
บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
Siam Pan Group Public Co., Ltd.

หนษังสสอเชริญประชรม
การประชรมใหญญ่สามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ประจจาปปี 2564

The Invitation of 
The 2021 Annual General Shareholders' Meeting

นษัดประชรมในวษันทปีที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น.
ณ หผู้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส  269 ถนนหลานหลวง กรรงเทพฯ 

โทรศ ษัพทฑ์ (662) 0-2281-3088

April 27, 2021 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

หมายเหตตุ : ทท่านผผผู้ถถือหตุผู้นททที่ประสงคค์จะมอบฉฉันทะใหผู้กรรมการออิสระของบรอิษฉัทฯรท่วมประชตุมแทน ทท่านสามารถใช ผู้
     หนฉังสถือมอบฉฉันทะ แบบ ข ตามแนบขผู้างทผู้ายหนฉังสถือเช อิญประชตุม หรถือในเวว็บไซตค์ของบรอิษฉัท และกรตุณา
     สท่งคถืนลท่วงหนผู้าภายในวฉันททที่ 23 เมษายน 2564 ททที่ผผผู้ประสานงานของบรอิษฉัทฯ : 

คตุณนนทยา บตุนนาค
อาคารสยามภฉัณฑค์ 488 ถนนนครสวรรคค์ 
แขวงสทที่แยกมหานาค เขตดตุส อิต
กรตุงเทพฯ 10300 

     โทร. 0-2280-0202-17 หรถือ แฟกซค์ (662) 0-2280-6305 หรถือ 
     สท่งอทเมลค์ททที่ spg-hr@siampangroup.co

* ผผผู้ถถือหตุผู้นหรถือผผผู้รฉับมอบฉฉันทะสามารถลงทะเบทยนและยถืที่นเอกสารหรถือหลฉักฐานเพถืที่อการตรวจสอบ ณ สถานททที่ประชตุมไดผู้
ตฉัตั้งแตท่ เวลา 09.00 น. ของวฉันททที่ 27 เมษายน 2564 เปว็นตผู้นไป
* A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at 
the meeting from 09.00 o’clock on April 27, 2021.



บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
•

• สสานฉักงาน อาคารสยามภฉัณฑค์ 488 ถนนนครสวรรคค์ แขวงสทที่แยกมหานาค เขตดตุส อิต กรตุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 คผท่สาย) แฟว็กซค์ (662) 0-2280-0690

มาตรการและแนวปฏริบษัตริในการเขผู้าประชรมผผผู้ถสอหรผู้น
ในสถานการณฑ์แพรญ่ระบาดของไวรษัสโคโรนา (COVID-19)

เรทยน ทท่านผผผู้ถถือหตุผู้น บรอิษฉัท สยามภฉัณฑค์กรตุรุ๊ป จสากฉัด (มหาชน) 

ดผู้วยคณะกรรมการบรอิษฉัท สยามภฉัณฑค์กรตุรุ๊ป จสากฉัด (มหาชน) ("บรอิษฉัทฯ") ไดผู้มทมตอิกสาหนด
วฉันประชตุมสามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้น ครฉัตั้งททที่ 1/2564 ในวฉันททที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ หผู้อง
ราชดสาเนอิน โรงแรมรอยฉัลปรอินซค์เซส  269 ถนนหลานหลวง กรตุงเทพฯ โทรศฉัพทค์ (662) 0-2281-
3088 

เนถืที่องจากประเทศไทยยฉังคงอยผท่ในสถานการณค์การแพรท่ระบาดโรคตอิดเชถืตั้อไวรฉัส COVID-19  
บรอิษฉัทฯ จจึงไดผู้กสาหนดแนวปฏอิบฉัตอิในการเขผู้ารท่วมประชตุมของผผผู้ถถือหตุผู้นใหผู้ถผกตผู้องตามกฎระเบทยบอยท่าง
เครท่งครฉัด ดฉังนทตั้

1. บรอิษฉัทฯ ขอสนฉับสนตุนใหผู้ผผผู้ถถือหตุผู้นพอิจารณามอบฉฉันทะใหผู้กรรมการออิสระ แทนการเขผู้ารท่วม
ประชตุมดผู้วยตนเอง

2. ผผผู้ถถือหตุผู้นหรถือผผผู้รฉับมอบฉฉันทะททที่มทอาการอยท่างใดอยท่างหนจึที่งของโรคระบบทางเดอินหายใจ 
โปรดงดการเขผู้ารท่วมประชตุมเพถืที่อลดการแพรท่กระจายของเชถืตั้อโรคในระบบทางเดอินหายใจ

3. ผผผู้ถถือหตุผู้นหรถือผผผู้รฉับมอบฉฉันทะททที่เดอินทางไปพถืตั้นททที่เสทที่ยงททที่มทการระบาดของโรค COVID-19 
และยฉังไมท่ครบระยะสฉังเกตอาการกท่อนวฉันททที่ 12 เมษายน 2564 (14 วฉัน กท่อนวฉันประชตุมสามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้น 
ครฉัตั้งททที่ 1/2564) โปรดงดการเขผู้ารท่วมประชตุม

4. บรอิษฉัทฯ จฉัดใหผู้มทการคฉัดกรองผผผู้ถถือหตุผู้นหรถือผผผู้รฉับมอบฉฉันทะ ททที่ประสงคค์เขผู้ารท่วมประชตุมสามฉัญ
ผผผู้ถถือหตุผู้น ครฉัตั้งททที่ 1/2564 โดยไดผู้รฉับการตรวจวฉัดอตุณหภผมอิ กรณทททที่ทท่านใดมทไขผู้หรถือมทอาการผอิดปกตอิอถืที่น
ใด บรอิษฉัทฯ ขอความกรตุณาใหผู้ผผผู้ถถือหตุผู้นหรถือผผผู้รฉับมอบฉฉันทะ โปรดงดเขผู้ารท่วมประชตุม

5. ผผผู้ถถือหตุผู้นหรถือผผผู้รฉับมอบฉฉันทะควรปฏอิบฉัตอิตนเองตามหลฉักสตุขอนามฉัย เชท่น การสวมใสท่
หนผู้ากากอนามฉัยตลอดเวลาการประชตุม ลผู้างมถือบท่อยๆ ดผู้วยนสตั้าและสบผท่ หรถือแอลกอฮอลค์เจล ททที่บรอิการ
ไวผู้ตามจตุดตท่าง ๆ

6. การจฉัตหผู้องประชตุม จะมทการจฉัดเกผู้าอทตั้ของผผผู้เขผู้ารท่วมประชตุมเวผู้นระยะหท่างประมาณ 1 เมตร 
เพถืที่อใหผู้เปว็นไปตาม
มาตรการปผู้องกฉันการตอิดเชถืตั้อและสรผู้างความมฉัที่นใจใหผู้ผผผู้เขผู้ารท่วมประชตุม

จจึงเรทยนมาเพถืที่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนฉับถถือ

นายอดอิศร โรจตระการ
กรรมการผผผู้จฉัดการ
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บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
สสานฉักงาน อาคารสยามภฉัณฑค์ 488 ถนนนครสวรรคค์ แขวงสทที่แยกมหานาค เขตดตุส อิต กรตุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 คผท่สาย) แฟว็กซค์ (662) 0-2280-0690,0-2280-6309,0-2282-7918

หนษังสสอเชริญประชรม
              

วฉันททที่ 8 เมษายน 2564
เรถืที่อง ขอเชอิญประชตุมใหญท่สามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้นประจสาปท 2564
เรทยน ทท่านผผผู้ถถือหตุผู้น

สอิที่งททที่สท่งมาดผู้วย : เอกสารอยผท่ในรผปแบบรหฉัสคอิวอารค์ (QR Code) ดฉังตท่อไปนทตั้
1. รายงานการประชตุมสามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้นครฉัตั้งททที่ 1/2563 แนบในวาระททที่ 1
2. ขผู้อมผลประกอบการประชตุมวาระททที่ 2 – 7
3. กฎเกณฑค์และวอิธทการในการเขผู้ารท่วมประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้น
4. รายชถืที่อและประวฉัตอิกรรมการออิสระทฉัตั้ง 4 ทท่าน
5. แผนททที่แสดงททที่ตฉัตั้งสถานททที่จฉัดประชตุม
6. หนฉังสถือมอบฉฉันทะ (แบบ ข.)
7. แบบฟอรค์มขอรฉับหนฉังสถือรายงานประจสาปทและการสท่งคสาถามลท่วงหนผู้า
8. รายงานประจสาปท 2563 พรผู้อมงบการเงอินตรวจสอบแลผู้วสสาหรฉับปท 2563

ดผู้วยคณะกรรมการบรอิษฉัท มทมตอิใหผู้จฉัดประชตุมใหญท่สามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้นประจสาปท2564 ในวฉันททที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. ณ
หผู้องราชดสาเนอิน โรงแรมรอยฉัลปรอินซค์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรตุงเทพฯ ตามระเบทยบวาระการประชตุม ดฉังตท่อไปนทตั้

วาระททที่ 1  พอิจารณารฉับรองรายงานการประชตุมสามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้น ครฉัตั้งททที่ 1/2563
  ความเหว็นคณะกรรมการ ททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นสมควรรฉับรองรายงานการประชตุมดฉังกลท่าว

          วาระททที่ 2  พอิจารณารฉับทราบรายงานของคณะกรรมการเกทที่ยวกฉับผลการดสาเนอินงานประจสาปท 2563
  ความเหว็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดสาเนอินงานงวดปท2563 ใหผู้ททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นรฉับทราบ

          วาระททที่ 3  พอิจารณาอนตุมฉัตอิงบแสดงฐานะการเงอินและงบกสาไรขาดทตุนเบว็ดเสรว็จสสาหรฉับปท สอิตั้นสตุดวฉันททที่ 31 ธฉันวาคม 2563
  ความเหว็นคณะกรรมการ เสนอททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นอนตุมฉัตอิงบแสดงฐานะการเงอินและงบกสาไรขาดทตุนเบว็ดเสรว็จ สสาหรฉับ

     ปทสอิตั้นสตุด วฉันททที่ 31 ธฉันวาคม 2563
          วาระททที่ 4  พอิจารณาอนตุมฉัตอิการจท่ายเงอินปฉันผลสสาหรฉับผลการดสาเนอินงานประจสาปท 2563

  ความเหว็นคณะกรรมการ เหว็นควรเสนอททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นอนตุมฉัตอิจท่ายเงอินปฉันผลจากผลการดสาเนอินงานปท 2563
                        ในอฉัตราหตุผู้นละ 0.45 บาทจากกสาไรสะสมซจึที่งเสทยภาษทในอฉัตรารผู้อยละ 20 โดยจท่ายในวฉันททที่ 24 พฤษภาคม 2564
          วาระททที่ 5  พอิจารณาแตท่งตฉัตั้งผผผู้สอบบฉัญชท และกสาหนดคท่าตอบแทนประจสาปท 2564

  ความเหว็นคณะกรรมการ เหว็นสมควรเสนอททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นแตท่งตฉัตั้ง นางสาวฐอิตอิมา พงศค์ไชยยง ผผผู้สอบบฉัญชท
          เลขทะเบทยน 10728 หรถือ นางสาวพรทอิพยค์ รอิมดตุส อิต ผผผู้สอบบฉัญชทเลขทะเบทยน 5565 หรถือ นายบฉัณฑอิต ตฉัตั้ง
          ภากรณค์ ผผผู้สอบบฉัญชทเลขทะเบทยน 8509 แหท่ง บรอิษฉัท เค.พท.เอว็ม.จท. ภผมอิไชยสอบบฉัญชท จสากฉัด เปว็นผผผู้สอบบฉัญชท

          วาระททที่ 6  พอิจารณาเลถือกตฉัตั้งกรรมการแทนกรรมการททที่ออกตามวาระ
  ความเหว็นคณะกรรมการ ใหผู้เสนอททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นเลถือกตฉัตั้งกรรมการกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งใหมท่ 3 ทท่านคถือ 

             นางอรศรท ทอิพยบตุญอง , นายไพบผลยค์ จอิตตอิวาณอิชยค์ และนางสาวปรางศอิรอิ ทอิพยบตุญทอง
          วาระททที่ 7  พอิจารณากสาหนดคท่าตอบแทนกรรมการบรอิษฉัทประจสาปท 2564

  ความเหว็นคณะกรรมการ เหว็นควรเสนอททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นอนตุมฉัตอิคท่าตอบแทนกรรมการเปว็นวงเงอินงบประมาณ 
  4,500,000 บาทเทท่าปทททที่ผท่านมา

วาระททที่ 8  พอิจารณาเรถืที่องอถืที่น ๆ (ถผู้ามท)

     ทฉัตั้งนทตั้บรอิษฉัทกสาหนดใหผู้วฉันททที่ 29 มทนาคม 2564 เปว็นวฉันกสาหนดรายชถืที่อผผผู้ถถือหตุผู้น (Record Date) ททที่มทส อิทธอิเขผู้ารท่วมประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้น
และรฉับเงอินปฉันผล (ทฉัตั้งนทตั้ส อิทธอิในการรฉับเงอินปฉันผลดฉังกลท่าวยฉังมทความไมท่แนท่นอนเนถืที่องจากตผู้องรอการอนตุมฉัตอิจากททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นกท่อน)

จจึงขอเรทยนเชอิญทท่านผผผู้ถถือหตุผู้นเขผู้ารท่วมประชตุมตาม วฉัน เวลา และสถานททที่ ดฉังกลท่าวขผู้างตผู้น และปฏอิบฉัตอิตามกฎเกณฑค์ในการเขผู้า
รท่วมประชตุม และการสท่งคสาถามลท่วงหนผู้า ตามขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัทดฉังแนบมาขผู้างทผู้ายนทตั้
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Invitation AGM

April 8, 2021.

Subject : Invitation to 2021 Annual General Shareholders’ Meeting
To        : Shareholders

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

       The Board of  Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2021 shall be held at 10:30 a.m. on April
27,  2021 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 1/2020 the Ordinary general meeting of shareholders.
                         Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2020. 
           Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the

      year 2020.
                            Board Resolution : The Board's report for the year 2020 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, 2020. 
                           Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of 
                            comprehensive income  for the year ended December 31, 2020 .
        Agenda 4 : To consider and approve the Dividend payments.
                           Board Resolution : Recommend at the AGM that the annual dividend payment for the fiscal year
                           2020 will be Baht 0.45 per share from cumulative profit subject to 20% corporate income 
                            tax. The dividend will be payable on May 24, 2021.
          Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2021.
                           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 2021.  

         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 : Mrs.Orasri Thiphayaboonthong , Mr.Paiboon Jittivanich and Miss Prangsiri      
                 Thiphayaboonthong

          Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2021.
                            Board Resolution : Recommend at the AGM to consider and approve The Board of  Directors' 

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

  
          

The Record Date will be on March 29, 2021  in order to identify the shareholders of record who are entitled
to notification of AGM and to receive dividend (the right to receive dividend is uncertain as it has not yet been
approved by Shareholders).

