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หนษังสสอเชริญประชรม
การประชรมใหญญ่สามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ประจจาปปี 2563

The Invitation of 
The 2020 Annual General Shareholders' Meeting

นษัดประชรมในวษันทปีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น.
ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส  269 ถนนหลานหลวง กรรงเทพฯ 

โทรศ ษัพทฑ์ (662) 0-2281-3088

July 30, 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

สนษับสนรน “ การงดแจกของชจารญ่วย ” รญ่วมกษับสมาคมสญ่งเสรริมผผผู้ลงทรนไทย

* ผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้รรับมอบฉรันทะสามารถลงทะเบบียนและยถืยื่นเอกสารหรถือหลรักฐานเพถืยื่อการตรวจสอบ ณ สถานทบียื่ประชหมไดผู้ตรัตั้งแตต่ เวลา 
09.00 น. 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.



มาตรการและแนวปฏริบษัตริในการเขผู้าประชรมผผผู้ถสอหรผู้น
ในสถานการณฑ์แพรญ่ระบาดของไวรษัสโคโรนา (COVID-19)

เรบียน ทต่านผผผู้ถถือหหผู้น บรริษรัท สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป จจากรัด (มหาชน) 

ตามทบียื่บรริษรัท สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป จจากรัด (มหาชน) มบีหนรังสถือถถึงทต่านผผผู้ถถือหหผู้นวต่าจะมบีการประชหมใหญต่สามรัญผผผู้ถถือหหผู้น
ประจจาปบี พ.ศ. 2563 ในวรันทบียื่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยรัลปรรินซฑ์เซส  

แมผู้วต่าในขณะนบีตั้การแพรต่ระบาดของโรคตริดเชถืตั้อไวรรัสโคโรนต่าสายพรันธหฑ์ใหมต่ หรถือ โรค COVID-19 ภายใน
ประเทศไทยจะผต่อนคลายลงแลผู้ว แตต่เพถืยื่อความมรัยื่นใจและลดความเสบียื่ยงในการแพรต่กระจายของเชถืตั้อโรคไวรรัสฯ ดรัง
กลต่าว บรริษรัทฯ จถึงขอแจผู้งแนวทางในการรต่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปบี พ.ศ.2563 ดรังตต่อไปนบีตั้

1. ทต่านผผผู้ถถือหหผู้น หรถือ ผผผู้ทบียื่ทต่านจะมอบฉรันทะ ทบียื่เดรินทางไปยรังตต่างประเทศ และไดผู้เดรินทางกลรับเขผู้ามาใน
ประเทศไทยตรัตั้งแตต่วรันทบียื่ 15 - 30 กรกฏาคม 2563  บรริษรัทฯขอชบีตั้แนะแนวทางในการประชหมผผผู้ถถือหหผู้นวต่า  

ขอใหผู้ทต่าน มอบฉรันทะใหผู้บหคคลอถืยื่นทบียื่ไมต่ไดผู้เดรินทางไปตต่างประเทศ มาประชหมแทน หรถือ มอบฉรันทะใหผู้
กรรมการอริสระของบรริษรัทฯ มารต่วมประชหมแทนทต่าน

2. ตามคจาแนะนจาของ สจานรักงาน ก.ล.ต.  ตลาดหลรักทรรัพยฑ์ และสมาคมบรริษรัทจดทะเบบียนไทย  เพถืยื่อลด
จจานวนผผผู้เขผู้ารต่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้นและลดความเสบียื่ยงในการแพรต่ระบาดของเชถืตั้อโรค จถึงมบีการสต่งเสรริมใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นมอบ
ฉรันทะใหผู้กรับกรรมการอริสระของบรริษรัทฯ เพถืยื่อเขผู้ารต่วมประชหมแทน                                                                  

3. ขอความรต่วมมถือทต่านผผผู้ถถือหหผู้น ทต่านผผผู้รรับมอบฉรันทะ และทต่านผผผู้เขผู้ารต่วมประชหมอถืยื่น ทหกทต่าน สวมหนผู้ากาก
ปผู้องกรันเชถืตั้อโรค ในระหวต่างการประชหม

จถึงเรบียนทต่านผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้รรับมอบฉรันทะของผผผู้ถถือหหผู้นไดผู้โปรดปฏริบรัตริตามคจาแนะนจาดรังทบียื่กลต่าวมาขผู้างตผู้นนบีตั้ดผู้วย

ขอแสดงความนรับถถือ

บรริษรัท สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป จจากรัด (มหาชน)

นายอดริศร  โรจตระการ
         กรรมการผผผู้จรัดการ  

หมายเหตห : ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่ประสงคฑ์จะมอบฉรันทะใหผู้กรรมการอริสระของบรริษรัทฯรต่วมประชหมแทน ทต่านสามารถ
ใช ผู้หนรังสถือมอบฉรันทะ แบบ ข ตามแนบขผู้างทผู้ายหนรังสถือเชริญประชหม หรถือในเวป็บไซตฑ์ของบรริษรัท และกรหณาสต่งคถืนลต่วง
หนผู้าภายในวรันทบียื่ 24 กรกฎาคม 2563 ทบียื่ผผผู้ประสานงานของบรริษรัทฯ : คหณนนทยา บหนนาค อาคารสยามภรัณฑฑ์ 488 
ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสบียื่แยกมหานาค เขตดหสริต กรหงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202-17 
หรถือ แฟกซฑ์ (662) 0-2280-6305 หรถือ สต่งอบีเมลฑ์ทบียื่ spg-hr@siampangroup.com  

mailto:spg-hr@siampangroup.com
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หนรังสถือมอบฉรันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B)
แนบทผู้าย
4 แผต่น

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative
      of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting
ใบประจจาตต่อแบบหนรังสถือมอบฉรันทะ / Supplemental Proxy Form
แบบฟอรฑ์ม ความตผู้องการรายงานประจจาปบีแบบรผปเลต่ม และ การสต่งคจาถามลต่วงหนผู้า 
Propose in advance : Book of Annual Report & the question for AGM form

แนบทผู้าย
1 แผต่น

ผผผู้ประสานงาน (Contact person)



บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ทะเบปียนเลขทปีที่ บมจ.612

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

หนษังสสอเชริญประชรม
              

วรันทบียื่ 26 มริถหนายน 2563
เรถืยื่อง ขอเชริญประชหมใหญต่สามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปบี 2563
เรบียน ทต่านผผผู้ถถือหหผู้น
สริยื่งทบียื่สต่งมาดผู้วย : เอกสารอยผต่ในรผปแบบรหรัสคริวอารฑ์ (QR Code) ดรังตต่อไปนบีตั้

1. รายงานประจจาปบี2562 พรผู้อมงบการเงรินตรวจสอบแลผู้วสจาหรรับปบี 2562
2. สจาเนารายงานการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นครรัตั้งทบียื่ 1/2562 เมถืยื่อวรันทบียื่ 22 เมษายน 2562
3. เอกสารประกอบการประชหมวาระทบียื่ 1 – 7
4. กฎเกณฑฑ์และวริธบีการในการเขผู้ารต่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้น
5. หนรังสถือมอบฉรันทะ แบบ ข.
6. รายชถืยื่อและประวรัตริกรรมการอริสระทรัตั้ง 4 ทต่าน
7. แผนทบียื่แสดงทบียื่ตรัตั้งสถานทบียื่จรัดประชหม
8. แบบฟอรฑ์มขอรรับหนรังสถือรายงานประจจาปบีและการสต่งคจาถามลต่วงหนผู้า

ดผู้วยคณะกรรมการบรริษรัท มบีมตริใหผู้จรัดประชหมใหญต่สามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปบี2563 ในวรันทบียื่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น.
ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยรัลปรรินซฑ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ โทรศรัพทฑ์ (662) 0-2281-3088 ตาม
ระเบบียบวาระการประชหม ดรังตต่อไปนบีตั้

วาระทปีที่ 1  พริจารณารรับรองรายงานการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้น ครรัตั้งทบียื่ 1/2562
   ความเหป็นคณะกรรมการ ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นสมควรรรับรองรายงานการประชหมดรังกลต่าว

          วาระทปีที่ 2  พริจารณารรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกบียื่ยวกรับผลการดจาเนรินงานประจจาปบี 2562
   ความเหป็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดจาเนรินงานงวดปบี2562 ใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นรรับทราบ

          วาระทปีที่ 3  พริจารณาอนหมรัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จสจาหรรับปบี สริตั้นสหดวรันทบียื่ 31 ธรันวาคม 2562
   ความเหป็นคณะกรรมการ เสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมรัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จ
   สจาหรรับปบีสริตั้นสหด วรันทบียื่ 31 ธรันวาคม 2562 ซถึยื่งผต่านการตรวจสอบโดยผผผู้สอบบรัญชบีรรับอนหญาตแลผู้ว

          วาระทปีที่ 4  พริจารณาอนหมรัตริการงดจต่ายเงรินปรันผลเพริยื่มเตริมสจาหรรับผลประกอบการปบี 2562 และรรับทราบการจต่ายเงรินปรันผล
                         ระหวต่างกาลปบี 2562

   ความเหป็นคณะกรรมการ เหป็นควรเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมรัตริงดจต่ายเงรินปรันผลเพริยื่มเตริมจากผลการดจาเนรินงาน
              ปบี 2562 เนถืยื่องจากบรริษรัทไดผู้จต่ายเงรินปรันผลระหวต่างกาลสจาหรรับผลการดจาเนรินงานในปบี 2562 ในอรัตราหหผู้นละ 
              0.70 บาทไปแลผู้วเมถืยื่อวรันทบียื่  30 เมษายน 2563

          วาระทปีที่ 5  พริจารณาแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบี และกจาหนดคต่าตอบแทนประจจาปบี 2563
   ความเหป็นคณะกรรมการ เหป็นสมควรเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นแตต่งตรัตั้ง นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบรัญชบีเลข
   ทะเบบียน 10728 หรถือ นางสาวพรทริพยฑ์ รริมดหส ริต ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 5565 หรถือ นายบรัณฑริต ตรัตั้งภากรณฑ์ 
   ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 8509 แหต่งบรริษรัท เค.พบี.เอป็ม.จบี.ภผมริไชยสอบบรัญชบี จจากรัด เปป็นผผผู้สอบบรัญชบีสจาหรรับ

              ปบี2563 และกจาหนดคต่าตอบแทนรวมบรริษรัทและบรริษรัทยต่อยเปป็นเงริน 2,289,500 บาท
          วาระทปีที่ 6  พริจารณาเลถือกตรัตั้งกรรมการแทนกรรมการทบียื่ออกตามวาระ

   ความเหป็นคณะกรรมการ ใหผู้เสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นเลถือกตรัตั้งกรรมการกลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งใหมต่ 4 ทต่านคถือ 
              นายอดริศร โรจตระการ,นายสมริต หรรษา,นายชรัยวรัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกหล และ นางสาวดหษฎบี โรจตระการ

          วาระทปีที่ 7  พริจารณากจาหนดคต่าตอบแทนกรรมการบรริษรัทประจจาปบี 2563
   ความเหป็นคณะกรรมการ เหป็นควรเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมรัตริคต่าตอบแทนกรรมการเปป็นวงเงรินงบประมาณ 
   4,500,000 บาท แยกเปป็นวงเงรินของคณะกรรมการบรริหาร 1,500,000 บาทและวงเงรินของคณะกรรมการอริสระ 
   3,000,000 บาทเทต่าปบีทบียื่ผต่านมา

วาระทปีที่ 8  พริจารณาเรถืยื่องอถืยื่น ๆ (ถผู้ามบี)

     ทรัตั้งนบีตั้บรริษรัทกจาหนดใหผู้วรันทบียื่ 30 มริถหนายน 2563 เปป็นวรันกจาหนดรายชถืยื่อผผผู้ถถือหหผู้น (Record Date) ทบียื่มบีส ริทธริเขผู้ารต่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้น

จถึงขอเรบียนเชริญทต่านผผผู้ถถือหหผู้นโปรดเขผู้ารต่วมประชหมตาม วรัน เวลา และสถานทบียื่ ดรังกลต่าวขผู้างตผู้นโดยพรผู้อมเพรบียงกรัน และปฏริบรัตริ
ตามกฎเกณฑฑ์ในการเขผู้ารต่วมประชหม การมอบฉรันทะ การออกเสบียง และ การสต่งคจาถามลต่วงหนผู้า ตามขผู้อบรังครับของบรริษรัทและเอกสารทบียื่
เกบียื่ยวขผู้องดรังแนบมาขผู้างทผู้ายนบีตั้

ขอแสดงความนรับถถือ
นายอดริศร  โรจตระการ

กรรมการผผผู้จรัดการ

หมายเหตห เมถืยื่อวรันทบียื่ 27 มกราคม - 14 กหมภาพรันธฑ์ 2563 บรริษรัทฯขอเชริญทต่านผผผู้ถถือหหผู้นเสนอวาระการประชหมและบหคคลทบียื่จะเสนอใหผู้เปป็น
กรรมการผต่านทางตลาดหลรักทรรัพยฑ์และเผยแพรต่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษรัท แตต่ไมต่มบีการเสนอมาแตต่อยต่างใด
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ทะเบปียนเลขทปีที่ บมจ.612

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

Invitation AGM

June 26, 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 
July 30, 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 approve no additional dividend payment for 2019 year of operations and acknowledge the  

                 2019 Interim Payments.
                           Board Resolution : Recommend at the AGM should approve no additional dividend payment for 

                 the company’s operating results from January 1 to December 31, 2019, since the company has
      already made the interim dividend payments for 2019 at 0.70 Baht per share on April 30 , 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 June 30, 2020  in order to identify the shareholders of record who are entitled to

notification of AGM.
         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    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2562
 

รายงานการประชรมใหญญ่สามษัญผผผู้ถสอหรผู้น (สจาเนา)
ครษัรั้งทปีที่ 1/2562

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

วรัน เวลา และสถานทบียื่ วรันทบียื่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยรัลปรรินซฑ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขต
ปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ

กรรมการ ผผผู้บรริหาร ผผผู้สอบบรัญชบี และผผผู้สรังเกตการณฑ์ฯ ทบียื่เขผู้ารต่วมประชหม   :
1 คหณมหข โรจตระการ ประธานกรรมการ
2 คหณอดริศร โรจตระการ กรรมการบรริหาร

