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

ส เชญ
ช ประชชุม
หนนังสอ
การประชชุมใหญญ่สามนัญผผผู้ถสอหชุผู้น ประจจาปปี 2565
The Invitation of
The 2022 Annual General Shareholders' Meeting

นนัดประชชุมในวนันทปีที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น.
ณ หห้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรรงเทพฯ
โทรศษัพทฑ์ (662) 0-2281-3088
April 25, 2022 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

หมายเหตร : ทท่านผผห้ถถือหรห้นททที่ประสงคฑ์จะมอบฉษันทะใหห้กรรมการอริสระของบรริษษัทฯรท่วมประชรมแทน
ทท่านสามารถใช ห้หนษังสถือมอบฉษันทะ แบบ ข ตามแนบขห้างทห้ายหนษังสถือเชริญประชรม หรถือในเวว็บไซตฑ์ของ
บรริษษัท และกรรณาสท่งคถืนลท่วงหนห้าภายในวษันททที่ 18 เมษายน 2565 ททที่ผป
ผห้ ระสานงานของบรริษษัทฯ :
ครณนนทยา บรนนาค
อาคารสยามภษัณฑฑ์ 488 ถนนนครสวรรคฑ์
ที่ ยกมหานาค เขตดรสต
ริ
แขวงสทแ
กรรงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-0202-17 หรถือ แฟกซฑ์ (662) 0-2280-6305 หรถือ
สท่งอทเมลฑ์ททที่ spg-hr@siampangroup.co

* ผผห้ถถือหรห้นหรถือผผห้รษับมอบฉษันทะสามารถลงทะเบทยนและยถืที่นเอกสารหรถือหลษักฐานเพถืที่อการตรวจสอบ ณ สถานททที่
ประชรมไดห้ตงษัตั้ แตท่ เวลา 09.00 น. ของวษันททที่ 25 เมษายน 2565 เปว็นตห้นไป
* 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 25, 2022.

บรชษนัท สยามภนัณฑฑ์กรชุรุ๊ป จจากนัด (มหาชน)
•

มาตรการและแนวปฏชบนัตชในการเขผู้าประชชุมผผผู้ถสอหชุผู้น
ในสถานการณฑ์ COVID-19
ตั้ ไวรษัส COVID-19 บรริษษัทฯ จจึงไดห้กจาหนด
เนถืที่องจากประเทศไทยยษังคงอยผท่ในสถานการณฑ์การแพรท่ระบาดโรคตริดเชถือ
แนวปฏริบษัตริในการเขห้ารท่วมประชรมของผผห้ถถือหรห้นใหห้ถผกตห้องตามกฎระเบทยบอยท่างเครท่งครษัด ดษังนทตั้
1. บรริษษัทฯ ขอสนษับสนรนใหห้ผผห้ถถือหรห้นพริจารณามอบฉษันทะใหห้กรรมการอริสระ แทนการเขห้ารท่วมประชรมดห้วยตนเอง
2. ผผห้ถถือหรห้นหรถือผผห้รษับมอบฉษันทะททที่มทอาการอยท่างใดอยท่างหนจึที่งของโรคระบบทางเดรินหายใจโปรดงดการเขห้ารท่วม
ตั้ โรคในระบบทางเดรินหายใจ
ประชรมเพถืที่อลดการแพรท่กระจายของเชถือ
ที่ งททที่มทการระบาดของโรค COVID-19 ในชท่วงวษัน
3. ผผห้ถถือหรห้นหรถือผผห้รษับมอบฉษันทะททที่เดรินทางไปหรถือกลษับจากพถืตั้นททที่เสทย
ททที่ 10 ถจึง 25 เมษายน 2565 (15 วษัน กท่อนวษันประชรมสามษัญผผห้ถถือหรห้น) โปรดงดการเขห้ารท่วมประชรม
4. บรริษษัทฯจษัดใหห้มทการคษัดกรองผผห้ถถือหรห้นหรถือผผห้รษับมอบฉษันทะททที่ประสงคฑ์เขห้ารท่วมประชรมสามษัญผผห้ถถือหรห้น โดยไดห้รษับ
การตรวจวษัดอรณหภผมริ กรณทททที่ทท่านใดมทไขห้เทท่ากษับหรถือสผงกวท่า 37.5 องศาเซลเซทยส หรถือมทอาการผริดปกตริอถืที่นใด บรริษษัทฯ ขอ
ความกรรณาใหห้ผผห้ถถือหรห้นหรถือผผห้รษับมอบฉษันทะโปรดงดเขห้ารท่วมประชรม
5. ผผห้ถถือหรห้นหรถือผผห้รษับมอบฉษันทะตห้องปฏริบษัตริตนเองตามหลษักสรขอนามษัย โดยสวมใสท่หนห้ากากอนามษัยตลอดเวลาททที่อยผท่
ในบรริเวณสถานททที่จษัดการประชรม ลห้างมถือบท่อยๆ ดห้วยนจตั้าและสบผท่ หรถือแอลกอฮอลฑ์เจล ททที่บรริการไวห้ตามจรดตท่าง ๆ
6. การจษัดหห้องประชรมจะมทการจษัดเกห้าอทตั้ของผผห้เขห้ารท่วมประชรมเวห้นระยะหท่างประมาณ 1.5 - 2.0 เมตรเพถืที่อใหห้เปว็นไป
ตั้ และสรห้างความมษัที่นใจใหห้ผผห้เขห้ารท่วมประชรม
ตามมาตรการปห้องกษันการตริดเชถือ
7. จจากษัดจจานวนททที่นษัที่งผผห้เขห้าประชรมไมท่เกริน 30 ททที่นษัที่ง เมถืที่อททที่นษัที่งเตว็มแลห้ว ทท่านผผห้ถถือหรห้นททที่มาดห้วยตนเองสามารถมอบ
ฉษันทะใหห้กรรมการอริสระเขห้าประชรมแทนเพถืที่อรษักษาสริทธริในการออกเสทยงลงคะแนนของทท่าน
8. ขอใหห้ผผห้เขห้ารท่วมประชรมงดการรษับประทานอาหาร รวมถจึงนจตั้าชา กาแฟ ตลอดเวลาททที่เขห้ารท่วมการประชรม
9. งดการจษัดไมโครโฟนสจาหรษับการถามคจาถาม โดยผผห้ถถือหรห้นสามารถสท่งคจาถามโดยเขทยนลงกระดาษมอบใหห้เจห้า
หนห้าททที่ของบรริษษัทฯ และบรริษษัทฯจะรวบรวมคจาถาม-คจาตอบแสดงไวห้บนเวว็บไซตฑ์ของบรริษษัทฯ ตท่อไป
Precautionary Measures and Guidelines for Holding the AGM of Shareholders under
the situation of COVID-19
As Thailand is still in the epidemic situation of COVID-19, the Company has set guidelines for
attending the shareholders' meeting to strictly comply with the rules as follows:
1. The Company requests for cooperation from all shareholders to grant Proxy to the Company’s
Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in persons.
2. All Attendees who being found of having risky symptoms such as fever, cough, sore throat,
sneezing, runny nose, will not be allowed to attend the meeting.
3. All Attendees who have recently visited or returned from any disease infected zones during April
10 - 25, 2022 (15 days before the AGM's Date) Please refrain from attending the meeting.
4. All Attendees must go through thermoscan at the health screening point before entering into the
meeting. Attendees who have body temperature of 37.5 degrees celsius or higher will not be allowed to
attend the meeting.
5. Attendees who passed the health screening point are requested to wear your facemask at all time
and clean your hands by using the alcoholbased hand sanitizer gel, provided by the Company aroundthe
meeting areas.
6. Attendees will be assigned to a seat with appropriate social distancing at 1.5-2.0 meters from
each other.
7. Seating capacity of the meeting will be fixed at 30 seats for maximum. If the seats are fully, the
shareholders who attend the meeting in person can appoint the independent directors to attend and vote
on their behalf.
8. The Shareholders are requested to refrain from eating or drinking at all times during the
attendance.
9. The Company will not provide the microphone for asking the question. The shareholders may
send the question by writing and send it to staffs. Then, the Company will post the questions and answers
on the Company’s website.
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วาระททที่ 1 : พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผห้ถถือหรห้น ครษัตั้งททที่ 1/2564
Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General
Meeting of the Shareholders no. 1/2021
วาระททที่ 2 : พริจารณารษับทราบรายงานเกทที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปท 2564
Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company’s operating results
for the fiscal year 2021
ริตั้ สรด
วาระททที่ 3 : พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบว็ดเสรว็จประจจาปทสน
ณ วษันททที่ 31 ธษันวาคม 2564
Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and
Statement of comprehensive income for the year ended
December 31,2021
วาระททที่ 4 : พริจารณาอนรมษัตริการจท่ายเงรินปษันผลสจาหรษับผลประกอบการปท 2564
Agenda Item 4 : To consider the payment of dividend for the fiscal year 2021
วาระททที่ 5 : พริจารณาแตท่งตษัตั้งผผห้สอบบษัญชท และกจาหนดคท่าตอบแทนประจจาปท 2565
Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and
fixing the auditor’s remuneration for the fiscal year 2022
วาระททที่ 6 : พริจารณาเลถือกตษัตั้งกรรมการแทนกรรมการททที่ออกตามวาระ
Agenda Item 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating
the office by rotation.
วาระททที่ 7 : พริจารณากจาหนดคท่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทประจจาปท 2565
Agenda Item 7 : To consider the Directors’ remuneration for the fiscal year
2022
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รายงานการประชรมสามษัญผผห้ถถือหรห้น ครษังตั้ ททที่ 1/2564
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021
ขห้อบษังคษับและหลษักเกณฑฑ์วริธทปฏริบษัตริในการเขห้ารท่วมประชรม :
การมอบฉษันทะ
ที่ และประวษัตริกรรมการอริสระทษัตั้ง 4 ทท่าน (เพถืที่อเปว็นทางเลถือกในการมอบฉษันทะ)
รายชถือ
เอกสารหลษักฐานแสดงความเปว็นผผห้ถถือหรห้นหรถือผผห้รษับมอบฉษันทะ
การลงทะเบทยนเขห้ารท่วมประชรม
การออกเสทยงลงคะแนน คจาอธริบายวริธทลงคะแนนและนษับคะแนน
การจท่ายเงรินปษันผล
คณะกรรมการ : ครณสมบษัตริ หลษักเกณฑฑ์และการสรรหา
แผนททที่สถานททที่จษัดประชรม
Map of the Meeting location
หนษังสถือมอบฉษันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B)
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a
Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting
ใบประจจาตท่อแบบหนษังสถือมอบฉษันทะ / Supplemental Proxy Form
แบบฟอรฑ์ม ความตห้องการ 56-1 One Report แบบรผปเลท่ม และ การสท่งคจาถามลท่วงหนห้า
Propose in advance : Book of 56-1 One Report & the question for AGM form
ผผห้ประสานงาน (Contact person)
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24

- 1บรชษนัท สยามภนัณฑฑ์กรชุรุ๊ป จจากนัด (มหาชน)
ที่ ยกมหานาค เขตดรสต
ริ กรรงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 คผส
สจานษักงาน อาคารสยามภษัณฑฑ์ 488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสทแ
ท่ าย) แฟว็กซฑ์ (662) 0-2280-0690,0-2280-6309,0-2282-7918

ส เชญ
ช ประชชุม
หนนังสอ
วษันททที่ 8 เมษายน 2565
เรถืที่อง
เรทยน

ขอเชริญประชรมใหญท่สามษัญผผห้ถถือหรห้นประจจาปท 2565
ทท่านผผห้ถถือหรห้น

สริงที่ ททที่สงท่ มาดห้วย : เอกสารอยผท่ในรผปแบบรหษัสคริวอารฑ์ (QR Code) ดษังตท่อไปนทตั้
1. รายงานการประชรมสามษัญผผห้ถถือหรห้นครษัตั้งททที่ 1/2564
2. ขห้อมผลประกอบการประชรมวาระททที่ 2 – 7
3. กฎเกณฑฑ์และวริธทการในการเขห้ารท่วมประชรมผผห้ถถือหรห้น
ที่ และประวษัตริกรรมการอริสระทษัตั้ง 4 ทท่าน
4. รายชถือ
5. แผนททที่แสดงททที่ตงษัตั้ สถานททที่จษัดประชรม
6. หนษังสถือมอบฉษันทะ (แบบ ข.)
7. แบบฟอรฑ์มขอรษับเอกสาร 56-1One Report และการสท่งคจาถามลท่วงหนห้า
8. รายงาน 56-1 One Report ประจจาปท 2564 พรห้อมงบการเงรินตรวจสอบแลห้วสจาหรษับปท 2564
ดห้วยคณะกรรมการบรริษษัท มทมตริใหห้จษัดประชรมใหญท่สามษัญผผห้ถถือหรห้นประจจาปท 2565 ในวษันททที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น. ณ
หห้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตปห้อมปราบ กรรงเทพฯ ตามระเบทยบวาระการประชรม ดษังตท่อไปนทตั้
วาระททที่ 1 พริจารณารษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผห้ถถือหรห้น ครษัตั้งททที่ 1/2564
ความเหว็นคณะกรรมการ ททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นสมควรรษับรองรายงานการประชรมดษังกลท่าว
วาระททที่ 2 พริจารณารษับทราบรายงานของคณะกรรมการเกทที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปท 2564
ความเหว็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดจาเนรินงานงวดปท2564 ใหห้ททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นรษับทราบ
ตั้ สรดวษันททที่ 31 ธษันวาคม 2564
วาระททที่ 3 พริจารณาอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบว็ดเสรว็จสจาหรษับปท สริน
ความเหว็นคณะกรรมการ เสนอททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นอนรมษัตริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบว็ดเสรว็จ สจาหรษับ
ริตั้ สรด วษันททที่ 31 ธษันวาคม 2564
ปทสน
วาระททที่ 4 พริจารณาอนรมษัตริการจท่ายเงรินปษันผลสจาหรษับผลการดจาเนรินงานประจจาปท 2564
ความเหว็นคณะกรรมการ เหว็นควรเสนอททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นอนรมษัตริจท่ายเงรินปษันผลจากผลการดจาเนรินงานปท 2564
จท่ายเพริที่ม 0.45 บาทตท่อหรห้นจากกจาไรสะสมซจึงที่ เสทยภาษทในอษัตรารห้อยละ 20 โดยจท่ายในวษันททที่ 23 พฤษภาคม 2565
วาระททที่ 5 พริจารณาแตท่งตษัตั้งผผห้สอบบษัญชท และกจาหนดคท่าตอบแทนประจจาปท 2565
ความเหว็นคณะกรรมการ เหว็นสมควรเสนอททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นแตท่งตษัตั้ง นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผส
ห้ อบบษัญชท
ริ ผผส
เลขทะเบทยน 10728 หรถือ นางสาวพรทริพยฑ์ รริมดรสต
ห้ อบบษัญชทเลขทะเบทยน 5565 หรถือ นายบษัณฑริต ตษังตั้
ภากรณฑ์ ผผห้สอบบษัญชทเลขทะเบทยน 8509 แหท่ง บรริษษัท เค.พท.เอว็ม.จท. ภผมริไชยสอบบษัญชท จจากษัด เปว็นผผส
ห้ อบบษัญชท
วาระททที่ 6 พริจารณาเลถือกตษัตั้งกรรมการแทนกรรมการททที่ออกตามวาระ
ความเหว็นคณะกรรมการ ใหห้เสนอททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นเลถือกตษัตั้งกรรมการกลษับเขห้าดจารงตจาแหนท่งใหมท่ 3 ทท่านคถือ
นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนทยฑ์ , นายอจาพล โหตระกริตยฑ์ และ นายมรข โรจตระการ
วาระททที่ 7 พริจารณากจาหนดคท่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทประจจาปท 2565
ความเหว็นคณะกรรมการ เหว็นควรเสนอททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นอนรมษัตริคท่าตอบแทนกรรมการเปว็นวงเงรินงบประมาณ
4,500,000 บาทเทท่าปทททที่ผท่านมา
วาระททที่ 8 พริจารณาเรถืที่องอถืที่น ๆ (ถห้ามท)
ที่ ผผห้ถถือหรห้น (Record Date) ททที่มทสท
ริ ธริเขห้ารท่วมประชรมผผห้ถถือหรห้น
ทษัตั้งนทตั้บรริษษัทกจาหนดใหห้วษันททที่ 25 มทนาคม 2565 เปว็นวษันกจาหนดรายชถือ
ริ ธริในการรษับเงรินปษันผลดษังกลท่าวยษังมทความไมท่แนท่นอนเนถืที่องจากตห้องรอการอนรมษัตริจากททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นกท่อน)
และรษับเงรินปษันผล (ทษัตั้งนทตั้สท
จจึงขอเรทยนเชริญทท่านผผห้ถถือหรห้นเขห้ารท่วมประชรมตาม วษัน เวลา และสถานททที่ ดษังกลท่าวขห้างตห้น และปฏริบษัตริตามกฎเกณฑฑ์ในการเขห้า
รท่วมประชรม และการสท่งคจาถามลท่วงหนห้า ตามขห้อบษังคษับของบรริษษัทดษังแนบมาขห้างทห้ายนทตั้

