
รายงานการประชชุมใหญญ่สามมัญผผผู้ถถือหชุผู้น
ครมัรั้งททที่ 1/2563

บรริษมัทสยามภมัณฑฑ์กรชุรุ๊ป จจากมัด (มหาชน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ววัน เวลา และสถานททท ววันททท 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ หห้องราชดดาเนนิน โรงแรมรอยวัลปรนินซซเซส 269 ถนนหลานหลวง
เขตปห้อมปราบ กรรุงเทพฯ

กรรมการ ผผห้บรนิหาร ผผห้สอบบวัญชท และผผห้สวังเกตการณซฯ ทททเขห้ารร่วมประชรุม   :
1 ครุณอดนิศร โรจตระการ กรรมการบรนิหาร

กรรมการผผห้จวัดการ
ทดาหนห้าทททเปป็นประธานทททประชรุม

2 ครุณอรศรท ทนิพยบรุญทอง กรรมการบรนิหาร
ผผห้บรนิหารสผงสรุดดห้านบวัญชทและการเงนิน

3 ครุณไพบผลยซ จนิตตนิวาณนิชยซ กรรมการบรนิหาร
4 ครุณดรุษฎท โรจตระการ กรรมการบรนิหาร
5 ครุณปรางศนิรนิ ทนิพยบรุญทอง กรรมการบรนิหาร
6 ครุณอดาพล โหตระกนิตยซ กรรมการอนิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7 ครุณไพรนินทรซ วงษซววันทนทยซ กรรมการอนิสระ 
8 ครุณสมนิต หรรษา กรรมการอนิสระ
9 ครุณชวัยววัฒนซ ดดารงคซมงคลกรุล กรรมการอนิสระ

ประธานคณะกรรมการบรนิหารความเสททยง
10 ครุณฐนิตนิมา พงศซไชยยง ผผห้สอบบวัญชท
11 ครุณบดารรุง ชร่วยพนวัง ทททปรรึกษากฎหมาย

ผผห้สวังเกตการณซและตรวจสอบการนวับคะแนนเสทยง
      กรรมการเขห้ารร่วมประชรุม 9 ทร่าน คนิดเปป็นรห้อยละ 90 ของคณะกรรมการรวม 10 ทร่าน

ประธานฯแถลงจดานวนผผห้ถถือหรุห้นทททมาประชรุม   : 
     ผผห้ถถือหรุห้นทททมาประชรุมดห้วยตนเอง 20 ราย จดานวนหรุห้น 25,012,160 หรุห้น และโดยการรวับมอบฉวันทะ 18 ราย จดานวนหรุห้น 315,398,890
หรุห้น รวมทวัทั้งสนิทั้น 38 ราย รวมเปป็นจดานวนหรุห้นทวัทั้งหมด 340,411,050 หรุห้นคนิดเปป็นรห้อยละ 98.67 ของจดานวนหรุห้นทวัทั้งหมดทททจดทะเบทยนเรทยก
ชดาระแลห้ว 345,000,000 หรุห้น 
      จรึงถถือวร่าครบองคซประชรุม คถือ จดานวนคนมากกวร่า 25 คนและถถือหรุห้นรวมกวันมากกวร่า 60% ตามขห้อบวังควับของบรนิษวัท

ประธานฯแนะนดาการใช ห้บวัตรลงคะแนนเสทยง   :
     ทร่านผผห้ถถือหรุห้นทททมาดห้วยตวัวเอง หรถือทร่านผผห้รวับมอบฉวันทะมาแทนผผห้ถถือหรุห้น บรนิษวัทจะปฏนิบวัตนิเหมถือนกวัน คถือ 

- หรุห้นหนรึทงหรุห้น มทเสทยง หนรึทงคะแนนเสทยง
- เมถืทอสนิทั้นสรุดวาระทททเสนอพนิจารณา จะขอเรทยกเกป็บบวัตรออกเสทยงเฉพาะททท “ไมร่เหป็นดห้วย” และ “งดออกเสทยง” สดาหรวับบวัตรทททออก