         All shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the date, time and place aforementioned and
SPG invites you to propose in advance any questions concerning the above agenda items.   
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วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2564
 

รายงานการประชรมใหญญ่สามษัญผผผู้ถสอหรผู้น
ครษัรั้งทปีที่ 1/2563

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

วฉัน เวลา และสถานททที่ วฉันททที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ หผู้องราชดสาเนอิน โรงแรมรอยฉัลปรอินซค์เซส 269 ถนนหลานหลวง
เขตปผู้อมปราบ กรตุงเทพฯ

กรรมการ ผผผู้บรอิหาร ผผผู้สอบบฉัญชท และผผผู้สฉังเกตการณค์ฯ ททที่เขผู้ารท่วมประชตุม   :
1 คตุณอดอิศร โรจตระการ กรรมการบรอิหาร

กรรมการผผผู้จฉัดการ
ทสาหนผู้าททที่เปว็นประธานททที่ประชตุม

2 คตุณอรศรท ทอิพยบตุญทอง กรรมการบรอิหาร
ผผผู้บรอิหารสผงสตุดดผู้านบฉัญชทและการเงอิน

3 คตุณไพบผลยค์ จอิตตอิวาณอิชยค์ กรรมการบรอิหาร
4 คตุณดตุษฎท โรจตระการ กรรมการบรอิหาร
5 คตุณปรางศอิรอิ ทอิพยบตุญทอง กรรมการบรอิหาร
6 คตุณอสาพล โหตระกอิตยค์ กรรมการออิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7 คตุณไพรอินทรค์ วงษค์วฉันทนทยค์ กรรมการออิสระ 
8 คตุณสมอิต หรรษา กรรมการออิสระ
9 คตุณชฉัยวฉัฒนค์ ดสารงคค์มงคลกตุล กรรมการออิสระ

ประธานคณะกรรมการบรอิหารความเสทที่ยง
10 คตุณฐอิตอิมา พงศค์ไชยยง ผผผู้สอบบฉัญชท
11 คตุณบสารตุง ชท่วยพนฉัง ททที่ปรจึกษากฎหมาย

ผผผู้สฉังเกตการณค์และตรวจสอบการนฉับคะแนนเสทยง
      กรรมการเขผู้ารท่วมประชตุม 9 ทท่าน คอิดเปว็นรผู้อยละ 90 ของคณะกรรมการรวม 10 ทท่าน

ประธานฯแถลงจสานวนผผผู้ถถือหตุผู้นททที่มาประชตุม   : 
     ผผผู้ถถือหตุผู้นททที่มาประชตุมดผู้วยตนเอง 20 ราย จสานวนหตุผู้น 25,012,160 หตุผู้น และโดยการรฉับมอบฉฉันทะ 18 ราย จสานวนหตุผู้น 315,398,890
หตุผู้น รวมทฉัตั้งสอิตั้น 38 ราย รวมเปว็นจสานวนหตุผู้นทฉัตั้งหมด 340,411,050 หตุผู้นคอิดเปว็นรผู้อยละ 98.67 ของจสานวนหตุผู้นทฉัตั้งหมดททที่จดทะเบทยนเรทยก
ชสาระแลผู้ว 345,000,000 หตุผู้น 
      จจึงถถือวท่าครบองคค์ประชตุม คถือ จสานวนคนมากกวท่า 25 คนและถถือหตุผู้นรวมกฉันมากกวท่า 60% ตามขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัท

ประธานฯแนะนสาการใช ผู้บฉัตรลงคะแนนเสทยง   :
     ทท่านผผผู้ถถือหตุผู้นททที่มาดผู้วยตฉัวเอง หรถือทท่านผผผู้รฉับมอบฉฉันทะมาแทนผผผู้ถถือหตุผู้น บรอิษฉัทจะปฏอิบฉัตอิเหมถือนกฉัน คถือ 

- หตุผู้นหนจึที่งหตุผู้น มทเสทยง หนจึที่งคะแนนเสทยง
- เมถืที่อสอิตั้นสตุดวาระททที่เสนอพอิจารณา จะขอเรทยกเกว็บบฉัตรออกเสทยงเฉพาะททที่ “ไมท่เหว็นดผู้วย” และ “งดออกเสทยง” สสาหรฉับบฉัตรททที่ออก

เสทยง “เหว็นดผู้วย” จะไมท่เรทยกเกว็บ โดยใหผู้ถถือวท่า คะแนนเสทยงททที่เหลถือตามจสานวนหตุผู้นททที่มาประชตุมทฉัตั้งหมด หฉักดผู้วย คะแนนเสทยงททที่ “ไมท่เหว็น
ดผู้วย งดออกเสทยง และบฉัตรเสทย” สตุทธอิเปว็นการออกเสทยง “เหว็นดผู้วย” ดฉังนฉัตั้นหากทท่านผผผู้ถถือหตุผู้นไมท่สท่งบฉัตรออกเสทยงใหผู้เจผู้าหนผู้าททที่ททที่เกว็บบฉัตร
ในแตท่ละวาระจะถถือวท่าเปว็นการออกเสทยง “เหว็นดผู้วย”

- การอนตุมฉัตอิแตท่ละวาระ จะถถือตามเสทยงขผู้างมาก คถือ มากกวท่าครจึที่งหนจึที่งของจสานวนหตุผู้นของผผผู้เขผู้ารท่วมประชตุมและมทส อิทธอิออกเสทยง 

ประธานฯดสาเนอินการประชตุมแตท่ละวาระ เปว็นดฉังตท่อไปนทตั้

วาระทปีที่   1  พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่ 1/2562
     ประธานฯแถลง : จากรายงานการประชตุมสามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้นครฉัตั้งททที่ 1/2562 ซจึที่งประชตุมเมถืที่อวฉันททที่ 22 เมษายน 2562 ตามททที่ไดผู้แนบไปใน
หนฉังสถือเชอิญประชตุมแลผู้วนฉัตั้น มททท่านผผผู้ใดมทขผู้อสงสฉัยหรถือตผู้องการเปลทที่ยนแปลงอยท่างใดหรถือไมท่ และขอใหผู้ททที่ประชตุมพอิจารณารฉับรองโดย
การออกเสทยงลงคะแนน

     มตอิททที่ประชตุม : รฉับรองรายงานการประชตุมสามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้นของบรอิษฉัท ครฉัตั้งททที่1/2562
คะแนนเหว็นดผู้วย คะแนนไมท่เหว็นดผู้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบฉัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่   2  พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปปี 2562
     เลขานตุการบรอิษฉัทแถลง : ผลการดสาเนอินงานประจสาปท 2562 ไดผู้ผท่านการเหว็นชอบของคณะกรรมการบรอิษฉัท ตามรายละเอทยดใน
รายงานประจสาปท 2562 และในหนฉังสถือเชอิญประชตุม ททที่ไดผู้จฉัดสท่งใหผู้ทตุกทท่านลท่วงหนผู้าแลผู้วนฉัตั้น ไดผู้แสดงคสาอธอิบายและการวอิเคราะหค์ของ
ฝท่ายจฉัดการจากตฉัวเลขในงบการเงอินเปรทยบเททยบกฉับปทททที่ผท่านมา รวมถจึงการรายงานความคถืบหนผู้าเกทที่ยวกฉับการตท่อตผู้านการทตุจรอิตไวผู้
ดผู้วย  สรตุปเปว็นดฉังนทตั้              
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วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2564   (ตท่อ)                          
 
•      2.1  กจาไรจากการดจาเนรินงานในปปี  2562      ทปีที่ผญ่านมา      หนท่วย : ลผู้านบาท

งบการเงรินรวม 2562 2561 +เพริที่ม -ลด %

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

หฉัก ตผู้นทตุนขาย -2,150.91 -2,346.39 195.47 -8.33%

กจาไรขษัรั้นตผู้น 860.44 909.79 -49.36 -5.43%

อษัตรากจาไรขษัรั้นตผู้น 28.57% 27.94% 0.63%

บวก รายไดผู้จากการลงทตุน 33.22 21.84 11.38 52.11%

      กสาไรจากการขายทรฉัพยค์ส อิน คท่าเชท่า อถืที่นๆ 7.09 9.67 -2.58

      กสาไรจากอฉัตราแลกเปลทที่ยนเงอินตรา 9.33 1.40 7.93

หฉัก  คท่าใช ผู้จท่ายขายบรอิหาร -461.62 -467.44 5.82 -1.25%

หฉัก   สสารองสอินคผู้าดผู้อยคท่า และอถืที่นๆ -2.57 -1.18 -1.39

กจาไรกญ่อนรายการพริเศษ 445.88 474.08 -28.19 -5.95%

อษัตรากจาไรกญ่อนรายการพริเศษ 14.81% 14.56% 0.25%

หฉัก รายการพอิเศษททที่เรอิที่มเกอิดในปท 2562

     รายไดผู้รอรฉับรผผู้ตามมาตรฐาน TFRS15 -32.80 0.00 -32.80

     ปรฉับเพอิที่มสสารองผลประโยชนค์พนฉักงาน -19.16 0.00 -19.16

     บฉันทจึกสอินทรฉัพยค์ถาวรดผู้อยคท่า -8.45 0.00 -8.45

รวมรายการพริเศษปปี2562 -60.41 0.00 -60.41

กจาไรกญ่อนภาษปีไมญ่รวมกจาไรเบบ็ดเสรบ็จอสที่น 385.47 474.08 -88.60 -18.69%

หฉัก ภาษทเงอินไดผู้ -78.78 -94.72 15.94 -16.83%

หฉัก กสาไรสท่วนไดผู้เสทยททที่ไมท่มทอสานาจควบคตุม -0.17 -0.22 0.05

กจาไรของผผผู้ถสอหรผู้นของบรริษษัท 306.52 379.14 -72.62 -19.15%

กจาไร บาทตญ่อหรผู้น 0.89 1.10 -0.21 -19.15%

งบการเงรินรวม 2562 2561 +เพริที่ม -ลด %

สอินทรฉัพยค์รวม 5,502.25 5,444.69 57.56 1.06%

หนทตั้ส อินรวม 377.06 386.67 -9.61 -2.49%

สท่วนของผผผู้ถถือหตุผู้น 5,093.04 5,026.02 67.02 1.33%

มผลคท่าตามบฉัญชท (บาทตท่อหตุผู้น) 14.76 14.57 0.19 1.33%

     2.2 รายงานความคสบหนผู้าเกปีที่ยวกษับนโยบายเกปีที่ยวกษับการตญ่อตผู้านทรจรริตคอรษัปช ษัที่น
บรอิษฉัทฯไดผู้ทบทวนนโยบายและไดผู้เผยแพรท่นโยบายการตท่อตผู้านทตุจรอิตคอรค์รฉัปชฉัที่นไวผู้แลผู้วในรายงานประจสาปทหนผู้าททที่ 39 และบน

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

คจาถามจากทญ่านผผผู้ถสอหรผู้น
     1. คสาถามจากผผผู้ถถือหตุผู้น จากในรายงานประจสาปทของบรอิษฉัทฯมทสฉัดสท่วนขายผลอิตภฉัณฑค์ นสตั้ามฉัน:จาระบท:แบตเตอรทที่ = 50:32:18 
บรอิษฉัทฯจะยฉังคงรฉักษาอฉัตราอยผท่ในระดฉับนทตั้หรถือจะเปลทที่ยนแปลงไปในทอิศทางใดอยท่างไร 
        คสาตอบจากคณะกรรมการ คาดวท่าสอินคผู้าแบตเตอรทที่จะมทสฉัดสท่วนลดลงจากการมทตลาดรถยนตค์ไฟฟผู้ามาทดแทน ตลาดแบตฯของ 
บรอิษฉัทฯเนผู้นตลาดพรทเมทยมมทราคาแพง สท่วนสอินคผู้านสตั้ามฉันและจาระบทคาดวท่าจะทรงตฉัวหรถือเพอิที่มขจึตั้น เพราะในระยะเวลา 4-5 ปทขผู้างหนผู้า
อฉัตราการใช ผู้นสตั้ามฉันหลท่อลถืที่นจะยฉังไมท่ลดปรอิมาณใช ผู้ลง แมผู้รถไฟฟผู้าจะกผู้าวเขผู้ามาแตท่กผู้อคงใช ผู้เวลาททที่ผผผู้บรอิโภคจะเปลทที่ยนไปใช ผู้  อทกทฉัตั้ง
บรอิษฉัทฯยฉังมทชท่องทางการขยายตลาดไปใช ผู้ในรถททที่เกทที่ยวกฉับภาคอตุตสาหกรรมเพอิที่มเตอิมดผู้วย

     2. คสาถามจากผผผู้ถถือหตุผู้น โครงการธตุรกอิจโลจอิสตอิกสค์ มทความคถืบหนผู้าอยท่างไร 
        คสาตอบจากคณะกรรมการ เปว็นโครงการบนททที่ดอินจฉังหวฉัดสมตุทรปราการซจึที่งตอนนทตั้อยผท่ระหวท่างทสาเรถืที่องขออนตุญาตทางราชการในการ
สรผู้างแทผู้งคค์เกว็บนสตั้ามฉัน 
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วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2564   (ตท่อ)                          
 
     3. คสาถามจากผผผู้ถถือหตุผู้น รายไดผู้จากการลงทตุน 33 ลผู้านบาทไปลงทตุนอยท่างไรบผู้าง
         คสาตอบจากคณะกรรมการ เปว็นการฝากเงอินกฉับธนาคารออมสอินและลงทตุนในพฉันธบฉัตรรฉัฐบาล ไมท่มทความเสทที่ยงแตท่อยท่างใด ไมท่มท
ผลขาดทตุน แตท่ผลตอบแทนจะไมท่สผงมาก
      
    มตอิททที่ประชตุม : รฉับทราบรายงานของคณะกรรมการเกทที่ยวกฉับผลการดสาเนอินงานของบรอิษฉัทประจสาปท 2562

