
บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)
Siam Pan Group Public Co., Ltd.

หน�งส�อเช
ญประช�ม
การประช�มใหญ�สาม�ญผ��ถ�อห��น ประจ�าป� 2566

The Invitation of 
The 2023 Annual General Shareholders' Meeting

น�ดประช�มในว�นท�< 12 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น.
ณ ห1องราชด�าเน�น โรงแรมรอย�ลปร�นซ�เซส  269 ถนนหลานหลวง กร�งเทพฯ 

โทรศ�พท� (662) 0-2281-3088

April 12, 2023 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

*  ผU1ถVอห�1นหรVอผU1ร�บมอบฉ�นทะสามารถลงทะเบYยนและยVZนเอกสารหรVอหล�กฐานเพVZอการตรวจสอบ ณ สถานทYZ
    ประช�มได1ต�ง̂แต_ เวลา 09.00 น. ของว�นทYZ 12 เมษายน 2566 เปbนต1นไป

 *  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 12, 2023.
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บร
ษ�ท สยามภ�ณฑMกร�Nป จ�าก�ด (มหาชน)
ส�าน�กงาน อาคารสยามภ�ณฑ� 488 ถนนนครสวรรค� แขวงสYZแยกมหานาค เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 คU_สาย) แฟbกซ� (662) 0-2280-0690,0-2280-6309,0-2282-7918

หน�งส�อเช
ญประช�ม
              

ว�นทYZ 15 มYนาคม 2566
เรVZอง ขอเช�ญประช�มใหญ_สาม�ญผU1ถVอห�1นประจ�าปY 2566
เรYยน ท_านผU1ถVอห�1น

ส�ZงทYZส_งมาด1วย : เอกสารอยU_ในรUปแบบรห�สค�วอาร� (QR Code) ด�งต_อไปนY^
1. รายงานการประช�มสาม�ญผU1ถVอห�1นคร�^งทYZ 1/2565
2. ข1อมUลประกอบการประช�มวาระทYZ 2 – 7
3. กฎเกณฑ�และว�ธYการในการเข1าร_วมประช�มผU1ถVอห�1น
4. รายชVZอและประว�ต�กรรมการอ�สระท�^ง 4 ท_าน
5. แผนทYZแสดงทYZต�ง̂สถานทYZจ�ดประช�ม
6. หน�งสVอมอบฉ�นทะ (แบบ ข.)
7. แบบฟอร�มขอร�บเอกสาร : หน�งสVอมอบฉ�นทะ, 56-1One Report และการส_งค�าถามล_วงหน1า
8. รายงาน 56-1 One Report ประจ�าปY 2565 พร1อมงบการเง�นส�าหร�บปY 2565

ด1วยคณะกรรมการบร�ษ�ท มYมต�ให1จ�ดประช�มใหญ_สาม�ญผU1ถVอห�1นประจ�าปY2566 ในว�นทYZ 12 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. 
 ณ ห1องราชด�าเน�น โรงแรมรอย�ลปร�นซ�เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป1อมปราบ กร�งเทพฯ ตามระเบYยบวาระการประช�ม ด�งนY^

วาระทYZ 1  พ�จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผU1ถVอห�1น คร�^งทYZ 1/2565
  ความเหbนคณะกรรมการ ทYZประช�มผU1ถVอห�1นสมควรร�บรองรายงานการประช�มด�งกล_าว

          วาระทYZ 2  พ�จารณาร�บทราบรายงานของคณะกรรมการเกYZยวก�บผลการด�าเน�นงานประจ�าปY 2565
  ความเหbนคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการด�าเน�นงานงวดปY2565 ให1ทYZประช�มผU1ถVอห�1นร�บทราบ

          วาระทYZ 3  พ�จารณาอน�ม�ต�งบแสดงฐานะการเง�นและงบก�าไรขาดท�นเบbดเสรbจส�าหร�บปY ส�น̂ส�ดว�นทYZ 31 ธ�นวาคม 2565
  ความเหbนคณะกรรมการ เสนอทYZประช�มผU1ถVอห�1นอน�ม�ต�งบแสดงฐานะการเง�นและงบก�าไรขาดท�นเบbดเสรbจ ส�าหร�บ

     ปYส�น̂ส�ด ว�นทYZ 31 ธ�นวาคม 2565
          วาระทYZ 4  พ�จารณาอน�ม�ต�การจ_ายเง�นป�นผลส�าหร�บผลการด�าเน�นงานประจ�าปY 2565

  ความเหbนคณะกรรมการ เหbนควรเสนอทYZประช�มผU1ถVอห�1นอน�ม�ต�จ_ายเง�นป�นผลจากผลการด�าเน�นงานปY 2565
                        0.80 บาทต_อห�1นจากก�าไรสะสมซ}ZงเสYยภาษYในอ�ตราร1อยละ 20 โดยจ_ายในว�นทYZ 10 พฤษภาคม 2566
          วาระทYZ 5  พ�จารณาแต_งต�^งผU1สอบบ�ญชY และก�าหนดค_าตอบแทนประจ�าปY 2566

  ความเหbนคณะกรรมการ เหbนสมควรเสนอทYZประช�มผU1ถVอห�1นแต_งต�^ง ค�ณฐ�ต�มา พงศ�ไชยยง ผU1สอบบ�ญชYเลขทะเบYยน 
  10728 หรVอ ค�ณโชคช�ย งามว�ฒ�ก�ล ผU1สอบบ�ญชYเลขทะเบYยน 9728 หรVอ ค�ณอรวรรณ โชต�ว�ร�ยะก�ล ผU1สอบบ�ญชY
  เลขทะเบYยน 10566   แห_ง บร�ษ�ท เค.พY.เอbม.จY. ภUม�ไชยสอบบ�ญชY จ�าก�ด เปbนผU1สอบบ�ญชY และก�าหนดค_า
  ตอบแทนเท_าปYทYZผ_านมา 

          วาระทYZ 6  พ�จารณาเลVอกต�^งกรรมการแทนกรรมการทYZออกตามวาระ
  ความเหbนคณะกรรมการ ให1เสนอทYZประช�มผU1ถVอห�1นเลVอกต�^งกรรมการกล�บเข1าด�ารงต�าแหน_งใหม_ 4 ท_านคVอ 

             นายอด�ศร โรจตระการ,นายสม�ต หรรษา,นายช�ยว�ฒน� ด�ารงค�มงคลก�ล และ นางสาวด�ษฎY โรจตระการ
          วาระทYZ 7  พ�จารณาก�าหนดค_าตอบแทนกรรมการบร�ษ�ทประจ�าปY 2566

  ความเหbนคณะกรรมการ เหbนควรเสนอทYZประช�มผU1ถVอห�1นอน�ม�ต�ค_าตอบแทนกรรมการเปbนวงเง�นงบประมาณ 
  4,500,000 บาทเท_าปYทYZผ_านมา

วาระทYZ 8  พ�จารณาเรVZองอVZน ๆ (ถ1ามY)

     ท�^งนY^บร�ษ�ทก�าหนดให1ว�นทYZ 15 มYนาคม 2566 เปbนว�นก�าหนดรายชVZอผU1ถVอห�1น (Record Date) ทYZมYส �ทธ�เข1าร_วมประช�มผU1ถVอห�1น
และร�บเง�นป�นผล (ท�^งนY^ส �ทธ�ในการร�บเง�นป�นผลด�งกล_าวย�งมYความไม_แน_นอนเนVZองจากต1องรอการอน�ม�ต�จากทYZประช�มผU1ถVอห�1นก_อน)

จ}งขอเรYยนเช�ญท_านผU1ถVอห�1นเข1าร_วมประช�มตาม ว�น เวลา และสถานทYZ ด�งกล_าวข1างต1น และปฏ�บ�ต�ตามกฎเกณฑ�ในการเข1า
ร_วมประช�ม และการส_งค�าถามล_วงหน1า ตามข1อบ�งค�บของบร�ษ�ทด�งแนบมาข1างท1ายนY^

แจ1งผลการเสนอวาระการประช�ม และเสนอชVZอบ�คคลเพVZอเข1าร�บเลVอกต�^งเปbนกรรมการ ซ }Zงบร�ษ�ทได1เช �ญให1ผU1ถVอห�1นเสนอต_อบร�ษ�ทในระหว_างว�นทYZ 
5 มกราคม - 20 ก�มภาพ�นธ� 2566 น�^น ไม_มYผU1ถVอห�1นเสนอเรVZองแต_อย_างใด
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Invitation AGM

March 15, 2023.

Subject : Invitation to 2023 Annual General Shareholders’ Meeting
To        : Shareholders

Attachment :  QR Code for :
1. Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022
2. Meeting venue map
3. Proxy Form B
4. Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 
    Entitled to Attend the Meeting
5. Propose in advance for Proxy , Book of Annual Report and the question form

       The Board of  Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2023 shall be held at 10:30 a.m. on 
April 12, 2023 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 1/2022 the Ordinary general meeting of shareholders.
                         Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2022. 
           Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the

      year 2022.
                            Board Resolution : The Board's report for the year 2022 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, 2022. 
                           Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of 
                            comprehensive income  for the year ended December 31, 2022 .
        Agenda 4 : To consider and approve the Dividend payments.
                           Board Resolution : Recommend at the AGM that the annual dividend payment for the fiscal year
                           2022 will be 0.80 baht per share from cumulative profit subject to 20% corporate income tax. 

      The dividend will be payable on May 10, 2023.
          Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2023.
                           Board Resolution : Recommend at the AGM to appoint Ms. Thitima Pongchaiyong Auditor 

      registration number 10728 or Mr. Chokchai Ngamwuttikul Auditor registration number 9728 or 
      Ms. Orawan Chotiwiriyakul Auditor registration number 10566 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
      To be the auditor for the year 2023 and set the same remuneration as the previous year.

         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 2023.
                            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 15, 2023  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.

The result of the invitation to propose agenda, or to propose director nomination for the AGM of Shareholders which the  
Company invited during January 5 - February 20 ,2023. There was no proposal.   
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วาระท�< 1  พ
จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ��ถ�อห��น คร�Sงท�< 1/2565
Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the 

Shareholders no. 1/2022

 
          รายงานการประช�มสาม�ญผU1ถVอห�1นคร�^งทYZ 1/2565 ซ}Zงประช�มเมVZอว�นทYZ 25 เมษายน 2565 บร�ษ�ทได1แนบไว1ข1างท1าย
หน�งสVอเช �ญประช�มนY^ เพVZอให1ผU1ถVอห�1นท�กท_านได1พ�จารณาแล1ว 
          The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022, held on April 25, 2022, were 
attached to this invitation letter for all shareholders to consider.