เสทยง “เหป็นดห้วย” จะไมร่เรทยกเกป็บ โดยใหห้ถถือวร่า คะแนนเสทยงทททเหลถือตามจดานวนหรุห้นทททมาประชรุมทวัทั้งหมด หวักดห้วย คะแนนเสทยงททท “ไมร่เหป็น
ดห้วย งดออกเสทยง และบวัตรเสทย” สรุทธนิเปป็นการออกเสทยง “เหป็นดห้วย” ดวังนวัทั้นหากทร่านผผห้ถถือหรุห้นไมร่สร่งบวัตรออกเสทยงใหห้เจห้าหนห้าททททททเกป็บบวัตร
ในแตร่ละวาระจะถถือวร่าเปป็นการออกเสทยง “เหป็นดห้วย”

- การอนรุมวัตนิแตร่ละวาระ จะถถือตามเสทยงขห้างมาก คถือ มากกวร่าครรึทงหนรึทงของจดานวนหรุห้นของผผห้เขห้ารร่วมประชรุมและมทส นิทธนิออกเสทยง 

ประธานฯดดาเนนินการประชรุมแตร่ละวาระ เปป็นดวังตร่อไปนททั้

วาระททที่   1  พริจารณารมับรองรายงานการประชชุมสามมัญผผผู้ถถือหชุผู้น ครมัรั้งททที่ 1/2562
     ประธานฯแถลง : จากรายงานการประชรุมสามวัญผผห้ถถือหรุห้นครวัทั้งททท 1/2562 ซรึทงประชรุมเมถืทอววันททท 22 เมษายน 2562 ตามทททไดห้แนบไปใน
หนวังสถือเชนิญประชรุมแลห้วนวัทั้น มททร่านผผห้ใดมทขห้อสงสวัยหรถือตห้องการเปลททยนแปลงอยร่างใดหรถือไมร่ และขอใหห้ทททประชรุมพนิจารณารวับรองโดย
การออกเสทยงลงคะแนน

     มตนิทททประชรุม : รวับรองรายงานการประชรุมสามวัญผผห้ถถือหรุห้นของบรนิษวัท ครวัทั้งททท1/2562
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบวัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
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วาระททที่   2  พริจารณารมับทราบรายงานของคณะกรรมการเกทที่ยวกมับผลการดจาเนรินงานประจจาปท 2562
     เลขานรุการบรนิษวัทแถลง : ผลการดดาเนนินงานประจดาปท 2562 ไดห้ผร่านการเหป็นชอบของคณะกรรมการบรนิษวัท ตามรายละเอทยดใน
รายงานประจดาปท 2562 และในหนวังสถือเชนิญประชรุม ทททไดห้จวัดสร่งใหห้ทรุกทร่านลร่วงหนห้าแลห้วนวัทั้น ไดห้แสดงคดาอธนิบายและการวนิเคราะหซของ
ฝร่ายจวัดการจากตวัวเลขในงบการเงนินเปรทยบเททยบกวับปททททผร่านมา รวมถรึงการรายงานความคถืบหนห้าเกททยวกวับการตร่อตห้านการทรุจรนิตไวห้
ดห้วย  สรรุปเปป็นดวังนททั้                                           
      2.1  กจาไรจากการดจาเนรินงานในปท  2562      ททที่ผญ่านมา      หนร่วย : ลห้านบาท