วาระทปีที่   3  พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จสจาหรษับปปี ส ริรั้นสรดวษันทปีที่ 31 ธษันวาคม 2562
     เลขานตุการบรอิษฉัทแถลง : งบการเงอินของบรอิษฉัทมทผผผู้สอบบฉัญชทรฉับอนตุญาตใหผู้ความเหว็นในรายงานแบบ ไมท่มทเงถืที่อนไข และไดผู้ผท่านการ
รฉับรองจากททที่ประชตุมคณะกรรมการตรวจสอบแลผู้วเมถืที่อวฉันททที่ 17 กตุมภาพฉันธค์ 2563 คณะกรรมการบรอิษฉัทพอิจารณาแลผู้วเหว็นวท่างบการเงอิน
ประจสาปท 2562 ดฉังกลท่าวไดผู้แสดงฐานะการเงอินและผลการดสาเนอินงานททที่ถผกตผู้องครบถผู้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงอิน รวมถจึง
แนวปฏอิบฉัตอิทางการบฉัญชทททที่ประกาศใช ผู้โดยสภาวอิชาชทพบฉัญชทฯ กฎระเบทยบและประกาศคณะกรรมการกสากฉับหลฉักทรฉัพยค์และ
ตลาดหลฉักทรฉัพยค์ททที่เกทที่ยวขผู้อง
     จจึงขอเสนอใหผู้ททที่ประชตุมพอิจารณาอนตุมฉัตอิงบแสดงฐานะการเงอินและงบกสาไรขาดทตุนเบว็ดเสรว็จของบรอิษฉัทสสาหรฉับปท สอิตั้นสตุด 31 ธฉันวาคม
2562
คจาถามจากทญ่านผผผู้ถสอหรผู้น
     1. คสาถามจากผผผู้ถถือหตุผู้น ในงบดตุลบรอิษฉัทฯมททรฉัพยค์ส อินททที่ดอิน 80 แปลงราคาทตุน 3 ลผู้านกวท่าบาท สท่วนราคาประเมอิน 900 ลผู้านกวท่าบาท 
บรอิษฉัทจะใช ผู้ทสาประโยชนค์อะไร
        คสาตอบจากคณะกรรมการ บรอิษฉัทฯรอใหผู้ราคาสผงขจึตั้นกวท่านทตั้จจึงจะขาย เพราะเนถืที่องจากบรอิษฉัทมทสภาพคลท่องสผงจจึงขอเกว็บไวผู้เปว็น
ทรฉัพยค์สอินททที่ดอิน ไมท่ไดผู้คอิดทสากอิจการอถืที่นใด ททที่ดอินดฉังกลท่าวตฉัตั้งอยผท่ททที่ถนนพฉัฒนาการ จฉังหวฉัดกรตุงเทพฯ ปฉัจจตุบฉันมทรายไดผู้จากการใหผู้เช ท่าเพถืที่อ
ไมท่ใหผู้เปว็นททที่รกรผู้าง และบางสท่วนใหผู้สถานทตสารวจคลองตฉันเชท่าเพถืที่อใช ผู้เปว็นพถืตั้นททที่จอดรถ 
     2. คสาถามจากผผผู้ถถือหตุผู้น จากสถานะการณค์โควอิด-19 บรอิษฉัทไดผู้รฉับผลกระทบอยท่างไร และบรอิหารจฉัดการอยท่างไร ทฉัตั้งในปฉัจจตุบฉันและ
อนาคต 
         คสาตอบจากคณะกรรมการ มทการกสาหนดใหผู้รฉักษาระยะหท่างในการนฉัที่งทสางาน ไมท่ไดผู้ work from home เพราะเปว็นโรงงาน
อตุตสาหกรรมและบรอิษฉัทเทรดดอิตั้ง ตผู้องทสาการผลอิตใหผู้เตว็มททที่และตผู้องตอิดตท่อโดยตรงกฉับลผกคผู้า สสาหรฉับยอดขายไดผู้รฉับผลกระทบลดลง
ประมาณ 20%  จะมทแตท่บรอิษฉัทสยามแบตฯ ททที่มทยอดขายแบตฯลดลง จจึงใหผู้พนฉักงานออกจากงานรวม 35 คนโดยบรอิษฉัทฯจท่ายเงอิน
ชดเชยตามกฎหมาย

     มตอิททที่ประชตุม : อนตุมฉัตอิงบแสดงฐานะการเงอินและงบกสาไรขาดทตุนเบว็ดเสรว็จประจสาปทส อิตั้นสตุดวฉันททที่ 31 ธฉันวาคม 2562
คะแนนเหว็นดผู้วย คะแนนไมท่เหว็นดผู้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบฉัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่   4  พริจารณาอนรมษัตริการงดจญ่ายเงรินปษันผลเพริที่มเตริมสจาหรษับผลประกอบการปปี 2562 และรษับทราบการจญ่ายเงรินปษันผล
               ระหวญ่างกาลปปี 2562
     กรรมการอรศรทแถลง : เนถืที่องจากผลของสถานะการณค์โควอิด-19 คณะกรรมการจจึงอนตุมฉัตอิใหผู้มทการจท่ายเงอินปฉันผลระหวท่างกาลสสาหรฉับ
ปท2562 แทน และแมผู้วท่าบรอิษฉัทฯจะมทกสาไรตท่อหตุผู้นลดลงเปว็น 0.89 บาทตท่อหตุผู้นแตท่เนถืที่องจากบรอิษฉัทฯมทกสาไรสะสมคงเหลถือสผง จจึงรฉักษา
ระดฉับการจท่ายเงอินปฉันผลใหผู้เททยบเทท่าททที่ผท่านมาคถือ 0.70 บาทตท่อหตุผู้น และจท่ายใหผู้ทท่านผผผู้ถถือหตุผู้นแลผู้วเมถืที่อวฉันททที่ 30 เมษายน 2563 จจึงขอ
อนตุมฉัตอิททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นงดจท่ายเงอินปฉันผลเพอิที่มเตอิม บรอิษฉัทฯมทประวฉัตอิผลการดสาเนอินงานและการจท่ายเงอินปฉันผลททที่ผท่านมา ดฉังนทตั้

การดสาเนอินงาน
งวดปท

กสาไรสท่วนของผผผู้ถถือหตุผู้น
(บาท)

กสาไร
(บาท/หตุผู้น)

เงอินปฉันผลจท่าย
(บาท/หตุผู้น)

คอิดเปว็น
%

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 จท่ายเงอินปฉันผลระหวท่างกาล

0.70
78.65%

     
คจาถามจากทญ่านผผผู้ถสอหรผู้น
     คสาถามจากผผผู้ถถือหตุผู้น กสาไรตท่อหตุผู้นแตท่ละปทททที่ลดลงมามทสาเหตตุจากอะไรอยากใหผู้วอิเคราะหค์ใหผู้ทราบ
     คสาตอบจากคณะกรรมการ สสาหรฉับปท2562 มาตรฐานการรายงานเขผู้มงวดขจึตั้นทสาใหผู้มทตฉัตั้งรายการพอิเศษสสารองคท่าใช ผู้จท่ายเพอิที่มขจึตั้นกสาไร
ตท่อหตุผู้นจจึงลดลงมากกวท่าปกตอิ  สท่วนปท2561 ราคาตผู้นทตุนนสตั้ามฉันสผงขจึตั้นมาก ประกอบกฉับ GDP ของประเทศไทยไมท่ดทอยท่างตท่อเนถืที่อง โดย
เฉพาะในปท2562 บรอิษฉัทฯมทยอดขายนสตั้ามฉันหลท่อลถืที่นลดลง เพราะการขนสท่งภายในประเทศขจึตั้นกฉับภาคเกษตรกรรมเปว็นหลฉักซ จึที่งไดผู้รฉับผล
กระทบทางเศรษฐกอิจทสาใหผู้การเพาะปลผกไมท่ดท (บรอิษฉัทฯขายนสตั้ามฉันหลท่อลถืที่นประเภทดทเซลเปว็นหลฉักลผกคผู้าสท่วนใหญท่จจึงเปว็นกลตุท่มทางการ
เกษตร)

     มตอิททที่ประชตุม : อนตุมฉัตอิจท่ายเงอินปฉันผลสสาหรฉับผลการดสาเนอินงานประจสาปท 2562 ตามททที่คณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหว็นดผู้วย คะแนนไมท่เหว็นดผู้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบฉัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
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วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2564   (ตท่อ)                          

วาระทปีที่   5  พริจารณาแตญ่งตษัรั้งผผผู้สอบบษัญชปี และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปปี 2563
     ประธานฯแถลง : โดยมอบใหผู้คตุณอสาพล โหตระกอิตยค์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปว็นผผผู้ช ทตั้แจง
     กรรมการอสาพลแถลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรอิษฉัทพอิจารณาแลผู้วเหว็นสมควรนสาเสนอแตท่งตฉัตั้ง บรอิษฉัท เคพทเอว็ม
จท ภผมอิไชยสอบบฉัญชท จสากฉัด โดย นางสาวฐอิตอิมา พงศค์ไชยยง ผผผู้สอบบฉัญชทเลขทะเบทยน 10728 หรถือ นางสาวพรทอิพยค์ รอิมดตุส อิต ผผผู้สอบ
บฉัญชทเลขทะเบทยน 5565 หรถือ นายบฉัณฑอิต ตฉัตั้งภากรณค์ ผผผู้สอบบฉัญชทเลขทะเบทยน 8509 เปว็นผผผู้สอบบฉัญชทใหผู้บรอิษฉัท และ บรอิษฉัทยท่อย
     ทฉัตั้งนทตั้เพราะ : ผผผู้สอบบฉัญชท คตุณฐอิตอิมา พงศค์ไชยยง ไดผู้ตรวจสอบบฉัญชทกลตุท่มบรอิษฉัทมาแลผู้ว 1 ปท ทท่านไดผู้ตรวจสอบพรผู้อมใหผู้ขผู้อแนะนสา 
ขผู้อปรฉับปรตุง และแนะนสาใหผู้คณะกรรมการไดผู้เขผู้าอบรมสฉัมมนาความรผผู้ใหมท่ๆททที่เกทที่ยวขผู้องกฉับบรอิษฉัทฯอยท่างสมสที่าเสมอ อทกทฉัตั้งทท่านผผผู้สอบ
บฉัญชทไมท่ไดผู้มทความสฉัมพฉันธค์หรถือมทสท่วนไดผู้เสทยใดๆกฉับบรอิษฉัท บรอิษฉัทยท่อย ผผผู้บรอิหาร ผผผู้ถถือหตุผู้นรายใหญท่ หรถือผผผู้เกทที่ยวขผู้องกฉับบตุคคลดฉังกลท่าวแตท่
อยท่างใด สสาหรฉับประวฉัตอิการศจึกษาและประสบการณค์การทสางานของทท่านไดผู้แสดงไวผู้ในหนฉังสถือเชอิญประชตุมแลผู้ว  สท่วนคท่าตอบแทนคท่า
สอบบฉัญชท พอิจารณาจากขผู้อมผล 3 ปทททที่ผท่านมา เปว็นดฉังนทตั้

ปท งบเฉพาะบรอิษฉัท งบการเงอินรวม คท่าตอบแทนอถืที่น

2560 929,500 2,082,500 ไมท่มท

2561 1,049,500 2,222,500 ไมท่มท

2562 1,086,500 2,289,500 ไมท่มท

2563 ขออนตุมฉัตอิเทท่าปท 2562 1,086,500 2,289,500 ไมท่มท
     จจึงขอเสนอใหผู้ททที่ประชตุมพอิจารณาอนตุมฉัตอิการแตท่งตฉัตั้งผผผู้สอบบฉัญชทสสาหรฉับปท2563 และกสาหนดคท่าตอบแทนสสาหรฉับงบการเงอินรวมซจึที่งเปว็น
คท่าสอบบฉัญชทรวมของบรอิษฉัทฯและบรอิษฉัทฯยท่อย เปว็นเงอิน 2,289,500 บาท เทท่าปทททที่ผท่านมา
     มตอิททที่ประชตุม : อนตุมฉัตอิการแตท่งตฉัตั้งผผผู้สอบบฉัญชทของบรอิษฉัทและกสาหนดคท่าตอบแทนสสาหรฉับปท2563 ตามททที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเหว็นดผู้วย คะแนนไมท่เหว็นดผู้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบฉัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่   6  พริจารณาเลสอกตษัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่ออกตามวาระ
     เลขานตุการบรอิษฉัทแถลง : สสาหรฉับปทนทตั้ กรรมการททที่ออกจากตสาแหนท่งตามวาระมท 4 ทท่านคถือ 

1. คตุณอดอิศร โรจตระการ กรรมการ
 2. คตุณสมอิต หรรษา กรรมการออิสระ

3. คตุณชฉัยวฉัฒนค์ ดสารงคค์มงคลกตุล กรรมการออิสระ
 4. คตุณดตุษฏท โรจตระการ กรรมการ  
     สสาหรฉับหลฉักเกณฑค์และวอิธทสรรหากรรมการและสอิทธอิของผผผู้ลงทตุนรายยท่อยในการแตท่งตฉัตั้งกรรมการ พรผู้อมทฉัตั้งนอิยามของกรรมการออิสระ
บรอิษฉัทไดผู้ชทตั้แจงใหผู้ทท่านผผผู้ถถือหตุผู้นทราบลท่วงหนผู้าแลผู้วในหนฉังสถือเชอิญประชตุม
     ททที่ประชตุมคณะกรรมการเหว็นวท่าทท่านทฉัตั้ง 4 มทผลงานททที่ดทในการปฏอิบฉัตอิงานททที่ผท่านมา โดยแตท่ละทท่านมทอายตุ ประวฉัตอิ การศจึกษา การอบรม
การทสางาน จสานวนปทททที่เปว็นกรรมการ การถถือหตุผู้น จสานวนบรอิษฉัทททที่ดสารงตสาแหนท่งกรรมการ และจสานวนครฉัตั้งททที่เขผู้ารท่วมประชตุม ดฉังแสดงใน
หนผู้งสถือเชอิญประชตุมแลผู้วนฉัตั้น   จจึงเสนอททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นแตท่งตฉัตั้งกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งเดอิมอทกวาระหนจึที่ง โดยการเลถือกตฉัตั้งลงคะแนนเปว็น
รายบตุคคล ดฉังนทตั้ 
     6.1 การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง ครณอดริศร โรจตระการ กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ

คะแนนเหว็นดผู้วย คะแนนไมท่เหว็นดผู้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบฉัตรเสทย รวมคะแนน
325,407,470 0 15,003,580 0 340,411,050

95.59% 0.00% 4.41% 0.00% 100.00%
สรตุป คตุณอดอิศร โรจตระการ ไดผู้รฉับการเลถือกตฉัตั้งกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งเดอิมอทกวาระหนจึที่ง
     6.2 การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง ครณสมริต หรรษา กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการอริสระ

คะแนนเหว็นดผู้วย คะแนนไมท่เหว็นดผู้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบฉัตรเสทย รวมคะแนน
340,410,050 1,000 0 0 340,411,050
99.9997% 0.0003% 0.00% 0.00% 100.00%

สรตุป คตุณสมอิต หรรษา ไดผู้รฉับการเลถือกตฉัตั้งกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งเดอิมอทกวาระหนจึที่ง
     6.3 การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง ครณช ษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล  กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการอริสระ

คะแนนเหว็นดผู้วย คะแนนไมท่เหว็นดผู้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบฉัตรเสทย รวมคะแนน
340,410,050 1,000 0 0 340,411,050
99.9997% 0.0003% 0.00% 0.00% 100.00%

สรตุป คตุณชฉัยวฉัฒนค์ ดสารงคค์มงคลกตุล ไดผู้รฉับการเลถือกตฉัตั้งกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งเดอิมอทกวาระหนจึที่ง
     6.4 การพริจารณาเลสอกตษัรั้ง  ครณดรษฎปี โรจตระการ  กลษับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ

คะแนนเหว็นดผู้วย คะแนนไมท่เหว็นดผู้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบฉัตรเสทย รวมคะแนน
325,407,470 0 15,003,580 0 340,411,050

95.59% 0.00% 4.41% 0.00% 100.00%
สรตุป คตุณดตุษฎท โรจตระการ ไดผู้รฉับการเลถือกตฉัตั้งกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งเดอิมอทกวาระหนจึที่ง     
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วาระทปีที่   1    พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้น ครษัรั้งทปีที่   1/2564   (ตท่อ)                          
 
วาระทปีที่   7  พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทประจจาปปี 2563
     เลขานตุการบรอิษฉัทแถลง : บรอิษฉัทมทนโยบายการพอิจารณาคท่าตอบแทนกรรมการ ดฉังแจผู้งใหผู้ทท่านผผผู้ถถือหตุผู้นทราบในหนฉังส ถือเชอิญประชตุม
แลผู้วนฉัตั้น และ สรตุปคท่าตอบแทนกรรมการของบรอิษฉัทททที่ผท่านมาจะเปว็น คท่าเบทตั้ยประชตุม คท่าตอบแทนประจสาปท และคท่าพาหนะ ซ จึที่งในรอบ 3 ปท
มทประวฉัตอิการจท่ายคท่าตอบแทนกรรมการ ดฉังนทตั้