กรรมการผผผู้จรัดการ
ทจาหนผู้าทบียื่เปป็นประธานทบียื่ประชหม

3 คหณอรศรบี ทริพยบหญทอง กรรมการบรริหาร
4 คหณไพบผลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ กรรมการบรริหาร
5 คหณดหษฎบี โรจตระการ กรรมการบรริหาร
6 คหณปรางศริรริ ทริพยบหญทอง กรรมการบรริหาร
7 คหณอจาพล โหตระกริตยฑ์ กรรมการอริสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8 คหณไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วรันทนบียฑ์ กรรมการอริสระ 
9 คหณสมริต หรรษา กรรมการอริสระ
10 คหณชรัยวรัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกหล กรรมการอริสระ

ประธานคณะกรรมการบรริหารความเสบียื่ยง
11 คหณฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบรัญชบี
12 คหณบจารหง ชต่วยพนรัง ทบียื่ปรถึกษากฎหมาย ผผผู้สรังเกตการณฑ์และตรวจสอบการนรับ

คะแนนเสบียง
      กรรมการเขผู้ารต่วมประชหม 10 ทต่าน คริดเปป็นรผู้อยละ 100 ของคณะกรรมการรวม 10 ทต่าน

ประธานฯแถลงจจานวนผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาประชหม   : 
     ผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาประชหมดผู้วยตนเอง 21 ราย จจานวนหหผู้น 42,378,580 หหผู้น และโดยการรรับมอบฉรันทะ 16 ราย จจานวนหหผู้น 299,748,310
หหผู้น รวมทรัตั้งสริตั้น 37 ราย รวมเปป็นจจานวนหหผู้นทรัตั้งหมด 342,126,890 หหผู้นคริดเปป็นรผู้อยละ 99.17 ของจจานวนหหผู้นทรัตั้งหมดทบียื่จดทะเบบียนเรบียก
ชจาระแลผู้ว 345,000,000 หหผู้น 
      จถึงถถือวต่าครบองคฑ์ประชหม คถือ จจานวนคนมากกวต่า 25 คนและถถือหหผู้นรวมกรันมากกวต่า 60% ตามขผู้อบรังครับของบรริษรัท

ประธานฯแนะนจาการใช ผู้บรัตรลงคะแนนเสบียง   :
     ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาดผู้วยตรัวเอง หรถือทต่านผผผู้รรับมอบอจานาจมาแทนผผผู้ถถือหหผู้น บรริษรัทจะปฏริบรัตริเหมถือนกรัน คถือ 

- หหผู้นหนถึยื่งหหผู้น มบีเสบียง หนถึยื่งคะแนนเสบียง
- เมถืยื่อสริตั้นสหดวาระทบียื่เสนอพริจารณา จะขอเรบียกเกป็บบรัตรออกเสบียงเฉพาะทบียื่ “ไมต่เหป็นดผู้วย” และ “งดออกเสบียง” สจาหรรับบรัตรทบียื่ออก

เสบียง “เหป็นดผู้วย” จะไมต่เรบียกเกป็บ โดยใหผู้ถถือวต่า คะแนนเสบียงทบียื่เหลถือตามจจานวนหหผู้นทบียื่มาประชหมทรัตั้งหมด หรักดผู้วย คะแนนเสบียงทบียื่ “ไมต่เหป็น
ดผู้วย งดออกเสบียง และบรัตรเสบีย” สหทธริเปป็นการออกเสบียง “เหป็นดผู้วย” ดรังนรัตั้นหากทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่สต่งบรัตรออกเสบียงใหผู้เจผู้าหนผู้าทบียื่ทบียื่เกป็บบรัตร
ในแตต่ละวาระจะถถือวต่าเปป็นการออกเสบียง “เหป็นดผู้วย”

- การอนหมรัตริแตต่ละวาระ จะถถือตามเสบียงขผู้างมาก คถือ มากกวต่าครถึยื่งหนถึยื่งของจจานวนหหผู้นของผผผู้เขผู้ารต่วมประชหมและมบีส ริทธริออกเสบียง 

ประธานฯดจาเนรินการประชหมแตต่ละวาระ เปป็นดรังตต่อไปนบีตั้

วาระทปีที่  1 พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่ 1/2561
     ประธานฯแถลง : จากรายงานการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นครรัตั้งทบียื่ 1/2561 ซถึยื่งประชหมเมถืยื่อวรันทบียื่ 10 เมษายน 2561 ตามทบียื่ไดผู้แนบไปใน
หนรังสถือเชริญประชหมแลผู้วนรัตั้น มบีทต่านผผผู้ใดมบีขผู้อสงสรัยหรถือตผู้องการเปลบียื่ยนแปลงอยต่างใดหรถือไมต่ และขอใหผู้ทบียื่ประชหมพริจารณารรับรองโดย
การออกเสบียงลงคะแนน
     ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่มบีขผู้อสงสรัยหรถือตผู้องการเปลบียื่ยนแปลงแตต่อยต่างใด

     มตริทบียื่ประชหม : รรับรองรายงานการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษรัท ครรัตั้งทบียื่1/2561
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง คะแนนบรัตรเสบีย 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    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2562 (  ตญ่อ  )

วาระทปีที่  2 พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปปี 2561
     กรรมการอรศรปีแถลง : ผลการดจาเนรินงานประจจาปบี 2561 ซถึยื่งผต่านการเหป็นชอบของคณะกรรมการบรริษรัท ตามรายละเอบียดใน
รายงานประจจาปบี 2561 ทบียื่ไดผู้จรัดสต่งใหผู้ทหกทต่านลต่วงหนผู้าแลผู้วนรัตั้น  สรหปผลจากงบการเงรินรวมเปรบียบเทบียบกรับปบี ทบียื่ผต่านมา เปป็นดรังนบีตั้

จากงบการเงรินรวม ปบี 2561 ปบี 2560 +เพริยื่มขถึตั้น -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
รายไดผู้อถืยื่น 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

กจาไรขรัตั้นตผู้น 903 27.79 948 28.44 -50.61 -5.34
ตผู้นทหนในการจรัดจจาหนต่าย 135 4.11 132 3.90 3.60 2.74
คต่าใช ผู้จต่ายในการบรริหาร 334 10.16 333 9.85 1.21 0.36

กจาไรกต่อนภาษบี 474 14.41 535 15.84 -61.31 -11.45
ภาษบีเงรินไดผู้นริตริบหคคล 95 2.88 107 3.16 -12.26 -11.45

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

สรินทรรัพยฑ์รวม 5,445 100.0 5,206 100.0 239.07 4.59
หนบีตั้ส รินรวม 387 7.10 367 7.05 19.60 5.34
สต่วนของผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษรัท 5,026 92.31 4,806 92.32 220.02 4.58
มผลคต่าตามบรัญชบี บาทตต่อหหผู้น 14.57 13.93 0.64 4.59

  

โครงสรผู้างรายไดผู้ ปบี 2561 ปบี 2560 +เพริยื่มขถึตั้น -ลดลง
ลผู้านบาท % ลผู้านบาท % ลผู้านบาท %

นจตั้ามรันหลต่อลถืยื่น 1,570 47.71 1,664 49.23 -94.56 -5.68
จาระบบี 1,025 31.17 993 29.38 32.00 3.22
แบตเตอรบียื่ 611 18.57 643 19.01 -31.62   -4.92

  อถืยื่นๆ 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
รายไดผู้อถืยื่น 20 0.60 25 0.74 -5.02 -20.18

รายไดผู้รวม 3,290 100.0 3,381 100.0 -90.57 -2.68
      ซถึยื่งไดผู้รายงานการวริเคราะหฑ์และคจาอธริบายของฝต่ายจรัดการสจาหรรับปบี 2561 ในหนรังสถือเชริญประชหมแลผู้วนรัตั้น ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นมบีขผู้อสงสรัย
ตผู้องการซรักถามหรถือมบีขผู้อคริดเหป็นอถืยื่นใดหรถือไมต่ 

       ไมต่มบีผผผู้ถถือหหผู้นซรักถามหรถือใหผู้ขผู้อคริดเหป็นอถืยื่นใด
      
    มตริทบียื่ประชหม : รรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกบียื่ยวกรับผลการดจาเนรินงานของบรริษรัทประจจาปบี 2561

วาระทปีที่  3  พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงริน และ งบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จประจจาปปีส ริรั้นสรด วษันทปีที่ 31 ธษันวาคม 2561
     กรรมการอรศรบีแถลง   : ในรายงานประจจาปบี 2561 ของบรริษรัททบียื่ไดผู้จรัดสต่งใหผู้แกต่ทหกทต่านแลผู้วนรัตั้น จะมบีรายงานงบแสดงฐานะการเงริน
และงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จสจาหรรับปบีสริตั้นสหด 31 ธรันวาคม 2561 แนบอยผต่ขผู้างทผู้าย ซถึยื่งงบการเงรินดรังกลต่าวไดผู้รรับการตรวจสอบรรับรอง
จากผผผู้สอบบรัญชบีโดยแสดงความเหป็นแบบ “ไมต่มบีเงถืยื่อนไข” , ผต่านการเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษรัทแลผู้ว
เมถืยื่อวรันทบียื่ 15 กหมภาพรันธฑ์ 2562
     จถึงขอใหผู้ทบียื่ประชหมพริจารณาอนหมรัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จของบรริษรัท สจาหรรับปบี สริตั้นสหด 31 ธรันวาคม
2561
     ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่มบีขผู้อสงสรัยหรถือมบีคจาถามแตต่อยต่างใด

     มตริทบียื่ประชหม : อนหมรัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทหนเบป็ดเสรป็จประจจาปบีส ริตั้นสหดวรันทบียื่ 31 ธรันวาคม 2561
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง คะแนนบรัตรเสบีย รวมคะแนน
342,126,890 0 0 0 342,126,890

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

หนผู้า 4



วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2562 (  ตญ่อ  )

วาระทปีที่  4  พริจารณาอนรมษัตริการจษัดสรรกจาไรสรทธริประจจาปปี 2561 และการจญ่ายเงรินปษันผล
     กรรมการอรศรบีแถลง   : บรริษรัทมบีนโยบายการจต่ายเงรินปรันผลใหผู้แกต่ผผผู้ถถือหหผู้น ในอรัตราไมต่ตจยื่ากวต่ารผู้อยละ 40 ของกจาไรสหทธริหลรังหรักภาษบี
แลผู้ว โดยมบีประวรัตริผลการดจาเนรินงานและการจต่ายเงรินปรันผลทบียื่ผต่านมา ดรังนบีตั้

ปบี กจาไรสต่วนของผผผู้ถถือหหผู้น
(บาท)

กจาไร
บาท/หหผู้น

จต่ายไมต่นผู้อย
กวต่า 40%
บาท/หหผู้น

เงรินปรันผล
จต่าย

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 ขออนหมรัตริ 379,131,467 1.10 0.44 0.70 63.64%

     คณะกรรมการขอนจาเสนอใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอนหมรัตริจต่ายเงรินปรันผลสจาหรรับผลการดจาเนรินงานงวดปบี 2561 ในอรัตราหหผู้นละ 0.70 บาท
คริดเปป็น 63.64%ของกจาไรทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษรัท โดยจต่ายจากกจาไรสะสมซ ถึยื่งเสบียภาษบีในอรัตรารผู้อยละ 20  โดยกจาหนดจต่ายใน
วรันทบียื่ 17 พฤษภาคม 2562
      ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่มบีขผู้อสงสรัยแตต่อยต่างใด

       มตริทบียื่ประชหม : อนหมรัตริจต่ายเงรินปรันผลสจาหรรับผลการดจาเนรินงานประจจาปบี 2561 ตามทบียื่คณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง คะแนนบรัตรเสบีย รวมคะแนน
342,126,890 0 0 0 342,126,890

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  5 พริจารณาแตญ่งตษัรั้งผผผู้สอบบษัญชปี และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปปี 2562
      ประธานฯแถลง : โดยมอบใหผู้คหณอจาพล โหตระกริตยฑ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปป็นผผผู้ช บีตั้แจง

      กรรมการอจาพลแถลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษรัทพริจารณาแลผู้วเหป็นสมควรนจาเสนอแตต่งตรัตั้ง บรริษรัท เคพบี
เอป็มจบี ภผมริไชยสอบบรัญชบี จจากรัด โดย นางสาวพรทริพยฑ์  รริมดหส ริต ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 5565 หรถือ นายบรัณฑริต ตรัตั้งภากรณฑ์ ผผผู้สอบ
บรัญชบีเลขทะเบบียน 8509 หรถือ นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 10728 เปป็นผผผู้สอบบรัญชบีใหผู้บรริษรัท และ บรริษรัทยต่อย
      ทรัตั้งนบีตั้เพราะ : ผผผู้สอบบรัญชบี คหณพรทริพยฑ์ รริมดหส ริต มบีประวรัตริการศถึกษาจบปรริญญาโทดผู้านการบรริหารธหรกริจจากจหฬาลงกรณฑ์
มหาวริทยาลรัย มบีประสบการณฑ์การทจางานทรัตั้งกรับบรริษรัทในประเทศและบรริษรัทตต่างชาตริ เรริยื่มประกอบวริชาชบีพตรัตั้งแตต่ปบี 2539 ใหผู้
บรริการสอบบรัญชบีสจาหรรับอหตสาหกรรมหลายแขนงธหรกริจ อาทริเชต่น คผู้าปลบีก อาหารและเครถืยื่องดถืยื่ม ยานยนตฑ์ เยถืยื่อและกระดาษ ปริโตรเคมบี
ลริสซริยื่ง และซถืตั้อมาขายไป ทจาหนผู้าทบียื่ตรวจสอบกลหต่มบรริษรัทมาแลผู้ว 1 ปบี ทต่านไดผู้ตรวจสอบพรผู้อมใหผู้ขผู้อแนะนจา ขผู้อปรรับปรหง อบีกทรัตั้งแนะนจา
ใหผู้คณะกรรมการไดผู้เขผู้าอบรมสรัมมนาความรผผู้ใหมต่ๆทบียื่เกบียื่ยวขผู้องอยต่างสมจยื่าเสมอ ซ ถึยื่งเปป็นประโยชนฑ์ตต่อองคฑ์กรและนจามาถถึงความโปรต่งใส
เชถืยื่อถถือไดผู้แกต่บรริษรัทและบรริษรัทยต่อย อบีกทรัตั้งทต่านผผผู้สอบบรัญชบีไมต่ไดผู้มบีความสรัมพรันธฑ์หรถือมบีสต่วนไดผู้เสบียใดๆกรับบรริษรัท บรริษรัทยต่อย ผผผู้บรริหาร ผผผู้
ถถือหหผู้นรายใหญต่ หรถือผผผู้เกบียื่ยวขผู้องกรับบหคคลดรังกลต่าวแตต่อยต่างใด สจาหรรับคต่าตอบแทนขอใหผู้คหณอรศรบีเปป็นผผผู้ช บีตั้แจง