วาระท�< 2  พ
จารณาร�บทราบรายงานของคณะกรรมการเก�<ยวก�บผลการด�าเน
นงานประจ�าป� 2565
Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company’s operating results

                         for the fiscal year 2022

     รายงานของคณะกรรมการเกYZยวก�บผลการด�าเน�นงานประจ�าปY 2565 และรายงานข1อมUลอVZนในรอบปY 2565 น�^นบร�ษ�ทได1จ�ด
ไว1ในรายงาน 56-1 One Report ประจ�าปY 2565 ซ}Zงได1จ�ดส_งมาให1ผU1ถVอห�1นท�กท_านพร1อมก�บหน�งสVอเช �ญประช�มแล1ว สร�ปสาระ
ส�าค�ญเพVZอทราบ ได1ด�งนY^      
     Report of the Board of Directors regarding the operating results for the year 2022 and other information 
reports for the year 2022. The Company has reported in the 56-1 One Report for the year 2022 and has been 
sent to all shareholders together with the meeting invitation letter. Summary of important points for 
acknowledgment is as follows:                                                                                    

งบการเง�นรวม  (ล1านบาท)
Consolidated financial statements (million baht)

2565
2022

2564
2021

2563
2020

Current Ratio (times) 13.23 9.76 12.35
เง�นป�นผล (บาทต_อห�1น)
Dividend per share (Baht per share)

0.80* 0.90 0.45

อ�ตราเง�นป�นผลต_อก�าไร ( * รอทYZประช�มอน�ม�ต�)
Dividend Rate ( * pending approval)

80.00%* 67.67% 41.67%

ส�นทร�พย�รวม
Total assets

6,069 5,998 5,750

หนY^ส �นรวม
Total liabilities

495 600 493

ส_วนของผU1ถVอห�1น
Equity attributable to owners of the Company

5,574 5,398 5,257

รายได1จากการขาย
Revenue from sale of goods and rendering of services

2,881 2,924 2,601

รายได1รวม
Total income

2,909 2,953 2,637

ก�าไรข�^นต1น
Gross profit margin

871 1,005 888

อ�ตราก�าไรข�^นต1น
Gross profit margin rate

30.23% 34.39% 34.13%

ก�าไรส_วนทYZเปbนของผU1ถVอห�1นของบร�ษ�ท
Profit for Owners of the Company 

344 460 373

อ�ตราก�าไรส_วนทYZเปbนของผU1ถVอห�1นของบร�ษ�ท
Profit for Owners of the Company rate

11.83% 15.58% 14.14%

ก�าไรส_วนทYZเปbนของผU1ถVอห�1น (บาทต_อห�1น)
Basic earning per share (Baht per share)

1.00 1.33 1.08

มUลค_าตามบ�ญชY (บาทต_อห�1น)
Book value (Baht per share)

16.15 15.59 15.14
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สร�ปงบการเง�นรวม และ งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท   (  ตรวจสอบแล1ว  ) 3   ปYทYZผ_านมา  

แบบย_อ
หน_วย   :   พ�นบาท  

งบการเง
นรวม งบการเง
นเฉพาะก
จการ
2565 2564 2563 2565 2564 2563

งบแสดงฐานะการเง
น  

ส
นทร�พยMหม�นเว�ยน :
เง�นสด 412,572 618,432 960,689 151,490 233,011 282,996
ส�นทร�พย�ทางการเง�นอVZน 2,593,007 2,310,660 2,069,138 1,039,688 982,529 870,012
ลUกหนYก̂ารค1าและต��วเง�นร�บ 23,958 46,129 35,400 12,026 12,669 13,575
ส�นค1าคงเหลVอ 1,387,846 1,301,600 920,943 217,756 142,338 81,258

รวมส
นทร�พยMหม�นเว�ยน 4,473,060 4,339,566 4,043,681 1,430,907 1,381,478 1,269,330
ส
นทร�พยMไม�หม�นเว�ยน :
ส�นทร�พย�ทางการเง�นอVZน 10,847 10,974 10,925 402 405 407
อส�งหาร�มทร�พย�เพVZอการลงท�น 3,055 3,055 3,311 39,403 41,531 43,914
ทYZด�นอาคารและอ�ปกรณ�ส�ทธ� 1,469,799 1,530,198 1,579,433 1,257,677 1,283,059 1,310,831
ส�นทร�พย�ส�ทธ�การใช 1 66,106 69,985 73,863 19,541 20,691 21,840

รวมส�นทร�พย�ไม_หม�นเวYยน 1,595,512 1,658,684 1,705,843 1,551,686 1,567,121 1,584,324
รวมส
นทร�พยM 6,068,572 5,998,250 5,749,524 2,982,593 2,948,599 2,853,654

หน� Sส 
นหม�นเว�ยน :
รวมหนYส̂ �นหม�นเวYยน 338,101 444,814 327,503 255,241 312,909 242,804

รวมหนYส̂ �นไม_หม�นเวYยน 156,635 155,539 165,374 122,313 123,524 129,300
รวมหน� Sส 
น 494,736 600,353 492,876 377,554 436,433 372,104

ส�วนของผ��ถ�อห��น :
ท�นจดทะเบYยนเรYยกช�าระแล1ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
ส_วนเก�นมUลค_าห�1น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
ก�าไรสะสมย�งไม_ได1จ�ดสรร 4,895,580 4,700,603 4,547,674 1,928,239 1,835,365 1,804,750

รวมส�วนของผ��ถ�อห��น 5,573,836 5,397,897 5,256,647 2,605,039 2,512,165 2,481,550

งบก�าไรขาดท�นเบaดเสรaจ  

รายได� :
รายได1จากการขาย 2,881,148 2,923,543 2,600,712 1,959,031 1,970,291 1,714,385
รายได1จากการลงท�น 12,064 14,317 27,442 4,841 5,995 11,164

รายได�รวม 2,909,319 2,953,038 2,637,121 2,140,386 2,148,177 1,887,415
ค�าใช�จ�าย :
ต1นท�นขาย 2,010,195 1,918,236 1,712,747 1,457,822 1,363,649 1,191,773
ต1นท�นในการจ�ดจ�าหน_าย 124,777 105,905 104,490 105,022 80,988 70,898
ค_าใช 1จ_ายในการบร�หาร 341,238 350,752 352,890 282,454 291,678 288,890

รวมค�าใช�จ�าย 2,478,325 2,377,098 2,172,312 1,847,086 1,738,178 1,553,391
ก�าไรก_อนภาษY 430,994 575,940 464,809 293,300 409,999 334,024

ก�าไรท�<เปaนของผ��ถ�อห��น 344,090 460,034 372,858 247,522 340,502 277,802
ก�าไรต�อห��น (บาท) 1.00 1.33 1.08 0.72 0.99 0.81

งบกระแสเง
นสด  งบการเง
นรวม งบการเง
นเฉพาะก
จการ
2565 2564 2563 2565 2564 2563

เง�นสดส�ทธ�จากก�จกรรมด�าเน�นงาน 251,194 233,069 563,300 75,071 312,141 250,304
เง�นสดส�ทธ�จากก�จกรรมลงท�น (280,875) (249,406) (240,032) 16,669 (37,263) (60,185)
เง�นสดส�ทธ�จากก�จกรรมจ�ดหาเง�น (174,335) (326,110) (246,426) (173,262) (324,862) (245,626)
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การว�เคราะห�และค�าอธ�บายของฝ_ายจ�ดการ
Management analysis

 1. รายได1จากการขาย   (Sales revenue)  

โครงสร1างรายได1
Revenue structure

2565
2022

2564
2021

+เพ�Zมข}^น -ลดลง
+increase -decrease

ล1านบาท
Million baht

% ล1านบาท
Million baht

% ล1านบาท
Million baht

%

รายได1จากการขาย (Sales income)
    น�^าม�นหล_อลVZน (Lubricant)
    จาระบY (Grease)
    แบตเตอรYZ (Battery)
    ว�ตถ�ด�บและอVZนๆ (Others)

1,478.50
1,054.34

337.56
10.74

50.82
36.24
11.60
0.37

1,507.56
1,053.00

350.05
12.93

51.05
35.66
11.85
0.44

-29.06
1.34

-12.49
-2.19

-1.93
0.13

-3.57
-16.94

รวม (Total) 2,881.15 99.03 2,923.54 99.00 -42.39 -1.45
รายได1อVZน (Other income)
    รายได1จากการลงท�น (Investment in.)
    รายได1อVZน (Others)          

12.06
16.11

0.42
0.55

14.32
15.18

0.48
0.51

-2.26
0.93

-15.76
6.11

รวม (Total) 28.17 0.97 29.50 1.00 -1.33 -4.50
รวมรายได1 (Total income) 2,909.32 100.00 2,953.04 100.00 -43.72 -1.48

สภาพเศรษฐก�จต1นปY2565 ดYข}^นจากการลดลงของการแพร_ระบาด COVID-19 แต_หล�งจากการเก�ดสงครามร�สเซYย-ยUเครน ใน
เดVอนก�มภาพ�นธ�2565 ส_งผลให1ต�^งแต_ไตรมาสทYZ2 ราคาน�^าม�น พล�งงาน และส�นค1าจ�าเปbนอVZนๆปร�บต�วสUงข}^นมาก สภาพการ
แข_งข�นในตลาดภายในประเทศจ}งสUงข}^น ประกอบก�บป�ญหาการเมVองในประเทศพม_าร�นแรงข}^น ท�าให1รายได1รวมจากการขาย
ส�นค1าน�^าม�นหล_อลVZนลดลงจาก 1,508 ล1านบาทเปbน 1,479 ล1านบาทลดลง 29.06 ล1านบาทหรVอร1อยละ 1.93  ส_วนส�นค1า
แบตเตอรYZลUกค1าต_างประเทศมYก�าล�งการซVอ̂ลดลงจากสาเหต�ของราคาขายทYZปร�บสUงข}^นตามสภาวะเศรษฐก�จท�าให1ยอดขาย
แบตเตอรYZลดลง 12.49 ล1านบาทหรVอร1อยละ 3.57 จ}งเปbนสาเหต�หล�กทYZท�าให1รายได1จากการขายลดลง 42.39 ล1านบาทหรVอ
ร1อยละ 1.45 เมVZอเทYยบก�บปY 2564

Economic conditions at the beginning of 2022 was better from the reduction of the COVID-19 epidemic. 
But after the outbreak of the Russian-Ukrainian war in February 2022 As a result, since the second 
quarter, the price of oil, energy and other essential goods has adjusted much higher, the competition in 
the domestic market is therefore higher coupled with political problems in Burma becoming more 
severe. As a result, the total revenue from the sale of lubricant products decreased from 1,508 million 
baht to 1,479 million baht, a decrease of 29.06 million baht or 1.93 percent. As for the battery products, 
foreign customers have decreased purchasing power due to the reason of the adjusted selling price 
higher according to economic conditions, resulting in a decrease in battery sales of 12.49 million baht or 
3.57 percent. Therefore, the main reason for the total sales revenue decreased by 42.39 million baht or 
1.45 percent compared to the year 2021.

2. ผลการด�าเน�นงานและความสามารถในการท�าก�าไร   (Performance and profitability)  

ผลการด�าเน�นงาน 
Performance

ล1านบาท (Million baht)

2565
2022

2564
2021

+เพ�Zม -ลด
+increase 
-decrease

%

รวมรายได1จากการขาย (Total Sales revenue) 2,881.15 2,923.54 -42.39 -1.45%
ต1นท�นขาย (Cost of selling products)

%
-2,010.19

69.77%
-1,918.24

65.61%
-91.96
4.16%

4.79%

ก�าไรข�^นต1น (Gross profit)
%

870.95
30.23%

1,005.30
34.39%

-134.35
-4.16%

-13.36%

ก�าไรก_อนภาษY (Profit before tax) 430.99 575.94 -144.95 -25.17%
ก�าไรส_วนทYZเปbนของผU1ถVอห�1นของบร�ษ�ท

(Profit attributable to shareholders of the Company)
%

344.09

11.83%

460.03

15.58%

-115.94

-3.75%

-25.20%
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รายได1จากการขายลดลง 42.39 ล1านบาท แต_ต1นท�นขายกล�บสUงข}^น 91.96 ล1านบาทเปbนเพราะราคาว�ตถ�ด�บน�^าม�นพV^น
ฐาน ไฟฟ1า พล�งงาน และอVZนๆ ปร�บต�วสUงข}^นมาก และจากสภาพการแข_งข�นในตลาดทYZค_อนข1างสUง บร�ษ�ทจ}งไม_สามารถ
ปร�บราคาขายให1สUงตามต1นท�นได1  จ}งท�าให1ก�าไรข�^นต1นลดลงจาก 1,005 ล1านบาทเปbน 871 ล1านบาท ลดลง 134 ล1าน
บาทหรVอลดลง 13.36 % เมVZอเทYยบก�บปY 2564 จ}งเปbนสาเหต�หล�กทYZท�าให1ก�าไรก_อนภาษYลดลง 144.95 ล1านบาท หรVอ
ลดลง 25.17%  และก�าไรหล�งห�กภาษYส_วนทYZเปbนของผU1ถVอห�1นบร�ษ�ทลดลง 115.94 ล1านบาทหรVอลดลง 25.20% เมVZอ
เทYยบก�บปYทYZผ_านมา

The sales revenue decreased by 42.39 million baht, but the cost of selling products increased by 91.96 
million baht because the price of raw materials, base oil, electricity, energy and others increased 
significantly. And from the relatively high competition in the market therefore, the company cannot 
adjust the selling price to be high according to the cost. As a result, the gross profit decreased from 
1,005 million baht to 871 million baht, a decrease of 134 million baht or a decrease of 13.36% 
compared to the year 2021, which is the main reason why the profit before tax decreased by 144.95 
million baht or a decrease of 25.17% and Profit after tax attributable to shareholders of the company 
decreased by 115.94 million baht or decreased by 25.20% compared to the previous year.