ปท 2560 2561 2562 2563 ขออนตุมฉัตอิ
1. กรรมการบรอิหาร
    วงเงอินททที่อนตุมฉัตอิ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000
    คท่าตอบแทนททที่จท่าย 840,000 810,000 780,000

2. กรรมการออิสระ
    วงเงอินททที่อนตุมฉัตอิ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
    คท่าตอบแทนททที่จท่าย 1,905,000 1,925,000 1,865,000

3. รวมวงเงอินททที่ไดผู้รฉับอนตุมฉัตอิ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000
    รวมคท่าตอบแทนททที่จท่าย 2,745,000 2,735,000 2,645,000

สท่วนคท่าตอบแทนอถืที่นในปทททที่ผท่านมา   ไมท่มท

     คณะกรรมการเหว็นวท่าททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นควรกสาหนดคท่าตอบแทนใหผู้แกท่คณะกรรมการเพถืที่อเปว็นการตอบแทนคณะกรรมการททที่กสากฉับ
ดผแลและบรอิหารกอิจการใหผู้บรอิษฉัทมทความนท่าเช ถืที่อถถือโปรท่งใส ตรวจสอบไดผู้ และนสามาซ จึที่งผลตอบแทนททที่นท่าพจึงพอใจเสมอมา สสาหรฉับปท
2563 จจึงเสนอกสาหนดคท่าตอบแทนกรรมการบรอิหารเปว็นวงเงอิน 1,500,000 บาทและกรรมการออิสระเปว็นวงเงอิน 3,000,000 บาท รวม
เปว็น 4,500,000 บาท เทท่าปทททที่ผท่านมา จะมททท่านผผผู้ถถือหตุผู้นมทคสาถามหรถือคสาแนะนสาเพอิที่มเตอิมหรถือไมท่

     มตอิททที่ประชตุม : อนตุมฉัตอิกสาหนดคท่าตอบแทนกรรมการประจสาปท2563 ตามททที่เสนอ
คะแนนเหว็นดผู้วย คะแนนไมท่เหว็นดผู้วย คะแนนงดออกเสทยง คะแนนบฉัตรเสทย รวมคะแนน
340,411,050 0 0 0 340,411,050

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระทปีที่  8 พริจารณาเรสที่องอสที่นๆ

คจาถามจากทญ่านผผผู้ถสอหรผู้น 
     คสาถามจากผผผู้ถถือหตุผู้น บรอิษฉัทฯ มทบรอิษฉัทยท่อย 3 แหท่ง แตท่ละบรอิษฉัททสากอิจกรรมใดบผู้าง
     คสาตอบจากคณะกรรมการ บรอิษฉัท สยามแบตเตอรทที่ฯ เปว็นโรงงานผลอิตแบตเตอรทที่รถยนตค์ , บรอิษฉัท พรทเมทยลผบรอิแคผู้นทค์ฯ เปว็นโรงงาน
ผลอิตนสตั้ามฉันหลท่อลถืที่นและมทโรงงานผลอิตภาชนะสสาหรฉับบรรจตุเองบางสท่วน และบรอิษฉัท สยามลผบฯ เปว็นโรงงานผลอิตจาระบท  โดยทฉัตั้ง 3 
บรอิษฉัทฯยท่อย มทการขายสอินคผู้าโดยตรงไปตลาดตท่างประเทศดผู้วยตฉัวเอง  สท่วนการขายสสาหรฉับตลาดภายในประเทศจะขายผท่านบรอิษฉัทฯ
แมท่ซจึที่งเปว็นผผผู้แทนจสาหนท่าย โดยบรอิษฉัทฯแมท่มทผผผู้แทนขายเปว็นผผผู้กระจายสอินคผู้าออกสผท่ตลาด
      
     เมถืที่อไมท่มทเรถืที่องอถืที่นใหผู้พอิจารณา ประธานขอปอิดการประชตุมและขอขอบคตุณผผผู้ถถือหตุผู้นททที่สละเวลามารท่วมประชตุม และอนตุมฉัตอิขผู้อเสนอ
ของคณะกรรมการในเรถืที่องตท่างๆ 
 
           ปอิดการประชตุมเวลา 11:30 น.                                                                            
                                                                       
   

 นายอดอิศร โรจตระการ
ประธานททที่ประชตุม
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วาระทปีที่   2    พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปปี   2563

     รายงานของคณะกรรมการเกทที่ยวกฉับผลการดสาเนอินงานประจสาปท 2563 และรายงานขผู้อมผลอถืที่นในรอบปท 2563 นฉัตั้นบรอิษฉัทไดผู้จฉัด
ไวผู้ในรายงานประจสาปท 2563 ซจึที่งจะไดผู้จฉัดสท่งใหผู้ผผผู้ถถือหตุผู้นทตุกทท่านมาพรผู้อมกฉับจดหมายนทตั้ สรตุปสาระสสาคฉัญเพถืที่อทราบ ไดผู้ดฉังนทตั้          
 

งบการเงอินรวม  (ลผู้านบาท)
Consolidated financial statements (million baht)

2563
2020

2562
2019

2561
2018

Current Ratio (times) 12.35 13.44 11.72

Quick Ratio (times) 9.36 9.71 7.30

เงอินปฉันผล (บาทตท่อหตุผู้น)
Dividend per share (Baht per share)

0.45 * 0.70 0.70

อฉัตราเงอินปฉันผลตท่อกสาไร
Dividend Rate

41.64% 78.65% 63.64%

เงอินสด เงอินลงทตุนชฉัที่วคราวและเงอินฝากประจสา
Cash Current investments & Fixed deposit

3,030 2,707 2,217

สอินคผู้าคงเหลถือ
Inventories 

921 997 1,359

ททที่ดอิน อาคารและอตุปกรณค์
Property , plant and equipment

1,579 1,636 1,704

สอินทรฉัพยค์รวม
Total assets

5,750 5,502 5,445

หนทตั้ส อินรวม
Total liabilities

493 377 387

สท่วนของผผผู้ถถือหตุผู้น
Equity attributable to owners of the Company

5,257 5,093 5,026

รายไดผู้จากการขาย
Revenue from sale of goods and rendering of services

2,601 2,977 3,249

รายไดผู้รวม
Total income

2,637 3,031 3,290

ตผู้นทตุนขาย
Cost of sale of goods and rendering of services

1,713 2,151 2,346

กสาไรขฉัตั้นตผู้น
Gross profit margin

888 826 903

อฉัตรากสาไรขฉัตั้นตผู้น
Gross profit margin rate

34.14% 27.75% 27.79%

กสาไรสท่วนททที่เปว็นของผผผู้ถถือหตุผู้นของบรอิษฉัท
Profit for Owners of the Company 

373 306 379

อฉัตรากสาไรสท่วนททที่เปว็นของผผผู้ถถือหตุผู้นของบรอิษฉัท
Profit for Owners of the Company rate

14.34% 10.30% 11.52%

กสาไรสท่วนททที่เปว็นของผผผู้ถถือหตุผู้น (บาทตท่อหตุผู้น)
Basic earning per share (Baht per share)

1.08 0.89 1.10

มผลคท่าตามบฉัญชท (บาทตท่อหตุผู้น)
Book value (Baht per share)

15.14 14.76 14.57

          *รอททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นพอิจารณา
            will consider by AGM.
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วาระทปีที่   2    พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปปี   2563 (ตญ่อ) 

สรตุปงบการเงอินรวม และ งบการเงอินเฉพาะบรอิษฉัท   (  ตรวจสอบแลผู้ว  ) 3   ปทททที่ผท่านมา
แบบยท่อ

หนท่วย   :   พฉันบาท

งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะกริจการ
2563 2562 2561 2563 2562 2561

งบแสดงฐานะการเงริน  

สรินทรษัพยฑ์หมรนเวปียน :
เงอินสด 960,689 884,612 1,056,509 282,996 338,504 388,432
สอินทรฉัพยค์ทางการเงอินอถืที่น 2,069,138 1,822,920 1,160,245 870,012 750,725 624,256
ลผกหนทตั้การคผู้าและตฉัตั๋วเงอินรฉับ 35,400 51,307 98,397 13,575 11,745 13,893
สอินคผู้าคงเหลถือ 920,943 996,996 1,358,933 81,258 81,548 130,119

รวมสรินทรษัพยฑ์หมรนเวปียน 4,043,681 3,820,523 3,716,018 1,269,330 1,204,142 1,168,776
สรินทรษัพยฑ์ไมญ่หมรนเวปียน :
อสฉังหารอิมทรฉัพยค์เพถืที่อการลงทตุน 3,311 3,311 3,311 43,914 3,311 3,311
ททที่ดอินอาคารและอตุปกรณค์สตุทธอิ 1,579,433 1,636,565 1,703,830 1,310,831 1,330,908 1,355,582
สอินทรฉัพยค์สอิทธอิการใช ผู้ 73,863 - - 21,840 - -

รวมสอินทรฉัพยค์ไมท่หมตุนเวทยน 1,705,843 1,681,731 1,728,670 1,584,324 1,537,210 1,551,882
รวมสรินทรษัพยฑ์ 5,749,524 5,502,253 5,444,688 2,853,654 2,741,352 2,720,658

หนปี รั้ส รินหมรนเวปียน :
รวมหนทตั้ส อินหมตุนเวทยน 327,503 284,175 316,984 242,804 230,265 214,797

รวมหนทตั้ส อินไมท่หมตุนเวทยน 165,374 92,884 69,681 129,300 65,907 48,524
รวมหนปี รั้ส ริน 492,876 377,059 386,665 372,104 296,172 263,321

สญ่วนของผผผู้ถสอหรผู้น :
ทตุนจดทะเบทยนเรทยกชสาระแลผู้ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
สท่วนเกอินมผลคท่าหตุผู้น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
กสาไรสะสมยฉังไมท่ไดผู้จฉัดสรร 4,547,674 4,416,235 4,349,225 1,804,750 1,768,380 1,780,537

รวมสญ่วนของผผผู้ถสอหรผู้น 5,256,647 5,125,194 5,058,022 2,481,550 2,445,180 2,457,337

งบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จ  

รายไดผู้ :
รายไดผู้จากการขาย 2,600,712 2,977,461 3,248,715 1,714,385 1,724,275 1,873,272

รายไดผู้รวม 2,637,121 3,030,756 3,290,400 1,887,415 1,920,802 2,074,103
คญ่าใชผู้จญ่าย :
ตผู้นทตุนขาย 1,712,747 2,150,913 2,346,385 1,191,773 1,271,281 1,376,925
ตผู้นทตุนในการจฉัดจสาหนท่าย 104,490 135,105 135,368 70,898 97,238 102,117
คท่าใช ผู้จท่ายในการบรอิหาร 352,890 340,106 334,197 288,890 268,354 271,614
คท่าใช ผู้จท่ายผลประโยชนค์พนฉักงานเพอิที่มจากปกตอิ 19,161 14,185

รวมคญ่าใชผู้จญ่าย 2,172,312 2,645,284 2,816,324 1,553,391 1,651,058 1,750,657
กสาไรกท่อนภาษท 464,809 385,471 474,076 334,024 269,744 323,446

กจาไรทปีที่เปบ็นของผผผู้ถสอหรผู้น 372,858 306,519 379,131 277,802 228,232 272,923
กจาไรตญ่อหรผู้น (บาท) 1.08 0.89 1.10 0.81 0.66 0.79

งบกระแสเงรินสด  งบการเงรินรวม งบการเงรินเฉพาะกริจการ
2563 2562 2561 2563 2562 2561

เงอินสดสตุทธอิจากกอิจกรรมดสาเนอินงาน 563,300 756,569 438,395 250,304 251,115 272,413
เงอินสดสตุทธอิจากกอิจกรรมลงทตุน (240,032) (685,165) 577,822 (60,185) (59,543) 174,801
เงอินสดสตุทธอิจากกอิจกรรมจฉัดหาเงอิน (246,426) (241,526) (155,910) (245,626) (241,500) (155,650)
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วาระทปีที่   2    พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปปี   2563 (ตญ่อ)

การวอิเคราะหค์และคสาอธอิบายของฝท่ายจฉัดการ

1. กลตุท่มบรอิษฉัทมทสภาพคลท่องสผง มท Current Ratio 12.35 และ Quick Ratio 9.36  
กลตุท่มบรอิษฉัทมทฐานะการเงอินททที่มฉัที่นคง พรผู้อมเดอินหนผู้าขยายธตุรกอิจทฉัตั้งในประเทศและตท่างประเทศตามแผนททที่วางไวผู้

2. สอินคผู้าคงเหลถือ 
มทมผลคท่า 921 ลผู้านบาทเททยบกฉับปลายปท2562 ททที่ 997 ลผู้านบาทลดลง 76 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ 7.63 

     มทสาระสสาคฉัญสรตุปไดผู้ดฉังนทตั้       (หนท่วย : ลผู้านบาท) 
รายการ 31/12/63 31/12/62 -ลดลง % สาเหตตุหลฉัก

1. นสตั้ามฉันพถืตั้นฐาน 304.41 327.03 -22.61 -6.91% ราคาลดลงประมาณ 10%

2. ตะกฉัที่ว 40.08 97.67 -57.59 -58.97% เกว็บปรอิมาณลดลง 54%

 3. รายไดผู้จากการขาย 
โครงสรผู้างรายไดผู้ 2563 2562 +เพอิที่มขจึตั้น -ลดลง

ตามสายผลอิตภฉัณฑค์ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ ลผู้านบาท รผู้อยละ
รายไดผู้จากการขาย
    นสตั้ามฉันหลท่อลถืที่น
    จาระบท
    แบตเตอรทที่
    วฉัตถตุดอิบ
    ของเสทยในการผลอิต

1,315.89
914.54
356.80

7.51
5.97

49.90
34.68
13.53
0.29
0.23

1,479.85
952.28
514.94
20.07
10.32

48.83
31.42
16.99
0.67
0.35

-163.96
-37.74

-158.14
-12.56
-4.35

-11.08
-3.96

-30.71
-62.58
-42.15

รวมรายไดผู้จากการขาย 2,600.71 98.62 2,977.46 98.24 -376.75 -12.65
รายไดผู้อถืที่น
    รายไดผู้จากการลงทตุน
    กสาไรจากอฉัตราแลกเปลทที่ยน
    รายไดผู้จากขาย-ใหผู้เชท่าทรฉัพยค์สอิน
    อถืที่นๆ           

27.44
คชจ.
7.08
1.89

1.04

0.27
0.07

33.21
11.25
7.09
1.75

1.10
0.37
0.23
0.06

-5.77
-11.25
-0.01
0.14

-17.37
n/a

-0.14
+8.00

รวมรายไดผู้อถืที่น 36.41 1.38 53.30 1.76 -16.89 -31.69
รวม 2,637.12 100.00 3,030.76 100.00 -393.64 -12.99