     กรรมการอรศรบี  แถลง : สจาหรรับคต่าตอบแทน โดยพริจารณาคต่าสอบบรัญชบีจากขผู้อมผล 3 ปบีทบียื่ผต่านมา ดรังนบีตั้
ปบี งบเฉพาะบรริษรัท งบการเงรินรวม คต่าตอบแทนอถืยื่น

2559 870,500 1,979,500 ไมต่มบี

2560 929,500 2,082,500 ไมต่มบี

2561 1,049,500 2,222,500 ไมต่มบี

2562 ขออนหมรัตริ 1,086,500 2,289,500 ไมต่มบี
     จถึงขอเสนอใหผู้ทบียื่ประชหมพริจารณาอนหมรัตริกจาหนดคต่าตอบแทนใหผู้แกต่ผผผู้สอบบรัญช บีสจาหรรับปบี2562 สจาหรรับงบการเงรินรวมเปป็นเงริน
2,289,500 บาท ซถึยื่งอรัตราดรังกลต่าวรวมคต่าสอบบรัญชบีของบรริษรัทยต่อย 3 แหต่งแลผู้ว จะมบีทต่านผผผู้ใดมบีคจาแนะนจาเพริยื่มเตริมอถืยื่นใดหรถือไมต่
     ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่มบีขผู้อสงสรัยหรถือมบีคจาถามแตต่อยต่างใด

     มตริทบียื่ประชหม : อนหมรัตริการแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบีของบรริษรัทและกจาหนดคต่าตอบแทนสจาหรรับปบี2562 ตามทบียื่คณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง คะแนนบรัตรเสบีย รวมคะแนน
342,126,890 0 0 0 342,126,890

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  6 พริจารณาเลสอกตษัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่ออกตามวาระ
     ประธานฯ  แถลง : 

ในชต่วงวรันทบียื่ 24 มกราคม 2562 - 8 กหมภาพรันธฑ์ 2562 ทบียื่ผต่านมา บรริษรัทฯไดผู้ขอเช ริญทต่านผผผู้ถถือหหผู้นเสนอชถืยื่อบหคคลเขผู้าดจารง
ตจาแหนต่งกรรมการลต่วงหนผู้าผต่านทางตลาดหลรักทรรัพยฑ์และเผยแพรต่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษรัทแตต่ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นไมต่ไดผู้เสนอชถืยื่อบหคคลแตต่อยต่าง
ใด
     สจาหรรับหลรักเกณฑฑ์และวริธบีสรรหากรรมการและสริทธริของผผผู้ลงทหนรายยต่อยในการแตต่งตรัตั้งกรรมการ พรผู้อมทรัตั้งนริยามของกรรมการ
อริสระ บรริษรัทไดผู้ชบีตั้แจงใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นทราบลต่วงหนผู้าแลผู้วในหนรังสถือเชริญประชหม

หนผู้า 5



วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2562 (  ตญ่อ  )

     ในการประชหมประจจาปบีนบีตั้ กรรมการทบียื่ออกจากตจาแหนต่งตามวาระมบี 3 ทต่าน โดยแตต่ละทต่านมบีอายห ประวรัตริการศถึกษา การฝถึกอบรม
การทจางาน จจานวนปบีทบียื่เปป็นกรรมการ การถถือหหผู้น จจานวนบรริษรัททบียื่ดจารงตจาแหนต่งกรรมการ และจจานวนครรัตั้งทบียื่เขผู้ารต่วมประชหม ดรังนจาเสนอใน
หนรังสถือเชริญประชหมแลผู้วนรัตั้น คณะกรรมการเหป็นวต่าทต่านทรัตั้ง 3 มบีผลงานทบียื่ดบีในการปฏริบรัตริงานทบียื่ผต่านมา จถึงเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นแตต่งตรัตั้ง
กลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งเดริมอบีกวาระหนถึยื่ง โดยการเลถือกตรัตั้งลงคะแนนเปป็นรายบหคคล ดรังนบีตั้
      6.1  การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง ครณไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการอริสระ
       ทต่านมบีอายห 81 ปบี รรับตจาแหนต่งครรัตั้งแรกเมถืยื่อปบี2542 รวมเปป็นกรรมการมาแลผู้ว 19 ปบี ไดผู้แตต่งตรัตั้งกลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งครรัตั้งสหดทผู้าย
เมถืยื่อ 28/04/2559 และครรัตั้งนบีตั้เปป็นการตต่อวาระครรัตั้งทบียื่ 7  
       จถึงขอใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสบียงลงคะแนนเลถือกตรัตั้ง คหณไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วรันทนบียฑ์ กลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งกรรมการอบีกวาระหนถึยื่ง
     มตริทบียื่ประชหม : อนหมรัตริการแตต่งตรัตั้ง คหณไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วรันทนบียฑ์ กลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งอบีกวาระหนถึยื่ง

คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง คะแนนบรัตรเสบีย รวมคะแนน
342,125,890 1,000 0 0 342,126,890
99.9997% 0.0003% 0.00% 0.00% 100.00%

      6.2  การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง ครณอจาพล โหตระกริตยฑ์ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการอริสระ
      ทต่านมบีอายห 89 ปบี รรับตจาแหนต่งครรัตั้งแรกเมถืยื่อปบี2542 รวมเปป็นกรรมการมาแลผู้ว 19 ปบี ไดผู้แตต่งตรัตั้งกลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งครรัตั้งสหดทผู้ายเมถืยื่อ
28/04/2559 และครรัตั้งนบีตั้เปป็นการตต่อวาระครรัตั้งทบียื่ 7
      จถึงขอใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสบียงลงคะแนนเลถือกตรัตั้ง คหณอจาพล โหตระกริตยฑ์ กลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งกรรมการอบีกวาระหนถึยื่ง
     มตริทบียื่ประชหม : อนหมรัตริการแตต่งตรัตั้ง คหณอจาพล โหตระกริตยฑ์ กลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งอบีกวาระหนถึยื่ง    

คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง คะแนนบรัตรเสบีย รวมคะแนน
342,125,890 1,000 0 0 342,126,890
99.9997% 0.0003% 0.00% 0.00% 100.00%

     6.3 การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง ครณมรข โรจตระการ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ
      ทต่านมบีอายห 99 ปบี ทต่านรรับตจาแหนต่งครรัตั้งแรกเมถืยื่อปบี2540 รวมเปป็นกรรมการมาแลผู้ว 22 ปบี ไดผู้แตต่งตรัตั้งกลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งครรัตั้ง
สหดทผู้ายเมถืยื่อ 28/04/2559 และครรัตั้งนบีตั้เปป็นการตต่อวาระครรัตั้งทบียื่ 8
      จถึงขอใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสบียงลงคะแนนเลถือกตรัตั้ง คหณมหข โรจตระการ กลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งกรรมการอบีกวาระหนถึยื่ง 
     มตริทบียื่ประชหม : อนหมรัตริการแตต่งตรัตั้ง คหณมหข โรจตระการ กลรับเขผู้าดจารงตจาแหนต่งอบีกวาระหนถึยื่ง

คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง คะแนนบรัตรเสบีย รวมคะแนน
228,942,890 0 113,184,000 0 342,126,890
66.9175% 0.00% 33.0825% 0.00% 100.00%

คจาแนะนจาและคจาถามจากทต่านผผผู้ถถือหหผู้น
คหณโสภณ ตรันประสริทธริกหล ผผผู้รรับมอบฉรันทะจากสมาคมสต่งเสรริมผผผู้ลงทหนไทย ใหผู้คจาแนะนจาเรถืยื่องวาระการดจารงตจาแหนต่งของ

กรรมการอริสระ ตามหลรักธรรมาภริบาลควรดจารงตจาแหนต่งตต่อเนถืยื่องไมต่เกริน 9 ปบี
            บรริษรัทฯรรับทราบและขอรรับขผู้อแนะนจามาพริจารณา     

วาระทปีที่  7 พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทประจจาปปี 2562
     กรรมการอรศรบีแถลง :  บรริษรัทมบีนโยบายการพริจารณาคต่าตอบแทนกรรมการ ดรังแจผู้งใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นทราบในหนรังส ถือเชริญประชหม
แลผู้วนรัตั้น และ สรหปคต่าตอบแทนกรรมการของบรริษรัททบียื่ผต่านมาจะเปป็น คต่าเบบีตั้ยประชหม คต่าตอบแทนประจจาปบี และคต่าพาหนะ ซ ถึยื่งในรอบ 3 ปบี
มบีประวรัตริการจต่ายคต่าตอบแทนกรรมการ ดรังนบีตั้

ปบี 2559 2560 2561 2562 ขออนหมรัตริ
1. กรรมการบรริหาร
    จจานวนกรรมการ 6 6 6 6
    วงเงรินทบียื่อนหมรัตริ 1,100,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
    คต่าตอบแทนทบียื่จต่าย 870,000 840,000 810,000
2. กรรมการอริสระ
    จจานวนกรรมการ 4 4 4 4
    วงเงรินทบียื่อนหมรัตริ 2,400,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
    คต่าตอบแทนทบียื่จต่าย 1,990,000 1,905,000 1,925,000
รวมจจานวนกรรมการ 10 10 10 10
รวมวงเงรินทบียื่ไดผู้รรับอนหมรัตริ 3,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
รวมคต่าตอบแทนทบียื่จต่าย 2,860,000 2,745,000 2,735,000

สต่วนคต่าตอบแทนอถืยื่นในปบีทบียื่ผต่านมา   ไมต่มบี
     คณะกรรมการเหป็นวต่าทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรกจาหนดคต่าตอบแทนใหผู้แกต่คณะกรรมการเพถืยื่อเปป็นการตอบแทนคณะกรรมการทบียื่กจากรับ
ดผแลและบรริหารกริจการใหผู้บรริษรัทมบีความนต่าเช ถืยื่อถถือโปรต่งใส ตรวจสอบไดผู้ และนจามาซ ถึยื่งผลตอบแทนทบียื่นต่าพถึงพอใจเสมอมา สจาหรรับปบี
2561 จถึงเสนอกจาหนดคต่าตอบแทนกรรมการบรริหารเปป็นวงเงริน 1,500,000 บาทและกรรมการอริสระเปป็นวงเงริน 3,000,000 บาท รวม
เปป็น 4,500,000 บาท เทต่าปบีทบียื่ผต่านมาจะมบีทต่านผผผู้ถถือหหผู้นมบีคจาถามหรถือคจาแนะนจาเพริยื่มเตริมหรถือไมต่
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วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2562 (  ตญ่อ  )

      เมถืยื่อไมต่มบีคจาถามและขผู้อสงสรัยแลผู้ว ขอใหผู้ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นออกเสบียงอนหมรัตริการกจาหนดคต่าตอบแทนกรรมการประจจาปบี2562

     มตริทบียื่ประชหม : อนหมรัตริกจาหนดคต่าตอบแทนกรรมการประจจาปบี2562 ตามทบียื่เสนอ
คะแนนเหป็นดผู้วย คะแนนไมต่เหป็นดผู้วย คะแนนงดออกเสบียง คะแนนบรัตรเสบีย รวมคะแนน
342,126,890 0 0 0 342,126,890

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  8 พริจารณาเรสที่องอสที่นๆ
       โครงการ   Collective Action Against Corruption (CAC)

คหณโสภณ ตรันประสริทธริกหล ผผผู้รรับมอบฉรันทะจากสมาคมสต่งเสรริมผผผู้ลงทหนไทย ใหผู้คจาแนะนจาเรถืยื่องแนวรต่วมปฏริบรัตริของภาคเอกชน
ในการตต่อตผู้านการทหจรริตหรถือ CAC วต่าปรัจจหบรันมบีบรริษรัทในตลาดหลรักทรรัพยฑ์ไดผู้เขผู้าเปป็นสมาช ริกหลายแหต่งแลผู้ว บรริษรัทสยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ปมบี
ความสนใจเขผู้ารต่วมดผู้วยหรถือไมต่ โดยสามารถศถึกษาขผู้อมผลไดผู้จาก website ของ thai-cac
           กรรมการอดริศร โรจตระการ ประธานทบียื่ประชหม รรับเรถืยื่องโดยจะไปพริจารณารายละเอบียด ขผู้อกจาหนดตต่างๆ และจะดจาเนรินการ
สมรัครเขผู้าเปป็นสมาชริก CAC ในลจาดรับตต่อไป
       
     เมถืยื่อไมต่มบีเรถืยื่องอถืยื่นใหผู้พริจารณา ประธานขอปริดการประชหมและขอขอบคหณผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่สละเวลามารต่วมประชหม และอนหมรัตริขผู้อเสนอ
ของคณะกรรมการในเรถืยื่องตต่างๆ 
 
           ปริดการประชหมเวลา 11:10 น.                                                                            
                                                                          

 นายอดริศร โรจตระการ
ประธานทบียื่ประชหม

วาระทปีที่   2    พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปปี   2562
 

    รายงานของคณะกรรมการเกบียื่ยวกรับผลการดจาเนรินงานประจจาปบี 2562 และรายงานขผู้อมผลอถืยื่นในรอบปบี 2562 นรัตั้น บรริษรัทไดผู้จรัด
ไวผู้ในรายงานประจจาปบี 2562 ซถึยื่งไดผู้จรัดสต่งใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทหกทต่านมาพรผู้อมกรับจดหมายนบีตั้ในรผปแบบ QR Code สรหปสาระสจาครัญเพถืยื่อ
ทราบ ไดผู้ดรังนบีตั้                                                                                                                   

งบการเงรินรวม  (ลผู้านบาท)
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

เงรินปรันผล (บาทตต่อหหผู้น)
Dividend per share (Baht per share)

0.70* 0.70 0.80

อรัตราเงรินปรันผลตต่อกจาไร
Dividend Rate

78.65% 63.64% 64.52%

*เงรินปรันผลรอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นพริจารณา
  The dividend will consider by AGM.