- 2Invitation AGM
April 8, 2022.
Subject : Invitation to 2022 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.1/2022 shall be held at 10:30 a.m. on April
25, 2022 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 1/2021 the Ordinary general meeting of shareholders.
Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2021.
Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the
year 2021.
Board Resolution : The Board's report for the year 2021 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, 2021.
Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of
comprehensive income for the year ended December 31, 2021 .
Agenda 4 : To consider and approve the Dividend payments.
Board Resolution : Recommend at the AGM that the annual dividend payment for the fiscal year
2021 will be additional payment of 0.45 baht per share from cumulative profit subject to 20%
corporate income tax. The dividend will be payable on May 23, 2022.
Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2022.
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 2022.
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.Pairin Wongwantanee , Mr.Ampol Hotrakitya and Mr.Muk Rotrakarn
Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2022.
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 25, 2022 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.

- 3วาระทปีที่ 1 พชจารณารนับรองรายงานการประชชุมสามนัญผผผู้ถสอหชุผู้น ครนัรั้งทปีที่ 1/2564
รายงานการประชรมสามษัญผผห้ถถือหรห้นครษัตั้งททที่ 1/2564 ซจึงที่ ประชรมเมถืที่อวษันททที่ 25 พฤษภาคม 2564 บรริษษัทไดห้แนบไวห้ขห้างทห้าย
หนษังสถือเชริญประชรมนทตั้ เพถืที่อใหห้ผถ
ผห้ ถือหรห้นทรกทท่านไดห้พริจารณาแลห้ว
วาระทปีที่ 2 พชจารณารนับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกนับผลการดจาเนชนงานประจจาปปี 2564
รายงานของคณะกรรมการเกทที่ยวกษับผลการดจาเนรินงานประจจาปท 2564 และรายงานขห้อมผลอถืที่นในรอบปท 2564 นษัตั้นบรริษษัทไดห้จษัด
ไวห้ในรายงาน 56-1 One Report ประจจาปท 2564 ซจึงที่ จะไดห้จษัดสท่งใหห้ผถ
ผห้ ถือหรห้นทรกทท่านมาพรห้อมกษับหนษังสถือเชริญประชรมนทตั้ สรรปสาระ
สจาคษัญเพถืที่อทราบ ไดห้ดษังนทตั้
งบการเงรินรวม (ลห้านบาท)
Consolidated financial statements (million baht)
Current Ratio (times)
เงรินปษันผล (บาทตท่อหรห้น)
Dividend per share (Baht per share)
อษัตราเงรินปษันผลตท่อกจาไร
Dividend Rate

2564
2021

2563
2020

2562
2019

9.76

12.35

13.44

0.90*

0.45

0.70

67.67%

41.67%

78.65%

* จท่ายระหวท่างกาลเมถืที่อ 7 ธษันวาคม 2564 0.45 บาท/หรห้น จจึงรอททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นอนรมษัตริจาท่ ยเพริที่ม 0.45 บาท/หรห้น
Paid interim on December 7, 2021 0.45 baht/share, waiting for the shareholders' meeting to approve
the additional payment of 0.45 baht/share.

สรินทรษัพยฑ์รวม
Total assets

5,998

5,750

5,502

600

493

377

สท่วนของผผห้ถถือหรห้น
Equity attributable to owners of the Company

5,398

5,257

5,093

รายไดห้จากการขาย

2,924

2,601

2,977

รายไดห้รวม
Total income

2,953

2,637

3,031

กจาไรขษัตั้นตห้น
Gross profit margin

1,005

888

826

34.39%

34.14%

27.75%

461

373

306

15.58%

14.14%

10.30%

1.33

1.08

0.89

15.59

15.14

14.76

ริ รวม
หนทตั้สน
Total liabilities

Revenue from sale of goods and rendering of services

อษัตรากจาไรขษัตั้นตห้น
Gross profit margin rate
กจาไรสท่วนททที่เปว็นของผผห้ถถือหรห้นของบรริษษัท
Profit for Owners of the Company
อษัตรากจาไรสท่วนททที่เปว็นของผผห้ถถือหรห้นของบรริษษัท
Profit for Owners of the Company rate
กจาไรสท่วนททที่เปว็นของผผห้ถถือหรห้น (บาทตท่อหรห้น)
Basic earning per share (Baht per share)
มผลคท่าตามบษัญชท (บาทตท่อหรห้น)
Book value (Baht per share)

- 4วาระทปีที่ 2 พชจารณารนับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกนับผลการดจาเนชนงานประจจาปปี 2564 (ตญ่อ)
สรรปงบการเงรินรวม และ งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท (ตรวจสอบแลห้ว) 3 ปทททที่ผท่านมา
แบบยท่อ
หนท่วย : พษันบาท
2564

งบการเงชนรวม
2563

2562

งบการเงชนเฉพาะกชจการ
2564
2563
2562

618,432
2,310,660
46,129
1,301,600
4,339,566

960,689
2,069,138
35,400
920,943
4,043,681

884,612
1,822,920
51,307
996,996
3,820,523

233,011
282,996
982,529
870,012
12,669
13,575
142,338
81,258
1,381,478 1,269,330

338,504
750,725
11,745
81,548
1,204,142

10,974
3,055
1,530,198
69,985
1,658,684
5,998,250

10,925
3,311
1,579,433
73,863
1,705,843
5,749,524

10,485
405
407
3,311
41,531
43,914
1,636,565 1,283,059 1,310,831
20,691
21,840
1,681,731 1,567,121 1,584,324
5,502,253 2,948,599 2,853,654

410
3,311
1,330,908
1,537,210
2,741,352

444,814
155,539
600,353

327,503
165,374
492,876

284,175
92,884
377,059

345,000
297,300
4,700,603
5,397,897

345,000
297,300
4,547,674
5,256,647

2,923,543
14,317
2,953,038

งบแสดงฐานะการเงชน
ช
สนทรนั
พยฑ์หมชุนเวปียน :
เงรินสด
สรินทรษัพยฑ์ทางการเงรินอถืน
ที่
ลผกหนทก
ตั้ ารคห้าและตษัวตั๋ เงรินรษับ
สรินคห้าคงเหลถือ
ช
รวมสนทรนั
พยฑ์หมชุนเวปียน
ช
สนทรนั
พยฑ์ไมญ่หมชุนเวปียน :
สรินทรษัพยฑ์ทางการเงรินอถืน
ที่
อสษังหารริมทรษัพยฑ์เพถือ
ที่ การลงทรน
ททด
ที่ น
ริ อาคารและอรปกรณฑ์สท
ร ธริ
สรินทรษัพยฑ์ส ริทธริการใช ห้
รวมสรินทรษัพยฑ์ไมท่หมรนเวทยน
ช
รวมสนทรนั
พยฑ์
ช
หนปีสรั้ นหมชุนเวปียน :
รวมหนทส
ตั้ รินหมรนเวทยน
รวมหนทส
ตั้ รินไมท่หมรนเวทยน
ช
รวมหนปีสรั้ น
ญ่ นของผผผู้ถสอหชุผู้น :
สว
ทรนจดทะเบทยนเรทยกชจาระแลห้ว
สท่วนเกรินมผลคท่าหรห้น
กจาไรสะสมยษังไมท่ไดห้จษัดสรร
ญ่ นของผผผู้ถสอหชุผู้น
รวมสว

312,909
123,524
436,433

242,804
129,300
372,104

230,265
65,907
296,172

345,000
297,300
4,416,235
5,125,194

345,000
345,000
297,300
297,300
1,835,365 1,804,750
2,512,165 2,481,550

345,000
297,300
1,768,380
2,445,180

2,600,712
27,442
2,637,121

2,977,461
33,216
3,030,756

1,970,291 1,714,385
5,995
11,164
2,148,177 1,887,415

1,724,275
13,613
1,920,802

1,918,236
105,905
350,752

1,712,747
104,490
352,890

1,363,649 1,191,773
80,988
70,898
291,678
288,890

2,377,098
575,940
460,034
1.33

2,172,312
464,809
372,858
1.08

2,150,913
135,105
340,106
19,161
2,645,284
385,471
306,519
0.89

1,271,281
97,238
268,354
14,185
1,651,058
269,744
228,232
0.66

งบกจาไรขาดทชุนเบบ็ดเสรบ็จ
รายไดผู้ :
รายไดห้จากการขาย
รายไดห้จากการลงทรน
รายไดผู้รวม
ผู้ า
คญ่าใชจ
ญ่ ย :
ตห้นทรนขาย
ตห้นทรนในการจษัดจจาหนท่าย
คท่าใช ห้จท่ายในการบรริหาร
คท่าใช ห้จท่ายผลประโยชนฑ์พนษักงานเพริที่มจากปกตริ
ผู้ ญ่าย
รวมคญ่าใชจ
กจาไรกท่อนภาษท
กจาไรทปีที่เปบ็นของผผผู้ถสอหชุผู้น
กจาไรตญ่อหชุผู้น (บาท)

งบกระแสเงชนสด
เงรินสดสรทธริจากกริจกรรมดจาเนรินงาน
เงรินสดสรทธริจากกริจกรรมลงทรน
เงรินสดสรทธริจากกริจกรรมจษัดหาเงริน

งบการเงชนรวม
2564
2563
2562
233,069
563,300
756,569
(249,406) (240,032) (685,165)
(326,110) (246,426) (241,526)

1,738,178 1,553,391
409,999
334,024
340,502
277,802
0.99
0.81

งบการเงชนเฉพาะกชจการ
2564
2563
2562
312,141
250,304
251,115
(37,263)
(60,185)
(59,543)
(324,862) (245,626) (241,500)

- 5วาระทปีที่ 2 พชจารณารนับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกนับผลการดจาเนชนงานประจจาปปี 2564 (ตญ่อ)
การวริเคราะหฑ์และคจาอธริบายของฝท่ายจษัดการ
1. กลรท่มบรริษษัทมทสภาพคลท่องสผง มท Current Ratio 9.76 และ Quick Ratio 6.69
กลรท่มบรริษษัทมทฐานะการเงรินททที่มษัที่นคง พรห้อมเดรินหนห้าขยายธรรกริจทษัตั้งในประเทศและตท่างประเทศตามแผนททที่วางไวห้
2. สรินคห้าคงเหลถือ
สรินคห้าคงเหลถือมทมผลคท่า 1,302 ลห้านบาทเททยบกษับปลายปท2563 ททที่ 921 ลห้านบาทสผงขจึตั้น 381 ลห้านบาท หรถือ
รห้อยละ 41.33 มทสาระสจาคษัญสรรปไดห้ดษังนทตั้

รายการ
1. นจตั้ามษันพถืตั้นฐาน

(หนท่วย : ลห้านบาท)
31/12/64 31/12/63
เพริที่มขจึตั้น

%เพริม

สาเหตรหลษัก

391.58

304.41

87.17

28.63% ราคาปรษับตษัวสผงขจึตั้น 60.39%

91.53

40.08

51.45

128.37% ราคาปรษับตษัวสผงขจึตั้น 32.23%

3. สรินคห้ากจึที่งสจาเรว็จรผป

198.55

141.33

57.22

40.49% ตห้นทรนถษัวเฉลทที่ยสผงขจึตั้น 38.16%
ตามราคาวษัตถรดริบททที่สผงขจึตั้น

4. สรินคห้าสจาเรว็จรผป

210.16

128.61

81.55

63.40% จากสถานการณฑ์ COVID-19 จจึงเกว็บ
สจารองปรริมาณไวห้มากขจึตั้น 17.29%
ประกอบกษับตห้นทรนถษัวเฉลทที่ยสผงขจึตั้น
40.58% (จากราคาวษัตถรดริบททที่ปรษับสผงขจึตั้น)

94.68

1.00

93.68

2. ตะกษัที่ว

5. สรินคห้าระหวท่างทาง

รวมรายการททที่มทสาระสจาคษัญ

เนถืองจากเปว็นสถานการณฑ์ททที่เรถือ และ ตผห้
คอนเทนเนอรฑ์ขาดแคลน และราคา
วษัตถรดริบปรษับตษัวสผงขจึตั้นอยท่างตท่อเนถือง จจึงมท
ตั้ วษัตถรดริบจากตท่างประเทศเพริที่ม
การสษังที่ ซถือ
ทษัตั้งนจตั้ามษันพถืตั้นฐาน และสารเพริที่มครณภาพ