          จากสภาพเศรษฐกอิจทฉัที่วโลกและภายในประเทศททที่ถดถอย จากการแพรท่ระบาดของโรคตอิดเช ถืตั้อไวรฉัส      
     โคโรนา 2019 ตฉัตั้งแตท่ปลายปท2562 เปว็นตผู้นมา ทสาใหผู้ยอดขายสอินคผู้าทฉัตั้ง 3 ผลอิตภฉัณฑค์ลดลงและไมท่เปว็นไปตาม
     เปผู้าหมายททที่กสาหนดไวผู้ ดฉังแสดงตามตารางขผู้างตผู้น ทสาใหผู้รายไดผู้จากการขายลดลงรวม 376 ลผู้านบาทหรถือรผู้อยละ
     12.65 เมถืที่อเททยบกฉับปท2562 
4. กสาไรจากการดสาเนอินงาน หนท่วย : ลผู้านบาท

รายการ 2563 2562 +เพอิที่ม -ลด %

รวมรายไดผู้จากการขาย 2,600.71 2,977.46 -376.75 -12.65%

หฉัก ตผู้นทตุนขาย -1,712.75 -2,150.91 -438.17 -20.37%

กสาไรขฉัตั้นตผู้น 887.96 826.55 61.42 7.43%

อฉัตรากสาไรขฉัตั้นตผู้น 34.14% 27.76%

บวก รายไดผู้จากการลงทตุน และอถืที่นๆ 36.41 53.29 -16.89 -31.68%

หฉัก คท่าใช ผู้จท่ายในการขาย บรอิหาร และอถืที่นๆ -459.56 -494.37 -34.81 -7.04%

กสาไรกท่อนภาษท 464.81 385.47 79.34 20.58%

หฉัก ภาษทเงอินไดผู้ -91.93 -78.78 -13.15 16.69%

กสาไรสสาหรฉับงวด 372.88 306.69 66.19 21.58%

กสาไร บาทตท่อหตุผู้น 1.08 0.89 0.19 21.64%

4.1 กสาไรขฉัตั้นตผู้น อฉัตราสผงขจึตั้นจากรผู้อยละ 27.76 เปว็น 34.14 เปว็นเพราะราคาวฉัตถตุดอิบนสตั้ามฉันพถืตั้นฐานลดลงมาก จจึง     
ทสาใหผู้ตผู้นทตุนขายลดลงรผู้อยละ 20.37 มากกวท่ารายไดผู้จากการขายททที่ลดลงรผู้อยละ 12.65 ทสาใหผู้กสาไรขฉัตั้นตผู้น      
เพอิที่มขจึตั้น 61.42 ลผู้านบาท หรถือรผู้อยละ 7.43 

4.2 กสาไรกท่อนภาษทเพอิที่มขจึตั้นจาก 385.47 ลผู้านบาทเปว็น 464.81 ลผู้านบาท เพอิที่มขจึตั้น 79.34 ลผู้านบาท สท่วนหนจึที่งเกอิดจาก
กสาไรขฉัตั้นตผู้นททที่เพอิที่มขจึตั้น 61.42 ลผู้านบาท และคท่าใช ผู้จท่ายเกทที่ยวกฉับผลประโยชนค์พนฉักงานปท 2563 เททยบกฉับปท2562 ททที่
มทการตฉัตั้งสสารองเงอินชดเชยพนฉักงานททที่อายตุงานเกอิน 20 ปทเปว็น 400 วฉันแลผู้วลดลงเปว็นเงอิน 19.16 ลผู้านบาท

     4.3 จจึงสท่งผลใหผู้กสาไรสสาหรฉับงวดเพอิที่มขจึตั้น 66.19 ลผู้านบาทและกสาไรตท่อหตุผู้นสผงขจึตั้นจาก 0.89 บาทเปว็น 1.08 บาท สผง
ขจึตั้น 0.19 บาท/หตุผู้นหรถือรผู้อยละ 21.64 เปว็นไปตามเหตตุผลขผู้างตผู้น
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วาระทปีที่   3    พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จสจาหรษับปปี ส ริรั้นสรดวษันทปีที่   31   ธษันวาคม   2563

งบการเงอินของบรอิษฉัทมท คตุณฐอิตอิมา พงศค์ไชยยง ผผผู้สอบบฉัญชทเลขทะเบทยน 10728 ของบรอิษฉัท เคพทเอว็มจท ภผมอิไชย สอบ
บฉัญชท จสากฉัด ซจึที่งเปว็นผผผู้สอบบฉัญชทของบรอิษฉัทในรอบปท 2563 ใหผู้ความเหว็นในรายงานแบบไมท่มทเงถืที่อนไข และไดผู้ผท่านการรฉับรองจาก
ททที่ประชตุมคณะกรรมการตรวจสอบแลผู้วเมถืที่อวฉันททที่  15 กตุมภาพฉันธค์ 2564

คณะกรรมการบรอิษฉัทพอิจารณาแลผู้วเหว็นวท่างบการเงอินประจสาปท 2563 ดฉังกลท่าวไดผู้แสดงฐานะการเงอินและผลการดสาเนอิน
งานททที่ถผกตผู้องครบถผู้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงอิน รวมถจึงแนวปฏอิบฉัตอิทางการบฉัญช ทททที่ประกาศใช ผู้โดยสภาวอิชาชทพบฉัญ
ชทฯ กฎระเบทยบและประกาศคณะกรรมการกสากฉับหลฉักทรฉัพยค์และตลาดหลฉักทรฉัพยค์ททที่เกทที่ยวขผู้อง จจึงขอเสนอใหผู้ททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้น
พอิจารณาอนตุมฉัตอิงบดตุลและงบกสาไรขาดทตุนของบรอิษฉัท ส อิตั้นสตุด ณ วฉันททที่ 31 ธฉันวาคม 2563 ตามเสนอ

วาระทปีที่   4    พริจารณาอนรมษัตริการจญ่ายเงรินปษันผลสจาหรษับผลการดจาเนรินงานงวดปปี   2563

บรอิษฉัทมทนโยบายการจท่ายเงอินปฉันผลใหผู้แกท่ผผผู้ถถือหตุผู้น ในอฉัตราททที่คาดวท่าจะจท่ายประมาณไมท่ตสที่ากวท่ารผู้อยละ 40 ของกสาไรสท่วนททที่
เปว็นของผผผู้ถถือหตุผู้นในแตท่ละปท โดยจท่ายในปทถฉัดไปหากไมท่มทเหตตุจสาเปว็นอถืที่นใด และการจท่ายเงอินปฉันผลนฉัตั้นจะไมท่มทผลกระทบตท่อการ
ดสาเนอินงานปกตอิของบรอิษฉัทฯ อยท่างมทสาระสสาคฉัญ

คณะกรรมการ นสาเสนอททที่ประชตุมพอิจารณาประวฉัตอิผลการดสาเนอินงานและการจท่ายเงอินปฉันผลททที่ผท่านมา ดฉังนทตั้
การดสาเนอินงานงวดปท กสาไรททที่เปว็นของ

ผผผู้ถถือหตุผู้นของบรอิษฉัท(บาท)
กสาไร

บาท/หตุผู้น
เงอินปฉันผลจท่าย

บาท/หตุผู้น
คอิดเปว็น

%
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 0.70 78.65%
2563

ขออนตุมฉัตอิ 372,858,556 1.08 0.45 41.64%

           คณะกรรมการเหว็นวท่าททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นควรอนตุมฉัตอิจท่ายเงอินปฉันผลสสาหรฉับผลการดสาเนอินงานงวดปท2563 ใหผู้แกท่ผผผู้ถถือหตุผู้นใน
อฉัตราหตุผู้นละ 0.45 บาท คอิดเปว็น 41.64%ของกสาไรททที่เปว็นของผผผู้ถถือหตุผู้นของบรอิษฉัท ตามนโยบายการจท่ายเงอินปฉันผลของบรอิษฉัท โดย
จท่ายจากกสาไรสะสมซจึที่งเสทยภาษทในอฉัตรารผู้อยละ 20 โดยกสาหนดจท่ายใน วฉันททที่ 24 พฤษภาคม 2564

วาระทปีที่   5    พริจารณาแตญ่งตษัรั้งผผผู้สอบบษัญชปี และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปปี   2564

คณะกรรมการพอิจารณาแลผู้ว เหว็นสมควรนสาเสนอแตท่งตฉัตั้งผผผู้สอบบฉัญชทสสาหรฉับบรอิษฉัทและบรอิษฉัทยท่อย ประจสาปท 2564 เปว็น
บรอิษฉัทเดทยวกฉัน คถือ บรอิษฉัท เคพทเอว็มจท ภผมอิไชยสอบบฉัญช ท จสากฉัด ดฉังรายชถืที่อตท่อไปนทตั้ นางสาวฐอิตอิมา พงศค์ไชยยง ผผผู้สอบบฉัญชท เลข
ทะเบทยน 10728 หรถือ นางสาวพรทอิพยค์ รอิมดตุส อิต ผผผู้สอบบฉัญชทเลขทะเบทยน 5565 หรถือ นายบฉัณฑอิต ตฉัตั้งภากรณค์ ผผผู้สอบบฉัญช ทเลข
ทะเบทยน 8509 ทฉัตั้งนทตั้เปว็นไปตามททที่คณะกรรมการตรวจสอบเหว็นชอบแลผู้วเพราะ บรอิษฉัท เคพทเอว็มจทฯและทท่านผผผู้สอบบฉัญช ทไดผู้ตรวจ
สอบพรผู้อมใหผู้ขผู้อแนะนสา ขผู้อปรฉับปรตุง จฉัดอบรมสฉัมนาแลกเปลทที่ยนความรผผู้ใหมท่ตามกฎหมายบฉัญช ทและกฎหมายอถืที่นๆ ซ จึที่งเปว็น
ประโยชนค์ตท่อองคค์กรและนสามาถจึงความโปรท่งใสและเช ถืที่อถถือไดผู้แกท่บรอิษฉัท และ บรอิษฉัทยท่อย อทกทฉัตั้งผผผู้สอบบฉัญช ทขผู้างตผู้นไมท่มทความ
สฉัมพฉันธค์หรถือมทสท่วนไดผู้เสทยใดๆกฉับบรอิษฉัท บรอิษฉัทยท่อย ผผผู้บรอิหาร ผผผู้ถถือหตุผู้นรายใหญท่ หรถือผผผู้เกทที่ยวขผู้องกฉับบตุคคลดฉังกลท่าวแตท่อยท่างใด 

คตุณฐอิตอิมา พงศค์ไชยยง ไดผู้ทสาการตรวจสอบบฉัญชทกลตุท่มบรอิษฉัทมาแลผู้ว 2 ปท มทขผู้อมผลประวฉัตอิดฉังนทตั้
ตสาแหนท่ง : ผผผู้อสานวยการ / สอบบฉัญชท สสานฉักงานสอบบฉัญชท บรอิษฉัท เคพทเอว็มพท ภผมอิไชย สอบบฉัญชท จสากฉัด

                  ตฉัตั้งแตท่ 1 พฤศจอิกายน 2547 - ปฉัจจตุบฉัน
คตุณสมบฉัตอิ : ผผผู้สอบบฉัญชทททที่ไดผู้รฉับความเหว็นชอบจากสสานฉักงานคณะกรรมการกสากฉับหลฉักทรฉัพยค์และ

                          ตลาดหลฉักทรฉัพยค์
วตุฒอิการศจึกษา : ปรอิญญาตรท สาขาบฉัญชท มหาวอิทยาลฉัยกรตุงเทพ (เกทยรตอินอิยมอฉับดฉับ 1)
ประสบการณค์  : ผผผู้สอบบฉัญชทและผผผู้ชท่วยผผผู้สอบบฉัญชทของบรอิษฉัทจดทะเบทยนมากกวท่า 15 ปท ตรวจสอบครอบคลตุม

          ธตุรกอิจหลายประเภท ไดผู้แตท่ ธตุรกอิจยานยนตค์ อตุตสากรรมการผลอิต ธตุรกอิจซถืตั้อมาขายไป ธตุรกอิจการ
          ใหผู้บรอิการ ธตุรกอิจธนาคารและสถาบฉันการเงอิน บรอิษฉัทเงอินทตุน ธตุรกอิจหลฉักทรฉัพยค์ ธตุรกอิจการจฉัดการ

                     กองทตุน ธตุรกอิจสฉัญญาเชท่าซถืตั้อสฉัญญาการเงอินและลทสซอิที่ง และองคค์กรททที่ไมท่แสวงหาผลกสาไร 
                     เปว็นตผู้น

คท่าตอบแทนสสาหรฉับการสอบบฉัญชท พอิจารณาจากขผู้อมผล 3 ปทททที่ผท่านมา เปว็นดฉังนทตั้
งบการเงอินรวม (บาท) งบการเงอินเฉพาะบรอิษฉัท (บาท)

2563 2562 2561 2563 2562 2561
คท่าสอบบฉัญชท 2,289,500 2,289,500 2,222,500 1,086,500 1,086,500 1,049,500
คท่าบรอิการอถืที่น - ไมท่มท - - ไมท่มท - - ไมท่มท - - ไมท่มท - - ไมท่มท - - ไมท่มท -
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สสาหรฉับคท่าตอบแทนสสาหรฉับปท2564 คณะกรรมการเหว็นวท่าควรมทงบประมาณไมท่เกอินคท่าตอบแทนในปท2563 ททที่ผท่านมา และ
นสาเสนอทท่านผผผู้ถถือหตุผู้นพอิจารณาในททที่ประชตุมตท่อไป

คณะกรรมการเหว็นวท่าททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นควรแตท่งตฉัตั้งผผผู้สอบบฉัญช ทประจสาปท 2564 สสาหรฉับบรอิษฉัทและบรอิษฉัทยท่อย ตามททที่เสนอ
ขผู้างตผู้น

  
วาระทปีที่   6    พริจารณาเลสอกตษัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่ออกตามวาระ

ในการประชตุมใหญท่สามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้นประจสาปท2564 นทตั้ 
กรรมการททที่ตผู้องออกตามวาระตามขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัทเปว็นกรรมการบรอิหารรวม 3 คนคถือ 

1. นางอรศรท ทอิพยบตุญทอง ซจึที่งดสารงตสาแหนท่งมาแลผู้ว 24 ปทและครฉัตั้งนทตั้เปว็นการกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งรอบททที่ 9
2. นายไพบผลยค์ จอิตตอิวาณอิชยค์ ซจึที่งดสารงตสาแหนท่งมาแลผู้ว 24 ปทและครฉัตั้งนทตั้เปว็นการกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งรอบททที่ 9
3. นส.ปรางศอิรอิ ทอิพยบตุญทอง ซจึที่งดสารงตสาแหนท่งมาแลผู้ว 17 ปทและครฉัตั้งนทตั้เปว็นการกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งรอบททที่ 6 

 คณะกรรมการเหว็นวท่าทท่านทฉัตั้ง 3 มท ผลงานททที่ดทในการปฏอิบฉัตอิงานททที่ผท่านมา และทตุกทท่านผท่าน “หลฉักเกณฑค์และวอิธทการ
สรรหากรรมการและสอิทธอิของผผผู้ลงทตุนรายยท่อยในการแตท่งตฉัตั้งกรรมการ” ตามททที่ไดผู้แสดงไวผู้ในขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัทตามเอกสารขผู้าง
ทผู้าย  และทตุกๆปทททที่ผท่านมา ไมท่มททท่านผผผู้ถถือหตุผู้นเสนอรายชถืที่อบตุคคลททที่เหมาะสม เขผู้ามาเลถือกตฉัตั้งเปว็นกรรมการแตท่อยท่างใด
 

กรรมการทปีที่ออกตามวาระและขอแตญ่งตษัรั้งใหมญ่

ชสที่อ-นามสกรล 6.1 นางอรศรปี
ทริพยบรญทอง

6.2 นายไพบผลยฑ์
จริตตริวาณริชยฑ์

6.3 นางสาวปรางศ ริรริ
ทริพยบรญทอง

ประเภทกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

อายตุ 77  ปท 72 ปท 44 ปท

สฉัญชาตอิ ไทย ไทย ไทย

ประวฉัตอิการศจึกษา ปรอิญญาโท บฉัญชท 
San Francisco State
University USA.