งบการเงรินรวม 2562 2561 +เพริที่ม -ลด %

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

หวัก ตห้นทรุนขาย -2,150.91 -2,346.39 195.47 -8.33%

กจาไรขมัรั้นตผู้น 860.44 909.79 -49.36 -5.43%

อมัตรากจาไรขมัรั้นตผู้น 28.57% 27.94% 0.63%

บวก รายไดห้จากการลงทรุน 33.22 21.84 11.38 52.11%

      กดาไรจากการขายทรวัพยซส นิน คร่าเชร่า อถืทนๆ 7.09 9.67 -2.58

      กดาไรจากอวัตราแลกเปลททยนเงนินตรา 9.33 1.40 7.93

หวัก  คร่าใช ห้จร่ายขายบรนิหาร -461.62 -467.44 5.82 -1.25%

หวัก   สดารองสนินคห้าดห้อยคร่า และอถืทนๆ -2.57 -1.18 -1.39

กจาไรกญ่อนรายการพริเศษ 445.88 474.08 -28.19 -5.95%

อมัตรากจาไรกญ่อนรายการพริเศษ 14.81% 14.56% 0.25%

หวัก รายการพนิเศษทททเรนิทมเกนิดในปท 2562

     รายไดห้รอรวับรผห้ตามมาตรฐาน TFRS15 -32.80 0.00 -32.80

     ปรวับเพนิทมสดารองผลประโยชนซพนวักงาน -19.16 0.00 -19.16

     บวันทรึกสนินทรวัพยซถาวรดห้อยคร่า -8.45 0.00 -8.45

รวมรายการพริเศษปท2562 -60.41 0.00 -60.41

กจาไรกญ่อนภาษทไมญ่รวมกจาไรเบบ็ดเสรบ็จอถืที่น 385.47 474.08 -88.60 -18.69%

หวัก ภาษทเงนินไดห้ -78.78 -94.72 15.94 -16.83%

หวัก กดาไรสร่วนไดห้เสทยทททไมร่มทอดานาจควบครุม -0.17 -0.22 0.05

กจาไรของผผผู้ถถือหชุผู้นของบรริษมัท 306.52 379.14 -72.62 -19.15%

กจาไร บาทตญ่อหชุผู้น 0.89 1.10 -0.21 -19.15%

งบการเงรินรวม 2562 2561 +เพริที่ม -ลด %

สนินทรวัพยซรวม 5,502.25 5,444.69 57.56 1.06%

หนททั้ส นินรวม 377.06 386.67 -9.61 -2.49%

สร่วนของผผห้ถถือหรุห้น 5,093.04 5,026.02 67.02 1.33%

มผลคร่าตามบวัญชท (บาทตร่อหรุห้น) 14.76 14.57 0.19 1.33%

     2.2 รายงานความคถืบหนผู้าเกทที่ยวกมับนโยบายเกทที่ยวกมับการตญ่อตผู้านทชุจรริตคอรมัปช มัที่น
บรนิษวัทฯไดห้ทบทวนนโยบายและไดห้เผยแพรร่นโยบายการตร่อตห้านทรุจรนิตคอรซรวัปชวัทนไวห้แลห้วในรายงานประจดาปทหนห้าททท 39 และบน

เวป็บไซดซของบรนิษวัทททท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

คจาถามจากทญ่านผผผู้ถถือหชุผู้น
     1. คดาถามจากผผห้ถถือหรุห้น จากในรายงานประจดาปทของบรนิษวัทฯมทสวัดสร่วนขายผลนิตภวัณฑซ นดทั้ามวัน:จาระบท:แบตเตอรทท = 50:32:18 
บรนิษวัทฯจะยวังคงรวักษาอวัตราอยผร่ในระดวับนททั้หรถือจะเปลททยนแปลงไปในทนิศทางใดอยร่างไร 
        คดาตอบจากคณะกรรมการ คาดวร่าสนินคห้าแบตเตอรททจะมทสวัดสร่วนลดลงจากการมทตลาดรถยนตซไฟฟห้ามาทดแทน ตลาดแบตฯของ 
บรนิษวัทฯเนห้นตลาดพรทเมทยมมทราคาแพง สร่วนสนินคห้านดทั้ามวันและจาระบทคาดวร่าจะทรงตวัวหรถือเพนิทมขรึทั้น เพราะในระยะเวลา 4-5 ปทขห้างหนห้า
อวัตราการใช ห้นดทั้ามวันหลร่อลถืทนจะยวังไมร่ลดปรนิมาณใช ห้ลง แมห้รถไฟฟห้าจะกห้าวเขห้ามาแตร่กห้อคงใช ห้เวลาทททผผห้บรนิโภคจะเปลททยนไปใช ห้  อทกทวัทั้ง
บรนิษวัทฯยวังมทชร่องทางการขยายตลาดไปใช ห้ในรถทททเกททยวกวับภาคอรุตสาหกรรมเพนิทมเตนิมดห้วย
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     2. คดาถามจากผผห้ถถือหรุห้น โครงการธรุรกนิจโลจนิสตนิกสซ มทความคถืบหนห้าอยร่างไร 
        คดาตอบจากคณะกรรมการ เปป็นโครงการบนทททดนินจวังหววัดสมรุทรปราการซรึทงตอนนททั้อยผร่ระหวร่างทดาเรถืทองขออนรุญาตทางราชการในการ
สรห้างแทห้งคซเกป็บนดทั้ามวัน 
     3. คดาถามจากผผห้ถถือหรุห้น รายไดห้จากการลงทรุน 33 ลห้านบาทไปลงทรุนอยร่างไรบห้าง
         คดาตอบจากคณะกรรมการ เปป็นการฝากเงนินกวับธนาคารออมสนินและลงทรุนในพวันธบวัตรรวัฐบาล ไมร่มทความเสททยงแตร่อยร่างใด ไมร่มท
ผลขาดทรุน แตร่ผลตอบแทนจะไมร่สผงมาก
      