เงรินสด และ เงรินลงทหนชรัยื่วคราว
Cash & Current investments

2,707 2,217 1,947

สรินคผู้าคงเหลถือ
Inventories 

997 1,359 1,313

ทบียื่ดริน อาคาร และอหปกรณฑ์
Property , plant and equipment

1,636 1,704 1,769

สรินทรรัพยฑ์รวม
Total assets

5,502 5,445 5,206

หนบีตั้ส รินรวม
Total liabilities

377 387 367

สต่วนของผผผู้ถถือหหผู้น
Equity attributable to owners of the Company

5,093 5,026 4,806

หนผู้า 7



งบการเงรินรวม  (ลผู้านบาท)
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

กจาไรขรัตั้นตผู้น
Gross profit margin

860 910 948

อรัตรากจาไรขรัตั้นตผู้น
Gross profit margin rate

28.57% 27.94% 28.44%

กจาไรสต่วนทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษรัท
Profit for Owners of the Company 

306 379 427

อรัตรากจาไรสต่วนทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษรัท
Profit for Owners of the Company rate

10.18% 11.64% 12.78%

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

0.89 1.10 1.24

มผลคต่าตามบรัญชบี (บาทตต่อหหผู้น)
Book value (Baht per share)

14.76 14.57 13.93

          

งบดรล งบการเงรินรวม(พษันบาท) งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท(พษันบาท)
2562 2561 2560 2562 2561 2560

สรินทรรัพยฑ์หมหนเวบียน :
เงรินสด/รายการเทบียบเทต่าเงรินสด 884,612 1,056,509 196,567 338,504 388,432 96,868
เงรินลงทหนชรัยื่วคราว 1,822,920 1,160,245 1,749,955 750,725 624,256 728,269
ลผกหนบีตั้การคผู้าและตรัตั๋วเงรินรรับ 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

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

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

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

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

งบกจาไรขาดทรน งบการเงรินรวม(พษันบาท) งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท(พษันบาท)
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
หรัก รายไดผู้รอรรับรผผู้ -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
คต่าใช ผู้จต่าย :
ตผู้นทหนขาย 2,150,913 2,346,385 2,385,250 1,271,281 1,376,925 1,342,027
ตผู้นทหนในการจรัดจจาหนต่าย 135,105 135,368 127,000 97,238 102,117 105,545
คต่าใช ผู้จต่ายในการบรริหาร 340,106 334,197 332,991 268,354 271,614 271,573
ปรรับเพริยื่มผลประโยชนฑ์พนรักงาน 19,161 - - 14,185 - -

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

1. สรินคผู้าคงเหลสอ มบีมผลคต่า 997 ลผู้านบาทเทบียบกรับปบี2561 ทบียื่ 1,359 ลผู้านบาทลดลง 362 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 26.64 
ดรังมบีรายละเอบียดและสาเหตห ดรังนบีตั้        (หนต่วย : ลผู้านบาท) 

รายการ 2562 2561 -ลดลง % สาเหตรหลษัก

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

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

3. วรัตถหดริบ/ภาชนะ/กลต่องบรรจห 305.95 361.78 -55.82 -15.43% ปรริมาณเกป็บลดลง -21.11%

4. สรินคผู้ากถึยื่งสจาเรป็จรผป 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. วรัตถหดริบระหวต่างทาง 26.78 76.66 -49.87

รวมสรินคผู้าคงหลถือ 997.00 1,358.93 -361.93 -26.64%

สรัดสต่วนสรินคผู้าคงเหลถือตต่อยอดขาย 32.46% 41.83%

 INVENTORY TURNOVER PERIOD     197 days 205 days

      ส รินคผู้าคงเหลถือทบียื่ลดลงไมต่มบีผลกระทบตต่อการขายส รินคผู้าตามปกตริของกลหต่มบรริษรัท ซ ถึยื่งโดยปกตริกลหต่มบรริษรัทจะมบียอด
ขายสผงในเดถือนธรันวาคมของทหกปบี ทจาใหผู้ส รินคผู้าสจาเรป็จรผปลดลง และจะเรต่งผลริตในเดถือนมกราคมของปบี

2. รายไดผู้จากการขาย วริเคราะหฑ์ตามรายไดผู้ทบียื่ยรังไมต่หรักรายไดผู้รอรรับรผผู้ตามมาตรฐาน TFRS15 ซถึยื่งเรริยื่มใช ผู้ในปบี2562 เปป็นดรังนบีตั้
รายไดผู้ 2562 2561 +เพริที่มขข รั้น -ลดลง

ตามสายผลริตภษัณฑฑ์ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ
รายไดผู้จากการขาย
    นจตั้ามรันหลต่อลถืยื่น
    จาระบบี
    แบตเตอรบียื่
    อถืยื่นๆ

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
นจตั้ามรันหลต่อลถืยื่น : รายไดผู้ลดลง 77.48 ลผู้านบาท -4.91% จากสภาพเศรษฐกริจภายในประเทศทบียื่ถดถอย สต่งผลใหผู้การ

แขต่งขรันในตลาดสผงขถึตั้น ยอดขายจถึงไมต่เปป็นตามเปผู้าหมายทบียื่กจาหนดไวผู้ลดลงรผู้อยละ 11.27 เปป็นสาเหตหหลรัก สต่วนตลาดตต่าง
ประเทศลผกคผู้าเปป็นประเทศในกลหต่ม AEC ยอดขายสผงขถึตั้นเมถืยื่อเทบียบกรับปบี2561 รผู้อยละ 2.93
 จาระบบี : รายไดผู้ลดลง 60.23 ลผู้านบาท -5.87% ตามสภาพเศรษฐกริจภายในประเทศทบียื่ถดถอย และการแขต่งขรันใน  
ตลาดทบียื่มบีผผผู้ผลริตรายใหมต่เพริยื่มขถึตั้นจถึงรหนแรงกวต่าปบีทบียื่ผต่านมา สต่งผลทรัตั้งยอดขายในประเทศลดลงรผู้อยละ 8.20 และยอดขายตลาด
ตต่างประเทศกลหต่มทวบีปเอเชบียลดลงรผู้อยละ 1.00 เมถือเทบียบกรับปบีทบียื่ผต่านมา

แบตเตอรบียื่ : รายไดผู้ลดลง 95.32 ลผู้านบาท -15.60% ตลาดแบตเตอรบียื่ 75%ของกลหต่มบรริษรัทจะเปป็นลผกคผู้าตต่างประเทศ
ทรัตั้งแอฟรริกา ตะวรันออกกลาง โอเซบียื่ยนเนบีย และเอเชบีย เปป็นหลรัก ปบี2562 ทบียื่ผต่านมา ปรริมาณขายตต่างประเทศลดลงรผู้อยละ 19.55 
สาเหตหจากลผกคผู้าจากแอฟรริกามบีกจาลรังซถืตั้อลดลงมากจากปรัญหาความไมต่เสถบียรของคต่าเงริน รายไดผู้ตต่อหรัวของประชากร และปรัญหา
เศรษฐกริจภายในประเทศลผกคผู้า

3. กจาไรจากการดจาเนรินงาน  ในปบี  2562      ทบียื่ผต่านมา หนต่วย : ลผู้านบาท
งบการเงรินรวม 2562 2561 +เพริที่ม -ลด %

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

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

3.1 กจาไรขษัรั้นตผู้น 860.44 909.79 -49.36 -5.43%

อษัตรากจาไรขษัรั้นตผู้น 28.57% 27.94%

บวก รายไดผู้จากการลงทหน 33.22 21.84 11.38 52.11%

      กจาไรจากการขายทรรัพยฑ์ส ริน คต่าเชต่า อถืยื่นๆ 7.09 9.67 -2.58 -26.71%

      กจาไรจากอรัตราแลกเปลบียื่ยนเงรินตรา 9.33 1.40 7.93 567.42%

หรัก  คต่าใช ผู้จต่ายขายบรริหาร -461.62 -467.44 5.82 -1.25%

หรัก   สจารองสรินคผู้าดผู้อยคต่า และอถืยื่นๆ -2.57 -1.18 -1.39 117.25%

3.2 กจาไรกญ่อนรายการพริเศษ 445.88 474.08 -28.19 -5.95%

อษัตรากจาไรกญ่อนรายการพริเศษ 14.81% 14.56%
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งบการเงรินรวม 2562 2561 +เพริที่ม -ลด %

หรัก รายการพริเศษทบียื่เรริยื่มเกริดในปบี 2562

     รายไดผู้รอรรับรผผู้ตามมาตรฐาน TFRS15 -32.80 0.00 -32.80

     ปรรับเพริยื่มสจารองผลประโยชนฑ์พนรักงาน -19.16 0.00 -19.16

     บรันทถึกสรินทรรัพยฑ์ถาวรดผู้อยคต่า -8.45 0.00 -8.45

3.3 รวมรายการพริเศษปปี2562 -60.41 0.00 -60.41

กจาไรกญ่อนภาษปีไมญ่รวมกจาไรเบบ็ดเสรบ็จอสที่น 385.47 474.08 -88.60 -18.69%

หรัก ภาษบีเงรินไดผู้ -78.78 -94.72 15.94 -16.83%

หรัก กจาไรสต่วนไดผู้เสบียทบียื่ไมต่มบีอจานาจควบคหม -0.17 -0.22 0.05 -21.70%

กจาไรของผผผู้ถสอหรผู้นของบรริษษัท 306.52 379.14 -72.62 -19.15%

กจาไร บาทตญ่อหรผู้น 0.89 1.10 -0.21 -19.15%

3.1 กจาไรขรัตั้นตผู้น อรัตราสผงขถึตั้นเลป็กนผู้อยจากรผู้อยละ 27.94 เปป็น 28.57 จากราคาวรัตถหดริบหลรักทบียื่ลดลง แตต่มผลคต่ากจาไรขรัตั้น
ตผู้นลดลง 49.36 ลผู้านบาท หรถือลดลงรผู้อยละ 5.43 เปป็นไปตามยอดขายทบียื่ลดลง

3.2 กจาไรกต่อนรายการพริเศษ มบีอรัตราทจากจาไรเพริยื่มเลป็กนผู้อยจากรผู้อยละ 14.56 เปป็นรผู้อยละ 14.81 แตต่มผลคต่าลดลง 28.19
ลผู้านบาท นผู้อยกวต่าการลดลงของกจาไรขรัตั้นตผู้นเพราะมบีรายไดผู้จากเงรินลงทหนเพริยื่มขถึตั้น 11.38 ลผู้านบาท กจาไรจากอรัตราแลกเปลบียื่ยน
เพริยื่มขถึตั้น 7.93 ลผู้านบาท และคต่าใช ผู้จต่ายขายบรริหารทบียื่ลดลง 5.82 ลผู้านบาท เปป็นหลรัก

3.3 รายการพริเศษทบียื่เกริดขถึตั้นครรัตั้งแรกในปบี2562 รวมเปป็นเงริน 60.41 ลผู้านบาททจาใหผู้กจาไรกต่อนภาษบีของบรริษรัทลดลงเมถืยื่อ
เทบียบ กรับปบี 2561 88.60 ลผู้านบาทหรถือลดลงรผู้อยละ 18.69 สต่งผลใหผู้กจาไรสต่วนทบียื่เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นเทต่ากรับ 306.52 ลผู้านบาท
เทบียบกรับ 379.14 ลผู้านบาทของปบี2561 ลดลง 72.62 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 19.15 และกจาไรตต่อหหผู้นลดลงเปป็น 0.89 บาท
     4. รายงานความคสบหนผู้าเกปีที่ยวกษับนโยบายเกปีที่ยวกษับการตญ่อตผู้านทรจรริตคอรษัปช ษัที่น

บรริษรัทฯไดผู้ทบทวนนโยบายโดย หผู้ามกรรมการบรริษรัท ผผผู้บรริหาร และพนรักงานของบรริษรัท ดจาเนรินการสนรับสนหนการทหจรริต 
คอรฑ์รรัปชรัยื่น หรถือยอมรรับการคอรฑ์รรัปชรัยื่นในทหกรผปแบบทรัตั้งทางตรงและทางอผู้อม โดยครอบคลหมถถึงธหรกริจของบรริษรัทยต่อย บรริษรัทรต่วม 
หรถือบรริษรัทอถืยื่นทบียื่บรริษรัทมบีอจานาจในการควบคหมไมต่วต่ากรณบีใดๆ และตผู้องปฏริบรัตริตามมาตรการตต่อตผู้านทหจรริตคอรฑ์รรัปชรัยื่นอยต่างเครต่งครรัด
รวมถถึงจรัดใหผู้มบีโครงสรผู้างผผผู้รรับผริดชอบและระบบการบรริหารความเสบียื่ยง การควบคหมภายใน และการตรวจสอบภายในเพถืยื่อปผู้องกรัน
และปราบปรามการทหจรริตหรถือคอรฑ์รรัปชรัยื่นภายในองคฑ์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏริบรัตริ และขผู้อกจาหนดในการดจาเนรินการเพถืยื่อใหผู้
สอดคลผู้องกรับการเปลบียื่ยนแปลงของธหรกริจ ระเบบียบ ขผู้อบรังครับ และขผู้อกจาหนดของกฎหมาย บรริษรัทไดผู้เผยแพรต่นโยบายการตต่อตผู้าน
ทหจรริตคอรฑ์รรัปชรัยื่นไวผู้แลผู้วในรายงานประจจาปบีหนผู้าทบียื่ 39 และบนเวป็บไซดฑ์ของบรริษรัททบียื่ 
http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

วาระทปีที่   3    พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จสจาหรษับปปี
 ส ริรั้นสรดวษันทปีที่   31   ธษันวาคม   2562

งบการเงรินของบรริษรัทมบีนางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบรัญชบีรรับอนหญาตเลขทะเบบียน 10728 ของบรริษรัท เคพบีเอป็มจบี ภผมริ
ไชย สอบบรัญชบี จจากรัด ซถึยื่งเปป็นผผผู้สอบบรัญชบีของบรริษรัทในรอบปบี 2562 ใหผู้ความเหป็นในรายงานแบบไมต่มบีเงถืยื่อนไข และไดผู้ผต่านการ
รรับรองจากทบียื่ประชหมคณะกรรมการตรวจสอบแลผู้วเมถืยื่อวรันทบียื่ 17 กหมภาพรันธฑ์ 2563

คณะกรรมการบรริษรัทพริจารณาแลผู้วเหป็นวต่างบการเงรินประจจาปบี 2562 ดรังกลต่าวไดผู้แสดงฐานะการเงรินและผลการดจาเนริน
งานทบียื่ถผกตผู้องครบถผู้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน รวมถถึงแนวปฏริบรัตริทางการบรัญช บีทบียื่ประกาศใช ผู้โดยสภาวริชาชบีพบรัญ
ชบีฯ กฎระเบบียบและประกาศคณะกรรมการกจากรับหลรักทรรัพยฑ์และตลาดหลรักทรรัพยฑ์ทบียื่เกบียื่ยวขผู้อง จถึงขอเสนอใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น
พริจารณาอนหมรัตริงบดหลและงบกจาไรขาดทหนของบรริษรัท ส ริตั้นสหด ณ วรันทบียื่ 31 ธรันวาคม 2562 ตามเสนอ

