ.ไทยออยลฑ์

 
*  กรรมการอริสระลจาดษับทรีที่   3   และ   4   รษับเสนอแตท่งตษันี้งกลษับมาดจารงตจาแหนท่งในวาระทรีที่   6   ของการประชหมครษันี้งนรีนี้ 

หนข้า 15



2. เอกสารหรถือหลษักฐานแสดงความเปป็นผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้แทนของผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่มรีส ริทธริเขผู้ารท่วมประชหม   
บหคคลธรรมดาทรีที่มรีสษัญชาตริไทย บหคคลธรรมดาชาวตท่างประเทศ

1. บษัตรประจจาตษัวประชาชน หรถือ
2. บษัตรขผู้าราชการ หรถือ
3. บษัตรพนษักงานรษัฐวริสาหกริจ หรถือ
4. ใบอนหญาตขษับขรีที่

หนษังสถือเดรินทาง

นริตริบหคคลทรีที่จดทะเบรียนในประเทศไทย นริตริบหคคลทรีที่จดทะเบรียนในตท่างประเทศ
1. หนษังสถือรษับรอง ออกใหผู้ไมท่เกริน 30 วษัน โดยกรม

พษัฒนาธหรกริจการคผู้ากระทรวงพาณริชยฑ์  และ
2. บษัตรประจจาตษัวหรถือหนษังสถือเดรินทาง(กรณรีเปป็นชาว

ตท่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มรีอจานาจทรีที่เขผู้า
ประชหมดผู้วยตนเอง

1. หนษังสถือรษับรองนริตริบหคคล และ
2. บษัตรประจจาตษัวหรถือหนษังสถือเดรินทาง(กรณรี

เปป็นชาวตท่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มรี
อจานาจทรีที่เขผู้าประชหมดผู้วยตนเอง

3. การลงทะเบรียนเขผู้ารท่วมประชหม
     เจผู้าหนผู้าทรีที่บรริษษัทจะเรริที่มรษับลงทะเบรียนผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่จะเขผู้ารท่วมประชหมตษันี้งแตท่เวลา 9:00 น.ของวษันทรีที่ประชหมเปป็นตผู้นไป

4. องคฑ์ประชหม
    ขผู้อบษังคษับของบรริษษัท : ในการประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ตผู้องมรีผผผู้ถถือหหผู้นและผผผู้รษับมอบฉษันทะจากผผผู้ถถือหหผู้น (ถผู้ามรี) มาประชหมไมท่นผู้อยกวท่ายรีที่ส ริบหผู้า
คน หรถือไมท่นผู้อยกวท่ากถึที่งหนถึที่งของจจานวนผผผู้ถถือหหผู้นทษันี้งหมด และไมท่วท่ากรณรีหนถึที่งกรณรีใดจะตผู้องมรีหหผู้นนษับรวมกษันไดผู้ไมท่นผู้อยกวท่ารผู้อยละหกส ริบ
(60%) ของจจานวนหหผู้นทรีที่จจาหนท่ายไดผู้ทษันี้งหมดของบรริษษัท จถึงจะเปป็นองคฑ์ประชหม

5. การออกเสรียงลงคะแนน
    ขผู้อบษังคษับของบรริษษัท   :  ในการออกเสรียงลงคะแนนในทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ใหผู้หหผู้นหนถึที่งหหผู้นมรีเสรียงหนถึที่งเสรียง การออกเสรียงลงคะแนนใหผู้
กระทจาโดยเปริดเผย เวผู้นแตท่ผผผู้ถถือหหผู้นไมท่นผู้อยกวท่าหผู้าคนรผู้องขอและทรีที่ประชหมลงมตริใหผู้ลงคะแนนลษับกป็ใหผู้ลงคะแนนลษับ ส ท่วนวริธรีการออก
เสรียงลงคะแนนลษับนษันี้นใหผู้เปป็นไปตามทรีที่ประธานในทรีที่ประชหมกจาหนด  มตริของทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นนษันี้นใหผู้ประกอบดผู้วยคะแนนเสรียงดษังตท่อไปนรีนี้