    มตนิทททประชรุม : รวับทราบรายงานของคณะกรรมการเกททยวกวับผลการดดาเนนินงานของบรนิษวัทประจดาปท 2562

วาระททที่   3  พริจารณาอนชุมมัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทชุนเบบ็ดเสรบ็จสจาหรมับปท ส ริรั้นสชุดวมันททที่ 31 ธมันวาคม 2562
     เลขานรุการบรนิษวัทแถลง : งบการเงนินของบรนิษวัทมทผผห้สอบบวัญชทรวับอนรุญาตใหห้ความเหป็นในรายงานแบบ ไมร่มทเงถืทอนไข และไดห้ผร่านการ
รวับรองจากทททประชรุมคณะกรรมการตรวจสอบแลห้วเมถืทอววันททท 17 กรุมภาพวันธซ 2563 คณะกรรมการบรนิษวัทพนิจารณาแลห้วเหป็นวร่างบการเงนิน
ประจดาปท 2562 ดวังกลร่าวไดห้แสดงฐานะการเงนินและผลการดดาเนนินงานทททถผกตห้องครบถห้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิน รวมถรึง
แนวปฏนิบวัตนิทางการบวัญชททททประกาศใช ห้โดยสภาวนิชาชทพบวัญชทฯ กฎระเบทยบและประกาศคณะกรรมการกดากวับหลวักทรวัพยซและ
ตลาดหลวักทรวัพยซทททเกททยวขห้อง
     จรึงขอเสนอใหห้ทททประชรุมพนิจารณาอนรุมวัตนิงบแสดงฐานะการเงนินและงบกดาไรขาดทรุนเบป็ดเสรป็จของบรนิษวัทสดาหรวับปท สนิทั้นสรุด 31 ธวันวาคม
2562
คจาถามจากทญ่านผผผู้ถถือหชุผู้น
     1. คดาถามจากผผห้ถถือหรุห้น ในงบดรุลบรนิษวัทฯมททรวัพยซส นินทททดนิน 80 แปลงราคาทรุน 3 ลห้านกวร่าบาท สร่วนราคาประเมนิน 900 ลห้านกวร่าบาท 
บรนิษวัทจะใช ห้ทดาประโยชนซอะไร
        คดาตอบจากคณะกรรมการ บรนิษวัทฯรอใหห้ราคาสผงขรึทั้นกวร่านททั้จรึงจะขาย เพราะเนถืทองจากบรนิษวัทมทสภาพคลร่องสผงจรึงขอเกป็บไวห้เปป็น
ทรวัพยซสนินทททดนิน ไมร่ไดห้คนิดทดากนิจการอถืทนใด ทททดนินดวังกลร่าวตวัทั้งอยผร่ทททถนนพวัฒนาการ จวังหววัดกรรุงเทพฯ ปวัจจรุบวันมทรายไดห้จากการใหห้เช ร่าเพถืทอ
ไมร่ใหห้เปป็นทททรกรห้าง และบางสร่วนใหห้สถานทตดารวจคลองตวันเชร่าเพถืทอใช ห้เปป็นพถืทั้นทททจอดรถ 
     2. คดาถามจากผผห้ถถือหรุห้น จากสถานะการณซโควนิด-19 บรนิษวัทไดห้รวับผลกระทบอยร่างไร และบรนิหารจวัดการอยร่างไร ทวัทั้งในปวัจจรุบวันและ
อนาคต 
         คดาตอบจากคณะกรรมการ มทการกดาหนดใหห้รวักษาระยะหร่างในการนวัทงทดางาน ไมร่ไดห้ work from home เพราะเปป็นโรงงาน
อรุตสาหกรรมและบรนิษวัทเทรดดนิทั้ง ตห้องทดาการผลนิตใหห้เตป็มทททและตห้องตนิดตร่อโดยตรงกวับลผกคห้า สดาหรวับยอดขายไดห้รวับผลกระทบลดลง
ประมาณ 20%  จะมทแตร่บรนิษวัทสยามแบตฯ ทททมทยอดขายแบตฯลดลง จรึงใหห้พนวักงานออกจากงานรวม 35 คนโดยบรนิษวัทฯจร่ายเงนิน
ชดเชยตามกฎหมาย