วาระทปีที่   4     พริจารณาอนรมษัตริการงดจญ่ายเงรินปษันผลเพริที่มเตริมสจาหรษับผลประกอบการปปี   2562

บรริษรัทมบีนโยบายการจต่ายเงรินปรันผลใหผู้แกต่ผผผู้ถถือหหผู้น ในอรัตราทบียื่คาดวต่าจะจต่ายประมาณไมต่ตจยื่ากวต่ารผู้อยละ 40 ของกจาไรสต่วนทบียื่
เปป็นของผผผู้ถถือหหผู้นในแตต่ละปบี โดยจต่ายในปบีถรัดไป ประวรัตริผลการดจาเนรินงานและการจต่ายเงรินปรันผลทบียื่ผต่านมา เปป็นดรังนบีตั้

การดจาเนรินงาน
งวดปบี

กจาไรสต่วนของผผผู้ถถือหหผู้น
(บาท)

กจาไร
(บาท/หหผู้น)

เงรินปรันผลจต่าย
(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 306,518,834 0.89 จต่ายเงรินปรันผลระหวต่างกาล

0.70
78.65%

           คณะกรรมการเหป็นวต่าทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรอนหมรัตริงดจต่ายเงรินปรันผลเพริยื่มเตริมส จาหรรับผลการดจาเนรินงานงวดปบี2562 เพราะ
บรริษรัทไดผู้จต่ายเงรินปรันผลระหวต่างกาลใหผู้แลผู้วในอรัตราหหผู้นละ 0.70 บาทคริดเปป็น 78.65% เมถืยื่อวรันทบียื่ 30 เมษายน 2563
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วาระทปีที่   5    พริจารณาแตญ่งตษัรั้งผผผู้สอบบษัญชปี และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปปี   2563

คณะกรรมการพริจารณาแลผู้ว เหป็นสมควรนจาเสนอแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบีสจาหรรับบรริษรัทและบรริษรัทยต่อย ประจจาปบี 2563 คถือ
บรริษรัท เคพบีเอป็มจบี ภผมริไชยสอบบรัญชบี จจากรัด ดรังรายชถืยื่อตต่อไปนบีตั้ นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 10728 หรถือ
นางสาวพรทริพยฑ์ รริมดหส ริต ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 5565 หรถือ นายบรัณฑริต ตรัตั้งภากรณฑ์ ผผผู้สอบบรัญชบีเลขทะเบบียน 8509 ทรัตั้งนบีตั้เปป็น
ไปตามทบียื่คณะกรรมการตรวจสอบเหป็นชอบแลผู้วเพราะผผผู้สอบบรัญชบีไดผู้ตรวจสอบพรผู้อมใหผู้ขผู้อแนะนจา ขผู้อปรรับปรหง จรัดอบรมสรัมมนา
แลกเปลบียื่ยนความรผผู้ใหมต่ตามกฎหมายบรัญชบีและกฎหมายอถืยื่นๆ ซถึยื่งเปป็นประโยชนฑ์ตต่อองคฑ์กรและนจามาถถึงความโปรต่งใสและเชถืยื่อถถือ
ไดผู้แกต่บรริษรัท และ บรริษรัทยต่อย อบีกทรัตั้งผผผู้สอบบรัญชบีขผู้างตผู้นไมต่มบีความสรัมพรันธฑ์หรถือมบีสต่วนไดผู้เสบียใดๆกรับบรริษรัท บรริษรัทยต่อย ผผผู้บรริหาร  
ผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่ หรถือผผผู้เกบียื่ยวขผู้องกรับบหคคลดรังกลต่าวแตต่อยต่างใด 

คหณฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ไดผู้ทจาการตรวจสอบบรัญชบีกลหต่มบรริษรัทมาแลผู้ว 1 ปบี มบีขผู้อมผลประวรัตริดรังนบีตั้
ตจาแหนต่ง : ผผผู้อจานวยการ / สอบบรัญชบี สจานรักงานสอบบรัญชบี บรริษรัท เคพบีเอป็มพบี ภผมริไชย สอบบรัญชบี จจากรัด
              ตรัตั้งแตต่ 1 พฤศจริกายน 2547 - ปรัจจหบรัน
คหณสมบรัตริ : ผผผู้สอบบรัญชบีทบียื่ไดผู้รรับความเหป็นชอบจากสจานรักงานคณะกรรมการกจากรับหลรักทรรัพยฑ์และตลาดหลรักทรรัพยฑ์
วหฒริการศถึกษา : ปรริญญาตรบี สาขาบรัญชบี มหาวริทยาลรัยกรหงเทพ (เกบียรตรินริยมอรับดรับ 1)
ประสบการณฑ์ : ผผผู้สอบบรัญชบีและผผผู้ชต่วยผผผู้สอบบรัญชบีของบรริษรัทจดทะเบบียนมากกวต่า 15 ปบี ตรวจสอบครอบคลหมธหรกริจหลาย

         ประเภท ไดผู้แตต่ ธหรกริจยานยนตฑ์ อหตสากรรมการผลริต ธหรกริจซถืตั้อมาขายไป ธหรกริจการใหผู้บรริการ ธหรกริจธนาคาร
         และสถาบรันการเงริน บรริษรัทเงรินทหน ธหรกริจหลรักทรรัพยฑ์ ธหรกริจการจรัดการกองทหน ธหรกริจสรัญญาเชต่าซถืตั้อสรัญญา
         การเงรินและลบีสซริยื่ง และองคฑ์กรทบียื่ไมต่แสวงหาผลกจาไร เปป็นตผู้น

คต่าตอบแทนสจาหรรับการสอบบรัญชบี พริจารณาจากขผู้อมผล 3 ปบีทบียื่ผต่านมา เปป็นดรังนบีตั้
งบการเงรินรวม (บาท) งบการเงรินเฉพาะบรริษรัท (บาท)

2562 2561 2560 2562 2561 2560
คต่าสอบบรัญชบี 2,289,500 2,222,500 2,082,500 1,086,500 1,049,500 929,500
คต่าบรริการอถืยื่น - ไมต่มบี - - ไมต่มบี - - ไมต่มบี - - ไมต่มบี - - ไมต่มบี - - ไมต่มบี -

คณะกรรมการ เหป็นวต่าทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรแตต่งตรัตั้งผผผู้สอบบรัญช บีประจจาปบี 2563 ตามทบียื่เสนอขผู้างตผู้น และกจาหนดคต่า
ตอบแทนรวมบรริษรัทและบรริษรัทยต่อยเทต่ากรับ 2,289,500 บาทเทต่าปบีทบียื่ผต่านมา

วาระทปีที่   6    พริจารณาเลสอกตษัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่ออกตามวาระ

ในการประชหมใหญต่สามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปบี2563 นบีตั้  กรรมการทบียื่ตผู้องออกตามวาระตามขผู้อบรังครับของบรริษรัทเปป็นกรรมการ
บรริหารและกรรมการอริสระรวม 4 ทต่านคถือ

1. นายอดริศร โรจตระการ กรรมการ
2. นายสมริต หรรษา กรรมการอริสระ*
3. นายชรัยวรัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกหล กรรมการอริสระ*
4. นางสาวดหษฎบี โรจตระการ กรรมการ

           * กรรมการอริสระ เปป็นผผผู้ทรงคหณวหฒริและเปป็นบหคคลภายนอก ไมต่มบีสต่วนรต่วมในการบรริหารงาน ไมต่เปป็นผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่หรถือ
ถถือหหผู้นเกรินกวต่ารผู้อยละ 1 ไมต่ไดผู้เปป็นลผกจผู้างหรถือพนรักงานทบียื่ไดผู้รรับเงรินเดถือน รวมทรัตั้งไมต่ใช ต่เปป็นผผผู้ทบียื่เกบียื่ยวขผู้องหรถือญาตริสนริทของผผผู้
บรริหารหรถือผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่ของบรริษรัท,บรริษรัทในเครถือ,บรริษรัทรต่วม,บรริษรัททบียื่เกบียื่ยวขผู้อง มบีความเปป็นอริสระ และ 2 ใน 3 ทต่านมบีความรผผู้
และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน ซ ถึยื่งเทบียบเทต่ากรับขผู้อกจาหนดทบียื่ทางกลต.และตลาดหลรักทรรัพยฑ์ฯระบหไวผู้

          หลรักเกณฑฑ์และวริธบีการสรรหากรรมการ และส ริทธริของผผผู้ลงทหนรายยต่อยในการแตต่งตรัตั้งกรรมการ : แสดงไวผู้ในขผู้อบรังครับของ
บรริษรัทตามเอกสารขผู้างทผู้าย                 

 เมถืยื่อวรันทบียื่ 27 มกราคม - 14 กหมภาพรันธฑ์ 2563 บรริษรัทเชริญทต่านผผผู้ถถือหหผู้นเสนอชถืยื่อบหคคลเพถืยื่อเขผู้ารรับการครัดเลถือกเปป็น
กรรมการลต่วงหนผู้าผต่านทางตลาดหลรักทรรัพยฑ์และเผยแพรต่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษรัท แตต่ไมต่มบีการเสนอชถืยื่อบหคคลแตต่อยต่างใด
                              
          คณะกรรมการเหป็นวต่าทต่านทรัตั้ง 4 มบีผลงานทบียื่ดบีในการปฏริบรัตริงานทบียื่ผต่านมา จถึงเสนอทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นแตต่งตรัตั้งกลรับเขผู้าดจารง
ตจาแหนต่งเดริมตต่อไปอบีกวาระหนถึยื่ง (โดยการเลถือกตรัตั้งลงคะแนนเปป็นรายบหคคล)
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กรรมการทปีที่ออกตามวาระขอแตญ่งตษัรั้งกลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งใหมญ่   4   ทญ่าน

ชสที่อ-นามสกรล 6.1 นายอดริศร โรจตระการ 6.2 นายสมริต หรรษา

ประเภทกรรมการ กรรมการ กรรมการอริสระ*

อายห 71  ปบี 79 ปบี

สรัญชาตริ ไทย ไทย

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

การฝถึกอบรม ประกาศนบียบรัตรหลรักสผตร
Director Accreditation Program
สมาคมสต่งเสรริมสถาบรันกรรมการฯ

ประกาศนบียบรัตรหลรักสผตร
Director Accreditation Program
สมาคมสต่งเสรริมสถาบรันกรรมการฯ

ตจาแหนต่งปรัจจหบรัน กรรมการบรริหาร กรรมการอริสระ
กรรมการตรวจสอบ

ประวรัตริการทจางาน 2522- ปรัจจหบรัน
- บรริหารการขายและการตลาดตต่างประเทศ
- บรริหารงานการผลริตสรินคผู้าแบตเตอรบียื่
บมจ. สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

2542- ปรัจจหบรัน 
กรรมการอริสระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป
2512-2541
บจก. เอสโซต่แสตนดารฑ์ดประเทศไทย

จจานวนปบีทบียื่เปป็นกรรมการ
วรันทบียื่แตต่งตรัตั้งครรัตั้งลต่าสหด
ตต่อวาระครรัตั้งทบียื่

แตต่งตรัตั้งเมถืยื่อปบี2540 รวม 23 ปบี
29/03/2560

8

แตต่งตรัตั้งเมถืยื่อปบี2542 รวม 21 ปบี
29/03/2560

8

การถถือหหผู้นในกลหต่มบรริษรัท
บรริษรัทรต่วม นริตริบหคคลอถืยื่น

15,003,580  หหผู้น
4.35%

-ไมต่มบี-
-ไมต่มบีสต่วนไดผู้เสบีย/ความขรัดแยผู้ง-

การดจารงตจาแหนต่งเปป็นกรรมการ/ผผผู้บรริหาร ในกริจการอถืยื่น : 

-บรริษรัทจดทะเบบียนอถืยื่น
-บรริษรัททรัยื่วไปอถืยื่น

-ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-
-ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-

-ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-
-ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-

- กริจการทบียื่แขต่งขรันหรถือเกบียื่ยวเนถืยื่องกรับ
ธหรกริจของบรริษรัทอยต่างมบีนรัยสจาครัญ -ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง- -ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-

การประชหมปบี2562
1.ผผผู้ถถือหหผู้น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ
4.คณะกรรมการบรริหารความเสบียื่ยง

เขผู้าประชหม
1/1
6/6

2/2

เขผู้าประชหม
1/1
4/6
4/4
-
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ชสที่อ-ชสที่อสกรล 6.3 นายช ษัยวษัฒนฑ์ ดจารงมงคลกรล 6.4 นางสาวดรษฎปี โรจตระการ

ประเภทกรรมการ กรรมการอริสระ* กรรมการ

อายห 67  ปบี 54 ปบี

สรัญชาตริ ไทย ไทย

ประวรัตริการศถึกษา - ปรริญญาโทวริศวกรรมระบบ 
มหาวริทยาลรัยแหต่งรรัฐโอไฮโอ
- ปรริญญาตรบีวริศวกรรมโลหะการ
จหฬาลงกรณฑ์มหาวริทยาลรัย

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

การฝถึกอบรม ประกาศนบียบรัตรหลรักสผตร
Director Accreditation Program
สมาคมสต่งเสรริมสถาบรันกรรมการฯ  

ประกาศนบียบรัตรหลรักสผตร
Director Accreditation Program
สมาคมสต่งเสรริมสถาบรันกรรมการฯ

ตจาแหนต่งปรัจจหบรัน กรรมการอริสระ
ประธานกรรมการบรริหารความเสบียื่ยง

  กรรมการบรริหาร

ประวรัตริการทจางาน 2557- ปรัจจหบรัน กรรมการอริสระ
 บมจ. สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป
2556 รองกรรมการผผผู้จรัดการใหญต่
โครงการพริเศษ บมจ.ไทยออยลฑ์
2553-2555 รองกรรมการอจานวยการ
ดผู้านโรงกลรัยื่น บมจ.ไทยออยลฑ์
2553-2554 กรรมการอจานวยการ
 บจก.ทอปโซลเวผู้นทฑ์
2549-2553 กรรมการอจานวยการ
 บจก.ไทยลผรุ๊บเบส