1. ในกรณรีปกตริ ใหผู้ถถือคะแนนเสรียงขผู้างมากของผผผู้ถถือหหผู้นซถึที่งมาประชหมและออกเสรียงลงคะแนน ถผู้ามรีคะแนนเสรียงเทท่ากษัน ใหผู้
ประธานในทรีที่ประชหมออกเสรียงเพริที่มขถึนี้นอรีกเสรียงหนถึที่งเปป็นเสรียงชรีนี้ขาด

2. ในกรณรีดษังตท่อไปนรีนี้ ใหผู้ถถือคะแนนเสรียงไมท่นผู้อยกวท่าสามในสรีที่ของจจานวนเสรียงทษันี้งหมดของผผผู้ถถือหหผู้นซ ถึที่งมาประชหมและมรีส ริทธริ
ออกเสรียงลงคะแนน
2.1 การขายหรถือโอนกริจการของบรริษษัททษันี้งหมดหรถือบางสท่วนทรีที่สจาคษัญใหผู้แกท่บหคคลอถืที่น
2.2 การซถืนี้อหรถือรษับโอนกริจการของบรริษษัทอถืที่นหรถือบรริษษัทเอกชนมาเปป็นของบรริษษัท
2.3 การทจา แกผู้ไข หรถือเลริกสษัญญาเกรีที่ยวกษับการใช ผู้เชท่ากริจการของบรริษษัททษันี้งหมด หรถือบางสท่วนทรีที่สจาคษัญ การมอบหมายใหผู้
บหคคลอถืที่นเขผู้าจษัดการธหรกริจของบรริษษัทหรถือการรวมกริจการกษับบหคคลหรถือนริตริบหคคลอถืที่นโดยมรีวษัตถหประสงคฑ์จะแบท่งกจาไร
ขาดทหนกษัน
2.4 การแกผู้ไขเพริที่มเตริมหนษังสถือบรริคณหฑ์สนธริหรถือขผู้อบษังคษับ
2.5 การเพริที่มหรถือลดทหนของบรริษษัทหรถือการออกหหผู้นกผผู้
2.6 การควบหรถือเลริกบรริษษัท

** ในการประชหมผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษษัท : ในวาระทรีที่มรีการออกเสรียงลงคะแนน เพถืที่อความสะดวกและรวดเรป็วบรริษษัทจะขอเกป็บบษัตรลงคะแนน
เฉพาะการงดออกเสรียงและการไมท่เหป็นดผู้วยเทท่านษันี้น และหษักยอดคะแนนงดออกเสรียงและไมท่เหป็นดผู้วยออกจากคะแนนทษันี้งหมดตาม
จจานวนหหผู้นทรีที่เขผู้ารท่วมประชหม ถถือเปป็นคะแนนทรีที่เหป็นดผู้วย  ยกเวผู้นถผู้ามรีวาระการแตท่งตษันี้งกรรมการใหมท่จะขอเกป็บบษัตรลงคะแนนทหกความเหป็น
โดยปฏริบษัตริเทท่าเทรียมกษันทษันี้งผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่มาดผู้วยตษัวเองและผผผู้รษับมอบอจานาจทรีที่มาแทนผผผู้ถถือหหผู้น