371.07

3. รายไดห้จากการขาย
โครงสรห้างรายไดห้
ตามสายผลริตภษัณฑฑ์
รายไดห้จากการขาย
นจตั้ามษันหลท่อลถืที่น
จาระบท
แบตเตอรทที่
วษัตถรดริบและอถืที่นๆ
รวมรายไดห้จากการขาย
รายไดห้อถืที่น
รายไดห้จากการลงทรน
ริ
รายไดห้จากขาย-ใหห้เชท่าทรษัพยฑ์สน
รายไดห้อถืที่น
รวมรายไดห้อถืที่น
รวม

2564
ลห้านบาท
รห้อยละ

2563
ลห้านบาท รห้อยละ

+เพริที่มขจึตั้น -ลดลง
ลห้านบาท รห้อยละ

1,507.56
1,053.00
350.05
12.93
2,923.54

51.05 1,315.89
35.66
914.54
11.85
356.80
0.44
13.48
99.00 2,600.71

49.90
34.68
13.53
0.51
98.62

191.67
138.46
-6.75
-0.55
322.83

14.57
15.14
-1.89
-4.08
12.41

14.32
11.79
3.39
29.50
2,953.04

0.48
27.44
0.40
7.08
0.12
1.89
1.00
36.41
100.00 2,637.12

1.04
0.27
0.07
1.38
100.00

-13.12
4.71
1.50
-6.91
315.92

-47.81
66.53
79.37
-18.98
11.98

ตั้ ไวรษัสโคโรนา 2019 ตษังตั้ แตท่
สภาพเศรษฐกริจ ปท2564 ททผ
ที่ ท่อนคลายดทขจึตั้นจากการแพรท่ระบาดของโรคตริดเชถือ
ปลายปท2562 เปว็นตห้นมา ทจาใหห้รายไดห้จากการขายสผงขจึตั้นจากปท 2563 รวม 322.83 ลห้านบาทหรถือรห้อยละ 12.41
ดษังแสดงตามตารางขห้างตห้น
สจาหรษับรายไดห้จากการขายแบตเตอรทที่ททที่ลดลง 6.75 ลห้านบาทหรถือรห้อยละ 1.89 เปว็นเพราะบรริษษัทฯปรษับนโยบาย
ขายตท่างประเทศใหมท่ กจาหนดราคาขายใหห้บรริษษัทฯมทอษัตราการทจากจาไรททที่สผงขจึตั้น ซจึงที่ ยอดขายจะลดลงแตท่มทกจาไรมาก
ขจึตั้น

- 6วาระทปีที่ 2 พชจารณารนับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกนับผลการดจาเนชนงานประจจาปปี 2564 (ตญ่อ)
4. กจาไรจากการดจาเนรินงาน
หนท่วย : ลห้านบาท
รายการ
2564
2563
+เพริที่ม -ลด
%
รวมรายไดห้จากการขาย

2,923.54

2,600.71

322.83

12.41%

-1,918.24

-1,712.75

-205.49

12.00%

กจาไรขษัตั้นตห้น

1,005.31

887.97

117.34

13.21%

อษัตรากจาไรขษัตั้นตห้น

34.39%

34.14%

29.49

36.41

-6.91

-18.99%

-458.86

-459.57

0.70

-0.15%

575.94

464.81

111.13

23.91%

-114.25

-91.93

-22.32

24.28%

กจาไรสจาหรษับปท

461.69

372.88

88.81

23.82%

กจาไรสท่วนททที่เปว็นของผผห้ถถือหรห้นของบรริษษัท

460.03

372.86

87.18

23.38%

1.33

1.08

0.25

23.38%

หษัก ตห้นทรนขาย

บวก รายไดห้จากการลงทรน และอถืที่นๆ
หษัก คท่าใช ห้จท่ายในการขาย บรริหาร และอถืที่นๆ
กจาไรกท่อนภาษท
หษัก ภาษทเงรินไดห้

กจาไร บาทตท่อหรห้น

4.1 กจาไรขษัตั้นตห้น สผงขจึตั้น 117.34 ลห้านบาท เปว็นไปตามยอดขายททที่เพริที่มขจึตั้น อษัตราการทจากจาไรขษัตั้นตห้นคงททที่ประมาณ
รห้อยละ 34
4.2 กจาไรกท่อนภาษทเพริที่มขจึตั้น 111.13 ลห้านบาท และ กจาไรหลษังหษักภาษทสวท่ นททที่เปว็นของผผห้ถถือหรห้นบรริษษัท เพริที่มขจึตั้น 87.18
ลห้านบาท เปว็นผลตท่อเนถืที่องจากกจาไรขษัตั้นตห้นททที่เพริที่มขจึตั้น และทจาใหห้กจาไรตท่อหรห้น เพริที่มขจึตั้นจาก 1.08 บาท เปว็น 1.33
บาท สผงขจึตั้น 0.25 บาท หรถือ รห้อยละ 23.38
ที่
5. รายงานความคถืบหนห้าการตท่อตห้านการทรจรริตคอรษัปชษัน
คณะกรรมการไดห้ทบทวนนโยบายททที่เกทที่ยวขห้อง ดษังแสดงไวห้ในรายงาน 56-1 One report หนห้าททที่ 50

ชรั้ สชุดวนันทปีที่ 31 ธนันวาคม 2564
วาระทปีที่ 3 พชจารณาอนชุมนัตชงบแสดงฐานะการเงชนและงบกจาไรขาดทชุนเบบ็ดเสรบ็จสจาหรนับปปี สน

งบการเงรินของบรริษษัทมท ครณ ฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผห้สอบบษัญชทเลขทะเบทยน 10728 ของบรริษษัท เคพทเอว็มจท ภผมริไชย สอบ
บษัญชท จจากษัด ซจึงที่ เปว็นผผห้สอบบษัญชทของบรริษษัทในรอบปท 2564 ใหห้ความเหว็นในรายงานแบบไมท่มทเงถืที่อนไข และไดห้ผท่านการรษับรองจาก
ททที่ประชรมคณะกรรมการตรวจสอบแลห้วเมถืที่อวษันททที่ 14 กรมภาพษันธฑ์ 2565
คณะกรรมการบรริษษัทพริจารณาแลห้วเหว็นวท่างบการเงรินประจจา ปท 2564 ดษังกลท่าวไดห้แสดงฐานะการเงรินและผลการดจา เนริน
ท ทที่ประกาศใช ห้โดยสภาวริชาชทพบษัญ
งานททที่ถผกตห้องครบถห้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงริน รวมถจึงแนวปฏริบษัตริทางการบษัญช ท
ชทฯ กฎระเบทยบและประกาศคณะกรรมการกจา กษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ททที่เ กทที่ยวขห้อง จจึงขอเสนอใหห้ททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้น
ตั้ สรด ณ วษันททที่ 31 ธษันวาคม 2564 ตามเสนอ
พริจารณาอนรมษัตริงบดรลและงบกจาไรขาดทรนของบรริษษัท สริน

วาระทปีที่ 4 พชจารณาอนชุมนัตชการจญ่ายเงชนปนันผลสจาหรนับผลการดจาเนชนงานงวดปปี 2564

บรริษษัทมทนโยบายการจท่ายเงรินปษันผลใหห้แกท่ผผห้ถถือหรห้น ในอษัตราททที่คาดวท่าจะจท่ายประมาณไมท่ตจที่ากวท่ารห้อยละ 40 ของกจาไรสท่วนททที่
เปว็นของผผห้ถถือหรห้นในแตท่ละปท โดยจท่ายในปทถษัดไปหากไมท่มทเ หตรจจา เปว็นอถืที่นใด และการจท่ายเงรินปษันผลนษัตั้นจะไมท่มทผลกระทบตท่อการ
ดจาเนรินงานปกตริของบรริษษัทฯ อยท่างมทสาระสจาคษัญ
คณะกรรมการ นจาเสนอททที่ประชรมพริจารณาประวษัตริผลการดจาเนรินงานและการจท่ายเงรินปษันผลททที่ผท่านมา ดษังนทตั้
การดจาเนรินงานงวดปท
กจาไรททที่เปว็นของ
กจาไร
เงรินปษันผลจท่าย
คริดเปว็น
ผผห้ถถือหรห้นของบรริษษัท(บาท)
บาท/หรน
ห้
บาท/หรน
ห้
%
2561
379,131,467
1.10
0.70
63.64%
2562
306,518,834
0.89
0.70
78.65%
2563
372,858,556
1.08
0.45
41.67%
2564
460,034,147
1.33
0.90 *
67.67%
* รออนรมษัตริจท่ายเพริที่ม

- 7เนถืที่องจากบรริษษัทไดห้มทจท่ายเงรินปษันผลระหวท่างกาลเมถืที่อ 7 ธษันวาคม 2564 แลห้ว 0.45 บาทตท่อหรห้น คณะกรรมการเหว็นวท่าททที่
ประชรมผผห้ถถือหรห้นควรอนรมษัตริจท่ายเงรินปษันผลเพริที่มสจาหรษับผลการดจาเนรินงานงวดปท 2564 ใหห้แกท่ผผห้ถถือหรห้นในอษัตราหรห้นละ 0.45 บาท รวม
เปว็ น 0.90 บาทตท่ อ หรห้ น หรถื อ รห้ อ ยละ 67.67 เปว็ น ไปตามนโยบายของบรริ ษษั ท โดยจท่ า ยจากกจา ไรสะสมซจึงที่ เสทย ภาษท ใ นอษั ต รารห้ อ ย
ละ 20 และกจาหนดจท่ายใน วษันททที่ 23 พฤษภาคม 2565

วาระทปีที่ 5 พชจารณาแตญ่งตนัรั้งผผผู้สอบบนัญช ปี และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปปี 2565

คณะกรรมการพริจารณาแลห้ว เหว็นสมควรนจาเสนอแตท่งตษัตั้งผผห้สอบบษัญ ชทสจาหรษับบรริษษัทและบรริษษัทยท่อย ประจจาปท 2565 เปว็น
ที่ ตท่อไปนทตั้ นางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผห้สอบบษัญชท เลข
บรริษษัทเดทยวกษัน คถือ บรริษษัท เคพทเอว็มจท ภผมริไชยสอบบษัญช ท จจากษัด ดษังรายชถือ
ริ
ทะเบทยน 10728 หรถือ นางสาวพรทริพยฑ์ รริมดรส ต ผผห้สอบบษัญชทเลขทะเบทยน 5565 หรถือ นายบษัณฑริต ตษัตั้งภากรณฑ์ ผผห้สอบบษัญชทเลข
ทะเบทยน 8509 ทษัตั้งนทตั้เปว็นไปตามททที่คณะกรรมการตรวจสอบเหว็นชอบแลห้วเพราะ บรริษษัท เคพทเอว็มจทฯและทท่านผผห้สอบบษัญช ไท ดห้ตรวจ
สอบพรห้ อ มใหห้ ขห้ อ แนะนจา ขห้ อ ปรษั บ ปรร ง จษั ด อบรมสษั ม นาแลกเปลทที่ ย นความรผห้ ใ หมท่ ต ามกฎหมายบษั ญ ชทแ ละกฎหมายอถืที่ น ๆ ซจึงที่ เปว็ น
ที่ ถถือไดห้แกท่บรริษษัท และ บรริษษัทยท่อย อทกทษัตั้งผผห้สอบบษัญ ช ข
ท ห้างตห้นไมท่มทความ
ประโยชนฑ์ตท่อองคฑ์กรและนจา มาถจึงความโปรท่งใสและเชถือ
สษัมพษันธฑ์หรถือมทสวท่ นไดห้เสทยใดๆกษับบรริษษัท บรริษษัทยท่อย ผผบ
ห้ รริหาร ผผห้ถถือหรห้นรายใหญท่ หรถือผผห้เกทที่ยวขห้องกษับบรคคลดษังกลท่าวแตท่อยท่างใด
ครณฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ไดห้ทจาการตรวจสอบบษัญชทกลรท่มบรริษษัทมาแลห้ว 3 ปท มทขห้อมผลประวษัตริดษังนทตั้
ตจาแหนท่ง : ผผอ
ห้ จานวยการ / สอบบษัญชท สจานษักงานสอบบษัญชท บรริษษัท เคพทเอว็มพท ภผมริไชย สอบบษัญชท จจากษัด
ตษัตั้งแตท่ 1 พฤศจริกายน 2547 - ปษัจจรบษัน
ครณสมบษัตริ : ผผส
ห้ อบบษัญชทททที่ไดห้รษับความเหว็นชอบจากสจานษักงานคณะกรรมการกจากษับหลษักทรษัพยฑ์และ
ตลาดหลษักทรษัพยฑ์
วรฒริการศจึกษา : ปรริญญาตรท สาขาบษัญชท มหาวริทยาลษัยกรรงเทพ (เกทยรตรินริยมอษับดษับ 1)
ประสบการณฑ์ : ผผส
ห้ อบบษัญชทและผผห้ชวท่ ยผผห้สอบบษัญชทของบรริษษัทจดทะเบทยนมากกวท่า 15 ปท ตรวจสอบครอบคลรม
ตั้ มาขายไป ธรรกริจการ
ธรรกริจหลายประเภท ไดห้แตท่ ธรรกริจยานยนตฑ์ อรตสากรรมการผลริต ธรรกริจซถือ
ใหห้บรริการ ธรรกริจธนาคารและสถาบษันการเงริน บรริษษัทเงรินทรน ธรรกริจหลษักทรษัพยฑ์ ธรรกริจการจษัดการ
ตั้ สษัญญาการเงรินและลทสซริงที่ และองคฑ์กรททที่ไมท่แสวงหาผลกจาไร
กองทรน ธรรกริจสษัญญาเชท่าซถือ
เปว็นตห้น
คท่าตอบแทนสจาหรษับการสอบบษัญชท พริจารณาจากขห้อมผล 3 ปทททที่ผาท่ นมา เปว็นดษังนทตั้
งบการเงรินรวม (บาท)
งบการเงรินเฉพาะบรริษษัท (บาท)
2564
2563
2562
2564
2563
2562
คท่าสอบบษัญชท
2,289,500
2,289,500
2,289,500
1,086,500
1,086,500
1,086,500
คท่าบรริการอถืที่น
- ไมท่มท - ไมท่มท - ไมท่มท - ไมท่มท - ไมท่มท - ไมท่มท ท ระจจาปท 2565 สจาหรษับบรริษษัทและบรริษษัทยท่อย ตามททที่เสนอ
คณะกรรมการเหว็นวท่าททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นควรแตท่งตษัตั้งผผห้สอบบษัญช ป
ขห้างตห้น สท่วนคท่าตอบแทนสจาหรษับปท2565 คณะกรรมการจะนจาเสนอทท่านผผห้ถถือหรห้นพริจารณาอนรมษัตริในททที่ประชรม