2550- ปรัจจหบรัน
- บรริหารการขายและการตลาดในประเทศ
และประเทศในแถบชายแดน
- บรริหารงานการผลริต ส รินคผู้านจตั้ามรันหลต่อลถืยื่น
และจาระบบี
บมจ. สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

จจานวนปบีทบียื่เปป็นกรรมการ
วรันทบียื่แตต่งตรัตั้งครรัตั้งลต่าสหด
ตต่อวาระครรัตั้งทบียื่

แตต่งตรัตั้งเมถืยื่อปบี2557 รวม 6 ปบี
29/03/2560

3

แตต่งตรัตั้งเมถืยื่อปบี2551 รวม 12 ปบี
29/03/2560

5

การถถือหหผู้นในกลหต่มบรริษรัท
บรริษรัทรต่วม นริตริบหคคลอถืยื่น

-ไมต่มบี-
-ไมต่มบีสต่วนไดผู้เสบีย/ความขรัดแยผู้ง-

15,003,580  หหผู้น
4.35%

การดจารงตจาแหนต่งเปป็นกรรมการ/ผผผู้บรริหาร ในกริจการอถืยื่น : 

-บรริษรัทจดทะเบบียนอถืยื่น
-บรริษรัททรัยื่วไปอถืยื่น

-ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-
-ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-

-ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-
-ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-

- กริจการทบียื่แขต่งขรันหรถือเกบียื่ยวเนถืยื่องกรับ
ธหรกริจของบรริษรัทอยต่างมบีนรัยสจาครัญ -ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง- -ไมต่มบีการดจารงตจาแหนต่ง-

การประชหมปบี2562
1.ผผผู้ถถือหหผู้น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ
4.คณะกรรมการบรริหารความเสบียื่ยง

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    พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทประจจาปปี   2563

     ตามพระราชบรัญญรัตริบรริษรัทมหาชนจจากรัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กจาหนดวต่า หผู้ามมริใหผู้บรริษรัทจต่ายเงรินหรถือทรรัพยฑ์ส ริน
อถืยื่นใดใหผู้แกต่กรรมการเวผู้นแตต่จต่ายเปป็นคต่าตอบแทนตามขผู้อบรังครับของบรริษรัท คถือ กรรมการมบีส ริทธริไดผู้รรับคต่าตอบแทนจากบรริษรัทในรผป
ของเงรินรางวรัล เบบีตั้ยประชหม บจาเหนป็จ โบนรัส หรถือผลประโยชนฑ์ตอบแทนในลรักษณะอถืยื่นๆ ตามขผู้อบรังครับหรถือตามทบียื่ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือ
หหผู้นพริจารณา ทรัตั้งนบีตั้ไมต่วต่าจะกจาหนดเปป็นจจานวนแนต่นอน หรถือกจาหนดเปป็นหลรักเกณฑฑ์ทบียื่จะใช ผู้ในการพริจารณาเปป็นคราวๆไป หรถือ
กจาหนดใหผู้มบีผลตลอดไปจนกวต่าจะมบีการเปลบียื่ยนแปลงกป็ไดผู้ และนอกจากนรัตั้นใหผู้กรรมการมบีส ริทธริไดผู้รรับเบบีตั้ยเลบีตั้ยงและสวรัสดริการตต่างๆ
ตามระเบบียบของบรริษรัท
     นโยบายการพริจารณาคต่าตอบแทนกรรมการบรริษรัทและผผผู้บรริหารระดรับสผง

ผลตอบแทนระยะสรัตั้น บรริษรัทกจาหนดการจต่ายผลตอบแทนทบียื่สามารถเทบียบเคบียงไดผู้อยต่างเหมาะสมกรับอรัตราการจต่ายทรัยื่วไป
ขององคฑ์กรอถืยื่นทบียื่อยผต่ในธหรกริจใกลผู้เคบียงกรันเพถืยื่อรรักษาและเสรริมสรผู้างความสามารถแขต่งขรันดผู้านทรรัพยากรบหคคลใหผู้กรับองคฑ์กร และ
จต่าย Bonus จากผลประกอบการในแตต่ละรอบปบี เพถืยื่อจผงใจใหผู้ปฏริบรัตริงานใหผู้ไดผู้ตามเปผู้าหมายขององคฑ์กรในปบีนรัตั้นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บรริษรัทกจาหนดนโยบายคต่าตอบแทนเพถืยื่อรรักษาและสรผู้างแรงจผงใจในการปฏริบรัตริงานใหผู้องคฑ์กร
ดจาเนรินงานไปสผต่เปผู้าหมายในอนาคตทบียื่วางแผนไวผู้ในระยะยาว และตผู้องอยผต่ภายในวงเงรินงบประมาณการจต่ายคต่าตอบแทนทบียื่
สอดคลผู้องกรับผลการดจาเนรินงานขององคฑ์กร

คต่าตอบแทนกรรมการและวริธบีการจต่าย
-  คต่าเบบีตั้ยประชหม พริจารณาจากผลประกอบการและขนาดธหรกริจของบรริษรัท ความรรับผริดชอบ ความรผผู้ความสามารถและ

ประสบการณฑ์ของกรรมการ การปฏริบรัตริหนผู้าทบียื่ทบียื่กต่อใหผู้เกริดประโยชนฑ์กรับบรริษรัท โดยเทบียบเคบียงกรับบรริษรัททบียื่อยผต่ในกลหต่มธหรกริจเดบียวกรัน
และมบีอรัตราทบียื่เหมาะสมเพบียงพอทบีจะจผงใจและรรักษากรรมการทบีมบีคหณภาพไวผู้ โดยจต่ายใหผู้กรับกรรมการทหกทต่านทบีเขผู้าประชหม

-  คต่าตอบแทนประจจาปบี พริจารณาจากผลประกอบการของบรริษรัทโดยจต่ายใหผู้กรับกรรมการอริสระ
    -  โดยขออนหมรัตริวงเงรินจากทบียื่ประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นทหกๆปบี

ซถึยื่งในรอบ 3 ปบีมบีประวรัตริการจต่ายคต่าตอบแทนกรรมการ ดรังนบีตั้
ปบี คต่าตอบแทน

กรรมการ
บรริหาร

คต่าตอบแทน
กรรมการอริสระและ
กรรมการตรวจสอบ

รวม
(บาท)

คต่าตอบแทน
อถืยื่น

วงเงรินงบประมาณทบียื่ไดผู้รรับอนหมรัตริ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไมต่มบี

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

2563
ขอเสนอวงเงรินงบประมาณเทต่าเดริม 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไมต่มบี

  คต่าตอบแทนกรรมการรายบหคคล บรริษรัทแสดงไวผู้แลผู้วในรายงานประจจาปบี หนผู้า 24 และในแบบ 56-1 หนผู้า 16

          คณะกรรมการเหป็นวต่าทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นควรกจาหนดคต่าตอบแทนใหผู้แกต่คณะกรรมการเพถืยื่อเปป็นการตอบแทนคณะกรรมการ
ทบียื่บรริหารกริจการใหผู้บรริษรัท สจาหรรับปบี 2563 เสนอกจาหนดคต่าตอบแทนกรรมการบรริหารเปป็นวงเงริน 1,500,000 บาทและกรรมการ
อริสระเปป็นวงเงริน 3,000,000 บาท รวมเปป็น 4,500,000 บาท เทต่าปบีทบียื่ผต่านมา
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นโยบายเกปีที่ยวกษับการจษัดประชรมผผผู้ถสอหรผู้น
     1. บรริษรัทจรัดใหผู้มบีการประชหมผผผู้ถถือหหผู้นเปป็นการประชหมสามรัญประจจาปบีภายในสบียื่เดถือนนรับแตต่วรันสริตั้นสหดของรอบปบีบรัญชบีของบรริษรัท สต่วน
การประชหมผผผู้ถถือหหผู้นคราวอถืยื่นเรบียกวต่าการประชหมวริสามรัญ ซถึยื่งคณะกรรมการจะเรบียกประชหมวริสามรัญเมถืยื่อใดกป็ไดผู้แลผู้วแตต่จะเหป็นสมควรหรถือ
ภายในหนถึยื่งเดถือนนรับแตต่วรันทบียื่ไดผู้รรับหนรังสถือรผู้องขอจากผผผู้ถถือหหผู้น
     2. บรริษรัทเปริดโอกาสใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นเสนอชถืยื่อบหคคลเพถืยื่อเขผู้ารรับการเลถือกตรัตั้งเปป็นกรรมการและเสนอวาระเพถืยื่อบรรจหเปป็นวาระในการประชหม
สามรัญประจจาปบี การสต่งคจาถามลต่วงหนผู้ากต่อนวรันประชหม โดยแจผู้งขต่าวสารลต่วงหนผู้าผต่านตลาดหลรักทรรัพยฑ์ฯและเผยแพรต่บนเวป็บไซตฑ์ของ
บรริษรัท 
     3. บรริษรัทเปริดเผยขผู้อมผลใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทรัยื่วถถึงกรัน ทรัตั้งผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่เปป็นบหคคล นริตริบหคคล รวมถถึงสต่งเสรริมใหผู้มบีการใช ผู้สริทธริและไมต่ละเมริดสริทธริ
ของผผผู้ถถือหหผู้น
     4. บรริษรัทมบีหนรังสถือเชริญประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ประกอบดผู้วยขผู้อมผล วรัน เวลา สถานทบียื่ และวาระการประชหม โดยชบีตั้แจงรายละเอบียดของเรถืยื่อง
ทบียื่จะเสนอตต่อทบียื่ประชหม เหตหผลประกอบในแตต่ละวาระ และความเหป็นของคณะกรรมการบรริษรัทในเรถืยื่องดรังกลต่าวรวมถถึงสนรับสนหนใหผู้ผผผู้ถถือ
หหผู้นใช ผู้หนรังสถือมอบฉรันทะในรผปแบบทบียื่ผผผู้ถถือหหผู้นสามารถกจาหนดทริศทางการลงคะแนนเสบียงไดผู้ และเสนอชถืยื่อกรรมการอริสระเปป็นทางเลถือก
ในการมอบฉรันทะของผผผู้ถถือหหผู้น
     5. บรริษรัทกจาหนดใหผู้กรรมการบรริษรัททหกทต่านเขผู้ารต่วมประชหมผผผู้ถถือหหผู้น โดยในการประชหมทหกครรัตั้งจะตผู้องมบีประธานกรรมการ กรรมการ
บรริหาร กรรมการผผผู้จรัดการ ผผผู้บรริหารสผงสหดดผู้านการเงริน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชหดยต่อย และผผผู้สอบบรัญชบี 
โดยประธานในทบียื่ประชหมเปริดโอกาสใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทหกคนสอบถาม ใหผู้ความเหป็น ขผู้อเสนอแนะตต่อคณะกรรมการบรริษรัท ประธานคณะ
กรรมการชหดยต่อย และผผผู้บรริหารไดผู้อยต่างเทต่าเทบียมกรัน
     6. บรริษรัทสต่งเสรริมและอจานวยความสะดวกใหผู้ผผผู้ถถือหหผู้นทหกรายรวมถถึงผผผู้ถถือหหผู้นประเภทนรักลงทหนสถาบรันเขผู้ารต่วมประชหมอยต่างเทต่าเทบียม
กรัน  จรัดใหผู้มบีการนจาเทคโนโลยบีมาใช ผู้ในการประชหมอยต่างเหมาะสมเพถืยื่อใหผู้การดจาเนรินการประชหม การแสดงผล เปป็นไปโดยสะดวกและ
รวดเรป็ว มบีการบรันทถึกภาพการประชหมในลรักษณะสถืยื่อวบีดบีทรัศนฑ์ รวมทรัตั้งกจาหนดใหผู้มบีบหคคลทบียื่เปป็นอริสระเปป็นผผผู้ตรวจสอบคะแนนเสบียงในการ
ประชหมและเปริดเผยใหผู้ทบียื่ประชหมทราบพรผู้อมบรันทถึกไวผู้ในรายงานการประชหม
     7. บรริษรัทชบีตั้แจงขรัตั้นตอนการลงคะแนนกต่อนเรริยื่มประชหม รายชถืยื่อกรรมการทบียื่รต่วมประชหม คจาถามและขผู้อคริดเหป็นของผผผู้ถถือหหผู้น ไวผู้ใน
รายงานการประชหม โดยจรัดสต่งใหผู้ตลาดหลรักทรรัพยฑ์ฯภายใน 14 วรันหลรังวรันประชหมและเผยแพรต่บนเวป็บไซตฑ์ของบรริษรัท 

ขผู้อบษังคษับของบรริษษัทและหลษักเกณฑฑ์วริธปีปฏริบษัตริในการเขผู้ารญ่วมประชรม

1. การมอบฉรันทะใหผู้เขผู้ารต่วมประชหม
    ขผู้อบรังครับของบรริษรัท : ผผผู้ถถือหหผู้นอาจมอบฉรันทะใหผู้บหคคลอถืยื่นเขผู้าประชหมและออกเสบียงแทนตนในการประชหมกป็ไดผู้ หนรังสถือมอบฉรันทะ
จะตผู้องลงวรันทบียื่และลายมถือชถืยื่อของผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มอบฉรันทะและจะตผู้องเปป็นไปตามแบบทบียื่นายทะเบบียนกจาหนด หนรังส ถือมอบฉรันทะนบีตั้จะตผู้อง
มอบใหผู้แกต่ประธานกรรมการหรถือผผผู้ทบียื่ประธานกจาหนด ณ ทบียื่ประชหมกต่อนผผผู้รรับมอบฉรันทะเขผู้ารต่วมประชหม
    ทต่านผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่ประสงคฑ์จะแตต่งตรัตั้งบหคคลอถืยื่นใดเขผู้ารต่วมประชหมและออกเส บียงแทนทต่าน โปรดกรอกขผู้อความใหผู้ถผกตผู้องสมบผรณฑ์ใน
หนรังสถือมอบฉรันทะตามแนบมาขผู้างทผู้าย และนจาสต่งตต่อเจผู้าหนผู้าทบียื่รรับลงทะเบบียนของบรริษรัทกต่อนเขผู้ารต่วมการประชหม 
  
   ทรัตั้งนบีตั้ทต่านสามารถมอบฉรันทะใหผู้กรรมการอริสระของบรริษรัททต่านใดทต่านหนถึยื่งไดผู้ ดรังรายนามตต่อไปนบีตั้

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

ปบี
คหณวหฒริทาง
การศถึกษา

การถถือ
หหผู้น

ประสบการณฑ์ทจางานในระยะ 5 ปบียผู้อนหลรัง
ชต่วงเวลา ตจาแหนต่ง บรริษรัท/ธหรกริจ

1.นายอจาพล
  โหตระกริตยฑ์
92 ซอยมบีสหวรรณ 
ถนนสหขหมวริท 71 
กรหงเทพฯ 

-กรรมการอริสระ
-ปร ะธานกร รมการ
ตรวจสอบ

90 ปรริญญาโท
บรริหาร
The Ohio State
University USA.