6. การจท่ายเงรินปษันผล
ขผู้อบษังคษับของบรริษษัท   : หผู้ามมริใหผู้บรริษษัทจท่ายเงรินปษันผลจากเงรินประเภทอถืที่นนอกจากเงรินกจาไร ในกรณรีทรีที่บรริษษัทยษังมรียอดขาดทหน
สะสมอยผท่ หผู้ามมริใหผู้ประกาศจท่ายเงรินปษันผล เงรินปษันผลนษันี้นใหผู้แบท่งตามจจานวนหหผู้น ๆละเทท่า ๆกษัน โดยการจท่ายเงรินปษันผลจะตผู้องไดผู้
รษับอนหมษัตริจากทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นกท่อน
       คณะกรรมการอาจจท่ายเงรินปษันผลระหวท่างกาลใหผู้แกท่ผผผู้ถถือหหผู้นไดผู้เปป็นครษันี้งคราว ในเมถืที่อเหป็นวท่าบรริษษัทมรีผลกจาไรสมควรพอทรีที่
จะทจาเชท่นนษันี้นไดผู้ และเมถืที่อไดผู้จท่ายเงรินปษันผลระหวท่างกาลแลผู้วใหผู้รายงานใหผู้ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นในคราวตท่อไปทราบ
        การจท่ายเงรินปษันผลใหผู้กระทจาภายใน 1 เดถือน นษับแตท่วษันทรีที่ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น หรถือวษันทรีที่คณะกรรมการลงมตริแลผู้วแตท่กรณรี

 7. คณะกรรมการ
ขผู้อบษังคษับของบรริษษัท   :   คหณสมบษัตริ และ การสรรหา   : 
1. คณะกรรมการของบรริษษัทประกอบดผู้วยกรรมการจจานวนไมท่นผู้อยกวท่า 5 คน และกรรมการไมท่นผู้อยกวท่ากถึที่งหนถึที่งของจจานวน
กรรมการทษันี้งหมดนษันี้นตผู้องมรีถริที่นทรีที่อยผท่ในราชอาณาจษักร โดยกรรมการของบรริษษัทจะตผู้องเปป็นผผผู้มรีคหณสมบษัตริตามทรีที่กฎหมายกจาหนด
        กรรมการของบรริษษัท จะตผู้องเปป็นผผผู้มรีคหณสมบษัตริครบตามมาตรา 68 แหท่งพระราชบษัญญษัตริบรริษษัทมหาชน พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์เรถืที่องหลษักเกณฑฑ์ เงถืที่อนไข และวริธรีการในการขออนหญาต
เสนอขายหหผู้นทรีที่ออกใหมท่และการอนหญาต ฉบษับลงวษันทรีที่ 18 พฤษภาคม 2535
         กรรมการอริสระ ตผู้องเปป็นผผผู้ทรงคหณวหฒริและเปป็นบหคคลภายนอก ไมท่มรีสท่วนรท่วมในการบรริหารงาน ไมท่เปป็นผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญท่
หรถือถถือหหผู้นเกรินกวท่ารผู้อยละ 1 ไมท่ไดผู้เปป็นลผกจผู้างหรถือพนษักงานทรีที่ไดผู้รษับเงรินเดถือน รวมทษันี้งไมท่ใชท่เปป็นผผผู้ทรีที่เกรีที่ยวขผู้องหรถือญาตริสนริทของ
ผผผู้บรริหารหรถือผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญท่ของบรริษษัท,บรริษษัทในเครถือ,บรริษษัทรท่วม,บรริษษัททรีที่เกรีที่ยวขผู้อง มรีความเปป็นอริสระ และ 2 ใน 3 ทท่านมรี
ความรผผู้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน ซถึที่งเทรียบเทท่ากษับขผู้อกจาหนดทรีที่ทางกลต.และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯระบหไวผู้
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           2. ใหผู้ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นเปป็นผผผู้แตท่งตษันี้งกรรมการโดยใช ผู้เสรียงขผู้างมากตามหลษักเกณฑฑ์และวริธรีการดษังตท่อไปนรีนี้
     2.1 ผผผู้ถถือหหผู้นคนหนถึที่ง ๆ จะมรีคะแนนเสรียงหนถึที่งหหผู้นตท่อหนถึที่งเสรียง
     2.2 ผผผู้ถถือหหผู้นคนหนถึที่ง ๆ จะใช ผู้คะแนนเสรียงทรีที่ตนมรีอยผท่ทษันี้งหมดตาม 2.1 เพถืที่อใช ผู้เลถือกบหคคลคนเดรียวหรถือหลายคนเปป็น
           กรรมการกป็ไดผู้ แตท่จะแบท่งคะแนนเสรียงใหผู้แกท่กรรมการคนใดมากหรถือนผู้อยกวท่ากรรมการคนอถืที่น ๆ ไมท่ไดผู้
     2.3 บหคคลซถึที่งไดผู้รษับคะแนนเสรียงสผงสหดตามลจาดษับจะไดผู้รษับแตท่งตษันี้งใหผู้เปป็นกรรมการเทท่ากษับจจานวนกรรมการทรีที่จะพถึงมรีหรถือ
          จะพถึงเลถือกตษันี้งในครษันี้งนษันี้น ในกรณรีทรีที่บหคคลซถึที่งไดผู้รษับการเลถือกตษันี้งในลจาดษับถษัดลงมามรีคะแนนเสรียงเทท่ากษันเกรินจจานวนทรีที่
          จะพถึงมรีหรถือจะพถึงเลถือกตษันี้งในครษันี้งนษันี้น ใหผู้ประธานเปป็นผผผู้ออกเสรียงชรีนี้ขาด
3. ในการประชหมสามษัญประจจาปรีทหกครษันี้ง กรรมการจจานวนหนถึที่งในสามจะตผู้องออกจากตจาแหนท่ง และถผู้าจจานวนกรรมการจะแบท่ง
    ออก ใหผู้ตรงเปป็นสามสท่วนไมท่ไดผู้แลผู้ว ใหผู้กรรมการในจจานวนใกลผู้ทรีที่สหดกษับสท่วนหนถึที่งในสามออกจากตจาแหนท่ง ทษันี้งนรีนี้ กรรมการ 
    ทรีที่ออกตามวาระนษันี้นๆ อาจถผกเลถือกเขผู้ามาดจารงตจาแหนท่งใหมท่ไดผู้