วาระทปีที่ 6 พชจารณาเลสอกตนัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่ออกตามวาระ

ในการประชรมใหญท่สามษัญผผถ
ห้ ถือหรห้นประจจาปท2565 นทตั้
กรรมการททที่ตห้องออกตามวาระตามขห้อบษังคษับของบรริษษัทมท 3 คนคถือ
1. นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนทยฑ์ กรรมการอริสระและกรรมการตรวจสอบ
ซจึงที่ ดจารงตจาแหนท่งมาแลห้ว 22 ปทและครษัตั้งนทตั้เปว็นการกลษับเขห้าดจารงตจาแหนท่งรอบททที่ 8
2. นายอจาพล โหตระกริตยฑ์ กรรมการอริสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ซจึงที่ ดจารงตจาแหนท่งมาแลห้ว 22 ปทและครษัตั้งนทตั้เปว็นการกลษับเขห้าดจารงตจาแหนท่งรอบททที่ 8
3. นายมรข โรจตระการ ประธานกรรมการ
ซจึงที่ ดจารงตจาแหนท่งมาแลห้ว 25 ปทและครษัตั้งนทตั้เปว็นการกลษับเขห้าดจารงตจาแหนท่งรอบททที่ 9
คณะกรรมการเหว็นวท่าทท่านทษัตั้ง 3 มทผลงานททที่ดทในการปฏริบษัตริงานททที่ผท่านมา จจึงเสนอททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นแตท่งตษัตั้งกลษับ
เขห้าดจาตจาแหนท่งเดริมตท่อไปอทกวาระหนจึที่ง (โดยการเลถือกตษัตั้งลงคะแนนเปว็นรายบรคคล)
ที่ บรคคลเพถืที่อเขห้ารษับการคษัดเลถือกเปว็นกรรมการลท่วง
เมถืที่อวษันททที่ 12 มกราคม 2565 บรริษษัทเชริญทท่านผผห้ถถือหรห้นเสนอชถือ
หนห้าผท่านทางตลาดหลษักทรษัพยฑ์และเผยแพรท่บนเวว็บไซตฑ์ของบรริษษัทโดยใหห้แจห้งไดห้จนถจึงวษันททที่ 11 กรมภาพษันธฑ์ 2565 แตท่
ที่ บรคคลแตท่อยท่างใด หลษักเกณฑฑ์และวริธทการสรรหากรรมการ และสริทธริของผผห้ลงทรนรายยท่อยในการแตท่งตษัตั้ง
ไมท่มทการเสนอชถือ
กรรมการ : แสดงไวห้ในขห้อบษังคษับของบรริษษัทตามเอกสารขห้างทห้าย

- 8กรรมการทปีที่ออกตามวาระและขอแตญ่งตนัรั้งใหมญ่
สที่ -ชอ
สที่ สกชุล
ชอ

6.1
นายไพรชนทรฑ์ วงษฑ์วนันทนปียฑ์

6.2
นายอจาพล โหตระกชตยฑ์

6.3
นายมชุข โรจตระการ

กรรมการอชสระ*

กรรมการอชสระ*

กรรมการ

อายร

84 ปท

92 ปท

102 ปท

สษัญชาตริ

ไทย

ไทย

ไทย

ประเภทกรรมการ

วรฒริการศจึกษา

ปรริญญาตรท พณ.บ./น.บ.
มหาวริทยาลษัยธรรมศาสตรฑ์

ปรริญญาโท บรริหาร
The Ohio State University USA.

ประกาศนทยบษัตรทางการคห้า
และ บษัญชท

ตจาแหนท่งปษัจจรบษัน

กรรมการอริสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอริสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ
ตั้ และการตลาด
ททป
ที่ รจึกษาดห้านการจษัดซถือ

ประสบการณฑ์

2542- ปษัจจรบษัน
กรรมการอริสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

2542- ปษัจจรบษัน
กรรมการอริสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

2539 - ปษัจจรบษัน กรรมการ
บมจ.สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป

จจานวนปทททที่เปว็นกรรมการ
วษันททที่แตท่งตษัตั้งครษัตั้งลท่าสรด
ตท่อวาระครษัตั้งททที่

แตท่งตษัตั้งเมถืที่อปท2542 รวม 22 ปท
22/04/2562
8

แตท่งตษัตั้งเมถืที่อปท2542 รวม 22 ปท
22/04/2562
8

แตท่งตษัตั้งเมถืที่อปท2540 รวม 25 ปท
22/04/2562
9

การถถือหรห้นในกลรท่มบรริษษัท
บรริษษัทรท่วม นริตบ
ริ รคคลอถืที่น

-ไมท่มท-ไมท่มทสวท่ นไดห้เสทย/ความขษัดแยห้ง-

-ไมท่มท-ไมท่มทสวท่ นไดห้เสทย/ความขษัดแยห้ง-

113,184,000 หรห้น 32.81%
-ไมท่มทความขษัดแยห้ง-

การดจารงตจาแหนท่งเปว็นกรรมการ/ผผห้บรริหาร ในกริจการอถืที่น :
-บรริษษัทจดทะเบทยนอถืที่น
-บรริษษัททษัวที่ ไปอถืที่น

-ไมท่มทการดจารงตจาแหนท่ง-ไมท่มทการดจารงตจาแหนท่ง-

-ไมท่มก
ท ารดจารงตจาแหนท่ง-ไมท่มก
ท ารดจารงตจาแหนท่ง-

-ไมท่มทการดจารงตจาแหนท่ง-ไมท่มทการดจารงตจาแหนท่ง-

- กริจการททที่แขท่งขษันหรถือ
เกทที่ยวเนถืที่องกษับธรรกริจของ
บรริษษัทอยท่างมทนษัยสจาคษัญ

-ไมท่มทการดจารงตจาแหนท่ง-

-ไมท่มก
ท ารดจารงตจาแหนท่ง-

-ไมท่มทการดจารงตจาแหนท่ง-

ผลงานในปท 2564
โดยยท่อ

1.สอบทานงบการเงริน
2.สอบทานรายการททที่ เ กทที่ ย วโยงกษั น
รายการททที่อาจมทความขษัดแยห้งทาง
ผลประโยชนฑ์
3.เสนอพริจารณาแตท่งตษัตั้งผผห้สอบบษัญชท
4.ดผ แ ลใหห้ เ กริ ด การปฏริ บษั ตริ ตท่ อ ผผห้ ถถื อ หรห้ น
อยท่างเทท่าเททยมกษัน

1.สอบทานงบการเงริน
2.สอบทานรายก ารททที่ เ กทที่ ย วโยงกษั น
รายการททที่อาจมทความขษัดแยห้งทาง
ผลประโยชนฑ์
3.เสนอพริจารณาแตท่งตษัตั้งผผห้สอบบษัญชท
4.ดผ แ ลใหห้ เ กริ ด การปฏริ บษั ตริ ตท่ อ ผผห้ ถถื อ หรห้ น
อยท่างเทท่าเททยมกษัน

การประชรมปท2564

เขห้าประชรม
-/1
6/9
3/4

เขห้าประชรม
-/1
7/9
4/4

เขห้าประชรม
-/1
6/9
-

- ทท่านเคยมทตจาแหนท่งหนห้าททที่เปว็น ผผห้
จษัดการฝท่ายการเงรินและบรริหาร บจก.พท
คริวเคมริคอล ประเทศไทย
- ทท่านใหห้ความเหว็นอยท่างเปว็นอริสระและ
เปว็นไปตามหลษักเกณฑฑ์ททที่เกทที่ยวขห้อง
อยท่างสมจที่าเสมอตลอดมา
- ทท่านทจาหนห้าททที่ในการสอบทานความ
ที่ ถถือของงบการเงรินของกลรท่ม
นท่าเชถือ
บรริษษัทไดห้เปว็นอยท่างดท

- ทท่านเปว็นผผเห้ รริที่มกท่อตษัตั้งบรริษษัทเมถืที่อปท 2502
- ทท่านจบการศจึกษาเกทที่ยวกษับการคห้าและการ
บษัญชท
- จากประสบการณฑ์มากกวท่า 60 ปทของทท่าน
ไดห้นจาใหห้บรริษษัทฯเตริบโตและมษัที่นคงมาจนถจึง
ปษัจจรบษันนทตั้

1.ผผห้ถอ
ถื หรห้น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ

ครณสมบษัตท
ริ ทที่เหมาะสม
ในการแตท่งตษัตั้งใหมท่
และดจา รงตจา แหนท่ ง เกริ น
กวท่า 9 ปทตอ
ท่ เนถืที่อง

- ทท่านเคยดจารงตจาแหนท่ง สรรพากร
ภาค 4 กรมสรรพากร
- ทท่านใหห้ความเหว็นอยท่างเปว็นอริสระ
และเปว็นไปตามหลษักเกณฑฑ์ททที่
เกทที่ยวขห้องอยท่างสมจที่าเสมอตลอดมา
- ทท่านทจาหนห้าททที่ในการสอบทาน
ที่ ถถือของงบการเงรินของ
ความนท่าเชถือ
กลรท่มบรริษษัทไดห้เปว็นอยท่างดท

1. ททที่ปรจึกษาคณะกรรมการในการกจาหนด
นโยบายสจาคษัญ
2. ททที่ปรจึกษาดห้านการตลาดทษัตั้งในประเทศ
และ ตท่างประเทศ

เสนอททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นแตท่งตษัตั้งกลษับเขห้าดจารงตจาแหนท่งเดริมตท่อไปอทกวาระหนจึที่ง (โดยการเลถือกตษัตั้งเปว็นรายบรคคล)

- 9วาระทปีที่ 7 พชจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรชษนัทประจจาปปี 2565

ริ
ตามพระราชบษัญญษัตริบรริษษัทมหาชนจจากษัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กจาหนดวท่า หห้ามมริใหห้บรริษษัทจท่ายเงรินหรถือทรษัพยฑ์ส น
ริ ธริไดห้รษับคท่าตอบแทนจากบรริษษัทในรผป
อถืที่นใดใหห้แกท่กรรมการเวห้นแตท่จท่ายเปว็นคท่าตอบแทนตามขห้อบษังคษับของบรริษษัท คถือ กรรมการมทสท
ของเงรินรางวษัล เบทตั้ยประชรม บจาเหนว็จ โบนษัส หรถือผลประโยชนฑ์ตอบแทนในลษักษณะอถืที่นๆ ตามขห้อบษังคษับหรถือตามททที่ททที่ประชรมผผห้ถถือ
หรห้นพริจารณา ทษัตั้งนทตั้ไมท่วท่าจะกจา หนดเปว็นจจา นวนแนท่นอน หรถือกจา หนดเปว็นหลษักเกณฑฑ์ททที่จะใช ห้ในการพริจารณาเปว็นคราวๆไป หรถือ
ริ ธริไดห้รษับเบทตั้ยเลทตั้ยงและสวษัสดริการตท่างๆ
กจาหนดใหห้มทผลตลอดไปจนกวท่าจะมทการเปลทที่ยนแปลงกว็ไดห้ และนอกจากนษัตั้นใหห้กรรมการมทส ท
ตามระเบทยบของบรริษษัท
นโยบายการพริจารณาคท่าตอบแทนกรรมการบรริษษัทและผผห้บรริหารระดษับสผง
ตั้ บรริษษัทกจาหนดการจท่ายผลตอบแทนททที่สามารถเททยบเคทยงไดห้อยท่างเหมาะสมกษับอษัตราการจท่ายทษัที่วไป
ผลตอบแทนระยะสษัน
ขององคฑ์กรอถืที่นททที่อยผท่ในธรรกริจใกลห้เคทยงกษันเพถืที่อรษักษาและเสรริมสรห้างความสามารถแขท่งขษันดห้านทรษัพยากรบรคคลใหห้กษับองคฑ์กร และ
จท่าย Bonus จากผลประกอบการในแตท่ละรอบปท เพถืที่อจผงใจใหห้ปฏริบษัตริงานใหห้ไดห้ตามเปห้าหมายขององคฑ์กรในปทนษัตั้นๆ
ผลตอบแทนในระยะยาว บรริษษัทกจาหนดนโยบายคท่าตอบแทนเพถืที่อรษักษาและสรห้างแรงจผงใจในการปฏริบษัตริงานใหห้องคฑ์กร
ดจา เนริน งานไปสผ ท่เ ปห้ าหมายในอนาคตททที่ ว างแผนไวห้ ใ นระยะยาว และตห้ อ งอยผท่ ภ ายในวงเงริ น งบประมาณการจท่ า ยคท่ า ตอบแทนททที่
สอดคลห้องกษับผลการดจาเนรินงานขององคฑ์กร
คท่าตอบแทนกรรมการและวริธทการจท่าย
- คท่าเบทตั้ยประชรม พริจารณาจากผลประกอบการและขนาดธรรกริจของบรริษษัท ความรษับผริดชอบ ความรผห้ความสามารถและ
ประสบการณฑ์ของกรรมการ การปฏริบษัตริหนห้าททที่ททที่กท่อใหห้เกริดประโยชนฑ์กษับบรริษษัท โดยเททยบเคทยงกษับบรริษษัทททที่อยผท่ในกลรท่มธรรกริจเดทยวกษัน
และมทอษัตราททที่เหมาะสมเพทยงพอททจะจผงใจและรษักษากรรมการททมทครณภาพไวห้ โดยจท่ายใหห้กษับกรรมการทรกทท่านททเขห้าประชรม
- คท่าตอบแทนประจจาปท พริจารณาจากผลประกอบการของบรริษษัทโดยจท่ายใหห้กษับกรรมการอริสระ
- โดยขออนรมษัตริวงเงรินจากททที่ประชรมสามษัญผผห้ถถือหรห้นทรกๆปท
ซจึงที่ ในรอบ 3 ปทมทประวษัตริการจท่ายคท่าตอบแทนกรรมการ ดษังนทตั้
ปท
คท่าตอบแทน
กรรมการ
บรริหาร
วงเงรินงบประมาณททที่ไดห้รษับอนรมษัตริ
1,500,000
คท่าตอบแทนใช ห้จรริง
คท่าตอบแทนใช ห้จรริง
คท่าตอบแทนใช ห้จรริง
2565
ขอเสนอวงเงรินงบประมาณเทท่าเดริม
2562
2563
2564

คท่าตอบแทนกรรมการอริสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรริหารความเสทยง
3,000,000

รวม
(บาท)