- 2542   -
ปรัจจหบรัน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

2.นายไพรรินทรฑ์
  วงษฑ์วรันทนบียฑ์
111/1 ซอย 13 
ถนนสหโขทรัย เขต
ดหสริต กรหงเทพฯ 

-กรรมการอริสระ
-กรรมการตรวจสอบ

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

- 2542  –
ปรัจจหบรัน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

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

-กรรมการอริสระ
-กรรมการตรวจสอบ

79 ปรริญญาโท
ฟริส ริคซฑ์
Ball State 
University
USA.

- 2542   -
ปรัจจหบรัน

ตาม (2) บมจ.สยาม
ภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

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

-กรรมการอริสระ
-ปร ะธานกร รมการ
บรริหารความเสบียื่ยง

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

- 10/4/57
- ปรัจจหบรัน

2553-56

ตาม (2)

รองกรรมการ
(ดผู้านบรริหาร)

บมจ.สยาม
ภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป

บมจ.ไทยออยลฑ์

 
*  กรรมการอริสระลจาดรับทบียื่   3   และ   4   รรับเสนอแตต่งตรัตั้งกลรับมาดจารงตจาแหนต่งในวาระทบียื่   6   ของการประชหมครรัตั้งนบีตั้ 

หนผู้า 15



2. เอกสารหรถือหลรักฐานแสดงความเปป็นผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้แทนของผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มบีส ริทธริเขผู้ารต่วมประชหม   
บหคคลธรรมดาทบียื่มบีสรัญชาตริไทย บหคคลธรรมดาชาวตต่างประเทศ

1. บรัตรประจจาตรัวประชาชน หรถือ
2. บรัตรขผู้าราชการ หรถือ
3. บรัตรพนรักงานรรัฐวริสาหกริจ หรถือ
4. ใบอนหญาตขรับขบียื่

หนรังสถือเดรินทาง

นริตริบหคคลทบียื่จดทะเบบียนในประเทศไทย นริตริบหคคลทบียื่จดทะเบบียนในตต่างประเทศ
1. หนรังสถือรรับรอง ออกใหผู้ไมต่เกริน 30 วรัน โดยกรม

พรัฒนาธหรกริจการคผู้ากระทรวงพาณริชยฑ์  และ
2. บรัตรประจจาตรัวหรถือหนรังสถือเดรินทาง(กรณบีเปป็นชาว

ตต่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มบีอจานาจทบียื่เขผู้า
ประชหมดผู้วยตนเอง

1. หนรังสถือรรับรองนริตริบหคคล และ
2. บรัตรประจจาตรัวหรถือหนรังสถือเดรินทาง(กรณบี

เปป็นชาวตต่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มบี
อจานาจทบียื่เขผู้าประชหมดผู้วยตนเอง

3. การลงทะเบบียนเขผู้ารต่วมประชหม
     เจผู้าหนผู้าทบียื่บรริษรัทจะเรริยื่มรรับลงทะเบบียนผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่จะเขผู้ารต่วมประชหมตรัตั้งแตต่เวลา 9:00 น.ของวรันทบียื่ประชหมเปป็นตผู้นไป

4. องคฑ์ประชหม
    ขผู้อบรังครับของบรริษรัท : ในการประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ตผู้องมบีผผผู้ถถือหหผู้นและผผผู้รรับมอบฉรันทะจากผผผู้ถถือหหผู้น (ถผู้ามบี) มาประชหมไมต่นผู้อยกวต่ายบียื่ส ริบหผู้า
คน หรถือไมต่นผู้อยกวต่ากถึยื่งหนถึยื่งของจจานวนผผผู้ถถือหหผู้นทรัตั้งหมด และไมต่วต่ากรณบีหนถึยื่งกรณบีใดจะตผู้องมบีหหผู้นนรับรวมกรันไดผู้ไมต่นผู้อยกวต่ารผู้อยละหกส ริบ
(60%) ของจจานวนหหผู้นทบียื่จจาหนต่ายไดผู้ทรัตั้งหมดของบรริษรัท จถึงจะเปป็นองคฑ์ประชหม

5. การออกเสบียงลงคะแนน
    ขผู้อบรังครับของบรริษรัท   :  ในการออกเสบียงลงคะแนนในทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ใหผู้หหผู้นหนถึยื่งหหผู้นมบีเสบียงหนถึยื่งเสบียง การออกเสบียงลงคะแนนใหผู้
กระทจาโดยเปริดเผย เวผู้นแตต่ผผผู้ถถือหหผู้นไมต่นผู้อยกวต่าหผู้าคนรผู้องขอและทบียื่ประชหมลงมตริใหผู้ลงคะแนนลรับกป็ใหผู้ลงคะแนนลรับ ส ต่วนวริธบีการออก
เสบียงลงคะแนนลรับนรัตั้นใหผู้เปป็นไปตามทบียื่ประธานในทบียื่ประชหมกจาหนด  มตริของทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นนรัตั้นใหผู้ประกอบดผู้วยคะแนนเสบียงดรังตต่อไปนบีตั้

1. ในกรณบีปกตริ ใหผู้ถถือคะแนนเสบียงขผู้างมากของผผผู้ถถือหหผู้นซถึยื่งมาประชหมและออกเสบียงลงคะแนน ถผู้ามบีคะแนนเสบียงเทต่ากรัน ใหผู้
ประธานในทบียื่ประชหมออกเสบียงเพริยื่มขถึตั้นอบีกเสบียงหนถึยื่งเปป็นเสบียงชบีตั้ขาด

2. ในกรณบีดรังตต่อไปนบีตั้ ใหผู้ถถือคะแนนเสบียงไมต่นผู้อยกวต่าสามในสบียื่ของจจานวนเสบียงทรัตั้งหมดของผผผู้ถถือหหผู้นซ ถึยื่งมาประชหมและมบีส ริทธริ
ออกเสบียงลงคะแนน
2.1 การขายหรถือโอนกริจการของบรริษรัททรัตั้งหมดหรถือบางสต่วนทบียื่สจาครัญใหผู้แกต่บหคคลอถืยื่น
2.2 การซถืตั้อหรถือรรับโอนกริจการของบรริษรัทอถืยื่นหรถือบรริษรัทเอกชนมาเปป็นของบรริษรัท
2.3 การทจา แกผู้ไข หรถือเลริกสรัญญาเกบียื่ยวกรับการใช ผู้เชต่ากริจการของบรริษรัททรัตั้งหมด หรถือบางสต่วนทบียื่สจาครัญ การมอบหมายใหผู้
บหคคลอถืยื่นเขผู้าจรัดการธหรกริจของบรริษรัทหรถือการรวมกริจการกรับบหคคลหรถือนริตริบหคคลอถืยื่นโดยมบีวรัตถหประสงคฑ์จะแบต่งกจาไร
ขาดทหนกรัน
2.4 การแกผู้ไขเพริยื่มเตริมหนรังสถือบรริคณหฑ์สนธริหรถือขผู้อบรังครับ
2.5 การเพริยื่มหรถือลดทหนของบรริษรัทหรถือการออกหหผู้นกผผู้
2.6 การควบหรถือเลริกบรริษรัท

** ในการประชหมผผผู้ถถือหหผู้นของบรริษรัท : ในวาระทบียื่มบีการออกเสบียงลงคะแนน เพถืยื่อความสะดวกและรวดเรป็วบรริษรัทจะขอเกป็บบรัตรลงคะแนน
เฉพาะการงดออกเสบียงและการไมต่เหป็นดผู้วยเทต่านรัตั้น และหรักยอดคะแนนงดออกเสบียงและไมต่เหป็นดผู้วยออกจากคะแนนทรัตั้งหมดตาม
จจานวนหหผู้นทบียื่เขผู้ารต่วมประชหม ถถือเปป็นคะแนนทบียื่เหป็นดผู้วย  ยกเวผู้นถผู้ามบีวาระการแตต่งตรัตั้งกรรมการใหมต่จะขอเกป็บบรัตรลงคะแนนทหกความเหป็น
โดยปฏริบรัตริเทต่าเทบียมกรันทรัตั้งผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาดผู้วยตรัวเองและผผผู้รรับมอบอจานาจทบียื่มาแทนผผผู้ถถือหหผู้น

6. การจต่ายเงรินปรันผล
ขผู้อบรังครับของบรริษรัท   : หผู้ามมริใหผู้บรริษรัทจต่ายเงรินปรันผลจากเงรินประเภทอถืยื่นนอกจากเงรินกจาไร ในกรณบีทบียื่บรริษรัทยรังมบียอดขาดทหน
สะสมอยผต่ หผู้ามมริใหผู้ประกาศจต่ายเงรินปรันผล เงรินปรันผลนรัตั้นใหผู้แบต่งตามจจานวนหหผู้น ๆละเทต่า ๆกรัน โดยการจต่ายเงรินปรันผลจะตผู้องไดผู้
รรับอนหมรัตริจากทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นกต่อน
       คณะกรรมการอาจจต่ายเงรินปรันผลระหวต่างกาลใหผู้แกต่ผผผู้ถถือหหผู้นไดผู้เปป็นครรัตั้งคราว ในเมถืยื่อเหป็นวต่าบรริษรัทมบีผลกจาไรสมควรพอทบียื่
จะทจาเชต่นนรัตั้นไดผู้ และเมถืยื่อไดผู้จต่ายเงรินปรันผลระหวต่างกาลแลผู้วใหผู้รายงานใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นในคราวตต่อไปทราบ
        การจต่ายเงรินปรันผลใหผู้กระทจาภายใน 1 เดถือน นรับแตต่วรันทบียื่ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้น หรถือวรันทบียื่คณะกรรมการลงมตริแลผู้วแตต่กรณบี

 7. คณะกรรมการ
ขผู้อบรังครับของบรริษรัท   :   คหณสมบรัตริ และ การสรรหา   : 
1. คณะกรรมการของบรริษรัทประกอบดผู้วยกรรมการจจานวนไมต่นผู้อยกวต่า 5 คน และกรรมการไมต่นผู้อยกวต่ากถึยื่งหนถึยื่งของจจานวน
กรรมการทรัตั้งหมดนรัตั้นตผู้องมบีถริยื่นทบียื่อยผต่ในราชอาณาจรักร โดยกรรมการของบรริษรัทจะตผู้องเปป็นผผผู้มบีคหณสมบรัตริตามทบียื่กฎหมายกจาหนด
        กรรมการของบรริษรัท จะตผู้องเปป็นผผผู้มบีคหณสมบรัตริครบตามมาตรา 68 แหต่งพระราชบรัญญรัตริบรริษรัทมหาชน พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกจากรับหลรักทรรัพยฑ์และตลาดหลรักทรรัพยฑ์เรถืยื่องหลรักเกณฑฑ์ เงถืยื่อนไข และวริธบีการในการขออนหญาต
เสนอขายหหผู้นทบียื่ออกใหมต่และการอนหญาต ฉบรับลงวรันทบียื่ 18 พฤษภาคม 2535
         กรรมการอริสระ ตผู้องเปป็นผผผู้ทรงคหณวหฒริและเปป็นบหคคลภายนอก ไมต่มบีสต่วนรต่วมในการบรริหารงาน ไมต่เปป็นผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่
หรถือถถือหหผู้นเกรินกวต่ารผู้อยละ 1 ไมต่ไดผู้เปป็นลผกจผู้างหรถือพนรักงานทบียื่ไดผู้รรับเงรินเดถือน รวมทรัตั้งไมต่ใชต่เปป็นผผผู้ทบียื่เกบียื่ยวขผู้องหรถือญาตริสนริทของ
ผผผู้บรริหารหรถือผผผู้ถถือหหผู้นรายใหญต่ของบรริษรัท,บรริษรัทในเครถือ,บรริษรัทรต่วม,บรริษรัททบียื่เกบียื่ยวขผู้อง มบีความเปป็นอริสระ และ 2 ใน 3 ทต่านมบี
ความรผผู้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน ซถึยื่งเทบียบเทต่ากรับขผู้อกจาหนดทบียื่ทางกลต.และตลาดหลรักทรรัพยฑ์ฯระบหไวผู้
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           2. ใหผู้ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นเปป็นผผผู้แตต่งตรัตั้งกรรมการโดยใช ผู้เสบียงขผู้างมากตามหลรักเกณฑฑ์และวริธบีการดรังตต่อไปนบีตั้
     2.1 ผผผู้ถถือหหผู้นคนหนถึยื่ง ๆ จะมบีคะแนนเสบียงหนถึยื่งหหผู้นตต่อหนถึยื่งเสบียง
     2.2 ผผผู้ถถือหหผู้นคนหนถึยื่ง ๆ จะใช ผู้คะแนนเสบียงทบียื่ตนมบีอยผต่ทรัตั้งหมดตาม 2.1 เพถืยื่อใช ผู้เลถือกบหคคลคนเดบียวหรถือหลายคนเปป็น
           กรรมการกป็ไดผู้ แตต่จะแบต่งคะแนนเสบียงใหผู้แกต่กรรมการคนใดมากหรถือนผู้อยกวต่ากรรมการคนอถืยื่น ๆ ไมต่ไดผู้
     2.3 บหคคลซถึยื่งไดผู้รรับคะแนนเสบียงสผงสหดตามลจาดรับจะไดผู้รรับแตต่งตรัตั้งใหผู้เปป็นกรรมการเทต่ากรับจจานวนกรรมการทบียื่จะพถึงมบีหรถือ
          จะพถึงเลถือกตรัตั้งในครรัตั้งนรัตั้น ในกรณบีทบียื่บหคคลซถึยื่งไดผู้รรับการเลถือกตรัตั้งในลจาดรับถรัดลงมามบีคะแนนเสบียงเทต่ากรันเกรินจจานวนทบียื่
          จะพถึงมบีหรถือจะพถึงเลถือกตรัตั้งในครรัตั้งนรัตั้น ใหผู้ประธานเปป็นผผผู้ออกเสบียงชบีตั้ขาด
3. ในการประชหมสามรัญประจจาปบีทหกครรัตั้ง กรรมการจจานวนหนถึยื่งในสามจะตผู้องออกจากตจาแหนต่ง และถผู้าจจานวนกรรมการจะแบต่ง
    ออก ใหผู้ตรงเปป็นสามสต่วนไมต่ไดผู้แลผู้ว ใหผู้กรรมการในจจานวนใกลผู้ทบียื่สหดกรับสต่วนหนถึยื่งในสามออกจากตจาแหนต่ง ทรัตั้งนบีตั้ กรรมการ 
    ทบียื่ออกตามวาระนรัตั้นๆ อาจถผกเลถือกเขผู้ามาดจารงตจาแหนต่งใหมต่ไดผู้