     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิงบแสดงฐานะการเงนินและงบกดาไรขาดทรุนเบป็ดเสรป็จประจดาปทส นิทั้นสรุดววันททท 31 ธวันวาคม 2562
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบวัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระททที่   4  พริจารณาอนชุมมัตริการงดจญ่ายเงรินปมันผลเพริที่มเตริมสจาหรมับผลประกอบการปท 2562 และรมับทราบการจญ่ายเงรินปมันผล
               ระหวญ่างกาลปท 2562
     กรรมการอรศรทแถลง : เนถืทองจากผลของสถานะการณซโควนิด-19 คณะกรรมการจรึงอนรุมวัตนิใหห้มทการจร่ายเงนินปวันผลระหวร่างกาลสดาหรวับ
ปท2562 แทน และแมห้วร่าบรนิษวัทฯจะมทกดาไรตร่อหรุห้นลดลงเปป็น 0.89 บาทตร่อหรุห้นแตร่เนถืทองจากบรนิษวัทฯมทกดาไรสะสมคงเหลถือสผง จรึงรวักษา
ระดวับการจร่ายเงนินปวันผลใหห้เททยบเทร่าทททผร่านมาคถือ 0.70 บาทตร่อหรุห้น และจร่ายใหห้ทร่านผผห้ถถือหรุห้นแลห้วเมถืทอววันททท 30 เมษายน 2563 จรึงขอ
อนรุมวัตนิทททประชรุมผผห้ถถือหรุห้นงดจร่ายเงนินปวันผลเพนิทมเตนิม บรนิษวัทฯมทประววัตนิผลการดดาเนนินงานและการจร่ายเงนินปวันผลทททผร่านมา ดวังนททั้

การดดาเนนินงาน
งวดปท

กดาไรสร่วนของผผห้ถถือหรุห้น
(บาท)

กดาไร
(บาท/หรุห้น)

เงนินปวันผลจร่าย
(บาท/หรุห้น)

คนิดเปป็น
%

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 306,518,834 0.89 จร่ายเงนินปวันผลระหวร่างกาล

0.70
78.65%

     
คจาถามจากทญ่านผผผู้ถถือหชุผู้น
     คดาถามจากผผห้ถถือหรุห้น กดาไรตร่อหรุห้นแตร่ละปททททลดลงมามทสาเหตรุจากอะไรอยากใหห้วนิเคราะหซใหห้ทราบ
     คดาตอบจากคณะกรรมการ สดาหรวับปท2562 มาตรฐานการรายงานเขห้มงวดขรึทั้นทดาใหห้มทตวัทั้งรายการพนิเศษสดารองคร่าใช ห้จร่ายเพนิทมขรึทั้นกดาไร
ตร่อหรุห้นจรึงลดลงมากกวร่าปกตนิ  สร่วนปท2561 ราคาตห้นทรุนนดทั้ามวันสผงขรึทั้นมาก ประกอบกวับ GDP ของประเทศไทยไมร่ดทอยร่างตร่อเนถืทอง โดย
เฉพาะในปท2562 บรนิษวัทฯมทยอดขายนดทั้ามวันหลร่อลถืทนลดลง เพราะการขนสร่งภายในประเทศขรึทั้นกวับภาคเกษตรกรรมเปป็นหลวักซ รึทงไดห้รวับผล
กระทบทางเศรษฐกนิจทดาใหห้การเพาะปลผกไมร่ดท (บรนิษวัทฯขายนดทั้ามวันหลร่อลถืทนประเภทดทเซลเปป็นหลวักลผกคห้าสร่วนใหญร่จรึงเปป็นกลรุร่มทางการ
เกษตร)