Doctor of Medicine ม.มหอิดล
ปรอิญญาโทบรอิหาร ม.ศศอินทรค์

ปรอิญญาโท เศรษฐศาสตรค์
University of Missouri USA.

การฝจึกอบรม ประกาศนทยบฉัตรหลฉักสผตร
Director Accreditation
Program 
และอถืที่นๆ

ประกาศนทยบฉัตรหลฉักสผตร
Director Accreditation
Program
และอถืที่นๆ

ประกาศนทยบฉัตรหลฉักสผตร
Director Accreditation
Program
และอถืที่นๆ

ตสาแหนท่งปฉัจจตุบฉัน กรรมการบรอิหาร กรรมการบรอิหาร   กรรมการบรอิหาร

ประวฉัตอิการทสางาน 2539 - ปฉัจจตุบฉัน
- กรรมการบรอิหาร และ ดผแลงาน
ฝท่ายบฉัญชท,การเงอิน,ฝท่ายจฉัดซถืตั้อ
ฝท่ายบตุคคลและธตุรการ ของบรอิษฉัท
และบรอิษฉัทในเครถือรวม 4 บรอิษฉัท

2539 - ปฉัจจตุบฉัน 
- กรรมการบรอิหารของบรอิษฉัท
- กรรมการบรอิหาร โรงพยาบาลวอิชฉัย
ยตุทธ

2546 – ปฉัจจตุบฉัน
- กรรมการบรอิหาร และ ดผแลงาน
ฝท่ายขายตท่างประเทศ นสตั้ามฉัน และ
จาระบท ของบรอิษฉัทและบรอิษฉัทใน
เครถือรวม 4 บรอิษฉัท

จสานวนปทททที่เปว็นกรรมการ
วฉันททที่แตท่งตฉัตั้งครฉัตั้งลท่าสตุด
ตท่อวาระครฉัตั้งททที่

แตท่งตฉัตั้งเมถืที่อปท2539 รวม 24 ปท
31/03/2561

9

แตท่งตฉัตั้งเมถืที่อปท2539 รวม 24 ปท
31/03/2561

9

แตท่งตฉัตั้งเมถืที่อปท2546 รวม 17 ปท
31/03/2561

6

การถถือหตุผู้นในบรอิษฉัท 17,303,570  หตุผู้น
5.02%

-ไมท่มท- 3,454,000  หตุผู้น
1.00%

การดสารงตสาแหนท่งเปว็นกรรมการ/ผผผู้บรอิหาร ในกอิจการอถืที่น :

-บรอิษฉัทจดทะเบทยนอถืที่น
-บรอิษฉัททฉัที่วไปอถืที่น

-ไมท่มทการดสารงตสาแหนท่ง-
-ไมท่มทการดสารงตสาแหนท่ง-

-ไมท่มทการดสารงตสาแหนท่ง-
1 กอิจการ

-ไมท่มทการดสารงตสาแหนท่ง-
-ไมท่มทการดสารงตสาแหนท่ง-
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- กอิจการททที่แขท่งขฉันหรถือ
เกทที่ยวเนถืที่องกฉับธตุรกอิจของ
บรอิษฉัทอยท่างมทนฉัยสสาคฉัญ

-ไมท่มทการดสารงตสาแหนท่ง- -ไมท่มทการดสารงตสาแหนท่ง- -ไมท่มทการดสารงตสาแหนท่ง-

การประชตุมปท2563
1.ผผผู้ถถือหตุผู้น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจ
สอบ
4.คณะกรรมการบรอิหาร
ความเสทที่ยง

เขผู้าประชตุม
1 / 1 =100%
9 / 9 =100%

3 / 4

2 / 2

เขผู้าประชตุม
1 / 1 =100%

  9 / 9 = 100%

เขผู้าประชตุม
1 / 1 =100%

 9 / 9 = 100%

             

 จจึงเสนอททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นแตท่งตฉัตั้งกลฉับเขผู้าดสารงตสาแหนท่งเดอิมตท่อไปอทกวาระหนจึที่ง (โดยการเลถือกตฉัตั้งลงคะแนนเปว็นรายบตุคคล)
    

วาระทปีที่   7    พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทประจจาปปี   2564

     ตามพระราชบฉัญญฉัตอิบรอิษฉัทมหาชนจสากฉัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กสาหนดวท่า หผู้ามมอิใหผู้บรอิษฉัทจท่ายเงอินหรถือทรฉัพยค์ส อิน
อถืที่นใดใหผู้แกท่กรรมการเวผู้นแตท่จท่ายเปว็นคท่าตอบแทนตามขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัท คถือ กรรมการมทส อิทธอิไดผู้รฉับคท่าตอบแทนจากบรอิษฉัทในรผป
ของเงอินรางวฉัล เบทตั้ยประชตุม บสาเหนว็จ โบนฉัส หรถือผลประโยชนค์ตอบแทนในลฉักษณะอถืที่นๆ ตามขผู้อบฉังคฉับหรถือตามททที่ททที่ประชตุมผผผู้ถถือ
หตุผู้นพอิจารณา ทฉัตั้งนทตั้ไมท่วท่าจะกสาหนดเปว็นจสานวนแนท่นอน หรถือกสาหนดเปว็นหลฉักเกณฑค์ททที่จะใช ผู้ในการพอิจารณาเปว็นคราวๆไป หรถือ
กสาหนดใหผู้มทผลตลอดไปจนกวท่าจะมทการเปลทที่ยนแปลงกว็ไดผู้ และนอกจากนฉัตั้นใหผู้กรรมการมทส อิทธอิไดผู้รฉับเบทตั้ยเลทตั้ยงและสวฉัสดอิการตท่างๆ
ตามระเบทยบของบรอิษฉัท
     นโยบายการพอิจารณาคท่าตอบแทนกรรมการบรอิษฉัทและผผผู้บรอิหารระดฉับสผง

ผลตอบแทนระยะสฉัตั้น บรอิษฉัทกสาหนดการจท่ายผลตอบแทนททที่สามารถเททยบเคทยงไดผู้อยท่างเหมาะสมกฉับอฉัตราการจท่ายทฉัที่วไป
ขององคค์กรอถืที่นททที่อยผท่ในธตุรกอิจใกลผู้เคทยงกฉันเพถืที่อรฉักษาและเสรอิมสรผู้างความสามารถแขท่งขฉันดผู้านทรฉัพยากรบตุคคลใหผู้กฉับองคค์กร และ
จท่าย Bonus จากผลประกอบการในแตท่ละรอบปท เพถืที่อจผงใจใหผู้ปฏอิบฉัตอิงานใหผู้ไดผู้ตามเปผู้าหมายขององคค์กรในปทนฉัตั้นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บรอิษฉัทกสาหนดนโยบายคท่าตอบแทนเพถืที่อรฉักษาและสรผู้างแรงจผงใจในการปฏอิบฉัตอิงานใหผู้องคค์กร
ดสาเนอินงานไปสผท่เปผู้าหมายในอนาคตททที่วางแผนไวผู้ในระยะยาว และตผู้องอยผท่ภายในวงเงอินงบประมาณการจท่ายคท่าตอบแทนททที่
สอดคลผู้องกฉับผลการดสาเนอินงานขององคค์กร

คท่าตอบแทนกรรมการและวอิธทการจท่าย
-  คท่าเบทตั้ยประชตุม พอิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธตุรกอิจของบรอิษฉัท ความรฉับผอิดชอบ ความรผผู้ความสามารถและ

ประสบการณค์ของกรรมการ การปฏอิบฉัตอิหนผู้าททที่ททที่กท่อใหผู้เกอิดประโยชนค์กฉับบรอิษฉัท โดยเททยบเคทยงกฉับบรอิษฉัทททที่อยผท่ในกลตุท่มธตุรกอิจเดทยวกฉัน
และมทอฉัตราททที่เหมาะสมเพทยงพอททจะจผงใจและรฉักษากรรมการททมทคตุณภาพไวผู้ โดยจท่ายใหผู้กฉับกรรมการทตุกทท่านททเขผู้าประชตุม

-  คท่าตอบแทนประจสาปท พอิจารณาจากผลประกอบการของบรอิษฉัทโดยจท่ายใหผู้กฉับกรรมการออิสระ
    -  โดยขออนตุมฉัตอิวงเงอินจากททที่ประชตุมสามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้นทตุกๆปท

ซจึที่งในรอบ 3 ปทมทประวฉัตอิการจท่ายคท่าตอบแทนกรรมการ ดฉังนทตั้
ปท คท่าตอบแทน

กรรมการ
บรอิหาร

คท่าตอบแทน
กรรมการออิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

รวม
(บาท)

คท่าตอบแทน
อถืที่น

วงเงอินงบประมาณททที่ไดผู้รฉับอนตุมฉัตอิ 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไมท่มท

2561 คท่าตอบแทนใช ผู้จรอิง 810,000 1,925,000 2,735,000 ไมท่มท
2562 คท่าตอบแทนใช ผู้จรอิง 780,000 1,865,000 2,645,000 ไมท่มท
2563 คท่าตอบแทนใช ผู้จรอิง 840,000 1,925,000 2,765,000 ไมท่มท

2564
ขอเสนอวงเงอินงบประมาณเทท่าเดอิม 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไมท่มท

  คท่าตอบแทนกรรมการรายบตุคคล บรอิษฉัทแสดงไวผู้แลผู้วในรายงานประจสาปท และในแบบ 56-1

          คณะกรรมการเหว็นวท่าททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นควรกสาหนดคท่าตอบแทนใหผู้แกท่คณะกรรมการเพถืที่อเปว็นการตอบแทนคณะกรรมการ
ททที่บรอิหารกอิจการใหผู้บรอิษฉัท สสาหรฉับปท 2564 เสนอกสาหนดคท่าตอบแทนกรรมการบรอิหารเปว็นวงเงอิน 1,500,000 บาทและกรรมการ
ออิสระเปว็นวงเงอิน 3,000,000 บาท รวมเปว็น 4,500,000 บาท เทท่าปทททที่ผท่านมา
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ขผู้อบษังคษับของบรริษษัทและหลษักเกณฑฑ์วริธปีปฏริบษัตริในการเขผู้ารญ่วมประชรม

1. การมอบฉฉันทะใหผู้เขผู้ารท่วมประชตุม
    ขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัท : ผผผู้ถถือหตุผู้นอาจมอบฉฉันทะใหผู้บตุคคลอถืที่นเขผู้าประชตุมและออกเสทยงแทนตนในการประชตุมกว็ไดผู้ หนฉังสถือมอบฉฉันทะ
จะตผู้องลงวฉันททที่และลายมถือชถืที่อของผผผู้ถถือหตุผู้นททที่มอบฉฉันทะและจะตผู้องเปว็นไปตามแบบททที่นายทะเบทยนกสาหนด หนฉังส ถือมอบฉฉันทะนทตั้จะตผู้อง
มอบใหผู้แกท่ประธานกรรมการหรถือผผผู้ททที่ประธานกสาหนด ณ ททที่ประชตุมกท่อนผผผู้รฉับมอบฉฉันทะเขผู้ารท่วมประชตุม
    ทท่านผผผู้ถถือหตุผู้นททที่ประสงคค์จะแตท่งตฉัตั้งบตุคคลอถืที่นใดเขผู้ารท่วมประชตุมและออกเส ทยงแทนทท่าน โปรดกรอกขผู้อความใหผู้ถผกตผู้องสมบผรณค์ใน
หนฉังสถือมอบฉฉันทะตามแนบมาขผู้างทผู้าย และนสาสท่งตท่อเจผู้าหนผู้าททที่รฉับลงทะเบทยนของบรอิษฉัทกท่อนเขผู้ารท่วมการประชตุม 
  
   ทฉัตั้งนทตั้ทท่านสามารถมอบฉฉันทะใหผู้กรรมการออิสระของบรอิษฉัททท่านใดทท่านหนจึที่งไดผู้ ดฉังรายนามตท่อไปนทตั้

  (1) (2) (3) (4) (5) '(6)
รายชถืที่อ/ททที่อยผท่ ตสาแหนท่ง อายตุปท คตุณวตุฒอิทาง

การศจึกษา
การถถือหตุผู้น สท่วนไดผู้เสทยพอิเศษ

ในวาระการประชตุม
1.นายอสาพล โหตระกอิตยค์
     92 ซอยมทสตุวรรณ 
     ถนนสตุขตุมวอิท 71 
     กรตุงเทพฯ 

-กรรมการออิสระ
-ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

90 ปรอิญญาโท
บรอิหาร
The Ohio State
University USA.

ไมท่มท ไมท่มท

2.นายไพรอินทรค์  วงษค์วฉันทนทยค์
     111/1 ซอย 13 
     ถนนสตุโขทฉัย
     เขตดตุส อิต กรตุงเทพฯ 

-กรรมการออิสระ
-กรรมการตรวจสอบ

82 ปรอิญญาตรท
พณ.บ./น.บ.
ม.ธรรมศาสตรค์

ไมท่มท ไมท่มท

3.นายสมอิต  หรรษา
     102/1 ถนนพฉัฒนาการ 53
      แขวงสวนหลวง
      เขตสวนหลวง กรตุงเทพฯ

-กรรมการออิสระ
-กรรมการตรวจสอบ

79 ปรอิญญาโท
ฟอิสอิคซค์
Ball State University
USA.

ไมท่มท ไมท่มท

4.นายชฉัยวฉัฒนค์ ดสารงมงคลกตุล
     289/4 เพอรค์เฟว็คพารค์ค 
     ชอยรท่มเกลผู้า 6/1 
     ถนนรท่มเกลผู้า   
     เขตมทนบตุรท กรตุงเทพฯ

-กรรมการออิสระ
-ประธาน
กรรมการบรอิหารความ
เสทที่ยง

66 ปรอิญญาโท Industrail
and Systems 
Engineering
The Ohio State 
University, USA.