คท่าตอบแทน
อถืที่น

4,500,000

ไมท่มท

780,000
840,000
1,195,000

1,865,000
1,925,000
2,085,000

2,645,000
2,765,000
3,280,000

ไมท่มท
ไมท่มท
ไมท่มท

1,500,000

3,000,000

4,500,000

ไมท่มท

คท่าตอบแทนกรรมการรายบรคคล บรริษษัทแสดงไวห้แลห้วในรายงาน 56-1 One Report
คณะกรรมการเหว็นวท่าททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นควรกจาหนดคท่าตอบแทนใหห้แกท่คณะกรรมการเพถืที่อเปว็นการตอบแทนคณะกรรมการ
ททที่บรริหารกริจการใหห้บรริษษัท สจาหรษับปท 2565 เสนอกจาหนดคท่าตอบแทนกรรมการบรริหารเปว็นวงเงริน 1,500,000 บาทและกรรมการ
อริสระเปว็นวงเงริน 3,000,000 บาท รวมเปว็น 4,500,000 บาท เทท่าปทททที่ผท่านมา

- 10เอกสารประกอบวาระททที่ 1

รายงานการประชชุมใหญญ่สามนัญผผถ
ผู้ ส อหชุผู้น
ครนัง
รั้ ทปีที่ 1/2564
บรริษท
ษั สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจา กษัด (มหาชน)
-----------------------วษัน เวลา และสถานททที่ : วษันททที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:30 น. ณ หห้องราชดจา เนริ น โรงแรมรอยษัล ปรริน ซฑ์เซส 269
ถนนหลานหลวง เขตปห้อมปราบ กรรงเทพฯ
กรรมการ ผผห้บรริหาร ผผห้ส อบบษัญ ชท และผผห้สษังเกตการณฑ์ฯ ททเที่ ขห้ ารท่วมประชรม :
1. คร ณอดริ ศร
โรจตระการ
กรรมการบรริหาร
กรรมการผผห้จษัดการ
ทจาหนห้าททที่เปว็นประธานททที่ประชรม
2. คร ณปรางศริรริ ทริพยบรญทอง
กรรมการบรริหาร
3. คร ณฐริตริ มา
พงศฑ์ไชยยง
ผผห้ส อบบษัญชท
4. คร ณบจา รรง
ชท่วยพนษัง
ททที่ปรจึกษากฎหมาย
ผผห้สษังเกตการณฑ์และตรวจสอบการนษับคะแนนเสทยง
เนถืที่ องจากอยผใท่ นสถานะการณฑ์โควริด -19 และ กรรงเทพมหานครมทคจา สษัที่งไมท่ใหห้จษัดคนเขห้ ารท่วมประชรมเกรินกวท่า 20 คน บรริษท
ษั ฯ
แจห้งขออนร มต
ษั ริจากสจา นษั กงานเขต โดยขอจษัด ประชรมไมท่เกริน 30 คน , เวลาประชรมไมท่เกริน 1 ชษัวโมง และ งดใช ห้ไมโครโฟนถาม
ตอบคจา ถาม คณะกรรมการบรริษท
ษั อทก 8 ทท่านจจึงของดเขห้ารท่วมประชรม เพถืที่อเปริดโอกาสใหห้ทท่านผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ ไดห้เขห้ ารท่วมประชรมและลง
คะแนนตามสริทธริของผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ ไดห้ จจา นวนมากขจึตั้น
ประธานฯแถลงจจา นวนผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ ททม
ที่ าประชรม :
ผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ ททที่มาประชรมดห้วยตนเอง 19 ราย จจา นวนหรน
ห้ 5,478,163 หรน
ห้ และโดยการรษับมอบฉษันทะ 23 ราย จจา นวนหรน
ห้
ตั้
336,867,891 หรน
ห้ รวมทษังตั้ สริน 42 ราย รวมเปว็น จจา นวนหรน
ห้ ทษัตั้งหมด 342,346,054 หรน
ห้ คริ ดเปว็นรห้อยละ 99.23 ของจจา นวนหรน
ห้
ทษัตั้งหมดททจ
ที่ ดทะเบทยนเรทยกชจา ระแลห้ว 345,000,000 หรน
ห้
จจึงถถือวท่าครบองคฑ์ประชรม คถือ จจา นวนคนมากกวท่า 25 คนและถถือหรน
ห้ รวมกษัน มากกวท่า 60% ตามขห้ อบษังคษับของบรริษท
ษั
ประธานฯแนะนจา การใช ห้บษัตรลงคะแนนเสทยง :
ทท่านผผห้ถอ
ถื หรห้นททที่มาดห้ วยตษัวเอง หรถือทท่านผผห้รษับมอบฉษัน ทะมาแทนผผห้ถถือหรน
ห้ บรริษท
ษั จะปฏริบษัตริเหมถือนกษัน คถื อ
- หรน
ห้ หนจึที่งหรน
ห้ มทเสทยง หนจึที่ งคะแนนเสทยง
ตั้ สร ดวาระททที่เสนอพริจารณา จะขอเรทยกเกว็บบษัต รออกเสทยงเฉพาะททที่ “ไมท่เหว็นดห้ วย” และ “งดออกเสทยง”
- เมถือ
ที่ สริน
หากทท่านผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ ไมท่ส ท่งบษัต รออกเสทยงใหห้เจห้าหนห้าททที่ททที่เกว็บบษัต รในแตท่ ละวาระจะถถือวท่าเปว็นการออกเสทยง “เหว็นดห้ วย”
- การอนรมต
ษั ริแตท่ละวาระ จะถถือตามเสทยงขห้างมาก คถือ มากกวท่าครจึที่งหนจึที่งของจจา นวนหรน
ห้ ของผผห้เขห้ ารท่วมประชรม
ประธานฯดจา เนริน การประชรม โดยใหห้เ ลขานรการบรริษท
ษั รายงานขห้อมผลแตท่ล ะวาระ เปว็น ดษังตท่อไปนทตั้
วาระทปีที่ 1 พชจารณารนับรองรายงานการประชชุมสามนัญผผถ
ผู้ สอหชุผู้น ครนัง
รั้ ทปีที่ 1/2563
รายงานการประชรมสามษัญผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ ครษัตั้งททที่ 1/2563 ไดห้แนบไปในหนษังสถือเชริญ ประชรมแลห้ว ขอใหห้ททที่ประชรมพริจารณารษับรอง
โดยการออกเสทยงลงคะแนน
มตริททที่ประชรม : รษับรองรายงานการประชรมสามษัญผผห้ถถือหรน
ห้ ของบรริษท
ษั ครษัตั้งททที่1/2563 ตามคะแนนออกเสทยง ดษังนทตั้
ออกเสทยง
เหว็นดห้ วย
ไมท่เหว็น ดห้วย
งดออกเสทยง
บษัตรเสทย
รวม
คะแนน
342,346,054
0
0
0 342,346,054
%
100.00%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
100.00%
วาระทปีที่ 2 พชจารณารนับทราบรายงานของคณะกรรมการเกปีที่ยวกนั บผลการดจาเนช น งานประจจาปปี 2563
คณะกรรมการไดห้ จษัดทจารายงานผลการดจา เนริ นงานในปท 2563 เปรทยบเททยบกษับปททผ
ทที่ ท่านมา และรายงานความคถื บหนห้าเกทย
ที่ ว
กษับการตท่ อตห้านการทรจรริตคอรษัปชษัที่น ใหห้ทท่านผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ ทราบแลห้ว ตามรายละเอทยดในรายงานประจจา ปท ,หนษั งสถือเชริญประชรม ททที่ไดห้ จษัด
สท่งแลห้ ว รวมถจึงเอกสารททที่แจกในการประชรมนทตั้
มตริททที่ประชรม : รษับทราบรายงานผลการดจา เนริ นงานประจจา ปท 2563 ตามททที่คณะกรรมการรายงาน
ชรั้ สชุด วนัน ทปีที่ 31 ธนัน วาคม 2563
วาระทปีที่ 3 พชจารณาอนชุ มต
นั ชงบแสดงฐานะการเงชน และงบกจาไรขาดทชุน เบบ็ ด เสรบ็จ ส น
ในรายงานประจจา ปท 2563 ททที่ไดห้ จษัดสท่งใหห้แกท่ทรกทท่านแลห้วนษัตั้น จะมทรายงานงบแสดงฐานะการเงริน และงบกจาไรขาดทรน เบว็ด
ริตั้ สร ด 31ธษันวาคม 2563 แนบอยผด
เสรว็จสจา หรษับปทส น
ท่ ห้ วย ซจึงที่ ไดห้ รษับการตรวจสอบรษับรองจากผผห้ส อบบษัญ ชท และผท่านการเหว็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรริหารแลห้ว เมถือ
ที่ วษันททที่ 15 กรมภาพษันธฑ์ 2564
ขอใหห้ททที่ประชรมพริจารณาอนรมต
ษั ริโดยการออกเสทยงลงคะแนน
ริตั้ สรดวษัน ททที่ 31 ธษันวาคม 2563
มตริททที่ประชรม : อนรมต
ษั ริงบแสดงฐานะการเงรินและงบกจาไรขาดทรนเบว็ดเสรว็จสจา หรษับปทส น
ตามคะแนนออกเสทยง ดษังนทตั้
ออกเสทยง
เหว็นดห้ วย
ไมท่เหว็น ดห้วย
งดออกเสทยง
บษัตรเสทย
รวม
คะแนน
342,346,054
0
0
0 342,346,054
%
100.00%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
100.00%

- 11วาระทปีที่ 4 พชจารณารนับ ทราบการจญ่ายเงชน ปนัน ผลระหวญ่างกาลสจาหรนับ ผลประกอบการปปี 2563
บรริษท
ษั มทนโยบายจท่ายเงริน ปษัน ผลใหห้แกท่ผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ ในอษัตราไมท่ตจที่า กวท่ารห้อยละ 40 ของกจาไรสรทธริหลษังหษักภาษทแลห้ว
ประวษัตริการจท่ายเงรินปษันผลททที่ผท่านมา ซจึงที่ ไดห้นจา เสนอเปว็นเอกสารในททที่ประชรม และในหนษังสถือเชริญประชรมแลห้ว
ปท
กจาไรสท่วน
กจาไร
เงริน ปษัน ผล
อษัตราตท่อ
ดจา เนรินงาน
ของผผห้ถอ
ถื หรน
ห้
ตท่อหรน
ห้
ตท่อหรน
ห้
กจาไร
(บาท)
(บาท)
(บาท)
%
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%
2563เพถืที่อทราบ
372,858,556
1.08
0.45
41.64%
คณะกรรมการขอรายงานวท่า เนถืที่องจากมทการเลถืที่อนประชรมผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ จากวษันททที่ 27 เมษายน 2564 เพราะสถานะการณฑ์แพรท่
ตั้ โรคโควริด -19 คณะกรรมการจจึงจษัด ใหห้มก
ระบาดของเชถือ
ท ารประชรมและมทมตริใหห้จท่ายเงรินปษัน ผลระหวท่างกาลแทนในอษัตราตาม
ททที่แจห้งไวห้เดริมคถือ 0.45 บาทตท่อหรน
ห้ เทท่ากษับ41.64%ของกจาไรตท่อหรน
ห้ และไดห้จท่ายแลห้วเมถือ
ที่ วษัน ททที่ 24 พฤษภาคม 2564
มตริททที่ประชรม : รษับทราบรายงานการจท่ายเงรินปษันผลระหวท่างกาลสจา หรษับผลการดจา เนริน งานประจจาปท 2563
วาระทปีที่ 5 พชจารณาแตญ่งตนัรั้งผผส
ผู้ อบบนัญช ปี และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรริษท
ษั พริจารณาแลห้วเหว็นสมควรเสนอแตท่งตษัตั้งบรริษท
ษั เคพทเอว็มจท ภผมไริ ชย สอบ
ริ ผผห้สอบบษัญชทเลข
บษัญชท จจา กษัด โดยนางสาวฐริตริมา พงศฑ์ไชยยง ผผห้สอบบษัญชทเลขทะเบทยน10728 หรถือนางสาวพรทริพยฑ์ รริมดรส ต
ทะเบทยน 5565 หรถือนายบษัณฑริต ตษัตั้งภากรณฑ์ ผผห้สอบบษัญชทเลขทะเบทยน8509 หรถือผผห้สอบบษัญชทอน
ถืที่ ททที่สษังกษัด บรริษท
ษั เดทยวกษัน เปว็น
ผผห้สอบบษัญชทของบรริษท
ษั ฯและบรริษท
ษั ยท่อยอทก 3 แหท่งสจา หรษับปท 2564
สจา หรษับประวษัตริคท่าตอบแทน ไดห้แสดงไวห้ในหนษังสถือเชริญประชรมแลห้ว
หนท่วย : บาท
งบการเงริน รวม งบเฉพาะบรริษท
ษั
อถืน
ที่ ๆ
2561
2,222,500
1,049,500
ไมท่มท
2562
2,289,500
1,086,500
ไมท่มท
2563
2,289,500
1,086,500
ไมท่มท
2564 ขออนรมต
ษั ริ
2,289,500
1,086,500
ไมท่มท
จจึงขอเสนอใหห้ททที่ประชรมพริจารณาอนรมต
ษั ริการแตท่งตษัตั้งผผห้สอบบษัญชทสจา หรษับปท2564 และกจาหนดคท่าตอบแทนรวมบรริษท
ษั และ
บรริษท
ษั ยท่อยเปว็น เงริน 2,289,500 บาท เทท่าปทททที่ผท่านมา โดยการออกเสทยงลงคะแนน
มตริททที่ประชรม : อนร มต
ษั ริการแตท่งตษัตั้งผผห้ส อบบษัญชทและกจาหนดคท่าตอบแทนสจา หรษับปท2564 ตามททที่ค ณะกรรมการเสนอ
ตามคะแนนออกเสทยง ดษังนทตั้
ออกเสทยง
เหว็น ดห้วย
ไมท่เหว็นดห้วย
งดออกเสทยง
บษัตรเสทย
รวม
คะแนน
342,346,054
0
0
0 342,346,054
%
100.00%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
100.00%
วาระทปีที่ 6 พชจารณาเลสอกตนัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีอ
ที่ อกตามวาระ
กรรมการททที่ออกจากตจา แหนท่งตามวาระมท 3 ทท่านคถือ ครณอรศรท ทริพยบรญทอง , ครณไพบผล ยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ และ ครณปรางศริรริ
ทริพยบรญทอง โดยแตท่ละทท่านมท อายร , ประวษัตริการศจึกษา การอบรม การทจางาน , จจานวนปทททที่เปว็น กรรมการ , การถถือหรน
ห้ , จจานวน
บรริษท
ษั ททที่ดจา รงตจา แหนท่งกรรมการ และ จจา นวนครษัตั้งททที่เขห้ารท่วมประชรม ดษังแสดงในหนษังสถือเชริญประชรมแลห้ว
ทตั้ จงใหห้ทท่าน
สจา หรษับหลษักเกณฑฑ์และวริธทสรรหากรรมการและสริทธริของผผห้ล งทรน รายยท่อยในการแตท่งตษัตั้งกรรมการ บรริษท
ษั ไดห้ช แ
ผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ ทราบลท่วงหนห้าแลห้วในหนษั งสถือเชริญประชรม
คณะกรรมการเหว็น วท่าทท่านทษังตั้ 3 มทผลงานททที่ดทในการปฏริบษัตริงานททที่ผท่านมา จจึงเสนอททที่ประชรมผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ แตท่งตษัตั้งกลษับเขห้ าดจา รง
ตจา แหนท่งเดริมอทกวาระหนจึที่ ง โดยการออกเสทยงลงคะแนนเลถือกตษัตั้งเปว็น รายบรคคล ดษังนทตั้
6.1 การพริจารณาเลถือกตษัตั้ง
ครณอรศรท ทริพยบรญทอง
มตริททที่ประชรม : อนร มต
ษั ริการเลถือกตษัตั้ง
ครณอรศรท ทริพยบรญทอง
กลษับเขห้ าดจารงตจา แหนท่ งกรรมการ
ตามคะแนนออกเสทยง ดษังนทตั้
ออกเสทยง
เหว็น ดห้วย
ไมท่เหว็นดห้วย
งดออกเสทยง
บษัตรเสทย
รวม
คะแนน
320,249,884
1,000
22,095,170
0 342,346,054
%
93.5457%
0.0003%
6.4540%
0.0000%
100.00%
6.2 การพริจารณาเลถือกตษัตั้ง
ครณไพบผล ยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์
มตริททที่ประชรม : อนร มต
ษั ริการเลถือกตษัตั้ง
ครณไพบผล ยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์
กลษับเขห้ าดจารงตจา แหนท่ งกรรมการ
ตามคะแนนออกเสทยง ดษังนทตั้
ออกเสทยง
เหว็น ดห้วย
ไมท่เหว็นดห้วย
งดออกเสทยง
บษัตรเสทย
รวม
คะแนน
342,345,054
1,000
0
0 342,346,054
%
99.9997%
0.0003%
0.0000%
0.0000%
100.00%