3. ส�นค1าคงเหลVอ   (Inventories)  

ส�นค1าคงเหลVอมUลค_าสUงข}^น 86.25 ล1านบาทหรVอ 6.63% สาเหต�หล�กเก�ดจากราคาว�ตถ�ด�บ และ ส �นค1า ทYZปร�บราคาสUงข}^น

The value of inventories increased by 86.25 million baht or 6.63%, mainly due to the increase in raw material  
and product prices.

4. รายงานความคVบหน1าการต_อต1านการท�จร�ตคอร�ปช�Zน
    Anti-Corruption Progress Report

คณะกรรมการได1ทบทวนนโยบายทYZเกYZยวข1อง ด�งแสดงไว1ในรายงาน 56-1 One report หน1าทYZ 55
และเผยแพร_ไว1บนเวbปไซด�ของบร�ษ�ทแล1วทYZ : https://www.siampangroup.com/th/investor_relation

The Board has reviewed relevant policies as shown in the report 56-1 One report, page 55.
And published on the company's website at : https://www.siampangroup.com/th/investor_relation
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วาระท�< 3  พ
จารณาอน�ม�ต
งบแสดงฐานะการเง
นและงบก�าไรขาดท�นเบaดเสรaจส�าหร�บป� ส 
Sนส�ดว�นท�< 31 ธ�นวาคม 2565
Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of 

comprehensive income for the year ended December 31,2022

งบการเง�นของบร�ษ�ทมY ค�ณฐ�ต�มา พงศ�ไชยยง ผU1สอบบ�ญชYเลขทะเบYยน 10728 ของบร�ษ�ท เคพYเอbมจY ภUม�ไชย สอบ
บ�ญชY จ�าก�ด ซ}ZงเปbนผU1สอบบ�ญชYของบร�ษ�ทในรอบปY 2565 ให1ความเหbนในรายงานแบบไม_มYเงVZอนไข และได1ผ_านการร�บรองจาก
ทYZประช�มคณะกรรมการตรวจสอบแล1วเมVZอว�นทYZ 27 ก�มภาพ�นธ� 2566

คณะกรรมการบร�ษ�ทพ�จารณาแล1วเหbนว_างบการเง�นประจ�าปY 2565 ด�งกล_าวได1แสดงฐานะการเง�นและผลการด�าเน�น
งานทYZถUกต1องครบถ1วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น รวมถ}งแนวปฏ�บ�ต�ทางการบ�ญช YทYZประกาศใช 1โดยสภาว�ชาชYพบ�ญ
ชYฯ กฎระเบYยบและประกาศคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย�ทYZเกYZยวข1อง จ}งขอเสนอให1ทYZประช�มผU1ถVอห�1น
พ�จารณาอน�ม�ต�งบด�ลและงบก�าไรขาดท�นของบร�ษ�ท ส �น̂ส�ด ณ ว�นทYZ 31 ธ�นวาคม 2565 ตามเสนอ

         The company's financial statements have Mr. Thitima Pongchaiyong, auditor registration number 10728 
of KPMG Phoomchai Audit Ltd., who is the company's auditor for the year 2022, unconditionally comment on 
the report. and has been approved by the Audit Committee meeting on February 27, 2023.
        The Board of Directors has considered that the financial statements for the year 2022 have shown the 
financial  position  and  operating  results  that  are  accurate  and  complete.  according  to  financial  reporting 
standards Including accounting guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions. relevant 
rules  and  regulations  of  the  Securities  and  Exchange  Commission  Therefore,  it  is  proposed  that  the 
shareholders' meeting consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss statement ending 
December 31, 2022 as proposed.

วาระท�< 4  พ
จารณาอน�ม�ต
การจ�ายเง
นป�นผลส�าหร�บผลการด�าเน
นงานงวดป� 2565
Agenda Item 4 : To consider the payment of dividend for the fiscal year 2022

บร�ษ�ทมYนโยบายการจ_ายเง�นป�นผลให1แก_ผU1ถVอห�1น ในอ�ตราทYZคาดว_าจะจ_ายประมาณไม_ต�Zากว_าร1อยละ 40 ของก�าไรส_วนทYZ
เปbนของผU1ถVอห�1นในแต_ละปY โดยจ_ายในปYถ�ดไปหากไม_มYเหต�จ�าเปbนอVZนใด และการจ_ายเง�นป�นผลน�^นจะไม_มYผลกระทบต_อการ
ด�าเน�นงานปกต�ของบร�ษ�ทฯ อย_างมYสาระส�าค�ญ

คณะกรรมการ น�าเสนอทYZประช�มพ�จารณาประว�ต�ผลการด�าเน�นงานและการจ_ายเง�นป�นผลทYZผ_านมา ด�งนY^

The company has a policy to pay dividends to shareholders at a rate of not less than 40% of the profit  
attributable to shareholders each year. which will be paid in the following year if there is no other necessity And 
the dividend payment will have no significant effect on the Company's normal operations.

The Board of Directors presented the meeting to consider past operating results and dividend payments 
as follows :

การด�าเน�นงานงวดปY
Operations for the year

ก�าไร (บาท)
 Profit (Baht)

ก�าไร  บาท/ห�1น 
Profit  Baht/share

เง�นป�นผล บาท/ห�1น
Dividend  Baht/share

%
of Profit

2562 / 2019 306,518,834 0.89 0.70 78.65%
2563 / 2020 372,858,556 1.08 0.45 41.67%
2564 / 2021 460,034,147 1.33 0.90 67.67%
 2565 / 2022 

* รออน�ม�ต� / pending approval

344,517,019 1.00 0.80 80.00%

        คณะกรรมการเหbนว_าทYZประช�มผU1ถVอห�1นควรอน�ม�ต�จ_ายเง�นป�นผลส�าหร�บผลการด�าเน�นงานงวดปY2565 ให1แก_ผU1ถVอห�1นใน
อ�ตราห�1นละ 0.80 บาทต_อห�1น หรVอร1อยละ 80.00 ซ}Zงเปbนไปตามนโยบายของบร�ษ�ท โดยจ_ายจากก�าไรสะสมซ}ZงเสYยภาษYใน
อ�ตราร1อยละ 20 และก�าหนดจ_ายใน ว�นทYZ 10 พฤษภาคม 2566

        The Board of Directors proposed to the shareholders' meeting to approve the dividend payment for the 
operating results of the year 2022 to the shareholders at the rate of  0.80 baht per share or 80.00 percent  
which is in accordance with the Company's policy. The dividend is paid from retained earnings which is subject 
to a tax rate of 20% and is scheduled to be paid on May 10, 2023.
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วาระท�< 5  พ
จารณาแต�งต�Sงผ��สอบบ�ญช� และก�าหนดค�าตอบแทนประจ�าป� 2566
Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor’s 

remuneration for the fiscal year 2023

คณะกรรมการพ�จารณาแล1ว เหbนสมควรน�าเสนอแต_งต�^งผU1สอบบ�ญชYส�าหร�บบร�ษ�ท และ บร�ษ�ทย_อย ประจ�าปY 2566 เปbน
บร�ษ�ทเดYยวก�น คVอ บร�ษ�ท เคพYเอbมจY ภUม�ไชยสอบบ�ญชY จ�าก�ด ด�งรายชVZอต_อไปนY^ ค�ณฐ�ต�มา พงศ�ไชยยง ผU1สอบบ�ญชYเลข
ทะเบYยน 10728 หรVอ ค�ณโชคช�ย งามว�ฒ�ก�ล ผU1สอบบ�ญชYเลขทะเบYยน 9728 หรVอ ค�ณอรวรรณ โชต�ว�ร�ยะก�ล ผU1สอบบ�ญชYเลข
ทะเบYยน 10566 หรVอผU1สอบบ�ญชYอVZนทYZส�งก�ดบร�ษ�ทเดYยวก�น ท�^งนY^เปbนไปตามทYZคณะกรรมการตรวจสอบเหbนชอบแล1วเพราะ 
บร�ษ�ท เคพYเอbมจYฯ และผU1สอบบ�ญชYได1ตรวจสอบพร1อมให1ข1อแนะน�า ข1อปร�บปร�ง จ�ดอบรมส�มนาแลกเปลYZยนความรU1ใหม_ตาม
กฎหมายบ�ญชYและกฎหมายอVZนๆ ซ}Zงเปbนประโยชน�ต_อองค�กร และน�ามาถ}งความโปร_งใสเชVZอถVอได1แก_บร�ษ�ท และ บร�ษ�ทย_อย อYก
ท�^งผU1สอบบ�ญชYข1างต1นไม_มYความส�มพ�นธ�หรVอมYส_วนได1เสYยใดๆก�บบร�ษ�ท บร�ษ�ทย_อย ผU1บร�หาร ผU1ถVอห�1นรายใหญ_ หรVอผU1เกYZยวข1อง
ก�บบ�คคลด�งกล_าวแต_อย_างใด 

ค�ณฐ�ต�มา พงศ�ไชยยง ได1ท�าการตรวจสอบบ�ญชYกล�_มบร�ษ�ทมาแล1ว 4 ปY มYข1อมUลประว�ต�ด�งนY^
ต�าแหน_ง  : ผU1อ�านวยการ / สอบบ�ญชY ส�าน�กงานสอบบ�ญชY บร�ษ�ท เคพYเอbมพY ภUม�ไชย สอบบ�ญชY จ�าก�ด
                 ต�ง̂แต_ 1 พฤศจ�กายน 2547 - ป�จจ�บ�น
ค�ณสมบ�ต� : ผU1สอบบ�ญชYทYZได1ร�บความเหbนชอบจากส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และ
              ตลาดหล�กทร�พย�
ว�ฒ�การศ}กษา : ปร�ญญาตรY สาขาบ�ญชY มหาว�ทยาล�ยกร�งเทพ (เกYยรต�น�ยมอ�บด�บ 1)
ประสบการณ�  : ผU1สอบบ�ญชYและผU1ช_วยผU1สอบบ�ญชYของบร�ษ�ทจดทะเบYยนมากกว_า 15 ปY ตรวจสอบครอบคล�ม
             ธ�รก�จหลายประเภท ได1แต_ ธ�รก�จยานยนต� อ�ตสากรรมการผล�ต ธ�รก�จซVอ̂มาขายไป 

  ธ�รก�จการให1บร�การ ธ�รก�จธนาคารและสถาบ�นการเง�น บร�ษ�ทเง�นท�น ธ�รก�จหล�กทร�พย� 
  ธ�รก�จการจ�ดการกองท�น ธ�รก�จส�ญญาเช_าซVอ̂ส�ญญาการเง�นและลYสซ�Zง และองค�กรทYZไม_

   แสวงหาผลก�าไร  เปbนต1น

          The Board proposed the appointment of auditors for the Company and its subsidiaries for the year 2023 
as the same company, namely KPMG Phoomchai Audit Ltd., as follows: Ms. Thitima Pongchaiyong, auditor 
registration number 10728 or Ms. Chokchai Ngamwuthikul, auditor registration number 9728 or Ms. Orawan 
Chotwiriyakul Auditor registration number 10566 or other auditors from the same company, in accordance with 
the audit committee's approval. Because the auditor has audited and provided suggestions, improvements, 
organized training seminars to exchange new knowledge according to accounting laws and other laws. which is 
beneficial to the organization And bring transparency and reliability to the Company and its subsidiaries and the 
above auditors have no relationship or interest in the Company, its subsidiaries, executives, major 
shareholders, including those involved.