     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิจร่ายเงนินปวันผลสดาหรวับผลการดดาเนนินงานประจดาปท 2562 ตามทททคณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบวัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

แผร่นททท 3/5



วาระททที่   5  พริจารณาแตญ่งตมัรั้งผผผู้สอบบมัญชท และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปท 2563
     ประธานฯแถลง : โดยมอบใหห้ครุณอดาพล โหตระกนิตยซ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปป็นผผห้ช ททั้แจง
     กรรมการอดาพลแถลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรนิษวัทพนิจารณาแลห้วเหป็นสมควรนดาเสนอแตร่งตวัทั้ง บรนิษวัท เคพทเอป็ม
จท ภผมนิไชยสอบบวัญชท จดากวัด โดย นางสาวฐนิตนิมา พงศซไชยยง ผผห้สอบบวัญชทเลขทะเบทยน 10728 หรถือ นางสาวพรทนิพยซ รนิมดรุส นิต ผผห้สอบ
บวัญชทเลขทะเบทยน 5565 หรถือ นายบวัณฑนิต ตวัทั้งภากรณซ ผผห้สอบบวัญชทเลขทะเบทยน 8509 เปป็นผผห้สอบบวัญชทใหห้บรนิษวัท และ บรนิษวัทยร่อย
     ทวัทั้งนททั้เพราะ : ผผห้สอบบวัญชท ครุณฐนิตนิมา พงศซไชยยง ไดห้ตรวจสอบบวัญชทกลรุร่มบรนิษวัทมาแลห้ว 1 ปท ทร่านไดห้ตรวจสอบพรห้อมใหห้ขห้อแนะนดา 
ขห้อปรวับปรรุง และแนะนดาใหห้คณะกรรมการไดห้เขห้าอบรมสวัมมนาความรผห้ใหมร่ๆทททเกททยวขห้องกวับบรนิษวัทฯอยร่างสมดทาเสมอ อทกทวัทั้งทร่านผผห้สอบ
บวัญชทไมร่ไดห้มทความสวัมพวันธซหรถือมทสร่วนไดห้เสทยใดๆกวับบรนิษวัท บรนิษวัทยร่อย ผผห้บรนิหาร ผผห้ถถือหรุห้นรายใหญร่ หรถือผผห้เกททยวขห้องกวับบรุคคลดวังกลร่าวแตร่
อยร่างใด สดาหรวับประววัตนิการศรึกษาและประสบการณซการทดางานของทร่านไดห้แสดงไวห้ในหนวังสถือเชนิญประชรุมแลห้ว  สร่วนคร่าตอบแทนคร่า
สอบบวัญชท พนิจารณาจากขห้อมผล 3 ปททททผร่านมา เปป็นดวังนททั้

ปท งบเฉพาะบรนิษวัท งบการเงนินรวม คร่าตอบแทนอถืทน

2560 929,500 2,082,500 ไมร่มท

2561 1,049,500 2,222,500 ไมร่มท

2562 1,086,500 2,289,500 ไมร่มท

2563 ขออนรุมวัตนิเทร่าปท 2562 1,086,500 2,289,500 ไมร่มท
     จรึงขอเสนอใหห้ทททประชรุมพนิจารณาอนรุมวัตนิการแตร่งตวัทั้งผผห้สอบบวัญชทสดาหรวับปท2563 และกดาหนดคร่าตอบแทนสดาหรวับงบการเงนินรวมซรึทงเปป็น
คร่าสอบบวัญชทรวมของบรนิษวัทฯและบรนิษวัทฯยร่อย เปป็นเงนิน 2,289,500 บาท เทร่าปททททผร่านมา

     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิการแตร่งตวัทั้งผผห้สอบบวัญชทของบรนิษวัทและกดาหนดคร่าตอบแทนสดาหรวับปท2563 ตามทททคณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบวัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระททที่   6  พริจารณาเลถือกตมัรั้งกรรมการแทนกรรมการททที่ออกตามวาระ
     เลขานรุการบรนิษวัทแถลง : สดาหรวับปทนททั้ กรรมการทททออกจากตดาแหนร่งตามวาระมท 4 ทร่านคถือ 