            4. กรรมการมรีสริทธริไดผู้รษับคท่าตอบแทนจากบรริษษัทในรผปของเงรินรางวษัล เบรีนี้ยประชหม บจาเหนป็จ โบนษัส หรถือผลประโยชนฑ์ ตอบแทน
ในลษักษณะอถืที่นๆ ตามขผู้อบษังคษับหรถือตามทรีที่ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นพริจารณา ทษันี้งนรีนี้ไมท่วท่าจะกจาหนดเปป็นจจานวนแนท่นอน หรถือกจาหนด
เปป็นหลษักเกณฑฑ์ทรีที่จะใช ผู้ในการพริจารณาเปป็นคราวๆไป หรถือกจาหนดใหผู้มรีผลตลอดไปจนกวท่าจะมรีการเปลรีที่ยนแปลงกป็ไดผู้ และ
นอกจากนษันี้นใหผู้กรรมการมรีส ริทธริไดผู้รษับเบรีนี้ยเลรีนี้ยงและสวษัสดริการตท่างๆตามระเบรียบของบรริษษัท

            5. ทรีที่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอาจลงมตริใหผู้กรรมการคนใดออกจากตจาแหนท่งกท่อนถถึงกจาหนดตามวาระไดผู้ดผู้วยคะแนนเส รียงไมท่นผู้อยกวท่า
สามในสรีที่ของจจานวนผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่มาประชหมและมรีส ริทธริออกเสรียง และมรีหหผู้นนษับรวมกษันไดผู้ไมท่นผู้อยกวท่ากถึที่งหนถึที่งของจจานวนหหผู้นทรีที่
ถถือโดยผผผู้ถถือหหผู้นทรีที่มาประชหมและมรีส ริทธริออกเสรียง

แผนทปีที่แสดงทปีที่ตบัรั้งสถานทปีที่จบัดประชชุม
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