            4. กรรมการมบีสริทธริไดผู้รรับคต่าตอบแทนจากบรริษรัทในรผปของเงรินรางวรัล เบบีตั้ยประชหม บจาเหนป็จ โบนรัส หรถือผลประโยชนฑ์ ตอบแทน
ในลรักษณะอถืยื่นๆ ตามขผู้อบรังครับหรถือตามทบียื่ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นพริจารณา ทรัตั้งนบีตั้ไมต่วต่าจะกจาหนดเปป็นจจานวนแนต่นอน หรถือกจาหนด
เปป็นหลรักเกณฑฑ์ทบียื่จะใช ผู้ในการพริจารณาเปป็นคราวๆไป หรถือกจาหนดใหผู้มบีผลตลอดไปจนกวต่าจะมบีการเปลบียื่ยนแปลงกป็ไดผู้ และ
นอกจากนรัตั้นใหผู้กรรมการมบีส ริทธริไดผู้รรับเบบีตั้ยเลบีตั้ยงและสวรัสดริการตต่างๆตามระเบบียบของบรริษรัท

            5. ทบียื่ประชหมผผผู้ถถือหหผู้นอาจลงมตริใหผู้กรรมการคนใดออกจากตจาแหนต่งกต่อนถถึงกจาหนดตามวาระไดผู้ดผู้วยคะแนนเส บียงไมต่นผู้อยกวต่า
สามในสบียื่ของจจานวนผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาประชหมและมบีส ริทธริออกเสบียง และมบีหหผู้นนรับรวมกรันไดผู้ไมต่นผู้อยกวต่ากถึยื่งหนถึยื่งของจจานวนหหผู้นทบียื่
ถถือโดยผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มาประชหมและมบีส ริทธริออกเสบียง

แผนทปีที่แสดงทปีที่ตษัรั้งสถานทปีที่จษัดประชรม
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                                     หนษังสสอมอบฉษันทะ (แบบ ข.)                                        (ปริดอากรแสตมปฑ์ 20 บาท)
                                                                          Proxy (Form B.)                                                                   บรริษษัทจษัดเตรปียมใหผู้

                                เขบียนทบียื่                              
เลขทะเบบียนผผผู้ถถือหหผู้น ___________          Written at
Shareholders register no.

           วรันทบียื่          เดถือน                พ.ศ.    
          Date               Month  Year

(1) ขผู้าพเจผู้า ____________________________________________  สรัญชาตริ_____________________
     I/We    nationality         
     อยผต่บผู้านเลขทบียื่ ___________________________________________________________________
     Address

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

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

ถนน                                       ตจาบล/แขวง                                      อจาเภอ/เขต                              จรังหวรัด                         
Road        Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet                     Province

หรถือ มอบฉรันทะใหผู้กรรมการอริสระ   
or Appoint  independent director name

 ชถืยื่อ                       □ 1. นายอจาพล โหตระกริตยฑ์          หรถือ      □ 2. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์     หรถือ

                            □ 3. นายสมริต หรรษา*           หรถือ     □ 4. นายช ษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล*    

* มปีรายชสที่อในวาระทปีที่ 6 การเลสอกกรรมการกลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งอปีกวาระ

เปป็นผผผู้แทนของขผู้าพเจผู้าเพถืยื่อเขผู้ารต่วมประชหมและออกเสบียงลงคะแนนในทบียื่ประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปบี 2563 ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยรัล
ปรรินซฑ์เซส เลขทบียื่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2020 at the 
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel , No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok.

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

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

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

                 รวมสริทธริออกเสบียงลงคะแนนทรัตั้งหมด                                                                        เสบียง
      Totaling              votes 

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

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

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

วาระทปีที่   1 พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้นประจจาปปี 2562
Agenda Item 1 To consider  and approve the Minutes  of  the Annual  Ordinary General  Meeting of  the

Shareholders for the year 2019.

□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes
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วาระทปีที่   3  พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จ ประจจาปปี 2562 ส ริรั้นสรด ณ วษันทปีที่ 
31 ธษันวาคม 2562

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and 
Statement of comprehensive income for the fiscal year 2019 ending December 31, 2019.

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

วาระทปีที่   4 พริจารณาอนรมษัตริงดจญ่ายเงรินปษันผลเพริที่มเตริม สจาหรษับงวดการดจาเนรินงาน ปปี 2562
Agenda Item 4 To consider and approve no additional dividend payment for the fiscal year 2019.

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

วาระทปีที่   5  พริจารณาแตญ่งตษัรั้งผผผู้สอบบษัญชปีและกจาหนดคญ่าสอบบษัญชปีบรริษษัทประจจาปปี 2563
Agenda Item 5 To  consider  and  approve  the  appointment  of  the  Company's  auditors  and  fixing  the

auditor’s remuneration for the fiscal year 2020.

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

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

6.1 นายอดริศร โรจตระการ กรรมการ 
Mr. Addisorn Rotrakarn□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 

    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes
6.2 นายสมริต หรรษา กรรมการอริสระ

Mr. Samit Hunsa□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

6.3 นายช ษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล กรรมการอริสระ
Mr. Chaiwat  Damrongmongkolgul□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 

    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes
6.4 นางสาวดรษฏปี โรจตระการ กรรมการ

Miss Dusadee Rotrakarn□เหป็นดผู้วย                                เสบียง □ไมต่เหป็นดผู้วย                             เสบียง □ งดออกเสบียง                           เสบียง 
    Approve                               votes    Disapprove                           votes     Abstain                                votes

วาระทปีที่   7 พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการประจจาปปี 2563
Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2020.

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

(6) คจาแถลงหรถือเอกสารหลรักฐานอถืยื่น ๆ (ถผู้ามบี) ของผผผู้รรับมอบฉรันทะ                                                                         
     Other statements or evidences (if any) of the proxy
(7) ในกรณบีทบียื่ขผู้าพเจผู้าไมต่ไดผู้ระบหความประสงคฑ์ในการออกเสบียงลงคะแนนในวาระใดไวผู้ หรถือระบหไวผู้ไมต่ชรัดเจน หรถือในกรณบีทบียื่ทบียื่ประชหมมบีการ
พริจารณาหรถือลงมตริในเรถืยื่องใดนอกเหนถือจากเรถืยื่องทบียื่ระบหไวผู้ขผู้างตผู้น รวมถถึงกรณบีทบียื่มบีการแกผู้ไขเปลบียื่ยนแปลงหรถือเพริยื่มเตริมขผู้อเทป็จจรริงประการใด 
ใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะมบีส ริทธริพริจารณาและลงมตริแทนขผู้าพเจผู้าไดผู้ทหกประการตามทบียื่เหป็นสมควร
      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.
     กริจการใดทบียื่ผผผู้รรับมอบฉรันทะไดผู้กระทจาไปในการประชหมนรัตั้น ใหผู้ถถือเสมถือนวต่าขผู้าพเจผู้าไดผู้กระทจาเองทหกประการ
     Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

* สจาหรรับปบี 2563 หากทต่านเลถือกมอบฉรันทะใหผู้
     กรรมการอริสระของบรริษรัท กรหณาสต่งคถืนลต่วงหนผู้า

ลงนาม/Signed                                                          ผผผู้มอบฉรันทะ/Grantor       กต่อนวรันทบียื่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยสต่งทบียื่
                  (                                    )                                 คหณนนทยา บหนนาค 488 ถนนนครสวรรคฑ์

                                แขวงสบียื่แยกมหานาค เขตดหสริต กรหงเทพฯ 10300 
                        โทร. 0-2280-0202-17 หรถือแฟกซฑ์  0-2280-6305 

ลงนาม/Signed                                                        ผผผู้รรับมอบฉรันทะ/Proxy       หรถือสต่งอบีเมลฑ์ทบียื่  spg-hr@siampangroup.com        
       (                                                  )            
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หมายเหตร  /Remarks
1. ผผผู้ถถือหหผู้นทบียื่มอบฉรันทะจะตผู้องมอบฉรันทะใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะเพบียงรายเดบียวเปป็นผผผู้เขผู้าประชหมและออกเส บียงลงคะแนน ไมต่สามารถแบต่งแยกจจานวนหหผู้นใหผู้ผผผู้รรับมอบฉรันทะหลาย

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

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

ตผู้น ผผผู้ถถือหหผู้นจะแบต่งคะแนนเสบียงแกต่ผผผู้หนถึยื่งผผผู้ใดมากหรถือนผู้อยเพบียงใดไมต่ไดผู้ กลต่าวคถือ ผผผู้ถถือหหผู้นตผู้องแบต่งคะแนนเสบียงทบียื่มบีส ริทธริออกเสบียง เลถือกตรัตั้งกรรมการแตต่ละรายในจจานวน
ทบียื่เทต่าๆกรัน

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

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

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

Entitled to Attend the Meeting
1. บรคคลธรรมดา  / Natural person

1.1 ผผผู้ถสอหรผู้นทปีที่มปีส ษัญชาตริไทย/ Thai nationality
(1) บรัตรประจจาตรัวของผผผู้ถถือหหผู้น (บรัตรประจจาตรัวประชาชน หรถือบรัตรขผู้าราชการ หรถือบรัตรพนรักงานรรัฐวริสาหกริจ)

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

(2) ในกรณบีมอบฉรันทะ สจาเนาบรัตรประจจาตรัวของผผผู้มอบอจานาจ และ บรัตรประจจาตรัวหรถือหนรังสถือเดรินทาง (กรณบีเปป็นชาวตต่างประเทศ) 
 ของผผผู้รรับมอบอจานาจ
in case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผผผู้ถสอหรผู้นชาวตญ่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนรังสถือเดรินทางของผผผู้ถถือหหผู้น

passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณบีมอบฉรันทะ สจาเนาหนรังสถือเดรินทางของผผผู้มอบอจานาจ และบรัตรประจจาตรัวหรถือหนรังสถือเดรินทาง (กรณบีเปป็นชาวตต่างประเทศ) ของผผผู้รรับมอบอจานาจ

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

2.1 นริตริบรคคลทปีที่จดทะเบปียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนรังสถือรรับรองนริตริบหคคล ออกใหผู้ไมต่เกริน 30 วรัน โดยกรมทะเบบียนการคผู้า กระทรวงพาณริชยฑ์ 

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

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

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

corporate affidavit; and
(ข) บรัตรประจจาตรัวหรถือหนรังสถือเดรินทาง (กรณบีเปป็นชาวตต่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มบีอจานาจทบียื่ไดผู้ลงนามในหนรังสถือมอบฉรันทะพรผู้อมบรัตรประจจาตรัวหรถือ

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

ในกรณบีของสจาเนาเอกสารจะตผู้องมบีการรรับรองสจาเนาถผกตผู้อง และหากเปป็นเอกสารทบียื่จรัดทจาขถึตั้นในตต่างประเทศ ควรมบีการรรับรองลายมถือช ถืยื่อโดยโนตารบีพรับบลริค
A copy of the documents must be certified true copy.  In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such

documents or evidence should be notarized by a notary public.
ผผผู้ถถือหหผู้นหรถือผผผู้รรับมอบฉรันทะสามารถลงทะเบบียน และยถืยื่นเอกสารหรถือหลรักฐานเพถืยื่อการตรวจสอบ ณ สถานทบียื่ประชหมไดผู้ตรัตั้งแตต่ เวลา 09.00 น.  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.
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ใบประจจาตญ่อแบบหนษังส สอมอบฉษันทะ
Supplemental Proxy Form

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

     ในการประชหมสามรัญผผผู้ถถือหหผู้นประจจาปบี 2563 ในวรันทบียื่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยรัลปรรินซฑ์เซส
เลขทบียื่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรหงเทพฯ 
      For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2020 on July 30, 2020 at 10.30 o’clock at the 
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

 
                                                  

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

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

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

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

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

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

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

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

วาระทบียื่                                         เรถืยื่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

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

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

                                   ลงนาม/ Signed ผผผู้มอบฉรันทะ/ Grantor
(                                                          )

                                           วรันทบียื่/ Date

                                   ลงนาม/ Signed ผผผู้รรับมอบฉรันทะ/ Proxy
(                                                           )

                                           วรันทบียื่/ Date
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–

แบบฟอรฑ์ม ความตผู้องการรายงานประจจาปปี จดหมายเชริญประชรม แบบรผปเลญ่ม และการสญ่งคจาถามลญ่วงหนผู้า 
สจาหรรับการประชหมผผผู้ถถือหหผู้น ประจจาปบี 2563

Propose in advance : Book of Annual Report & the question form
for AGM 2020

กรหณาสต่งเอกสารกลรับภายในวรันทบียื่    23   กรกฎาคม     2563
Please propose before July 23, 2020

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

___________________________________________________________________________

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

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

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

(4) □ ขผู้าพเจผู้าตผู้องการหนรังสถือเชริญประชหมแบบรผปเลต่ม  
           I would like to receive a book of The Invitation of AGM

(5) ขผู้าพเจผู้ามบีความประสงคฑ์เสนอคจาถามลต่วงหนผู้า ดรังตต่อไปนบีตั้
      I would like to propose in advance the question for AGM :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหตร : บรริษษัทจะพริจารณาเลสอกคจาถามทปีที่เหมาะสม เพสที่อตอบในทปีที่ประชรมผผผู้ถสอหรผู้น และบษันทขกในรายงานการประชรม

ผผผู้ประสานงาน   / Contact Person
คหณสหทธริรรัตนฑ์ วรรณรรัตนฑ์ (เลขานหการบรริษรัท)
บรริษรัท สยามภรัณฑฑ์กรหรุ๊ป จจากรัด (มหาชน)
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสบียื่แยกมหานาค
เขตดหส ริต  กรหงเทพฯ 10300                        หรถือ

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

โทรสาร : คหณสหทธริรรัตนฑ์ วรรณรรัตนฑ์ 
0-2975-2789                                         หรถือ

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

e-mail address : suthirat@siampangroup.com