ค_าตอบแทนส�าหร�บการสอบบ�ญชY พ�จารณาจากข1อมUล 3 ปYทYZผ_านมา เปbนด�งนY^
          The audit fee is based on information from the past 3 years as follows:

งบการเง�นรวม (บาท)
Consolidated FS (Baht)

งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท (บาท)
Company FS (Baht)

2565/2022 2564/2021 2563/2020 2565/2022 2564/2021 2563/2020
ค_าสอบบ�ญชY
The audit fee 2,379,500 2,289,500 2,289,500 1,136,500 1,086,500 1,086,500
ค_าบร�การอVZน
Other service fees

-ไม_มY-
- none-

-ไม_มY-
-none-

-ไม_มY- 
-none-

-ไม_มY-
-none-

-ไม_มY- 
-none-

-ไม_มY-
-none-

ปY 2566 ก�าหนดค_าตอบแทนเท_าปY 2565 ทYZผ_านมา คVองบเฉพาะบร�ษ�ทเปbนเง�น 1,136,500 บาท และงบการเง�นรวม 
เปbนเง�น   2,379,500 บาท 

คณะกรรมการเหbนว_าทYZประช�มผU1ถVอห�1นควรแต_งต�^งผU1สอบบ�ญช Y และก�าหนดค_าตอบแทน ประจ�าปY 2566 ส�าหร�บบร�ษ�ท
และบร�ษ�ทย_อย ตามทYZเสนอข1างต1น

         Year 2023, the remuneration is the same as year 2022 as follows: The Company's financial statements  
are 1,136,500 baht and the consolidated financial statements are 2,379,500 baht.
         The Board of Directors proposed to the shareholders' meeting to consider the appointment of auditors  
and determination of remuneration for the year 2023 for the Company and its subsidiaries as proposed above.
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วาระท�< 6  พ
จารณาเล�อกต�Sงกรรมการแทนกรรมการท�<ออกตามวาระ
Agenda Item 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by rotation.

ในการประช�มใหญ_สาม�ญผU1ถVอห�1นประจ�าปY2566 นY^ กรรมการทYZต1องออกตามวาระตามข1อบ�งค�บของบร�ษ�ทมY 4 คนคVอ 
1. นายอด�ศร  โรจตระการ กรรมการ

ด�ารงต�าแหน_งมาแล1ว 26 ปYและคร�^งนY^เปbนการกล�บเข1าด�ารงต�าแหน_งรอบทYZ 9
2. นายสม�ต  หรรษา กรรมการอ�สระ *

ด�ารงต�าแหน_งมาแล1ว 24 ปYและคร�^งนY^เปbนการกล�บเข1าด�ารงต�าแหน_งรอบทYZ 9
3. นายช�ยว�ฒน�  ด�ารงค�มงคลก�ล กรรมการอ�สระ *

ด�ารงต�าแหน_งมาแล1ว   9 ปYและคร�^งนY^เปbนการกล�บเข1าด�ารงต�าแหน_งรอบทYZ 4
     4.   นางสาวด�ษฎY  โรจตระการ กรรมการ

ด�ารงต�าแหน_งมาแล1ว 15 ปYและคร�^งนY^เปbนการกล�บเข1าด�ารงต�าแหน_งรอบทYZ 6
* กรรมการอ�สระ มYค�ณสมบ�ต�เปbนไปตามกฎหมายทYZเกYZยวข1องก�บข1อก�าหนดทYZเกYZยวก�บกรรมการอ�สระ

คณะกรรมการเหbนว_าท_านท�^ง 4 มYค�ณสมบ�ต�ตามทYZบร�ษ�ทก�าหนด เปbนไปตามกฎเกณฑ�ข1อบ�งค�บอVZนๆทYZเกYZยวข1อง เหมาะ
สมก�บการประกอบธ�รก�จของบร�ษ�ท และมYผลงานทYZดYในการปฏ�บ�ต�งานทYZผ_านมาจ}งเสนอทYZประช�มผU1ถVอห�1นแต_งต�^งกล�บเข1าด�ารง
ต�าแหน_งเด�มต_อไปอYกวาระหน}Zง (โดยการเลVอกต�^งลงคะแนนเปbนรายบ�คคล)

          ว�นทYZ 5 มกราคม ถ}ง 20 ก�มภาพ�นธ� 2566 บร�ษ�ทเช�ญท_านผU1ถVอห�1นเสนอชVZอบ�คคลเพVZอเข1าร�บการค�ดเลVอกเปbนกรรมการ
ล_วงหน1าผ_านทางตลาดหล�กทร�พย�และเผยแพร_บนเวbบไซต�ของบร�ษ�ท แต_ไม_มYการเสนอชVZอบ�คคลแต_อย_างใด 

หล�กเกณฑ�และว�ธYการสรรหากรรมการ และส�ทธ�ของผU1ลงท�นรายย_อยในการแต_งต�^งกรรมการ : แสดงไว1ในข1อบ�งค�บ
ของบร�ษ�ทตามเอกสารข1างท1าย

          At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders Directors who retired by rotation according to the 
Company's Articles of Association consist of 4 persons as follows:
          1. Mr. Adisorn Rotrakarn, Director 

   has held the position for 26 years and this time is the ninth round of re-appointed.
2. Mr. Samit Hansa, Independent Director*
    has held the position for 24 years and this is the ninth round of re-appointed.
3. Mr. Chaiwat Damrong Mongkolkul, Independent Director*
    has held the position for 9 years and this time is the 4th round of re-appointed.
4. Ms. Dusadee Rotrakarn, Director
    has held the position for 15 years and this time is the sixth round of re-appointed.
* Independent Director Qualifications are in accordance with the laws related to the requirements 

relating to independent directors.

          The Board of Directors considers that all 4 directors qualified as specified by the company, complies with 
other relevant rules and regulations, suitable for the business of the company and have a good performance in 
the past performance. Therefore proposed to the shareholders' meeting for re-appointment for another term.
(by voting individually).

From January 5 to February 20, 2023, the Company invites shareholders to nominate persons to be 
elected as directors in advance through the Stock Exchange of Thailand and published on the Company's 
website. But no person has been nominated

Criteria and methods for recruiting directors and rights of retail investors in appointing directors : are 
shown in the Company's Articles of Association in the attached document.
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6.1 นายอด
ศร โรจตระการ
Mr. Adisorn Rotrakarn

6.2 นายสม
ต หรรษา
Mr. Samit Hansa

ประเภทกรรมการ กรรมการ
Director

กรรมการอ
สระ
Independent Director

ส�ญชาต� ไทย ไทย
ว�ฒ�การศ}กษา MBA, Cornell University, USA. M.S.PHYSICS Ball state University

 USA.
การฝ}กอบรม ประกาศนYยบ�ตรหล�กสUตร

Director Accreditation Program
สมาคมส_งเสร�มสถาบ�นกรรมการฯ

ประกาศนYยบ�ตรหล�กสUตร
Director Accreditation Program
สมาคมส_งเสร�มสถาบ�นกรรมการฯ

ต�าแหน_งป�จจ�บ�น กรรมการบร�หาร กรรมการอ�สระ
กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ� 2522- ป�จจ�บ�น
- บร�หารการขายและการตลาดต_างประเทศ
- บร�หารงานการผล�ตส�นค1าแบตเตอรYZ
บมจ. สยามภ�ณฑ�กร��ป

2542- ป�จจ�บ�น 
กรรมการอ�สระ และกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สยามภ�ณฑ�กร��ป
2512-2541
บจก. เอสโซ_แสตนดาร�ดประเทศไทย

จ�านวนปYทYZเปbนกรรมการ
ว�นทYZแต_งต�ง̂คร�^งล_าส�ด
ต_อวาระคร�^งทYZ

แต_งต�ง̂เมVZอปY2540 รวม 26 ปY
22/04/2563

9

แต_งต�ง̂เมVZอปY2542 รวม 24 ปY
22/04/2563

9
การถVอห�1นในกล�_มบร�ษ�ท
บร�ษ�ทร_วม น�ต�บ�คคลอVZน

17,745,980  ห�1น
5.14%

-ไม_มY-
-ไม_มYส_วนได1เสYย/ความข�ดแย1ง-

การด�ารงต�าแหน_งเปbนกรรมการ/ผU1บร�หาร ในก�จการอVZน : 
-บร�ษ�ทจดทะเบYยนอVZน
-บร�ษ�ทท�ZวไปอVZน

-ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-
-ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-

-ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-
-ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-

- ก�จการทYZแข_งข�นหรVอเกYZยวเนVZองก�บ
ธ�รก�จของบร�ษ�ทอย_างมYน�ยส�าค�ญ -ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง- -ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-
ผลงานในปY 2565 โดยย_อ 1. ก�าหนดนโยบายส�าค�ญ

2. งานการตลาดต_างประเทศ
3. ทYZปร}กษาด1านการตลาดในประเทศ
4. ทYZปร}กษาด1านการจ�ดซVอ̂ว�ตถ�ด�บส�าค�ญ
5. ดUแลการผล�ตผล�ตภ�ณฑ�แบตเตอรYZ

1.สอบทานงบการเง�น
2.สอบทานรายการทYZเกYZยวโยงก�น รายการ
ทYZอาจมYความข�ดแย1งทางผลประโยชน�
3.เสนอพ�จารณาแต_งต�^งผU1สอบบ�ญชY
4.ดUแลให1เก�ดการปฏ�บ�ต�ต_อผU1ถVอห�1นอย_าง
เท_าเทYยมก�น

การประช�มปY2565
1.ผU1ถVอห�1น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ
4.คณะกรรมการบร�หารความเสYZยง

เข1าประช�ม
1/1
6/6
n/a
1/1

เข1าประช�ม
1/1
4/6
4/4
n/a

ค�ณสมบ�ต�ทYZเหมาะสมในการแต_งต�^ง
ใหม_และด�ารงต�าแหน_งเก�นกว_า 9 ปYต_อ
เนVZอง  (กรณYเปbนกรรมการอ�สระ)

กรรมการบร�หาร - มYประสบการณ�งานเกYZยวก�บน�^าม�นหล_อลVZน
- ให1ความเหbนอย_างเปbนอ�สระและเปbนไป
ตามหล�กเกณฑ�ทYZเกYZยวข1องอย_างสม�Zาเสมอ 
และท�าหน1าทYZสอบทานความน_าเชVZอถVอของ
งบการเง�นของกล�_มบร�ษ�ทได1เปbนอย_างดY
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6.3 นายช �ยว�ฒนM ด�ารงมงคลก�ล
Mr. Chaiwat Damrong 

Mongkolkul

6.4 นางสาวด�ษฎ� โรจตระการ
Ms. Dusadee Rotrakarn

ประเภทกรรมการ กรรมการอ
สระ
Independent Director

กรรมการ
Director

ส�ญชาต� ไทย ไทย
ประว�ต�การศ}กษา - ปร�ญญาโทว�ศวกรรมระบบ 

มหาว�ทยาล�ยแห_งร�ฐโอไฮโอ
- ปร�ญญาตรYว�ศวกรรมโลหะการ
จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล�ย

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

การฝ}กอบรม ประกาศนYยบ�ตรหล�กสUตร
Director Accreditation Program
สมาคมส_งเสร�มสถาบ�นกรรมการฯ  

ประกาศนYยบ�ตรหล�กสUตร
Director Accreditation Program
สมาคมส_งเสร�มสถาบ�นกรรมการฯ

ต�าแหน_งป�จจ�บ�น กรรมการอ�สระ
ประธานกรรมการบร�หารความเสYZยง

  กรรมการบร�หาร

ประว�ต�การท�างาน 2557- ป�จจ�บ�น กรรมการอ�สระ
 บมจ. สยามภ�ณฑ�กร��ป
2556 รองกรรมการผU1จ�ดการใหญ_
โครงการพ�เศษ บมจ.ไทยออยล�
2553-2555 รองกรรมการอ�านวยการ
ด1านโรงกล�Zน บมจ.ไทยออยล�

2550- ป�จจ�บ�น
- บร�หารการขายและการตลาดในประเทศ 
และประเทศในแถบชายแดน
- บร�หารงานการผล�ต ส �นค1าน�^าม�นหล_อลVZน 
และจาระบY
บมจ. สยามภ�ณฑ�กร��ป

จ�านวนปYทYZเปbนกรรมการ
ว�นทYZแต_งต�ง̂คร�^งล_าส�ด
ต_อวาระคร�^งทYZ

แต_งต�ง̂เมVZอปY2557 รวม 9 ปY
22/04/2563

4

แต_งต�ง̂เมVZอปY2551 รวม 15 ปY
22/04/2563

6
การถVอห�1นในกล�_มบร�ษ�ท
บร�ษ�ทร_วม น�ต�บ�คคลอVZน

-ไม_มY-
-ไม_มYส_วนได1เสYย/ความข�ดแย1ง-

22,203,580  ห�1น
6.44%

การด�ารงต�าแหน_งเปbนกรรมการ/ผU1บร�หาร ในก�จการอVZน : 
-บร�ษ�ทจดทะเบYยนอVZน
-บร�ษ�ทท�ZวไปอVZน

-ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-
-ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-

-ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-
-ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-

- ก�จการทYZแข_งข�นหรVอเกYZยวเนVZองก�บ
ธ�รก�จของบร�ษ�ทอย_างมYน�ยส�าค�ญ -ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง- -ไม_มYการด�ารงต�าแหน_ง-
ผลงานในปY 2565 โดยย_อ 1. สอบทานระเบYยบส�าค�ญ

2. สอบทานรายการทYZเปbนความเสYZยง และ
ให1ข1อเสนอแนะ
3. สอบทานการท�างานและการผล�ตทYZมY
ผลกระทบต_อส�Zงแวดล1อม และ ช�มชน

1. ก�าหนดนโยบายส�าค�ญ
2. งานการตลาดในประเทศและต_างประเทศ
3. ดUแลการผล�ตผล�ตภ�ณฑ�น�^าม�นและจาระบY
4. ทYZปร}กษาด1านการจ�ดซVอ̂ว�ตถ�ด�บส�าค�ญ

การประช�มปY2565
1.ผU1ถVอห�1น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ
4.คณะกรรมการบร�หารความเสYZยง

เข1าประช�ม
1/1
4/6
4/4
1/1

เข1าประช�ม
1/1
5/6
n/a
1/1

ค�ณสมบ�ต�ทYZเหมาะสมในการแต_งต�^ง
ใหม_และด�ารงต�าแหน_งเก�นกว_า 9 ปYต_อ
เนVZอง (กรณYเปbนกรรมการอ�สระ)

- มYประสบการณ�งานเกYZยวก�บน�^าม�นหล_อลVZน
- ให1ความเหbนและค�าแนะน�าทYZมYประโยชน�
ต_อบร�ษ�ทและบร�ษ�ทในเครVอ อย_างเปbน
อ�สระ และสามารถน�าไปปฏ�บ�ต�ได1ดY

กรรมการบร�หาร
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วาระท�< 7  พ
จารณาก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการบร
ษ�ทประจ�าป� 2566
Agenda Item 7 : To consider the Directors’ remuneration for the fiscal year 2023

     ตามพระราชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทมหาชนจ�าก�ด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก ก�าหนดว_า ห1ามม�ให1บร�ษ�ทจ_ายเง�นหรVอ
ทร�พย�ส �นอVZนใดให1แก_กรรมการเว1นแต_จ_ายเปbนค_าตอบแทนตามข1อบ�งค�บของบร�ษ�ท คVอ กรรมการมYส �ทธ�ได1ร�บค_าตอบแทนจาก
บร�ษ�ทในรUปของเง�นรางว�ล เบY^ยประช�ม บ�าเหนbจ โบน�ส หรVอผลประโยชน�ตอบแทนในล�กษณะอVZนๆ ตามข1อบ�งค�บหรVอตามทYZทYZ
ประช�มผU1ถVอห�1นพ�จารณา ท�^งนY^ไม_ว_าจะก�าหนดเปbนจ�านวนแน_นอน หรVอก�าหนดเปbนหล�กเกณฑ�ทYZจะใช 1ในการพ�จารณาเปbนคราวๆ
ไป หรVอก�าหนดให1มYผลตลอดไปจนกว_าจะมYการเปลYZยนแปลงกbได1 และนอกจากน�^นให1กรรมการมYส �ทธ�ได1ร�บเบY^ยเลY^ยงและ
สว�สด�การต_างๆตามระเบYยบของบร�ษ�ท

According to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 90, the first paragraph, stipulates that 
the company shall not pay money or any other property to the directors, except as remuneration according to  
the regulations of the company. That is, directors are entitled to receive compensation from the Company in  
the form of rewards, meeting allowances, gratuities, bonuses or other benefits in other ways according to the  
regulations or as considered by the shareholders' meeting. Regardless of whether it is a fixed number or set as 
criteria that will  be used for consideration from time to time or it can be effective forever until  there is a  
change. And besides that, the directors are entitled to receive allowances and other welfare according to the 
company's regulations.

นโยบายการพ�จารณาค_าตอบแทนกรรมการบร�ษ�ทและผU1บร�หารระด�บสUง
ผลตอบแทนระยะส�น̂ บร�ษ�ทก�าหนดการจ_ายผลตอบแทนทYZสามารถเทYยบเคYยงได1อย_างเหมาะสมก�บอ�ตราการจ_ายท�Zวไป

ขององค�กรอVZนทYZอยU_ในธ�รก�จใกล1เคYยงก�นเพVZอร�กษาและเสร�มสร1างความสามารถแข_งข�นด1านทร�พยากรบ�คคลให1ก�บองค�กร และ
จ_าย Bonus จากผลประกอบการในแต_ละรอบปY เพVZอจUงใจให1ปฏ�บ�ต�งานให1ได1ตามเป1าหมายขององค�กรในปYน�^นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บร�ษ�ทก�าหนดนโยบายค_าตอบแทนเพVZอร�กษาและสร1างแรงจUงใจในการปฏ�บ�ต�งานให1องค�กร
ด�าเน�นงานไปสU_เป1าหมายในอนาคตทYZวางแผนไว1ในระยะยาว และต1องอยU_ภายในวงเง�นงบประมาณการจ_ายค_าตอบแทนทYZ
สอดคล1องก�บผลการด�าเน�นงานขององค�กร

ค_าตอบแทนทYZเปbนต�วเง�นและว�ธYการจ_าย
- ค_าเบY^ยประช�ม พ�จารณาจากผลประกอบการและขนาดธ�รก�จของบร�ษ�ท ความร�บผ�ดชอบ ความรU1ความสามารถและ  
  ประสบการณ�ของกรรมการ การปฏ�บ�ต�หน1าทYZทYZก_อให1เก�ดประโยชน�ก�บบร�ษ�ท โดยเทYยบเคYยงก�บบร�ษ�ททYZอยU_ในกล�_ม  
  ธ�รก�จเดYยวก�น และมYอ�ตราทYZเหมาะสมเพYยงพอทYจะจUงใจและร�กษากรรมการทYมYค�ณภาพไว1 โดยจ_ายให1ก�บกรรมการท�ก
  ท_านทYเข1าประช�ม
- ค_าตอบแทนประจ�าปY พ�จารณาจากผลประกอบการของบร�ษ�ทโดยจ_ายให1ก�บกรรมการอ�สระ
- โดยขออน�ม�ต�วงเง�นจากทYZประช�มสาม�ญผU1ถVอห�1นท�กๆปY
ผลประโยชน�อVZน
- ไม_มY

Remuneration Policy for Company Directors and Executives
Short  term returns The  company  determines  the  remuneration  that  is  comparable  to  the  general 

payment rate of other organizations in the similar business to maintain and strengthen the competitiveness of  
human resources for the organization and pay bonuses from the performance in each cycle. year in order to 
motivate them to perform according to the goals of the organization in that year

Long-term returns The company has established a remuneration policy to maintain and motivate the 
work to enable the organization to achieve its long-term future goals. And must be within the compensation 
budget that corresponds to the performance of the organization

Monetary remuneration and payment methods
- Meeting allowance : Considered from the performance and size of business responsibility Knowledge, 
  competence and experience of directors Performing duties that benefit the Company by comparing  
  with companies in the same business group And the rate is appropriate enough to motivate and retain 
  quality directors. which is paid to all directors attending the meeting.
- Annual Remuneration : Based on the performance of the company paid to independent directors.
- Remuneration must request approval from the general meeting of shareholders every year.
Other benefits
-  do not have
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   ซ}Zงในรอบ 3 ปYมYประว�ต�การจ_ายค_าตอบแทนทYZเปbนต�วเง�น ด�งนY^
   The history of monetary remuneration for the past 3 years is as follows:

กรรมการบร�หาร
Executive director

(บาท/baht)

กรรมการอ�สระ*
Independent Director

(บาท/baht)

รวม
Total

(บาท/baht)

ผลประโยชน�อVZน
other benefits

อน�ม�ต�วงเง�น /budget approval 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไม_มY/none
2563 / 2020 ใช 1จร�ง/spending 840,000 1,925,000 2,765,000 ไม_มY/none
2564 / 2021 ใช 1จร�ง/spending 1,195,000 2,085,000 3,280,000 ไม_มY/none
2565 / 2022 ใช 1จร�ง/spending 580,000 1,835,000 2,415,000 ไม_มY/none

2566 / 2023
รออน�ม�ต� / pending approval 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไม_มY/none
* รวมกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบร�หารความเสYZยง
* Including Audit Committee and Risk Management Committee

  ค_าตอบแทนกรรมการรายบ�คคล บร�ษ�ทแสดงไว1แล1วในรายงาน 56-1 One Report

          คณะกรรมการเหbนว_าทYZประช�มผU1ถVอห�1นควรก�าหนดค_าตอบแทนให1แก_คณะกรรมการเพVZอเปbนการตอบแทนคณะกรรมการ
ทYZบร�หารก�จการให1บร�ษ�ท ส�าหร�บปY 2566 เสนอก�าหนดค_าตอบแทนกรรมการบร�หารเปbนวงเง�น 1,500,000 บาทและกรรมการ
อ�สระเปbนวงเง�น 3,000,000 บาท รวมเปbน 4,500,000 บาท เท_าปYทYZผ_านมา

       The Board of Directors is of the opinion that the shareholders' meeting should determine the remuneration  
for the Board of Directors in return for the Board of Directors who manage the Company. For the year 2023,  
the proposed remuneration for executive directors is 1,500,000 baht and independent directors are 3,000,000 
baht, totaling 4,500,000. baht, same as last year.
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เอกสารประกอบวาระทYZ 1
Supporting Document Agenda 1
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ข�อบ�งค�บของบร
ษ�ทและหล�กเกณฑMว
ธ�ปฏ
บ�ต
ในการเข�าร�วมประช�ม
Company's Articles of Association and Guidelines for Meeting Attendance

1. การมอบฉ�นทะให1เข1าร_วมประช�ม   / Proxy to attend the meeting  
    ข1อบ�งค�บของบร�ษ�ท : ผU1ถVอห�1นอาจมอบฉ�นทะให1บ�คคลอVZนเข1าประช�มและออกเสYยงแทนตนในการประช�มกbได1 หน�งสVอมอบฉ�นทะ
จะต1องลงว�นทYZและลายมVอชVZอของผU1ถVอห�1นทYZมอบฉ�นทะและจะต1องเปbนไปตามแบบทYZนายทะเบYยนก�าหนด หน�งส Vอมอบฉ�นทะนY^จะต1อง
มอบให1แก_ประธานกรรมการหรVอผU1ทYZประธานก�าหนด ณ ทYZประช�มก_อนผU1ร�บมอบฉ�นทะเข1าร_วมประช�ม
    ท_านผU1ถVอห�1นทYZประสงค�จะแต_งต�^งบ�คคลอVZนใดเข1าร_วมประช�มและออกเส Yยงแทนท_าน โปรดกรอกข1อความให1ถUกต1องสมบUรณ�ใน
หน�งสVอมอบฉ�นทะตามแนบมาข1างท1าย และน�าส_งต_อเจ1าหน1าทYZร�บลงทะเบYยนของบร�ษ�ทก_อนเข1าร_วมการประช�ม 

    Company'sArticles of Association :  Shareholders may appoint other persons as proxies to attend and vote on their 
behalf in the meeting. The proxy form must be dated and signed by the shareholder appointing the proxy and must 
be in the form prescribed by the Registrar. This proxy form must be delivered to the chairman of the board or the 
person designated by the chairman at the meeting before the proxy attends the meeting.
     Shareholders who wish to appoint any other person to attend the meeting and vote on your behalf. Please 
complete and fill in the proxy form attached at the end. and forwarded to the company's registration officer before 
attending the meeting.
  