- 126.3 การพริจารณาเลถือกตษัตั้ง
ครณปรางศริรริ ทริพยบรญทอง
มตริททที่ประชรม : อนร มต
ษั ริการเลถือกตษัตั้ง
ครณปรางศริรริ ทริพยบรญทอง
กลษับเขห้ าดจารงตจา แหนท่ งกรรมการ
ตามคะแนนออกเสทยง ดษังนทตั้
ออกเสทยง
เหว็น ดห้วย
ไมท่เหว็นดห้วย
งดออกเสทยง
บษัตรเสทย
รวม
คะแนน
338,891,054
1,000
3,454,000
0 342,346,054
%
98.9908%
0.0003%
1.0089%
0.0000%
100.00%
วาระทปีที่ 7 พชจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรชษนัทประจจาปปี 2564
บรริษท
ษั มทนโยบายการพริจารณาคท่าตอบแทนกรรมการ และประวษัตริการจท่ายคท่าตอบแทน ดษังแจห้งใหห้ทท่านผผห้ถถือหรน
ห้ ทราบใน
หนษังสถือเชริญประชรมแลห้ว โดยมทประวษัตริการจท่ายคท่าตอบแทนกรรมการ ดษังนทตั้
ปท
กรรมการบรริหาร
กรรมการอริส ระ
หนท่วย : บาท
งบประมาณ
คท่าตอบแทน
งบประมาณ
คท่าตอบแทน
2561
1,500,000
810,000
3,000,000
1,925,000
2562
1,500,000
780,000
3,000,000
1,865,000
2563
1,500,000
840,000
3,000,000
1,925,000
2564 ขออนรมต
ษั ริ
1,500,000
3,000,000
คท่าตอบแทนอถืน
ที่ ไมท่มท
คท่าตอบแทนกรรมการประจจาปท 2564 คณะกรรมการขอเสนอ กจาหนดวงเงริน สจา หรษับกรรมการบรริหาร 1,500,000 บาท
และกจาหนดวงเงรินสจา หรษับกรรมการอริส ระและกรรมการตรวจสอบ 3,000,000 บาท รวมเปว็น 4,500,000 บาทเทท่าปทททที่ผท่านมา
มตริททที่ประชรม : อนร มต
ษั ริผลประโยชนฑ์ ต อบแทนกรรมการเปว็นวงเงริน ตามททที่คณะกรรมการขอเสนอ
ตามคะแนนออกเสทยง ดษังนทตั้
ออกเสทยง
เหว็น ดห้วย
ไมท่เหว็นดห้วย
งดออกเสทยง
บษัตรเสทย
รวม
คะแนน
342,346,054
0
0
0 342,346,054
%
100.00%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
100.00%
วาระทปี8
ที่ พชจารณาเรสอ
ที่ งอสที่น ๆ
คณะกรรมการ รวบรวมคจา ถามจากททป
ที่ ระชรมผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ และตอบคจา ถาม ดษังนทตั้
คจา ถาม 1 : เรถืที่องนโยบายททที่เกทย
ที่ วขห้ องกษับบรค คลากร อษัน เปว็นหนจึที่งตามแนวทางของ ESG บรริษท
ษั ฯ มทนโยบายการมอบ
สวษัส ดริการดห้านกองทรนสจา รองเลทตั้ยงชทพ ใหห้พนษักงาน และ ผผห้บรริหาร หรถือไมท่
คจา ตอบ : บรริษท
ษั ยษังไมท่ไดห้จษัด ทจาสวษัส ดริการดห้านกองทรนสจา รองเลทตั้ยงชทพใหห้พนษักงานและผผห้บรริหาร
(รอศจึกษาเรถืที่องพ.ร.บ.กองทรนบจาเหนว็ จบจานาญแหท่งชาตริ )
คจา ถาม 2 : ททที่ดรินในจษังหวษัด สมรทรปราการ
2.1 จะมทการพษัฒนาเปว็น Oil Depot เปว็น การนจา เขห้า หรถือ จากโรงกลษัที่น ในประเทศ
คจา ตอบ : นจา เขห้ า และ ซถือจากผผห้ผลริต ในประเทศ
2.2 นจตั้า มษัน ททที่จะเกว็บเปว็นประเภทใด
คจา ตอบ : นจตั้า มษันพถืตั้น ฐาน นจตั้า มษันหลท่อลถืที่นเหลว และอถืน
ที่ ๆ
2.3 มทค วามคถืบหนห้ าอยท่างไร
คจา ตอบ : อยผรท่ ะหวท่างซท่อมแซมทท่าเรถือททที่ชจารรดไมท่สามารถใช ห้งานไดห้
2.4 จะใช ห้เงรินลงทรน อทกเทท่าไร
คจา ตอบ : เงรินลงทรน แยกเปว็น 3 สท่วน ดษังนทตั้
1. คท่าซท่อมแซมทท่าเรถือ ประมาณ
5 ลห้านบาท
2. คท่าถมดริน
อยผรท่ ะหวท่างพริจารณาผผห้รษับเหมา
3. คท่าสรห้างแทห้งคฑ์และระบบตท่างๆ
อยผรท่ ะหวท่างพริจารณาผผห้รษับเหมา
หมายเหตร : จากสถานการณฑ์ระบาดของโควริด -19 ตษัตั้งแตท่ไตรมาส1/63 ทจาใหห้การประสานงานช ห้าลง
2.5 จะมทการจษัดตษัตั้งบรริษท
ษั ยท่อยเพริที่มเพถืที่อกริจการนทตั้ ไหม
คจา ตอบ : ไมท่มก
ท ารตษัตั้งบรริษท
ษั ยท่อย
ปริดการประชรมเวลา 10:50 น.
นายอดริศร โรจตระการ
ประธานททที่ประชรม

- 13Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
No. 1/2021
Siam Pan Group Public Co.,Ltd.
-----------------------Date, time and place: May 25, 2021 at 10:30 a.m. at the Ratchadamnoen Room. Royal Princess Hotel
269 Lan Luang Road, Pom Prap District, Bangkok
Directors, executives, auditors and observers Attending the meeting :
1. Mr. Adisorn
Rottrakarn
Executive Director
Managing Director
act as the chairman of the meeting
2. Miss Prangsiri Thiphayaboonthong Executive Director
3. Miss Thitima Pongchaiyong
auditor
4. Mr. Bamrung Chuaypanang
legal advisor
Observer and vote counting check
Due to the situation of COVID-19 and Bangkok has an order not to organize more than 20 attendees
The Company request approval from the district office by requesting to arrange a meeting of not more than
30 people, meeting time not exceeding 1 hour and refrain from using the microphone to ask and answer the
question. The otheres Board of Directors stopped attending the meeting to give the shareholders an opportunity
to attend the meeting and sign more votes according to the rights of shareholders.
The Chairman announced the number of shareholders attending the meeting:
There are 19 shareholders attending the meeting in person, 5,478,163 shares and 23 by proxy, number of
share 336,867,891 shares, a total of 42 shareholders, a total of 342,346,054 shares, representing 99.23% of
the shares total registered paid-up 345,000,000 shares
Therefore, a quorum was constituted, i.e., the number of people more than 25 people and holding shares
more than 60% according to the Company's Articles of Association.
The Chairman recommended the use of ballots:
Shareholders who come by themselves or the proxy to replace the shareholder The company will do the
same “One share has one vote”. At the end of the proposed agenda will request to collect the voting card
“Disagree” and “Abstain”. If the shareholder fails to send the ballot to the officer who collects the card in each
agenda, it will be considered as a “Approval” vote. Approval of each agenda will be based on a majority vote, i.e.
more than half the number of shareholders attending the meeting.
The chairman conducts the meeting by giving the company secretary Report information for each agenda
is as follows.
Agenda 1: To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020
The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 have been attached to the invitation
letter. Ask the meeting to consider and approve by voting.
Meeting's resolution : To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
No. 1/2020. According to the votes as follows:
Vote
Approved
Disapproved
Abstained
Invalid ballot
Total
Votes
342,346,054
0
0
0 342,346,054
%
100.00%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
100.00%

- 14Agenda 2: To consider and acknowledge the Board of Directors' report regarding the 2020 operating results
The Board of Directors has reported a performance for the year 2020 compared to the previous year and
report on progress with anti-corruption Let the shareholders know as detailed in the annual report, invitation
letter for the meeting sent, including documents distributed in this meeting.
Meeting's resolution : Acknowledgment of the 2020 operating results report as reported by the committee
Agenda 3: To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive
income ends December 31, 2020
In the annual report that has been sent. There will be a statement of financial position and comprehensive
income statement for the year end December 31, 2020 is attached, which has been audited and certified by
the auditor and through the approval of the Committee on February 15, 2021. Ask the meeting to consider
and approve by voting.
Meeting's resolution: Approved the statement of financial position and statement of comprehensive income
for the year ended December 31, 2020. According to the votes as follows:
Vote
Approved
Disapproved
Abstained
Invalid ballot
Total
Votes
342,346,054
0
0
0 342,346,054
%
100.00%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
100.00%
Agenda 4: To consider and acknowledge the interim dividend payment for the Y2020's operating results
The company has a policy to pay dividends to shareholders at a rate of not less than 40 percent of the
net profit after tax. The dividend payment history which was presented as a document at the meeting and
already in the invitation letter.
Year
Profit
Profit
Dividend
Dividend
Operating
of shareholders
per share
per share
rate
(Baht)
(Baht)
(Baht)
%
2017
427,421,381
1.24
0.80
64.52%
2018
379,131,467
1.10
0.70
63.64%
2019
306,518,834
0.89
0.70
78.65%
2020
372,858,556
1.08
0.45
41.64%
The committee would like to report that Due to the postponement of the shareholders' meeting from
April 27, 2021 because of the situation outbreak of COVID-19. The Board of Directors therefore held a meeting
and resolved to pay the interim dividend at the rate previously informed was 0.45 baht per share, equal to
41.64% of earnings per share and was paid on May 24, 2021.
Meeting's resolution : Acknowledged the interim dividend payment for the 2020 operating results.
Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and determine the annual remuneration for the year 2021
The Audit Committee and the Board of Directors considered to appoint KPMG Phoomchai Audit Ltd. By
Ms. Thitima Phongchaiyong, auditor registration no.10728 or Ms. Pornthip Rimdusit, auditor registration no.
5565 or Mr. Bundit Tangpakorn, auditor registration no.8509 or other auditors belonging to the same company
as Auditor of the Company and 3 other subsidiaries for the year 2021. The compensation history have already
shown in the invitation letter for the meeting.
Year
Consolidated FS
Company FS
others
(Baht)
(Baht)
2018
2,222,500
1,049,500
2019
2,289,500
1,086,500
2020
2,289,500
1,086,500
2021 request
approval
2,289,500
1,086,500
-

- 15Therefore, it is proposed to the meeting to consider and approve the appointment of auditor for the year
2021 and determine the total remuneration of the Company and Subsidiary in the amount of 2,289,500 baht,
equal to the previous year by voting.
Meeting's resolution: Approved the appointment of auditor and determination of remuneration for the year
2021 as proposed by the Board. According to the votes as follows:
Vote
Approved
Disapproved
Abstained
Invalid ballot
Total
Votes
342,346,054
0
0
0 342,346,054
%
100.00%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
100.00%
Agenda 6 : To consider electing directors to replace those retiring by rotation
There are 3 directors who retired by rotation, Mrs. Orasri Thiphayaboonthong, Mr. Paiboon Jittivanich
and Miss Prangsiri Thiphayaboonthong, age, educational background, training, work experience, number of years
as a director, shareholding, number Company holding directorship and number of meeting attendance as shown
in the invitation to the meeting.
For criteria and procedures for selecting directors and the right of retail investors to appoint directors The
company has explained in advance in the invitation letter.
The Board of Directors had the opinion that all three directors had good performance in the past. Therefore
proposed to the shareholders' meeting re-appointed same position for another term By voting for individual
elections as follows:
6.1 Election considerations : Mrs. Orasri Thiphayaboonthong
Meeting's resolution: approve the election according to the votes as follows:
Vote
Approved
Disapproved
Abstained
Invalid ballot
Total
Votes
320,249,884
1,000 22,095,170
0 342,346,054
%
93.5457%
0.0003%
6.4540%
0.0000%
100.00%
6.2 Election considerations : Mr. Paiboon Jittivanich
Meeting's resolution: approve the election according to the votes as follows:
Vote
Approved
Disapproved
Abstained
Invalid ballot
Total
Votes
342,345,054
1,000
0
0 342,346,054
%
99.9997%
0.0003%
0.0000%
0.0000%
100.00%
6.3 Election considerations : Miss Prangsiri Thiphayaboonthong
Meeting's resolution: approve the election according to the votes as follows:
Vote
Approved
Disapproved
Abstained
Invalid ballot
Total
Votes
338,891,054
1,000
3,454,000
0 342,346,054
%
98.9908%
0.0003%
1.0089%
0.0000%
100.00%
Agenda 7 : Consideration of the Company's Directors' Remuneration for the Year 2021
The company has a policy to consider the remuneration of directors and payment history as informed to
the shareholders in invitation letter. The history of directors' remuneration is as follows :
Year
Executive Director
independent director
Budget
Remuneration
Budget
Remuneration
(Baht)
(Baht)
(Baht)
(Baht)
2018
1,500,000
810,000
3,000,000
1,925,000
2019
1,500,000
780,000
3,000,000
1,865,000
2020
1,500,000
840,000
3,000,000
1,925,000
2021 request
approval
1,500,000
3,000,000
without other remuneration.