ไมท่มท ไมท่มท

 
 ** กรรมการออิสระทฉัตั้ง   4   ทท่าน ไมท่ไดผู้รฉับเสนอแตท่งตฉัตั้งกลฉับมาดสารงตสาแหนท่งในวาระของการประชตุมครฉัตั้งนทตั้ **

2. เอกสารหรถือหลฉักฐานแสดงความเปว็นผผผู้ถถือหตุผู้นหรถือผผผู้แทนของผผผู้ถถือหตุผู้นททที่มทส อิทธอิเขผู้ารท่วมประชตุม   
บตุคคลธรรมดาททที่มทสฉัญชาตอิไทย บตุคคลธรรมดาชาวตท่างประเทศ

1. บฉัตรประจสาตฉัวประชาชน หรถือ
2. บฉัตรขผู้าราชการ หรถือ
3. บฉัตรพนฉักงานรฉัฐวอิสาหกอิจ หรถือ
4. ใบอนตุญาตขฉับขทที่

หนผู้งสถือเดอินทาง

นอิตอิบตุคคลททที่จดทะเบทยนในประเทศไทย นอิตอิบตุคคลททที่จดทะเบทยนในตท่างประเทศ
1. หนฉังสถือรฉับรอง ออกใหผู้ไมท่เกอิน 30 วฉัน โดยกรม

พฉัฒนาธตุรกอิจการคผู้ากระทรวงพาณอิชยค์  และ
2. บฉัตรประจสาตฉัวหรถือหนฉังสถือเดอินทาง(กรณทเปว็นชาว

ตท่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มทอสานาจททที่เขผู้า
ประชตุมดผู้วยตนเอง

1. หนฉังสถือรฉับรองนอิตอิบตุคคล และ
2. บฉัตรประจสาตฉัวหรถือหนฉังสถือเดอินทาง(กรณท

เปว็นชาวตท่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มท
อสานาจททที่เขผู้าประชตุมดผู้วยตนเอง

3. การลงทะเบทยนเขผู้ารท่วมประชตุม
     เจผู้าหนผู้าททที่บรอิษฉัทจะเรอิที่มรฉับลงทะเบทยนผผผู้ถถือหตุผู้นททที่จะเขผู้ารท่วมประชตุมตฉัตั้งแตท่เวลา 9:00 น.ของวฉันททที่ประชตุมเปว็นตผู้นไป

4. องคค์ประชตุม
    ขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัท : ในการประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้น ตผู้องมทผผผู้ถถือหตุผู้นและผผผู้รฉับมอบฉฉันทะจากผผผู้ถถือหตุผู้น (ถผู้ามท) มาประชตุมไมท่นผู้อยกวท่ายทที่ส อิบหผู้า
คน หรถือไมท่นผู้อยกวท่ากจึที่งหนจึที่งของจสานวนผผผู้ถถือหตุผู้นทฉัตั้งหมด และไมท่วท่ากรณทหนจึที่งกรณทใดจะตผู้องมทหตุผู้นนฉับรวมกฉันไดผู้ไมท่นผู้อยกวท่ารผู้อยละหกส อิบ
(60%) ของจสานวนหตุผู้นททที่จสาหนท่ายไดผู้ทฉัตั้งหมดของบรอิษฉัท จจึงจะเปว็นองคค์ประชตุม
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5. การออกเสทยงลงคะแนน
    ขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัท   :  ในการออกเสทยงลงคะแนนในททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้น ใหผู้หตุผู้นหนจึที่งหตุผู้นมทเสทยงหนจึที่งเสทยง การออกเสทยงลงคะแนนใหผู้
กระทสาโดยเปอิดเผย เวผู้นแตท่ผผผู้ถถือหตุผู้นไมท่นผู้อยกวท่าหผู้าคนรผู้องขอและททที่ประชตุมลงมตอิใหผู้ลงคะแนนลฉับกว็ใหผู้ลงคะแนนลฉับ ส ท่วนวอิธทการออก
เสทยงลงคะแนนลฉับนฉัตั้นใหผู้เปว็นไปตามททที่ประธานในททที่ประชตุมกสาหนด     
    มตอิของททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นนฉัตั้นใหผู้ประกอบดผู้วยคะแนนเสทยงดฉังตท่อไปนทตั้

1. ในกรณทปกตอิ ใหผู้ถถือคะแนนเสทยงขผู้างมากของผผผู้ถถือหตุผู้นซจึที่งมาประชตุมและออกเสทยงลงคะแนน ถผู้ามทคะแนนเสทยงเทท่ากฉัน ใหผู้
ประธานในททที่ประชตุมออกเสทยงเพอิที่มขจึตั้นอทกเสทยงหนจึที่งเปว็นเสทยงชทตั้ขาด

2. ในกรณทดฉังตท่อไปนทตั้ ใหผู้ถถือคะแนนเสทยงไมท่นผู้อยกวท่าสามในสทที่ของจสานวนเสทยงทฉัตั้งหมดของผผผู้ถถือหตุผู้นซจึที่งมาประชตุมและมทส อิทธอิ
ออกเสทยงลงคะแนน
2.1 การขายหรถือโอนกอิจการของบรอิษฉัททฉัตั้งหมดหรถือบางสท่วนททที่สสาคฉัญใหผู้แกท่บตุคคลอถืที่น
2.2 การซถืตั้อหรถือรฉับโอนกอิจการของบรอิษฉัทอถืที่นหรถือบรอิษฉัทเอกชนมาเปว็นของบรอิษฉัท
2.3 การทสา แกผู้ไข หรถือเลอิกสฉัญญาเกทที่ยวกฉับการใช ผู้เชท่ากอิจการของบรอิษฉัททฉัตั้งหมด หรถือบางสท่วนททที่สสาคฉัญ การมอบหมายใหผู้
บตุคคลอถืที่นเขผู้าจฉัดการธตุรกอิจของบรอิษฉัทหรถือการรวมกอิจการกฉับบตุคคลหรถือนอิตอิบตุคคลอถืที่นโดยมทวฉัตถตุประสงคค์จะแบท่งกสาไร
ขาดทตุนกฉัน
2.4 การแกผู้ไขเพอิที่มเตอิมหนฉังสถือบรอิคณหค์สนธอิหรถือขผู้อบฉังคฉับ
2.5 การเพอิที่มหรถือลดทตุนของบรอิษฉัทหรถือการออกหตุผู้นกผผู้
2.6 การควบหรถือเลอิกบรอิษฉัท

** ในการประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นของบรอิษฉัท : ในวาระททที่มทการออกเสทยงลงคะแนน เพถืที่อความสะดวกและรวดเรว็วบรอิษฉัทจะขอเกว็บบฉัตรลงคะแนน
เฉพาะการงดออกเสทยงและการไมท่เหว็นดผู้วยเทท่านฉัตั้น และหฉักยอดคะแนนงดออกเสทยงและไมท่เหว็นดผู้วยออกจากคะแนนทฉัตั้งหมดตาม
จสานวนหตุผู้นททที่เขผู้ารท่วมประชตุม ถถือเปว็นคะแนนททที่เหว็นดผู้วย  ยกเวผู้นถผู้ามทวาระการแตท่งตฉัตั้งกรรมการใหมท่จะขอเกว็บบฉัตรลงคะแนนทตุกความเหว็น
โดยปฏอิบฉัตอิเทท่าเททยมกฉันทฉัตั้งผผผู้ถถือหตุผู้นททที่มาดผู้วยตฉัวเองและผผผู้รฉับมอบอสานาจททที่มาแทนผผผู้ถถือหตุผู้น

6. การจท่ายเงอินปฉันผล
ขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัท   : หผู้ามมอิใหผู้บรอิษฉัทจท่ายเงอินปฉันผลจากเงอินประเภทอถืที่นนอกจากเงอินกสาไร ในกรณทททที่บรอิษฉัทยฉังมทยอดขาดทตุน
สะสมอยผท่ หผู้ามมอิใหผู้ประกาศจท่ายเงอินปฉันผล เงอินปฉันผลนฉัตั้นใหผู้แบท่งตามจสานวนหตุผู้น ๆละเทท่า ๆกฉัน โดยการจท่ายเงอินปฉันผลจะตผู้องไดผู้
รฉับอนตุมฉัตอิจากททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นกท่อน
       คณะกรรมการอาจจท่ายเงอินปฉันผลระหวท่างกาลใหผู้แกท่ผผผู้ถถือหตุผู้นไดผู้เปว็นครฉัตั้งคราว ในเมถืที่อเหว็นวท่าบรอิษฉัทมทผลกสาไรสมควรพอททที่
จะทสาเชท่นนฉัตั้นไดผู้ และเมถืที่อไดผู้จท่ายเงอินปฉันผลระหวท่างกาลแลผู้วใหผู้รายงานใหผู้ททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นในคราวตท่อไปทราบ
        การจท่ายเงอินปฉันผลใหผู้กระทสาภายใน 1 เดถือน นฉับแตท่วฉันททที่ททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้น หรถือวฉันททที่คณะกรรมการลงมตอิแลผู้วแตท่กรณท

 
 7. คณะกรรมการ

ขผู้อบฉังคฉับของบรอิษฉัท   :   คตุณสมบฉัตอิ และ การสรรหา   : 
1. คณะกรรมการของบรอิษฉัทประกอบดผู้วยกรรมการจสานวนไมท่นผู้อยกวท่า 5 คน และกรรมการไมท่นผู้อยกวท่ากจึที่งหนจึที่งของจสานวน
กรรมการทฉัตั้งหมดนฉัตั้นตผู้องมทถอิที่นททที่อยผท่ในราชอาณาจฉักร โดยกรรมการของบรอิษฉัทจะตผู้องเปว็นผผผู้มทคตุณสมบฉัตอิตามททที่กฎหมายกสาหนด
        กรรมการของบรอิษฉัท จะตผู้องเปว็นผผผู้มทคตุณสมบฉัตอิครบตามมาตรา 68 แหท่งพระราชบฉัญญฉัตอิบรอิษฉัทมหาชน พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกสากฉับหลฉักทรฉัพยค์และตลาดหลฉักทรฉัพยค์เรถืที่องหลฉักเกณฑค์ เงถืที่อนไข และวอิธทการในการขออนตุญาต
เสนอขายหตุผู้นททที่ออกใหมท่และการอนตุญาต ฉบฉับลงวฉันททที่ 18 พฤษภาคม 2535
         กรรมการออิสระ ตผู้องเปว็นผผผู้ทรงคตุณวตุฒอิและเปว็นบตุคคลภายนอก ไมท่มทสท่วนรท่วมในการบรอิหารงาน ไมท่เปว็นผผผู้ถถือหตุผู้นรายใหญท่
หรถือถถือหตุผู้นเกอินกวท่ารผู้อยละ 1 ไมท่ไดผู้เปว็นลผกจผู้างหรถือพนฉักงานททที่ไดผู้รฉับเงอินเดถือน รวมทฉัตั้งไมท่ใชท่เปว็นผผผู้ททที่เกทที่ยวขผู้องหรถือญาตอิสนอิทของ
ผผผู้บรอิหารหรถือผผผู้ถถือหตุผู้นรายใหญท่ของบรอิษฉัท,บรอิษฉัทในเครถือ,บรอิษฉัทรท่วม,บรอิษฉัทททที่เกทที่ยวขผู้อง มทความเปว็นออิสระ และ 2 ใน 3 ทท่านมท
ความรผผู้และประสบการณค์ในการสอบทานงบการเงอิน ซจึที่งเททยบเทท่ากฉับขผู้อกสาหนดททที่ทางกลต.และตลาดหลฉักทรฉัพยค์ฯระบตุไวผู้

           2. ใหผู้ททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นเปว็นผผผู้แตท่งตฉัตั้งกรรมการโดยใช ผู้เสทยงขผู้างมากตามหลฉักเกณฑค์และวอิธทการดฉังตท่อไปนทตั้
     2.1 ผผผู้ถถือหตุผู้นคนหนจึที่ง ๆ จะมทคะแนนเสทยงหนจึที่งหตุผู้นตท่อหนจึที่งเสทยง
     2.2 ผผผู้ถถือหตุผู้นคนหนจึที่ง ๆ จะใช ผู้คะแนนเสทยงททที่ตนมทอยผท่ทฉัตั้งหมดตาม 2.1 เพถืที่อใช ผู้เลถือกบตุคคลคนเดทยวหรถือหลายคนเปว็น
           กรรมการกว็ไดผู้ แตท่จะแบท่งคะแนนเสทยงใหผู้แกท่กรรมการคนใดมากหรถือนผู้อยกวท่ากรรมการคนอถืที่น ๆ ไมท่ไดผู้
     2.3 บตุคคลซจึที่งไดผู้รฉับคะแนนเสทยงสผงสตุดตามลสาดฉับจะไดผู้รฉับแตท่งตฉัตั้งใหผู้เปว็นกรรมการเทท่ากฉับจสานวนกรรมการททที่จะพจึงมทหรถือ
          จะพจึงเลถือกตฉัตั้งในครฉัตั้งนฉัตั้น ในกรณทททที่บตุคคลซจึที่งไดผู้รฉับการเลถือกตฉัตั้งในลสาดฉับถฉัดลงมามทคะแนนเสทยงเทท่ากฉันเกอินจสานวนททที่
          จะพจึงมทหรถือจะพจึงเลถือกตฉัตั้งในครฉัตั้งนฉัตั้น ใหผู้ประธานเปว็นผผผู้ออกเสทยงชทตั้ขาด
3. ในการประชตุมสามฉัญประจสาปททตุกครฉัตั้ง กรรมการจสานวนหนจึที่งในสามจะตผู้องออกจากตสาแหนท่ง และถผู้าจสานวนกรรมการจะแบท่ง
    ออก ใหผู้ตรงเปว็นสามสท่วนไมท่ไดผู้แลผู้ว ใหผู้กรรมการในจสานวนใกลผู้ททที่สตุดกฉับสท่วนหนจึที่งในสามออกจากตสาแหนท่ง ทฉัตั้งนทตั้ กรรมการ 
    ททที่ออกตามวาระนฉัตั้นๆ อาจถผกเลถือกเขผู้ามาดสารงตสาแหนท่งใหมท่ไดผู้

            4. กรรมการมทสอิทธอิไดผู้รฉับคท่าตอบแทนจากบรอิษฉัทในรผปของเงอินรางวฉัล เบทตั้ยประชตุม บสาเหนว็จ โบนฉัส หรถือผลประโยชนค์ ตอบแทน
ในลฉักษณะอถืที่นๆ ตามขผู้อบฉังคฉับหรถือตามททที่ททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นพอิจารณา ทฉัตั้งนทตั้ไมท่วท่าจะกสาหนดเปว็นจสานวนแนท่นอน หรถือกสาหนด
เปว็นหลฉักเกณฑค์ททที่จะใช ผู้ในการพอิจารณาเปว็นคราวๆไป หรถือกสาหนดใหผู้มทผลตลอดไปจนกวท่าจะมทการเปลทที่ยนแปลงกว็ไดผู้ และ
นอกจากนฉัตั้นใหผู้กรรมการมทสอิทธอิไดผู้รฉับเบทตั้ยเลทตั้ยงและสวฉัสดอิการตท่างๆตามระเบทยบของบรอิษฉัท

            5. ททที่ประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้นอาจลงมตอิใหผู้กรรมการคนใดออกจากตสาแหนท่งกท่อนถจึงกสาหนดตามวาระไดผู้ดผู้วยคะแนนเส ทยงไมท่นผู้อยกวท่า
สามในสทที่ของจสานวนผผผู้ถถือหตุผู้นททที่มาประชตุมและมทส อิทธอิออกเสทยง และมทหตุผู้นนฉับรวมกฉันไดผู้ไมท่นผู้อยกวท่ากจึที่งหนจึที่งของจสานวนหตุผู้นททที่
ถถือโดยผผผู้ถถือหตุผู้นททที่มาประชตุมและมทส อิทธอิออกเสทยง
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                                                                                                                              (ปริดอากรแสตมปฑ์ 20 บาท)

                                                          บรริษษัทจษัดเตรปียมใหผู้

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

                                เขทยนททที่                              
เลขทะเบทยนผผผู้ถถือหตุผู้น ___________          Written at
Shareholders register no.