1. ครุณอดนิศร โรจตระการ กรรมการ
 2. ครุณสมนิต หรรษา กรรมการอนิสระ

3. ครุณชวัยววัฒนซ ดดารงคซมงคลกรุล กรรมการอนิสระ
 4. ครุณดรุษฏท โรจตระการ กรรมการ  
     สดาหรวับหลวักเกณฑซและวนิธทสรรหากรรมการและสนิทธนิของผผห้ลงทรุนรายยร่อยในการแตร่งตวัทั้งกรรมการ พรห้อมทวัทั้งนนิยามของกรรมการอนิสระ
บรนิษวัทไดห้ชททั้แจงใหห้ทร่านผผห้ถถือหรุห้นทราบลร่วงหนห้าแลห้วในหนวังสถือเชนิญประชรุม
     ทททประชรุมคณะกรรมการเหป็นวร่าทร่านทวัทั้ง 4 มทผลงานทททดทในการปฏนิบวัตนิงานทททผร่านมา โดยแตร่ละทร่านมทอายรุ ประววัตนิ การศรึกษา การอบรม
การทดางาน จดานวนปททททเปป็นกรรมการ การถถือหรุห้น จดานวนบรนิษวัททททดดารงตดาแหนร่งกรรมการ และจดานวนครวัทั้งทททเขห้ารร่วมประชรุม ดวังแสดงใน
หนห้งสถือเชนิญประชรุมแลห้วนวัทั้น   จรึงเสนอทททประชรุมผผห้ถถือหรุห้นแตร่งตวัทั้งกลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งเดนิมอทกวาระหนรึทง โดยการเลถือกตวัทั้งลงคะแนนเปป็น
รายบรุคคล ดวังนททั้ 
     6.1 การพริจารณาเลถือกตมัรั้ง คชุณอดริศร โรจตระการ กลมับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ

คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบวัตรเสทย รวมคะแนน
325,407,470 0 15,003,580 0 340,411,050

95.59% 0.00% 4.41% 0.00% 100.00%
สรรุป ครุณอดนิศร โรจตระการ ไดห้รวับการเลถือกตวัทั้งกลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งเดนิมอทกวาระหนรึทง
     6.2 การพริจารณาเลถือกตมัรั้ง คชุณสมริต หรรษา กลมับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการอริสระ

คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบวัตรเสทย รวมคะแนน
340,410,050 1,000 0 0 340,411,050
99.9997% 0.0003% 0.00% 0.00% 100.00%

สรรุป ครุณสมนิต หรรษา ไดห้รวับการเลถือกตวัทั้งกลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งเดนิมอทกวาระหนรึทง
     6.3 การพริจารณาเลถือกตมัรั้ง คชุณช มัยวมัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกชุล  กลมับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการอริสระ

คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบวัตรเสทย รวมคะแนน
340,410,050 1,000 0 0 340,411,050
99.9997% 0.0003% 0.00% 0.00% 100.00%

สรรุป ครุณชวัยววัฒนซ ดดารงคซมงคลกรุล ไดห้รวับการเลถือกตวัทั้งกลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งเดนิมอทกวาระหนรึทง
     6.4 การพริจารณาเลถือกตมัรั้ง  คชุณดชุษฎท โรจตระการ  กลมับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ

คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบวัตรเสทย รวมคะแนน
325,407,470 0 15,003,580 0 340,411,050

95.59% 0.00% 4.41% 0.00% 100.00%
สรรุป ครุณดรุษฎท โรจตระการ ไดห้รวับการเลถือกตวัทั้งกลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งเดนิมอทกวาระหนรึทง     

แผร่นททท 4/5



วาระททที่   7  พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรริษมัทประจจาปท 2563
     เลขานรุการบรนิษวัทแถลง : บรนิษวัทมทนโยบายการพนิจารณาคร่าตอบแทนกรรมการ ดวังแจห้งใหห้ทร่านผผห้ถถือหรุห้นทราบในหนวังส ถือเชนิญประชรุม
แลห้วนวัทั้น และ สรรุปคร่าตอบแทนกรรมการของบรนิษวัททททผร่านมาจะเปป็น คร่าเบททั้ยประชรุม คร่าตอบแทนประจดาปท และคร่าพาหนะ ซ รึทงในรอบ 3 ปท
มทประววัตนิการจร่ายคร่าตอบแทนกรรมการ ดวังนททั้