- 16Directors' remuneration for the year 2021, the Board of Directors proposes set a limit for executive directors
1,500,000 baht and set a limit for independent directors and audit committee 3,000,000 baht, same as last year.
Meeting's resolution: To approve the benefits for directors as proposed by the board of directors according
to the votes as follows:
Vote
Approved
Disapproved
Abstained
Invalid ballot
Total
Votes
342,346,054
0
0
0 342,346,054
%
100.00%
0.0000%
0.0000%
0.0000%
100.00%
Agenda 8 : Consider other matters
The Board of Directors gathered questions from the shareholders' meeting and answered the following
questions:
Question 1 : Regarding the policy related to personnel. This is one of ESG's guidelines. The company has a
Provident fund benefits policy for employees and executives ?
Answer : The Company has not provided provident fund benefits for employees and executives.
(Waiting to study about the National Pension Fund Act)
Question 2: Land in Samut Prakan Province
2.1 There will be an oil depot development, an import or from a domestic refinery.
Answer: Imported and purchased from domestic manufacturers.
2.2 What type of oil to be collected?
Answer: Base oil , liquid lubricants and etc.
2.3 What is the progress?
Answer : In the process of repairing the damaged port that cannot be used.
2.4 How much investment will be spent?
Answer: Investment is divided into 3 parts as follows:
1. Port repair cost about 5 million baht.
2. Land reclamation costs are in the process of considering the contractor.
3. The cost of building tanks and systems in the process of considering a contractor
Note: Due to the COVID-19 pandemic situation since the 1st quarter of 2020 slows down
coordination.
2.5 Will there be an additional subsidiary for this business?
Answer: No subsidiary was established.
The meeting closed at 10:50 a.m.
Mr. Addisorn Rotrakarn
Chairman of the meeting

- 17ขผู้อบนังคนับของบรชษนัทและหลนักเกณฑฑ์วชธปีปฏชบนัตชในการเขผู้ารญ่วมประชชุม
1. การมอบฉษันทะใหห้เขห้ารท่วมประชรม
ขห้อบษังคษับของบรริษษัท : ผผห้ถถือหรห้นอาจมอบฉษันทะใหห้บรคคลอถืที่นเขห้าประชรมและออกเสทยงแทนตนในการประชรมกว็ไดห้ หนษังสถือมอบฉษันทะ
ที่ ของผผห้ถถือหรห้นททที่มอบฉษันทะและจะตห้องเปว็นไปตามแบบททที่นายทะเบทยนกจาหนด หนษังสถือมอบฉษันทะนทตั้จะตห้อง
จะตห้องลงวษันททที่และลายมถือชถือ
มอบใหห้แกท่ประธานกรรมการหรถือผผห้ททที่ประธานกจาหนด ณ ททที่ประชรมกท่อนผผห้รษับมอบฉษันทะเขห้ารท่วมประชรม
ทท่านผผห้ถถือหรห้นททที่ประสงคฑ์จะแตท่งตษัตั้งบรค คลอถืที่นใดเขห้ารท่วมประชรมและออกเสทยงแทนทท่าน โปรดกรอกขห้อความใหห้ถผกตห้องสมบผรณฑ์ใน
หนษังสถือมอบฉษันทะตามแนบมาขห้างทห้าย และนจาสท่งตท่อเจห้าหนห้าททที่รษับลงทะเบทยนของบรริษษัทกท่อนเขห้ารท่วมการประชรม
ทษัตั้งนทตั้ทท่านสามารถมอบฉษันทะใหห้กรรมการอริสระของบรริษษัททท่านใดทท่านหนจึที่งไดห้ ดษังรายนามตท่อไปนทตั้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
ที่ /ททอ
รายชถือ
ที่ ยผท่
ตจาแหนท่ง
อายรปท
ครณวรฒริทาง
การถถือหรห้น
การศจึกษา
1.นายอจาพล โหตระกริตยฑ์ *
-กรรมการอริสระ
92
ปรริญญาโท
ไมท่มท
92 ซอยมทสรวรรณ
-ประธาน
บรริหาร
ถนนสรขรมวริท 71
กรรมการตรวจสอบ
The Ohio State
กรรงเทพฯ
University USA.
2.นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนทยฑ์* -กรรมการอริสระ
84
ปรริญญาตรท
ไมท่มท
111/1 ซอย 13
-กรรมการตรวจสอบ
พณ.บ./น.บ.
ถนนสรโขทษัย
ม.ธรรมศาสตรฑ์
ริ กรรงเทพฯ
เขตดรสต
3.นายสมริต หรรษา
-กรรมการอริสระ
81
ปรริญญาโท
ไมท่มท
ริ ซฑ์
102/1 ถนนพษัฒนาการ 53 -กรรมการตรวจสอบ
ฟริสค
แขวงสวนหลวง
Ball State University
เขตสวนหลวง กรรงเทพฯ
USA.
4.นายชษัยวษัฒนฑ์ ดจารงมงคลกรล
-กรรมการอริสระ
68
ปรริญญาโท Industrail
ไมท่มท
289/4 เพอรฑ์เฟว็คพารฑ์ค
-ประธาน
and Systems
ชอยรท่มเกลห้า 6/1
กรรมการบรริหารความ
Engineering
ที่ ง
ถนนรท่มเกลห้า
เสทย
The Ohio State
เขตมทนบรรท กรรงเทพฯ
University, USA.

(6)
สท่วนไดห้เสทยพริเศษ
ในวาระการประชรม
ไดห้รบ
ษั การเสนอแตท่ง
ตษัตั้งกลษับมาดจารง
ตจาแหนท่งเดริมในการ
ประชรมครษัตั้งนท
ไดห้รบ
ษั การเสนอแตท่ง
ตษัตั้งกลษับมาดจารง
ตจาแหนท่งเดริมในการ
ประชรมครษัตั้งนท

ไมท่มท

ไมท่มท

*กรรมการอริสระทท่านททที่ 1 และ 2 ไดห้รษับการเสนอแตท่งตษังตั้ กลษับมาดจารงตจาแหนท่งเดริมในการประชรมครษัตั้งนทตั้
ริ ธริเขห้ารท่วมประชรม
2. เอกสารหรถือหลษักฐานแสดงความเปว็นผผห้ถถือหรห้นหรถือผผห้แทนของผผห้ถถือหรห้นททที่มทสท
ษั ชาตริไทย
บรคคลธรรมดาททที่มทสญ
บรคคลธรรมดาชาวตท่างประเทศ
1. บษัตรประจจาตษัวประชาชน หรถือ
หนห้งสถือเดรินทาง
2. บษัตรขห้าราชการ หรถือ
3. บษัตรพนษักงานรษัฐวริสาหกริจ หรถือ
4. ใบอนรญาตขษับขทที่
นริตริบค
ร คลททที่จดทะเบทยนในประเทศไทย
1. หนษั งสถือ รษับ รอง ออกใหห้ ไมท่ เกริ น 30 วษั น โดยกรม
พษัฒนาธรรกริจการคห้ากระทรวงพาณริชยฑ์ และ
2. บษัตรประจจาตษัวหรถือหนษังสถือเดรินทาง(กรณทเปว็นชาว
ตท่ า งประเทศ) ของกรรมการผผห้ มท อจา นาจททที่ เ ขห้ า
ประชรมดห้วยตนเอง

นริตบ
ริ รคคลททจ
ที่ ดทะเบทยนในตท่างประเทศ
1. หนษังสถือรษับรองนริตริบรคคล และ
2. บษั ต รประจจา ตษั ว หรถื อ หนษั ง สถือ เดริน ทาง(กรณท
เปว็ น ชาวตท่ า งประเทศ) ของกรรมการผผห้ มท
อจานาจททที่เขห้าประชรมดห้วยตนเอง

3. การลงทะเบทยนเขห้ารท่วมประชรม
เจห้าหนห้าททที่บรริษษัทจะเรริที่มรษับลงทะเบทยนผผห้ถถือหรห้นททที่จะเขห้ารท่วมประชรมตษัตั้งแตท่เวลา 9:00 น.ของวษันททที่ประชรมเปว็นตห้นไป
4. องคฑ์ประชรม
ริ หห้า
ขห้อบษังคษับของบรริษษัท : ในการประชรมผผห้ถถือหรห้น ตห้องมทผผห้ถถือหรห้นและผผห้รษับมอบฉษันทะจากผผห้ถถือหรห้น (ถห้ามท) มาประชรมไมท่นห้อยกวท่ายทที่ส บ
ริ
คน หรถือไมท่นห้อยกวท่ากจึที่งหนจึที่งของจจานวนผผห้ถถือหรห้นทษัตั้งหมด และไมท่วท่ากรณทหนจึที่งกรณทใดจะตห้องมทหรห้นนษับรวมกษันไดห้ไมท่นห้อยกวท่ารห้อยละหกส บ
(60%) ของจจานวนหรห้นททที่จจาหนท่ายไดห้ทษัตั้งหมดของบรริษษัท จจึงจะเปว็นองคฑ์ประชรม