    ท�^งนY^ท_านสามารถมอบฉ�นทะให1กรรมการอ�สระของบร�ษ�ทท_านใดท_านหน}Zงได1 ด�งรายนามต_อไปนY^
    However, you can appoint one of the Company's independent directors as your proxy as the following names

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
รายชVZอ/ทYZอยU_

name/address
ต�าแหน_ง
position

อาย�
age

ค�ณว�ฒ�ทางการศ}กษา
educational 

qualifications

การถVอห�1น
shareholding

ส_วนได1เสYยในการ
ประช�ม

Interest in AGM
1.นายอ�าพล โหตระก�ตย� 
     92 ซอยมYส�วรรณ 
     ถนนส�ข�มว�ท 71 
     กร�งเทพฯ 
    Mr. Ampol Hotrakitya
      92 Soi Meesuwan
      Sukhumvit 71 Road
      Bangkok

-กรรมการอ�สระ
-ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

- Independent 
Director
-Chairman
Audit Committee

93 ปร�ญญาโท
บร�หาร
Master's degree 
Management

The Ohio State
University USA.

ไม_มY
none

ไม_มY
none

2.นายไพร�นทร�  วงษ�ว�นทนYย�
     111/1 ซอย 13 
     ถนนส�โขท�ย
     เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ 
    Mr. Pairin Wongwantanee
      111/1 Soi 13
      Sukhothai Road
      Dusit District, Bangkok

-กรรมการอ�สระ
-กรรมการตรวจสอบ

- Independent 
Director
-Audit Committee

85 ปร�ญญาตรY
พณ.บ./น.บ.
ม.ธรรมศาสตร�

Bachelor's degree
Phor.B./N.B.
Thammasat 
University

ไม_มY
none

ไม_มY
none

3.นายสม�ต  หรรษา *
     102/1 ถนนพ�ฒนาการ 53
      แขวงสวนหลวง
      เขตสวนหลวง กร�งเทพฯ 
   Mr. Samit Hansa *
     102/1 Phatthanakan 53
      Road
      Suan Luang
      Suan Luang District,  
      Bangkok

-กรรมการอ�สระ
-กรรมการตรวจสอบ

- Independent 
Director
-Audit Committee

82 ปร�ญญาโท
ฟ�ส �คซ�
Master's degree
physics
Ball State University
USA.

ไม_มY
none

ได1ร�บการเสนอ
แต_งต�^งกล�บมา

ด�ารงต�าแหน_งเด�ม
ในการประช�มคร�^ง

นY

re-appointment 
for another 

term

4.นายช�ยว�ฒน� ด�ารงมงคลก�ล *
     289/4 เพอร�เฟbคพาร�ค 
     ชอยร_มเกล1า 6/1 
     ถนนร_มเกล1า   
     เขตมYนบ�รY กร�งเทพฯ
   Mr. Chaiwat   
   Damrongmongkolkul *
      289/4 Perfect Park
      Choi Romklao 6/1

-กรรมการอ�สระ
-ประธาน
ก ร ร ม ก า ร บ ร� ห า ร
ความเสYZยง

- Independent 
Director
- Chairman
Risk Management 

69 ปร�ญญาโท
Master's degree
Industrail and 
Systems Engineering
The Ohio State 
University, USA.

ไม_มY
none

ได1ร�บการเสนอ
แต_งต�^งกล�บมา

ด�ารงต�าแหน_งเด�ม
ในการประช�มคร�^ง

นY

re-appointment 
for another 

term
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      Rom Klao Road
      Minburi District, 
      Bangkok

Committee

  *กรรมการอ�สระท_าน  ทYZ   3   และ   4     ได1ร�บการเสนอแต_งต�^งกล�บมาด�ารงต�าแหน_งเด�มในการประช�มคร�^งนY^   
*The 3rd and 4th independent directors were nominated for re-appointment in this meeting.

2. เอกสารหรVอหล�กฐานแสดงความเปbนผU1ถVอห�1นหรVอผU1แทนของผU1ถVอห�1นทYZมYส �ทธ�เข1าร_วมประช�ม
    Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder 
Entitled to Attend the Meeting

     1. บ�คคลธรรมดา/ Natural person
1.1 ผU1ถVอห�1นทYZมYส�ญชาต�ไทย/ Thai nationality

      (1)  บ�ตรประจ�าต�วของผU1ถVอห�1น (บ�ตรประจ�าต�วประชาชน/บ�ตรข1าราชการ/บ�ตรพน�กงานร�ฐว�สาหก�จ/ใบอน�ญาตข�บขYZ)
        identification card of the shareholder (personal I.D./ identification card of government officer / 
        identification card of state enterprise officer / driver's license)
     (2) ในกรณYมอบฉ�นทะ ส�าเนาบ�ตรประจ�าต�วของผU1มอบอ�านาจ และ บ�ตรประจ�าต�ว หรVอ หน�งสVอเด�นทาง (กรณYเปbนชาว
         ต_างประเทศ) ของผU1ร�บมอบอ�านาจ
  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 ผU1ถVอห�1นชาวต_างประเทศ/ Non-Thai nationality
     (1) หน�งสVอเด�นทางของผU1ถVอห�1น 

passport of the shareholder
     (2) ในกรณYมอบฉ�นทะ ส�าเนาหน�งสVอเด�นทางของผU1มอบอ�านาจ และบ�ตรประจ�าต�วหรVอหน�งสVอเด�นทาง (กรณYเปbนชาว

ต_างประเทศ) ของผU1ร�บมอบอ�านาจ
in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a 
foreigner) of  the proxy.

     2. น�ต�บ�คคล/ Juristic person
2.1 น�ต�บ�คคลทYZจดทะเบYยนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
     (1) หน�งสVอร�บรองน�ต�บ�คคล ออกให1ไม_เก�น 30 ว�น โดยกรมทะเบYยนการค1า กระทรวงพาณ�ชย� 

corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of 
Commerce; and

     (2) บ�ตรประจ�าต�วหรVอหน�งสVอเด�นทาง (กรณYเปbนชาวต_างประเทศ) ของกรรมการผU1มYอ�านาจทYZได1ลงนามในหน�งสVอมอบ
ฉ�นทะพร1อมบ�ตรประจ�าต�วหรVอหน�งสVอเด�นทาง (กรณYเปbนชาวต_างประเทศ) ของผU1ร�บมอบฉ�นทะ
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the 
proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 น�ต�บ�คคลทYZจดทะเบYยนในต_างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
     (1) หน�งสVอร�บรองน�ต�บ�คคล

corporate affidavit; and
     (2) บ�ตรประจ�าต�วหรVอหน�งสVอเด�นทาง (กรณYเปbนชาวต_างประเทศ) ของกรรมการผU1มYอ�านาจทYZได1ลงนามในหน�งสVอมอบ

ฉ�นทะพร1อมบ�ตรประจ�าต�วหรVอหน�งสVอเด�นทาง (กรณYเปbนชาวต_างประเทศ) ของผU1ร�บมอบฉ�นทะ
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.

ในกรณYของส�าเนาเอกสารจะต1องมYการร�บรองส�าเนาถUกต1อง และหากเปbนเอกสารทYZจ�ดท�าข}^นในต_างประเทศ ควรมYการร�บรอง
ลายมVอชVZอโดยโนตารYพ�บบล�ค
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.

3. การลงทะเบYยนเข1าร_วมประช�ม   / Meeting Registration  
     เจ1าหน1าทYZบร�ษ�ทจะเร�Zมร�บลงทะเบYยนผU1ถVอห�1นทYZจะเข1าร_วมประช�มต�^งแต_เวลา 9:00 น.ของว�นทYZประช�มเปbนต1นไป
     Company officers will start accepting registration of shareholders attending the meeting from 9:00 a.m. on the  
meeting date onwards.

4. องค�ประช�ม  / quorum  
    ข1อบ�งค�บของบร�ษ�ท : ในการประช�มผU1ถVอห�1น ต1องมYผU1ถVอห�1นและผU1ร�บมอบฉ�นทะจากผU1ถVอห�1น (ถ1ามY) มาประช�มไม_น1อยกว_ายYZส �บห1า
คน หรVอไม_น1อยกว_าก}Zงหน}Zงของจ�านวนผU1ถVอห�1นท�^งหมด และไม_ว_ากรณYหน}ZงกรณYใดจะต1องมYห�1นน�บรวมก�นได1ไม_น1อยกว_าร1อยละหกส �บ 
(60%) ของจ�านวนห�1นทYZจ�าหน_ายได1ท�^งหมดของบร�ษ�ท จ}งจะเปbนองค�ประช�ม
     Company's Articles of Association : At a shareholders' meeting, at least twenty-five shareholders and proxies from 
shareholders (if any) must be present or not less than half of the total number of shareholders and in any case, 
shares must be held in aggregate of not less than sixty percent (60%) of the total number of shares sold of the 
Company.  To be a quorum.



- 24 -

  
5. การออกเสYยงลงคะแนน   / Voting  
    ข1อบ�งค�บของบร�ษ�ท   :    ในการออกเสYยงลงคะแนนในทYZประช�มผU1ถVอห�1น ให1ห�1นหน}Zงห�1นมYเสYยงหน}ZงเสYยง การออกเสYยงลงคะแนนให1
กระท�าโดยเป�ดเผยเว1นแต_ผU1ถVอห�1นไม_น1อยกว_าห1าคนร1องขอและทYZประช�มลงมต�ให1ลงคะแนนล�บกbให1ลงคะแนนล�บ ส_วนว�ธYการออกเสYยง
ลงคะแนนล�บน�^นให1เปbนไปตามทYZประธานในทYZประช�มก�าหนด     
    Company's Articles of Association : Voting at the shareholders' meeting one share is entitled to one vote. Voting 
shall be done openly unless at least five shareholders request a secret vote and the meeting resolves to vote in 
secret. As for the method of secret voting, it shall be as specified by the chairman of the meeting.

    มต�ของทYZประช�มผU1ถVอห�1นน�^นให1ประกอบด1วยคะแนนเสYยงด�งต_อไปนY^
1. ในกรณYปกต� ให1ถVอคะแนนเสYยงข1างมากของผU1ถVอห�1นซ}Zงมาประช�มและออกเสYยงลงคะแนน ถ1ามYคะแนนเสYยงเท_าก�น ให1

ประธานในทYZประช�มออกเสYยงเพ�Zมข}^นอYกเสYยงหน}ZงเปbนเสYยงชYข̂าด
2. ในกรณYด�งต_อไปนY^ ให1ถVอคะแนนเสYยงไม_น1อยกว_าสามในสYZของจ�านวนเสYยงท�^งหมดของผU1ถVอห�1นซ}Zงมาประช�มและมYส �ทธ�

ออกเสYยงลงคะแนน 
- การแก1ไขเพ�Zมเต�มหน�งสVอบร�คณห�สนธ�หรVอข1อบ�งค�บ
- การเพ�ZมหรVอลดท�นของบร�ษ�ท
- การควบหรVอเล�กบร�ษ�ท

     The resolution of the shareholders' meeting shall consist of the following votes:
1.   In normal cases, a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote will be required. If 
      there are equal votes The chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote.
2.   In the following cases, a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders 
      attending the meeting and having the right to vote is required.

- Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association
- Increasing or decreasing the company's capital
- Amalgamation or dissolution of the company

** ในการประช�มผU1ถVอห�1นของบร�ษ�ท : ในวาระทYZมYการออกเสYยงลงคะแนน เพVZอความสะดวกและรวดเรbวบร�ษ�ทจะขอเกbบบ�ตรลงคะแนน
เฉพาะการงดออกเสYยงและการไม_เหbนด1วยเท_าน�^น และห�กยอดคะแนนงดออกเสYยงและไม_เหbนด1วยออกจากคะแนนท�^งหมดตาม
จ�านวนห�1นทYZเข1าร_วมประช�ม ถVอเปbนคะแนนทYZเหbนด1วย  ยกเว1นถ1ามYวาระการแต_งต�^งกรรมการใหม_จะขอเกbบบ�ตรลงคะแนนท�กความเหbน 
โดยปฏ�บ�ต�เท_าเทYยมก�นท�^งผU1ถVอห�1นทYZมาด1วยต�วเองและผU1ร�บมอบอ�านาจทYZมาแทนผU1ถVอห�1น
** In the shareholders' meeting of the company : On the voting agenda for quick convenience, the Company will 
collect only the ballots for abstaining and disagreeing. And deducting abstaining and disapproving votes from the 
total votes according to the number of shares attending the meeting considered as agreeing score. Except if there is 
an agenda for the appointment of new directors, ballots for every opinion will be collected. The Company treats 
equally both the shareholders who come by themselves and the proxy who comes on behalf of the shareholders.

6. การจ_ายเง�นป�นผล   / Dividend payment  
    ข1อบ�งค�บของบร�ษ�ท   :    การจ_ายเง�นป�นผลจะต1องได1ร�บอน�ม�ต�จากทYZประช�มผU1ถVอห�1น  คณะกรรมการอาจจ_ายเง�นป�นผระหว_างกาลให1
แก_ผU1ถVอห�1นได1เปbนคร�^งคราวและเมVZอได1จ_ายเง�นป�นผลระหว_างกาลแล1วให1รายงานให1ทYZประช�มผU1ถVอห�1นในคราวต_อไปทราบ  การจ_าย
เง�นป�นผลให1กระท�าภายใน 1 เดVอนน�บแต_ว�นทYZทYZประช�มผU1ถVอห�1นหรVอว�นทYZคณะกรรมการลงมต�แล1วแต_กรณY       
     Company's Articles of Association : Dividend payment must be approved by the shareholders' meeting. The Board 
of Directors may pay interim dividends to shareholders from time to time and after the interim dividend has been 
paid, it shall be reported to the next shareholders' meeting. Payment of dividends must be made within one month 
from the date of the meeting of shareholders or the date of the resolution of the Board of Directors.

7. คณะกรรมการ
ข1อบ�งค�บของบร�ษ�ท   :   ค�ณสมบ�ต� และ การสรรหา   :   
1. คณะกรรมการของบร�ษ�ทประกอบด1วยกรรมการจ�านวนไม_น1อยกว_า 5 คน และกรรมการไม_น1อยกว_าก}Zงหน}Zงของจ�านวน
กรรมการท�^งหมดน�^นต1องมYถ�ZนทYZอยU_ในราชอาณาจ�กร โดยกรรมการของบร�ษ�ทจะต1องเปbนผU1มYค�ณสมบ�ต�ตามทYZกฎหมายก�าหนด
        กรรมการของบร�ษ�ท จะต1องเปbนผU1มYค�ณสมบ�ต�ครบตามมาตรา 68 แห_งพระราชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทมหาชน พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย�เรVZองหล�กเกณฑ� เงVZอนไข และว�ธYการในการขออน�ญาต
เสนอขายห�1นทYZออกใหม_และการอน�ญาต ฉบ�บลงว�นทYZ 18 พฤษภาคม 2535
         กรรมการอ�สระ ต1องเปbนผU1ทรงค�ณว�ฒ�และเปbนบ�คคลภายนอก ไม_มYส_วนร_วมในการบร�หารงาน ไม_เปbนผU1ถVอห�1นรายใหญ_
หรVอถVอห�1นเก�นกว_าร1อยละ 1 ไม_ได1เปbนลUกจ1างหรVอพน�กงานทYZได1ร�บเง�นเดVอน รวมท�^งไม_ใช_เปbนผU1ทYZเกYZยวข1องหรVอญาต�สน�ทของ
ผU1บร�หารหรVอผU1ถVอห�1นรายใหญ_ของบร�ษ�ท,บร�ษ�ทในเครVอ,บร�ษ�ทร_วม,บร�ษ�ททYZเกYZยวข1อง มYความเปbนอ�สระ และ 2 ใน 3 ท_านมY
ความรU1และประสบการณ�ในการสอบทานงบการเง�น ซ}ZงเทYยบเท_าก�บข1อก�าหนดทYZทางกลต.และตลาดหล�กทร�พย�ฯระบ�ไว1

           2. ให1ทYZประช�มผU1ถVอห�1นเปbนผU1แต_งต�^งกรรมการโดยใช 1เสYยงข1างมากตามหล�กเกณฑ�และว�ธYการด�งต_อไปนY^
     2.1 ผU1ถVอห�1นคนหน}Zง ๆ จะมYคะแนนเสYยงหน}Zงห�1นต_อหน}ZงเสYยง
     2.2 ผU1ถVอห�1นคนหน}Zง ๆ จะใช 1คะแนนเสYยงทYZตนมYอยU_ท�^งหมดตาม 2.1 เพVZอใช 1เลVอกบ�คคลคนเดYยวหรVอหลายคนเปbน
           กรรมการกbได1 แต_จะแบ_งคะแนนเสYยงให1แก_กรรมการคนใดมากหรVอน1อยกว_ากรรมการคนอVZน ๆ ไม_ได1
     2.3 บ�คคลซ}Zงได1ร�บคะแนนเสYยงสUงส�ดตามล�าด�บจะได1ร�บแต_งต�ง̂ให1เปbนกรรมการเท_าก�บจ�านวนกรรมการทYZจะพ}งมYหรVอ
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          จะพ}งเลVอกต�^งในคร�^งน�^น ในกรณYทYZบ�คคลซ}Zงได1ร�บการเลVอกต�^งในล�าด�บถ�ดลงมามYคะแนนเสYยงเท_าก�นเก�นจ�านวนทYZ
          จะพ}งมYหรVอจะพ}งเลVอกต�^งในคร�^งน�^น ให1ประธานเปbนผU1ออกเสYยงชYข̂าด
3. ในการประช�มสาม�ญประจ�าปYท�กคร�^ง กรรมการจ�านวนหน}Zงในสามจะต1องออกจากต�าแหน_ง และถ1าจ�านวนกรรมการจะแบ_ง 
    ออก ให1ตรงเปbนสามส_วนไม_ได1แล1ว ให1กรรมการในจ�านวนใกล1ทYZส�ดก�บส_วนหน}Zงในสามออกจากต�าแหน_ง ท�^งนY^ กรรมการ 
    ทYZออกตามวาระน�^นๆ อาจถUกเลVอกเข1ามาด�ารงต�าแหน_งใหม_ได1

            4. กรรมการมYส�ทธ�ได1ร�บค_าตอบแทนจากบร�ษ�ทในรUปของเง�นรางว�ล เบY^ยประช�ม บ�าเหนbจ โบน�ส หรVอผลประโยชน� ตอบแทน
ในล�กษณะอVZนๆ ตามข1อบ�งค�บหรVอตามทYZทYZประช�มผU1ถVอห�1นพ�จารณา ท�^งนY^ไม_ว_าจะก�าหนดเปbนจ�านวนแน_นอน หรVอก�าหนด
เปbนหล�กเกณฑ�ทYZจะใช 1ในการพ�จารณาเปbนคราวๆไป หรVอก�าหนดให1มYผลตลอดไปจนกว_าจะมYการเปลYZยนแปลงกbได1 และ
นอกจากน�^นให1กรรมการมYส�ทธ�ได1ร�บเบY^ยเลYย̂งและสว�สด�การต_างๆตามระเบYยบของบร�ษ�ท

            5. ทYZประช�มผU1ถVอห�1นอาจลงมต�ให1กรรมการคนใดออกจากต�าแหน_งก_อนถ}งก�าหนดตามวาระได1ด1วยคะแนนเส Yยงไม_น1อยกว_า
สามในสYZของจ�านวนผU1ถVอห�1นทYZมาประช�มและมYส �ทธ�ออกเสYยง และมYห�1นน�บรวมก�นได1ไม_น1อยกว_าก}Zงหน}Zงของจ�านวนห�1นทYZ
ถVอโดยผU1ถVอห�1นทYZมาประช�มและมYส �ทธ�ออกเสYยง

แผนท�<แสดงท�<ต�Sงสถานท�<จ�ดประช�ม
Meeting venue map
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                                                          (ป
ดอากรแสตมปM 20 บาท)บร
ษ�ทจ�ดเตร�ยมให�
หน�งส�อมอบฉ�นทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

                                เขYยนทYZ                                
เลขทะเบYยนผU1ถVอห�1น ___________          Written at
Shareholders register no.

           ว�นทYZ            เดVอน                  พ.ศ.    
          Date               Month  Year

(1) ข1าพเจ1า ___________________________________________________  ส�ญชาต�_____________________ 
     I/We                nationality         
     อยU_บ1านเลขทYZ ___________________________________________________________________
     Address

(2) เปbนผU1ถVอห�1นของ บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) (“บร�ษ�ท”) 
      being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
      โดยถVอห�1นสาม�ญจ�านวนท�^งส �น̂รวม ___________________ ห�1นและออกเสYยงลงคะแนนได1 __________________ เสYยง       Holding the ordinary share total amount of     shares and have the right to vote equal to                 votes
 
(3) ขอมอบฉ�นทะให1                                                                          อาย�                       ปY         อยU_บ1านเลขทYZ                        
     Hereby appoint                        age        years ,  residing at

ถนน                                         ต�าบล/แขวง                                        อ�าเภอ/เขต                              จ�งหว�ด                           
Road        Tambol/Khwaeng  Amphur/Khet                     Province
  
หรVอ มอบฉ�นทะให1กรรมการอ�สระ   
or Appoint  independent director name

ช�<อ       □ 1. นายอ�าพล โหตระก
ตยM          หร�อ      □ 2. นายไพร
นทรM วงษMว�นทน�ยM     หร�อ
                                Mr. Ampol Hotrakitya                            Mr. Pairin Wongwantanee
                □ 3. นายสม
ต หรรษา *      หร�อ      □ 4. นายช �ยว�ฒนM ด�ารงคMมงคลก�ล  * 
                                    Mr. Samit Hansa                                   Mr. Chaiwat Damrongmongkolkul 

* ได1ร�บการเสนอแต_งต�ง̂กล�บมาด�ารงต�าแหน_งเด�มในการประช�มคร�ง̂นY^
* were nominated for re-appointment in this meeting.

เปbนผU1แทนของข1าพเจ1าเพVZอเข1าร_วมประช�มและออกเสYยงลงคะแนนในทYZประช�มสาม�ญผU1ถVอห�1นประจ�าปY 2566 ในว�นทYZ 12 เมษายน 2566 เวลา 
10:30 น. ณ ห1องราชด�าเน�น โรงแรมรอย�ลปร�นซ�เซส เลขทYZ 269 ถนนหลานหลวง เขตป1อมปราบ กร�งเทพฯ 
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2023 on 
April 12,2023 at 10:30 o’clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel , No. 269 Larnluang Road, Pomprab 
Bangkok.