           วฉันททที่          เดถือน                พ.ศ.    
          Date               Month  Year

(1) ขผู้าพเจผู้า ___________________________________________________  สฉัญชาตอิ_____________________
     I/We                nationality         
     อยผท่บผู้านเลขททที่ ___________________________________________________________________
     Address

(2) เปว็นผผผู้ถถือหตุผู้นของ บรอิษฉัท สยามภฉัณฑค์กรตุรุ๊ป จสากฉัด (มหาชน) (“บรอิษฉัท”) 
      being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)

      โดยถถือหตุผู้นสามฉัญจสานวนทฉัตั้งส อิตั้นรวม ___________________ หตุผู้นและออกเสทยงลงคะแนนไดผู้ __________________ เสทยง 
      Holding the ordinary share total amount of     shares and have the right to vote equal to                 votes
 
(3) ขอมอบฉฉันทะใหผู้                                                                        อายตุ                     ปท         อยผท่บผู้านเลขททที่                      
     Hereby appoint                        age        years ,  residing at

ถนน                                       ตสาบล/แขวง                                      อสาเภอ/เขต                              จฉังหวฉัด                         
Road        Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet                     Province
  
หรถือ มอบฉฉันทะใหผู้กรรมการออิสระ   
or Appoint  independent director name

ชสที่อ       □ 1. นายอจาพล โหตระกริตยฑ์          หรสอ      □ 2. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนปียฑ์     หรสอ

                □ 3. นายสมริต หรรษา                  หรสอ      □ 4. นายช ษัยวษัฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกรล   

เปว็นผผผู้แทนของขผู้าพเจผู้าเพถืที่อเขผู้ารท่วมประชตุมและออกเสทยงลงคะแนนในททที่ประชตุมสามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้นประจสาปท 2564 ในวฉันททที่ 27 เมษายน 2564 เวลา
10:30 น. ณ หผู้องราชดสาเนอิน โรงแรมรอยฉัลปรอินซค์เซส เลขททที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรตุงเทพฯ 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2021 on 
April  27,2021 at 10:30 o’clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel , No. 269 Larnluang Road, Pomprab 
Bangkok.

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

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

□ บางสท่วน คถือ □ หตุผู้นสามฉัญ                               หตุผู้น และมทส อิทธอิออกเสทยงลงคะแนนไดผู้                                     เสทยง
      Partial            ordinary share shares and have the right to vote                     votes

                 รวมสอิทธอิออกเสทยงลงคะแนนทฉัตั้งหมด                                                                        เสทยง
      Totaling              votes 

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

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

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

วาระทปีที่   1 พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผผู้ถสอหรผู้นประจจาปปี 2563
Agenda Item 1 To consider  and approve the Minutes  of  the Annual  Ordinary General  Meeting of  the

Shareholders for the year 2020.

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes
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วาระทปีที่   3  พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบบ็ดเสรบ็จ ประจจาปปี 2563 ส ริรั้นสรด ณ วษันทปีที่ 31
ธษันวาคม 2563

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and 
Statement of comprehensive income for the fiscal year 2020 ending December 31, 2020.

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระทปีที่   4 พริจารณาอนรมษัตริการจญ่ายเงรินปษันผลประจจาปปี 2563
Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2020.

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระทปีที่   5  พริจารณาแตญ่งตษัรั้งผผผู้สอบบษัญชปีและกจาหนดคญ่าสอบบษัญชปีบรริษษัทประจจาปปี 2564
Agenda Item 5 To  consider  and  approve  the  appointment  of  the  Company's  auditors  and  fixing  the

auditor’s remuneration for the fiscal year 2021.

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    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 นางอรศรท ทอิพยบตุญทอง
Mrs.Orasri Thiphayaboonthong□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 

    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

6.2 นายไพบผลยค์ จอิตตอิวาณอิชยค์
Mr.Paiboon Jittivanich□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 

    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes
6.3 นางสาวปรางศอิรอิ ทอิพยบตุญทอง

Miss Prangsiri Thiphayaboonthong□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระทปีที่   7 พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการประจจาปปี 2564
Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2021.

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

(6) คสาแถลงหรถือเอกสารหลฉักฐานอถืที่น ๆ (ถผู้ามท) ของผผผู้รฉับมอบฉฉันทะ                                                                         
     Other statements or evidences (if any) of the proxy
(7) ในกรณทททที่ขผู้าพเจผู้าไมท่ไดผู้ระบตุความประสงคค์ในการออกเสทยงลงคะแนนในวาระใดไวผู้ หรถือระบตุไวผู้ไมท่ชฉัดเจน หรถือในกรณทททที่ททที่ประชตุมมทการ
พอิจารณาหรถือลงมตอิในเรถืที่องใดนอกเหนถือจากเรถืที่องททที่ระบตุไวผู้ขผู้างตผู้น รวมถจึงกรณทททที่มทการแกผู้ไขเปลทที่ยนแปลงหรถือเพอิที่มเตอิมขผู้อเทว็จจรอิงประการใด 
ใหผู้ผผผู้รฉับมอบฉฉันทะมทส อิทธอิพอิจารณาและลงมตอิแทนขผู้าพเจผู้าไดผู้ทตุกประการตามททที่เหว็นสมควร
      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.
     กอิจการใดททที่ผผผู้รฉับมอบฉฉันทะไดผู้กระทสาไปในการประชตุมนฉัตั้น ใหผู้ถถือเสมถือนวท่าขผู้าพเจผู้าไดผู้กระทสาเองทตุกประการ
     Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed                                                          ผผผู้มอบฉฉันทะ/Grantor
                                                       (                                 )

ลงนาม/Signed                                                        ผผผู้รฉับมอบฉฉันทะ/Proxy
                                                        (                                             )

                                                                                  - 2 -                                                                        
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หมายเหตร  /Remarks
1. ผผผู้ถถือหตุผู้นททที่มอบฉฉันทะจะตผู้องมอบฉฉันทะใหผู้ผผผู้รฉับมอบฉฉันทะเพทยงรายเดทยวเปว็นผผผู้เขผู้าประชตุมและออกเส ทยงลงคะแนน ไมท่สามารถแบท่งแยกจสานวนหตุผู้นใหผู้ผผผู้รฉับมอบฉฉันทะหลาย

คนเพถืที่อแยกการลงคะแนนเสทยงไดผู้
       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. ผผผู้ถถือหตุผู้นจะมอบฉฉันทะเทท่ากฉับจสานวนหตุผู้นททที่ระบตุไวผู้ในขผู้อ (2) หรถือจะมอบฉฉันทะเพทยงบางสท่วนนผู้อยกวท่าจสานวนททที่ระบตุไวผู้ในขผู้อ (2) กว็ไดผู้
       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. ผผผู้รฉับมอบฉฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสทยงไดผู้ ทฉัตั้งนทตั้หากขผู้อความททที่ระบตุมทจสานวนเกอินกวท่าททที่ระบตุไวผู้ขผู้างตผู้นกว็สามารถระบตุเพอิที่มเตอิมไดผู้ใน  ใบประจสาตท่อแบบหนฉังส ถือมอบฉฉันทะ

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. วาระเลถือกตฉัตั้งกรรมการสามารถเลถือกตฉัตั้งกรรมการทฉัตั้งชตุดหรถือเลถือกตฉัตั้งกรรมการบางราย ทฉัตั้งนทตั้ ขผู้อบฉังคฉับบรอิษฉัทกสาหนดไวผู้วท่าในการเลถือกตฉัตั้งกรรมการบางรายตามวาระททที่ 6 ขผู้าง

ตผู้น ผผผู้ถถือหตุผู้นจะแบท่งคะแนนเสทยงแกท่ผผผู้หนจึที่งผผผู้ใดมากหรถือนผู้อยเพทยงใดไมท่ไดผู้ กลท่าวคถือ ผผผู้ถถือหตุผู้นตผู้องแบท่งคะแนนเสทยงททที่มทส อิทธอิออกเสทยง เลถือกตฉัตั้งกรรมการแตท่ละรายในจสานวน
ททที่เทท่าๆกฉัน

       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. กรณทหากมทขผู้อกสาหนดหรถือขผู้อบฉังคฉับใดกสาหนดใหผู้ผผผู้รฉับมอบฉฉันทะตผู้องแถลงหรถือแสดงเอกสารหลฉักฐานอถืที่นใด เชท่น กรณทผผผู้รฉับมอบฉฉันทะเปว็นผผผู้มทสท่วนไดผู้เสทยในกอิจการเรถืที่องใดททที่ไดผู้

เขผู้ารท่วมประชตุมและออกเสทยงลงคะแนนกว็สามารถแถลงหรถือแสดงเอกสารหลฉักฐานโดยระบตุไวผู้ในขผู้อ (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) บฉัตรประจสาตฉัวของผผผู้ถถือหตุผู้น (บฉัตรประจสาตฉัวประชาชน หรถือบฉัตรขผู้าราชการ หรถือบฉัตรพนฉักงานรฉัฐวอิสาหกอิจ)

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

(2) ในกรณทมอบฉฉันทะ สสาเนาบฉัตรประจสาตฉัวของผผผู้มอบอสานาจ และ บฉัตรประจสาตฉัวหรถือหนฉังสถือเดอินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ) 
 ของผผผู้รฉับมอบอสานาจ
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) หนฉังสถือเดอินทางของผผผู้ถถือหตุผู้น

passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณทมอบฉฉันทะ สสาเนาหนฉังสถือเดอินทางของผผผู้มอบอสานาจ และบฉัตรประจสาตฉัวหรถือหนฉังสถือเดอินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ) ของผผผู้รฉับมอบอสานาจ

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) หนฉังสถือรฉับรองนอิตอิบตุคคล ออกใหผู้ไมท่เกอิน 30 วฉัน โดยกรมทะเบทยนการคผู้า กระทรวงพาณอิชยค์ 

corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
(ข) บฉัตรประจสาตฉัวหรถือหนฉังสถือเดอินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มทอสานาจททที่ไดผู้ลงนามในหนฉังสถือมอบฉฉันทะพรผู้อมบฉัตรประจสาตฉัวหรถือ

หนฉังสถือเดอินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ) ของผผผู้รฉับมอบฉฉันทะ
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) หนฉังสถือรฉับรองนอิตอิบตุคคล

corporate affidavit; and
(ข) บฉัตรประจสาตฉัวหรถือหนฉังสถือเดอินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ) ของกรรมการผผผู้มทอสานาจททที่ไดผู้ลงนามในหนฉังสถือมอบฉฉันทะพรผู้อมบฉัตรประจสาตฉัวหรถือ

หนฉังสถือเดอินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ) ของผผผู้รฉับมอบฉฉันทะ
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.

ในกรณทของสสาเนาเอกสารจะตผู้องมทการรฉับรองสสาเนาถผกตผู้อง และหากเปว็นเอกสารททที่จฉัดทสาขจึตั้นในตท่างประเทศ ควรมทการรฉับรองลายมถือช ถืที่อโดยโนตารทพฉับบลอิค
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.
ผผผู้ถถือหตุผู้นหรถือผผผู้รฉับมอบฉฉันทะสามารถลงทะเบทยน และยถืที่นเอกสารหรถือหลฉักฐานเพถืที่อการตรวจสอบ ณ สถานททที่ประชตุมไดผู้ตฉัตั้งแตท่ เวลา 09.00 น. ของวฉันททที่ 27 เมษายน 

2564 เปว็นตผู้นไป
A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 09.00 o’clock on April 

27, 2021.
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ใบประจจาตญ่อแบบหนษังส สอมอบฉษันทะ
Supplemental Proxy Form

     การมอบฉฉันทะในฐานะเปว็นผผผู้ถถือหตุผู้นของ บรอิษฉัท สยามภฉัณฑค์กรตุรุ๊ป จสากฉัด (มหาชน)
     The proxy is granted by a shareholder of Siam  Pan Group Public Company Limited.

     ในการประชตุมสามฉัญผผผู้ถถือหตุผู้นประจสาปท 2564 ในวฉันททที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ หผู้องราชดสาเนอิน โรงแรมรอยฉัลปรอินซค์เซส
เลขททที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปผู้อมปราบ กรตุงเทพฯ 
      For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2021 on April 27, 2021 at 10.30 o’clock at the 
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

 
                                                  

วาระททที่                                         เรถืที่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes     Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระททที่                                         เรถืที่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes     Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระททที่                                         เรถืที่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes     Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระททที่                                         เรถืที่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes     Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระททที่                                         เรถืที่อง                                                                                                             
Agenda                                       Re:                                                                                                             

□เหว็นดผู้วย                                เสทยง   □ไมท่เหว็นดผู้วย                             เสทยง  □ งดออกเสทยง                           เสทยง 
    Approve                               votes     Disapprove                           votes      Abstain                                votes

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

                                   ลงนาม/ Signed ผผผู้มอบฉฉันทะ/ Grantor
(                                                          )

                                           วฉันททที่/ Date

                                   ลงนาม/ Signed ผผผู้รฉับมอบฉฉันทะ/ Proxy
(                                                           )

                                           วฉันททที่/ Date
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แบบฟอรฑ์ม ความตผู้องการรายงานประจจาปปีแบบรผปเลญ่ม และการสญ่งคจาถามลญ่วงหนผู้า 
สสาหรฉับการประชตุมผผผู้ถถือหตุผู้น ประจสาปท 2564

Propose in advance : Book of Annual Report & the question form
for AGM 2021

กรตุณาสท่งเอกสารกลฉับภายในวฉันททที่   19   เมษายน     2564
Please propose before April 19, 2021

(1) ขผู้าพเจผู้า ___________________________________________________  สฉัญชาตอิ_____________________
    
     I/We                nationality         
     อยผท่บผู้านเลขททที่ ___________________________________________________________________________
     Address

___________________________________________________________________________

(2) เปว็นผผผู้ถถือหตุผู้นของ บรอิษฉัท สยามภฉัณฑค์กรตุรุ๊ป จสากฉัด (มหาชน) (“บรอิษฉัท”) 
      being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)

      โดยถถือหตุผู้นสามฉัญจสานวนทฉัตั้งส อิตั้นรวม ___________________ หตุผู้นและออกเสทยงลงคะแนนไดผู้ __________________ เสทยง 
      Holding the ordinary share total amount of     shares and have the right to vote equal to                 votes

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

(4) ขผู้าพเจผู้ามทความประสงคค์เสนอคสาถามลท่วงหนผู้า ดฉังตท่อไปนทตั้
      I would like to propose in advance the question for AGM :

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

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

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

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

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

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

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

                                               ลงชถืที่อ/Signed ........................................................ 

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

      วฉันทท/Date.......................................

ผผผู้ประสานงาน   / Contact Person

คตุณสตุทธอิรฉัตนค์ วรรณรฉัตนค์ (เลขานตุการบรอิษฉัท)
บรอิษฉัท สยามภฉัณฑค์กรตุรุ๊ป จสากฉัด (มหาชน)
488 ถนนนครสวรรคค์ แขวงสทที่แยกมหานาค
เขตดตุส อิต  กรตุงเทพฯ 10300                        หรถือ

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

โทรสาร : คตุณสตุทธอิรฉัตนค์ วรรณรฉัตนค์ 
0-2975-2789                                         หรถือ

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

e-mail address : suthirat@siampangroup.com
                                                                                                                                           