ปท 2560 2561 2562 2563 ขออนรุมวัตนิ
1. กรรมการบรนิหาร
    วงเงนินทททอนรุมวัตนิ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
    คร่าตอบแทนทททจร่าย 840,000 810,000 780,000

2. กรรมการอนิสระ
    วงเงนินทททอนรุมวัตนิ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
    คร่าตอบแทนทททจร่าย 1,905,000 1,925,000 1,865,000

3. รวมวงเงนินทททไดห้รวับอนรุมวัตนิ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
    รวมคร่าตอบแทนทททจร่าย 2,745,000 2,735,000 2,645,000

สร่วนคร่าตอบแทนอถืทนในปททททผร่านมา   ไมร่มท

     คณะกรรมการเหป็นวร่าทททประชรุมผผห้ถถือหรุห้นควรกดาหนดคร่าตอบแทนใหห้แกร่คณะกรรมการเพถืทอเปป็นการตอบแทนคณะกรรมการทททกดากวับ
ดผแลและบรนิหารกนิจการใหห้บรนิษวัทมทความนร่าเช ถืทอถถือโปรร่งใส ตรวจสอบไดห้ และนดามาซ รึทงผลตอบแทนทททนร่าพรึงพอใจเสมอมา สดาหรวับปท
2563 จรึงเสนอกดาหนดคร่าตอบแทนกรรมการบรนิหารเปป็นวงเงนิน 1,500,000 บาทและกรรมการอนิสระเปป็นวงเงนิน 3,000,000 บาท รวม
เปป็น 4,500,000 บาท เทร่าปททททผร่านมา จะมททร่านผผห้ถถือหรุห้นมทคดาถามหรถือคดาแนะนดาเพนิทมเตนิมหรถือไมร่

     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิกดาหนดคร่าตอบแทนกรรมการประจดาปท2563 ตามทททเสนอ
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบวัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระททที่  8 พริจารณาเรถืที่องอถืที่นๆ

คจาถามจากทญ่านผผผู้ถถือหชุผู้น 
     คดาถามจากผผห้ถถือหรุห้น บรนิษวัทฯ มทบรนิษวัทยร่อย 3 แหร่ง แตร่ละบรนิษวัททดากนิจกรรมใดบห้าง
     คดาตอบจากคณะกรรมการ บรนิษวัท สยามแบตเตอรททฯ เปป็นโรงงานผลนิตแบตเตอรททรถยนตซ , บรนิษวัท พรทเมทยลผบรนิแคห้นทซฯ เปป็นโรงงาน
ผลนิตนดทั้ามวันหลร่อลถืทนและมทโรงงานผลนิตภาชนะสดาหรวับบรรจรุเองบางสร่วน และบรนิษวัท สยามลผบฯ เปป็นโรงงานผลนิตจาระบท  โดยทวัทั้ง 3 
บรนิษวัทฯยร่อย มทการขายสนินคห้าโดยตรงไปตลาดตร่างประเทศดห้วยตวัวเอง  สร่วนการขายสดาหรวับตลาดภายในประเทศจะขายผร่านบรนิษวัทฯ
แมร่ซรึทงเปป็นผผห้แทนจดาหนร่าย โดยบรนิษวัทฯแมร่มทผผห้แทนขายเปป็นผผห้กระจายสนินคห้าออกสผร่ตลาด
      
     เมถืทอไมร่มทเรถืทองอถืทนใหห้พนิจารณา ประธานขอปนิดการประชรุมและขอขอบครุณผผห้ถถือหรุห้นทททสละเวลามารร่วมประชรุม และอนรุมวัตนิขห้อเสนอ
ของคณะกรรมการในเรถืทองตร่างๆ 
 
           ปนิดการประชรุมเวลา 11:30 น.                                                                            
                                                                       
   

…...................................
 นายอดนิศร โรจตระการ

ประธานทททประชรุม
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