(4) จ�านวนคะแนนเสYยงทYZข1าพเจ1าได1มอบฉ�นทะให1ผU1ร�บมอบฉ�นทะในการเข1าร_วมประช�มและออกเส Yยงลงคะแนนในคร�^งนY^ ด�งนY^
    The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as 
follows:

□ เท_าก�บจ�านวนห�1นท�^งส �น̂ทYZข1าพเจ1าถVอและมYส �ทธ�ออกเสYยงลงคะแนนได1ตามข1อ (2)
     equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2)

□ บางส_วน คVอ □ ห�1นสาม�ญ                                 ห�1น และมYส �ทธ�ออกเสYยงลงคะแนนได1                                       เสYยง
      Partial            ordinary share shares and have the right to vote                     votes

                 รวมส�ทธ�ออกเสYยงลงคะแนนท�^งหมด                                                                          เสYยง
      Totaling              votes 

(5) ข1าพเจ1าขอมอบฉ�นทะให1ผU1ร�บมอบฉ�นทะออกเสYยงลงคะแนนแทนข1าพเจ1าในการประช�มคร�^งนY^ ด�งนY^
      In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

□  (ก) ให1ผU1ร�บมอบฉ�นทะมYส �ทธ�พ�จารณาและลงมต�แทนข1าพเจ1าได1ท�กประการตามทYZเหbนสมควร
      (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

□   (ข) ให1ผU1ร�บมอบฉ�นทะออกเสYยงลงคะแนนตามความประสงค�ของข1าพเจ1า ด�งนY^
      (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระท�<   1  พ
จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ��ถ�อห��นประจ�าป� 2565
Agenda Item 1 To consider  and approve the Minutes  of  the Annual  Ordinary General  Meeting of  the 

Shareholders for the year 2022.

□เหbนด1วย                                เสYยง   □ไม_เหbนด1วย                             เสYยง  □ งดออกเสYยง                           เสYยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

 
– 1/2 -
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วาระท�<   3    พ
จารณาอน�ม�ต
งบแสดงฐานะการเง
นและงบก�าไรขาดท�นเบaดเสรaจ ประจ�าป� 2565 ส 
Sนส�ด ณ ว�นท�< 31 
ธ�นวาคม 2565

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and 
Statement of comprehensive income for the fiscal year 2022 ending December 31, 2022.

□เหbนด1วย                                เสYยง   □ไม_เหbนด1วย                             เสYยง  □ งดออกเสYยง                           เสYยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระท�<   4   พ
จารณาอน�ม�ต
การจ�ายเง
นป�นผลประจ�าป� 2565
Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2022.

□เหbนด1วย                                เสYยง   □ไม_เหbนด1วย                             เสYยง  □ งดออกเสYยง                           เสYยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระท�<   5    พ
จารณาแต�งต�Sงผ��สอบบ�ญช�และก�าหนดค�าสอบบ�ญช�บร
ษ�ทประจ�าป� 2566
Agenda Item 5 To  consider  and  approve  the  appointment  of  the  Company's  auditors  and  fixing  the 

auditor’s remuneration for the fiscal year 2023.

□เหbนด1วย                                เสYยง   □ไม_เหbนด1วย                             เสYยง  □ งดออกเสYยง                           เสYยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระท�<   6  พ
จารณาเล�อกต�Sงกรรมการแทนกรรมการท�<พ�นจากต�าแหน�งตามวาระ
Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.

6.1 นายอด�ศร โรจตระการ / Mr.Addisorn Rotrakarn□เหbนด1วย                                เสYยง   □ไม_เหbนด1วย                             เสYยง  □ งดออกเสYยง                           เสYยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

6.2 นายสม�ต หรรษา / Mr.Smith Hansa□เหbนด1วย                                เสYยง   □ไม_เหbนด1วย                             เสYยง  □ งดออกเสYยง                           เสYยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

6.3 นายช�ยว�ฒน� ด�ารงค�มงคลก�ล / Mr.Chaiwat Damrongmongkolkul□เหbนด1วย                                เสYยง   □ไม_เหbนด1วย                             เสYยง  □ งดออกเสYยง                           เสYยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

6.4 นางสาวด�ษฎY โรจตระการ / Ms.Dusadee Rotrakarn□เหbนด1วย                                เสYยง   □ไม_เหbนด1วย                             เสYยง  □ งดออกเสYยง                           เสYยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

วาระท�<   7  พ
จารณาก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการประจ�าป� 2566
Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2023.

□เหbนด1วย                                เสYยง   □ไม_เหbนด1วย                             เสYยง  □ งดออกเสYยง                           เสYยง 
    Approve                               votes      Disapprove                           votes      Abstain                                votes

(6) ค�าแถลงหรVอเอกสารหล�กฐานอVZน ๆ (ถ1ามY) ของผU1ร�บมอบฉ�นทะ                                                                           
     Other statements or evidences (if any) of the proxy
(7) ในกรณYทYZข1าพเจ1าไม_ได1ระบ�ความประสงค�ในการออกเสYยงลงคะแนนในวาระใดไว1 หรVอระบ�ไว1ไม_ช�ดเจน หรVอในกรณYทYZทYZประช�มมYการ
พ�จารณาหรVอลงมต�ในเรVZองใดนอกเหนVอจากเรVZองทYZระบ�ไว1ข1างต1น รวมถ}งกรณYทYZมYการแก1ไขเปลYZยนแปลงหรVอเพ�Zมเต�มข1อเทbจจร�งประการใด 
ให1ผU1ร�บมอบฉ�นทะมYส �ทธ�พ�จารณาและลงมต�แทนข1าพเจ1าได1ท�กประการตามทYZเหbนสมควร
      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.
     ก�จการใดทYZผU1ร�บมอบฉ�นทะได1กระท�าไปในการประช�มน�^น ให1ถVอเสมVอนว_าข1าพเจ1าได1กระท�าเองท�กประการ
     Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed                                                            ผU1มอบฉ�นทะ/Grantor
                                                       (                                 )

ลงนาม/Signed                                                          ผU1ร�บมอบฉ�นทะ/Proxy
                                                        (                                             )
                                                                                  - 2/2 -                                                                        
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หมายเหต�  /Remarks  
1. ผU1ถVอห�1นทYZมอบฉ�นทะจะต1องมอบฉ�นทะให1ผU1ร�บมอบฉ�นทะเพYยงรายเดYยวเปbนผU1เข1าประช�มและออกเส Yยงลงคะแนน ไม_สามารถแบ_งแยกจ�านวนห�1นให1ผU1ร�บมอบฉ�นทะหลาย

คนเพVZอแยกการลงคะแนนเสYยงได1
       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. ผU1ถVอห�1นจะมอบฉ�นทะเท_าก�บจ�านวนห�1นทYZระบ�ไว1ในข1อ (2) หรVอจะมอบฉ�นทะเพYยงบางส_วนน1อยกว_าจ�านวนทYZระบ�ไว1ในข1อ (2) กbได1
       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. ผU1ร�บมอบฉ�นทะสามารถแยกลงคะแนนเสYยงได1 ท�^งนY^หากข1อความทYZระบ�มYจ�านวนเก�นกว_าทYZระบ�ไว1ข1างต1นกbสามารถระบ�เพ�Zมเต�มได1ใน  ใบประจ�าต_อแบบหน�งส Vอมอบฉ�นทะ

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. วาระเลVอกต�^งกรรมการสามารถเลVอกต�^งกรรมการท�^งช�ดหรVอเลVอกต�^งกรรมการบางราย ท�^งนY^ ข1อบ�งค�บบร�ษ�ทก�าหนดไว1ว_าในการเลVอกต�^งกรรมการบางรายตามวาระทYZ 6 ข1าง

ต1น ผU1ถVอห�1นจะแบ_งคะแนนเสYยงแก_ผU1หน}ZงผU1ใดมากหรVอน1อยเพYยงใดไม_ได1 กล_าวคVอ ผU1ถVอห�1นต1องแบ_งคะแนนเสYยงทYZมYส �ทธ�ออกเสYยง เลVอกต�^งกรรมการแต_ละรายในจ�านวน
ทYZเท_าๆก�น

       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. กรณYหากมYข1อก�าหนดหรVอข1อบ�งค�บใดก�าหนดให1ผU1ร�บมอบฉ�นทะต1องแถลงหรVอแสดงเอกสารหล�กฐานอVZนใด เช_น กรณYผU1ร�บมอบฉ�นทะเปbนผU1มYส_วนได1เสYยในก�จการเรVZองใดทYZได1

เข1าร_วมประช�มและออกเสYยงลงคะแนนกbสามารถแถลงหรVอแสดงเอกสารหล�กฐานโดยระบ�ไว1ในข1อ (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).

หมายเหต� : ท_านผU1ถVอห�1นทYZประสงค�จะมอบฉ�นทะให1กรรมการอ�สระของบร�ษ�ทฯร_วมประช�มแทน 
          ท_านสามารถใช 1หน�งสVอมอบฉ�นทะ แบบ ข ตามแนบ หรVอในเวbบไซต�ของบร�ษ�ท

     และกร�ณาส_งคVนล_วงหน1าภายในว�นทYZ   3   เมษายน   2566   ทYZผU1ประสานงานของบร�ษ�ทฯ   : 
ค�ณนนทยา บ�นนาค
อาคารสยามภ�ณฑ� 488 ถนนนครสวรรค� 
แขวงสYZแยกมหานาค เขตด�ส �ต
กร�งเทพฯ 10300 

     โทร. 0-2280-0202-17 หรVอ แฟกซ� (662) 0-2280-6305 หรVอ 
     ส_งอYเมล�ทYZ  spg-hr@siampangroup.co

Remark: Shareholders who wish to appoint the Company's independent directors as their proxies to 
  attend the meeting on their behalf.
  You can use the Proxy Form B as attached or on the Company's website.
  And please return it in advance by April 3, 2023 at the company's coordinator :

Miss Nontaya Bunnag
Siamphan Building, 488 Nakhon Sawan Road,
Si Yaek Mahanak Subdistrict, Dusit District
Bangkok 10300
Tel. 0-2280-0202-17 or Fax (662) 0-2280-6305 or
Send an email to spg-hr@siampangroup.co

                                                                                                                                
                                                                                                                                           

mailto:spg-hr@siampangroup.co
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แบบฟอรMม ความต�องการ เอกสาร และการส�งค�าถามล�วงหน�า 
ส�าหร�บการประช�มสาม�ญผU1ถVอห�1น ประจ�าปY 2566

Propose in advance : Documents & the question form
for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023

กร�ณาส_งเอกสารกล�บภายในว�นทYZ   3   เมษายน     2566  
Please propose before April 3, 2023

(1) ข1าพเจ1า ___________________________________________________  ส�ญชาต�_____________________ 
    
     I/We                nationality         
     อยU_บ1านเลขทYZ ___________________________________________________________________________
     Address

___________________________________________________________________________

(2) เปbนผU1ถVอห�1นของ บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) (“บร�ษ�ท”) 
      being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
      โดยถVอห�1นสาม�ญจ�านวนท�^งส �น̂รวม ___________________ ห�1นและออกเสYยงลงคะแนนได1 __________________ เสYยง 
      Holding the ordinary share total amount of     shares and have the right to vote equal to                 votes

(3) □ ข1าพเจ1าต1องการ ให1จ�ดส_งหน�งสVอมอบฉ�นทะ ไปตามทYZอยU_ข1างต1น
           I would like the proxy form to be delivered to the address above. 

(4) □ ข1าพเจ1าต1องการรายงาน 56-1 One Report ประจ�าปY 2565 แบบรUปเล_ม  
           I would like to receive a book of Y2022's 56-1 One Report 

(5) ข1าพเจ1ามYความประสงค�เสนอค�าถามล_วงหน1า ด�งต_อไปนY^
      I would like to propose in advance the question for AGM :

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

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

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

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

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

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

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

                                               ลงชVZอ/Signed ........................................................ 

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

      ว�นทY/Date.......................................

ผ��ประสานงาน   / Contact Person  
ค�ณส�ทธ�ร�ตน� วรรณร�ตน� (เลขาน�การบร�ษ�ท)
บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)
488 ถนนนครสวรรค� แขวงสYZแยกมหานาค
เขตด�ส �ต  กร�งเทพฯ 10300                        หรVอ

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

โทรสาร : ค�ณส�ทธ�ร�ตน� วรรณร�ตน� 
0-2975-2789                                         หรVอ

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

e-mail address : suthirat@siampangroup.com
                                                                                                                                           