- 185. การออกเสทยงลงคะแนน
ขห้อบษังคษับของบรริษษัท : ในการออกเสทยงลงคะแนนในททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้น ใหห้หรห้นหนจึที่งหรห้นมทเสทยงหนจึที่งเสทยง การออกเสทยงลงคะแนนใหห้
กระทจา โดยเปริดเผย เวห้นแตท่ผผห้ถถือหรห้นไมท่นห้อยกวท่าหห้าคนรห้องขอและททที่ประชรมลงมตริใหห้ลงคะแนนลษับกว็ใหห้ลงคะแนนลษับ สท่วนวริธทการออก
เสทยงลงคะแนนลษับนษัตั้นใหห้เปว็นไปตามททที่ประธานในททที่ประชรมกจาหนด
มตริของททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นนษัตั้นใหห้ประกอบดห้วยคะแนนเสทยงดษังตท่อไปนทตั้
1. ในกรณทปกตริ ใหห้ถถือคะแนนเสทยงขห้างมากของผผห้ถถือหรห้นซจึงที่ มาประชรมและออกเสทยงลงคะแนน ถห้ามทคะแนนเสทยงเทท่ากษัน ใหห้
ตั้ าด
ประธานในททที่ประชรมออกเสทยงเพริที่มขจึตั้นอทกเสทยงหนจึที่งเปว็นเสทยงชทข
ที่ องจจานวนเสทยงทษัตั้งหมดของผผห้ถถือหรห้นซจึงที่ มาประชรมและมทสท
ริ ธริ
2. ในกรณทดษังตท่อไปนทตั้ ใหห้ถถือคะแนนเสทยงไมท่นห้อยกวท่าสามในสทข
ออกเสทยงลงคะแนน
2.1 การขายหรถือโอนกริจการของบรริษษัททษัตั้งหมดหรถือบางสท่วนททที่สจาคษัญใหห้แกท่บรคคลอถืที่น
ตั้ หรถือรษับโอนกริจการของบรริษษัทอถืที่นหรถือบรริษษัทเอกชนมาเปว็นของบรริษษัท
2.2 การซถือ
2.3 การทจา แกห้ไข หรถือเลริกสษัญญาเกทที่ยวกษับการใช ห้เชท่ากริจการของบรริษษัททษัตั้งหมด หรถือบางสท่วนททที่สจาคษัญ การมอบหมายใหห้
บร ค คลอถืที่ น เขห้ า จษั ด การธร ร กริ จ ของบรริ ษษั ท หรถื อ การรวมกริ จ การกษั บ บร ค คลหรถื อ นริ ตริ บร ค คลอถืที่ น โดยมท วษัต ถร ป ระสงคฑ์ จ ะแบท่ ง กจา ไร
ขาดทรนกษัน
2.4 การแกห้ไขเพริที่มเตริมหนษังสถือบรริคณหฑ์สนธริหรถือขห้อบษังคษับ
2.5 การเพริที่มหรถือลดทรนของบรริษษัทหรถือการออกหรห้นกผห้
2.6 การควบหรถือเลริกบรริษษัท
** ในการประชรมผผห้ถถือหรห้นของบรริษษัท : ในวาระททที่มทการออกเสทยงลงคะแนน เพถืที่อความสะดวกและรวดเรว็วบรริษษัทจะขอเกว็บบษัตรลงคะแนน
เฉพาะการงดออกเสทยงและการไมท่เหว็นดห้วยเทท่านษัตั้น และหษักยอดคะแนนงดออกเสทยงและไมท่เหว็นดห้วยออกจากคะแนนทษัตั้ ง หมดตาม
จจานวนหรห้นททที่เขห้ารท่วมประชรม ถถือเปว็นคะแนนททที่เหว็นดห้วย ยกเวห้นถห้ามทวาระการแตท่งตษัตั้งกรรมการใหมท่จะขอเกว็บบษัตรลงคะแนนทรกความเหว็น
โดยปฏริบษัตริเทท่าเททยมกษันทษัตั้งผผห้ถถือหรห้นททที่มาดห้วยตษัวเองและผผห้รษับมอบอจานาจททที่มาแทนผผห้ถถือหรห้น
6. การจท่ายเงรินปษันผล
ขห้อบษังคษับของบรริษษัท : หห้ามมริใหห้บรริษษัทจท่ายเงรินปษันผลจากเงรินประเภทอถืที่นนอกจากเงรินกจาไร ในกรณทททที่บรริษษัทยษังมทยอดขาดทรน
สะสมอยผท่ หห้ามมริใหห้ประกาศจท่ายเงรินปษันผล เงรินปษันผลนษัตั้นใหห้แบท่งตามจจานวนหรห้น ๆละเทท่า ๆกษัน โดยการจท่ายเงรินปษันผลจะตห้องไดห้
รษับอนรมษัตริจากททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นกท่อน
คณะกรรมการอาจจท่ายเงรินปษันผลระหวท่างกาลใหห้แกท่ผผห้ถถือหรห้นไดห้เปว็นครษัตั้งคราว ในเมถืที่อเหว็นวท่าบรริษษัทมทผลกจาไรสมควรพอททที่
จะทจาเชท่นนษัตั้นไดห้ และเมถืที่อไดห้จท่ายเงรินปษันผลระหวท่างกาลแลห้วใหห้รายงานใหห้ททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นในคราวตท่อไปทราบ
การจท่ายเงรินปษันผลใหห้กระทจาภายใน 1 เดถือน นษับแตท่วษันททที่ททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้น หรถือวษันททที่คณะกรรมการลงมตริแลห้วแตท่กรณท
7. คณะกรรมการ
ขห้อบษังคษับของบรริษษัท : ครณสมบษัตริ และ การสรรหา :
1. คณะกรรมการของบรริษษัทประกอบดห้วยกรรมการจจา นวนไมท่นห้อยกวท่า 5 คน และกรรมการไมท่นห้อยกวท่ากจึที่ง หนจึที่ ง ของจจา นวน
กรรมการทษัตั้งหมดนษัตั้นตห้องมทถริที่นททที่อยผท่ในราชอาณาจษักร โดยกรรมการของบรริษษัทจะตห้องเปว็นผผห้มทครณสมบษัตต
ริ ามททที่กฎหมายกจาหนด
กรรมการของบรริษษัท จะตห้องเปว็นผผห้มทครณสมบษัตริครบตามมาตรา 68 แหท่งพระราชบษัญญษัตริบรริษษัทมหาชน พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการกจา กษับหลษักทรษัพยฑ์และตลาดหลษักทรษัพยฑ์เรถืที่องหลษักเกณฑฑ์ เงถืที่อนไข และวริธทการในการขออนรญาต
เสนอขายหรห้นททที่ออกใหมท่และการอนรญาต ฉบษับลงวษันททที่ 18 พฤษภาคม 2535
กรรมการอริสระ ตห้องเปว็นผผห้ทรงครณวรฒริและเปว็นบรคคลภายนอก ไมท่มทสวท่ นรท่วมในการบรริหารงาน ไมท่เปว็นผผห้ถถือหรห้นรายใหญท่
หรถือถถือหรห้นเกรินกวท่ารห้อยละ 1 ไมท่ไดห้เปว็นลผกจห้างหรถือพนษักงานททที่ไดห้รษับเงรินเดถือน รวมทษัตั้งไมท่ใชท่เปว็นผผห้ททที่เกทที่ยวขห้องหรถือญาตริสนริทของ
ผผห้บรริหารหรถือผผห้ถถือหรห้นรายใหญท่ของบรริษษัท,บรริษษัทในเครถือ,บรริษษัทรท่วม,บรริษษัทททที่เกทที่ยวขห้อง มทความเปว็นอริสระ และ 2 ใน 3 ทท่านมท
ความรผห้และประสบการณฑ์ในการสอบทานงบการเงริน ซจึงที่ เททยบเทท่ากษับขห้อกจาหนดททที่ทางกลต.และตลาดหลษักทรษัพยฑ์ฯระบรไวห้
2. ใหห้ททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นเปว็นผผห้แตท่งตษัตั้งกรรมการโดยใช ห้เสทยงขห้างมากตามหลษักเกณฑฑ์และวริธทการดษังตท่อไปนทตั้
2.1 ผผห้ถถือหรห้นคนหนจึที่ง ๆ จะมทคะแนนเสทยงหนจึที่งหรห้นตท่อหนจึที่งเสทยง
2.2 ผผห้ถถือหรห้นคนหนจึที่ง ๆ จะใช ห้คะแนนเสทยงททที่ตนมทอยผท่ทษัตั้งหมดตาม 2.1 เพถืที่อใช ห้เลถือกบรคคลคนเดทยวหรถือหลายคนเปว็น
กรรมการกว็ไดห้ แตท่จะแบท่งคะแนนเสทยงใหห้แกท่กรรมการคนใดมากหรถือนห้อยกวท่ากรรมการคนอถืที่น ๆ ไมท่ไดห้
2.3 บรคคลซจึงที่ ไดห้รษับคะแนนเสทยงสผงสรดตามลจาดษับจะไดห้รษับแตท่งตษังตั้ ใหห้เปว็นกรรมการเทท่ากษับจจานวนกรรมการททที่จะพจึงมทหรถือ
จะพจึงเลถือกตษัตั้งในครษัตั้งนษัตั้น ในกรณทททที่บรคคลซจึงที่ ไดห้รษับการเลถือกตษัตั้งในลจาดษับถษัดลงมามทคะแนนเสทยงเทท่ากษันเกรินจจานวนททที่
ตั้ าด
จะพจึงมทหรถือจะพจึงเลถือกตษัตั้งในครษัตั้งนษัตั้น ใหห้ประธานเปว็นผผห้ออกเสทยงชทข
3. ในการประชรมสามษัญประจจาปททรกครษัตั้ง กรรมการจจานวนหนจึที่งในสามจะตห้องออกจากตจาแหนท่ง และถห้าจจานวนกรรมการจะแบท่ง
ออก ใหห้ตรงเปว็นสามสท่วนไมท่ไดห้แลห้ว ใหห้กรรมการในจจานวนใกลห้ททที่สรดกษับสท่วนหนจึที่งในสามออกจากตจาแหนท่ง ทษัตั้งนทตั้ กรรมการ
ททที่ออกตามวาระนษัตั้นๆ อาจถผกเลถือกเขห้ามาดจารงตจาแหนท่งใหมท่ไดห้
ริ ธริไดห้รษับคท่าตอบแทนจากบรริษษัทในรผปของเงรินรางวษัล เบทตั้ยประชรม บจาเหนว็จ โบนษัส หรถือผลประโยชนฑ์ ตอบแทน
4. กรรมการมทสท
ในลษักษณะอถืที่นๆ ตามขห้อบษังคษับหรถือตามททที่ททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นพริจารณา ทษัตั้งนทตั้ไมท่วท่าจะกจาหนดเปว็นจจานวนแนท่นอน หรถือกจาหนด
เปว็นหลษักเกณฑฑ์ททที่จะใช ห้ในการพริจารณาเปว็นคราวๆไป หรถือกจาหนดใหห้มทผลตลอดไปจนกวท่าจะมทการเปลทที่ยนแปลงกว็ไดห้ และ
ริ ธริไดห้รษับเบทตั้ยเลทย
นอกจากนษัตั้นใหห้กรรมการมทสท
ตั้ งและสวษัสดริการตท่างๆตามระเบทยบของบรริษษัท
ท งไมท่นห้อยกวท่า
5. ททที่ประชรมผผห้ถถือหรห้นอาจลงมตริใหห้กรรมการคนใดออกจากตจาแหนท่งกท่อนถจึงกจาหนดตามวาระไดห้ดห้วยคะแนนเส ย
ที่ องจจานวนผผห้ถถือหรห้นททที่มาประชรมและมทส ท
ริ ธริออกเสทยง และมทหรห้นนษับรวมกษันไดห้ไมท่นห้อยกวท่ากจึที่งหนจึที่งของจจานวนหรห้นททที่
สามในสทข
ริ ธริออกเสทยง
ถถือโดยผผห้ถถือหรห้นททที่มาประชรมและมทสท

- 19แผนทปีที่แสดงทปีที่ตนัรั้งสถานทปีที่จนัดประชชุม

- 20(ปชดอากรแสตมปฑ์ 20 บาท)บรชษนัทจนัดเตรปียมใหผู้

หนนังสสอมอบฉนันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)
เขทยนททที่
Written at

เลขทะเบทยนผผห้ถถือหรห้น
___________
Shareholders register no.

วษันททที่
Date

เดถือน
Month

พ.ศ.
Year

(1) ขห้าพเจห้า ___________________________________________________ สษัญชาตริ_____________________
I/We
nationality
อยผบ
ท่ ห้านเลขททที่ ___________________________________________________________________
Address
(2) เปว็นผผห้ถถือหรห้นของ บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (“บรริษษัท”)
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
ตั้ รวม ___________________ หรห้นและออกเสทยงลงคะแนนไดห้ __________________
โดยถถือหรห้นสามษัญจจานวนทษัตั้งสริน
Holding the ordinary share total amount of
shares and have the right to vote equal to
(3) ขอมอบฉษันทะใหห้
Hereby appoint
ถนน
Road

อายร
age
ตจาบล/แขวง
Tambol/Khwaeng

□ 1. นายอจาพล โหตระกชตยฑ์

สที่
ชอ

*

ปท
อยผบ
ท่ ห้านเลขททที่
years , residing at

อจาเภอ/เขต
Amphur/Khet

หรถือ มอบฉษันทะใหห้กรรมการอริสระ
or Appoint independent director name

จษังหวษัด
Province

หรสอ

□ 2. นายไพรชนทรฑ์ วงษฑ์วนันทนปียฑ์ *

หรสอ

นั ฒนฑ์ ดจารงคฑ์มงคลกชุล
□ 4. นายชยวนั

□ 3. นายสมชต หรรษา

เสทยง
votes

หรสอ

*ไดห้รบ
ษั การเสนอแตท่งตษังตั้ กลษับมาดจารงตจาแหนท่งเดริมในการประชรมครษังตั้ นทตั้

เปว็นผผแ
ห้ ทนของขห้าพเจห้าเพถือ
ที่ เขห้ารท่วมประชรมและออกเสทยงลงคะแนนในททป
ที่ ระชรมสามษัญผผถ
ห้ อ
ถื หรน
ห้ ประจจาปท 2565 ในวษันททที่ 25 เมษายน 2565 เวลา
10:30 น. ณ หห้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส เลขททที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปห้อมปราบ กรรงเทพฯ
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2022 on
April 25,2022 at 10:30 o’clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel , No. 269 Larnluang Road, Pomprab
Bangkok.
(4) จจานวนคะแนนเสทยงททที่ขห้าพเจห้าไดห้มอบฉษันทะใหห้ผผห้รษับมอบฉษันทะในการเขห้ารท่วมประชรมและออกเสทยงลงคะแนนในครษัตั้งนทตั้ ดษังนทตั้
The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as
follows:

□
□

ตั้ ททที่ขห้าพเจห้าถถือและมทสท
ริ ธริออกเสทยงลงคะแนนไดห้ตามขห้อ (2)
เทท่ากษับจจานวนหรห้นทษัตั้งสริน
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
Partial

□

ริ ธริออกเสทยงลงคะแนนไดห้
หรห้น และมทสท
shares and have the right to vote

หรห้นสามษัญ
ordinary share

เสทยง
votes

รวมสริทธริออกเสทยงลงคะแนนทษัตั้งหมด
Totaling

เสทยง
votes

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

□
□

ริ ธริพริจารณาและลงมตริแทนขห้าพเจห้าไดห้ทก
(ก) ใหห้ผผห้รษับมอบฉษันทะมทสท
ร ประการตามททที่เหว็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
(ข) ใหห้ผผห้รษับมอบฉษันทะออกเสทยงลงคะแนนตามความประสงคฑ์ของขห้าพเจห้า ดษังนทตั้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระทปีที่ 1
Agenda Item 1

□เหว็นดห้วย

Approve

พชจารณารนับรองรายงานการประชชุมสามนัญผผผู้ถสอหชุผู้นประจจาปปี 2564
To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the
Shareholders for the year 2021.
เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

เสทยง
votes

Disapprove
–

1/2 -

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

- 21รั้ สชุ ด ณ วนั น ทปีที่ 31
พช จ ารณาอนชุ มนั ตช ง บแสดงฐานะการเงช น และงบกจา ไรขาดทชุ น เบบ็ ด เสรบ็ จ ประจจา ปปี 2564 สชน
ธนันวาคม 2564
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, 2021.
วาระทปีที่ 3

□เหว็นดห้วย

Approve

วาระทปีที่ 4

เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

เสทยง
votes

Disapprove

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

พชจารณาอนชุมนัตชการจญ่ายเงชนปนันผลประจจาปปี 2564

Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2021.

□เหว็นดห้วย

Approve

วาระทปีที่ 5

เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

เสทยง
votes

Disapprove

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

พชจารณาแตญ่งตนัรั้งผผผู้สอบบนัญชปีและกจาหนดคญ่าสอบบนัญชปีบรชษนัทประจจาปปี 2565

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

auditor’s remuneration for the fiscal year 2022.

□เหว็นดห้วย

Approve

วาระทปีที่ 6

เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

เสทยง
votes

Disapprove

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

พชจารณาเลสอกตนัรั้งกรรมการแทนกรรมการทปีที่พผู้นจากตจาแหนญ่งตามวาระ

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

□
□
□

6.1 นายไพรรินทรฑ์ วงษฑ์วษันทนทยฑ์
Mr.Pairin Wongwantanee
เหว็นดห้วย
เสทยง
Approve
votes
6.2 นายอจาพล โหตระกริตยฑ์
Mr.Ampol Hotrakitya
เหว็นดห้วย
เสทยง
Approve
votes
6.3 นายมรข โรจตระการ
Mr.Muk Rotrakarn
เหว็นดห้วย
เสทยง
Approve
votes

วาระทปีที่ 7

□ไมท่เหว็นดห้วย

เสทยง
votes

Disapprove

□ไมท่เหว็นดห้วย

เสทยง
votes

Disapprove

□ไมท่เหว็นดห้วย

เสทยง
votes

Disapprove

□ งดออกเสทยง
Abstain

□ งดออกเสทยง
Abstain

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

เสทยง
votes
เสทยง
votes

พชจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการประจจาปปี 2565

Agenda Item 7 To consider and approve the directors’ remuneration for the fiscal year 2022.

□เหว็นดห้วย

Approve

เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

เสทยง
votes

Disapprove

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

(6) คจาแถลงหรถือเอกสารหลษักฐานอถืที่น ๆ (ถห้ามท) ของผผห้รษับมอบฉษันทะ
Other statements or evidences (if any) of the proxy
ษั เจน หรถือในกรณททท
(7) ในกรณททข
ทที่ ห้าพเจห้าไมท่ไดห้ระบรความประสงคฑ์ในการออกเสทยงลงคะแนนในวาระใดไวห้ หรถือระบรไวห้ไมท่ชด
ทที่ ทที่ประชรมมทการ
พริจารณาหรถือลงมตริในเรถืที่องใดนอกเหนถือจากเรถือ
ที่ งททที่ระบรไวห้ขห้างตห้น รวมถจึงกรณทททที่มก
ท ารแกห้ไขเปลทที่ยนแปลงหรถือเพริที่มเตริมขห้อเทว็จจรริงประการใด
ริ ธริพริจารณาและลงมตริแทนขห้าพเจห้าไดห้ทก
ใหห้ผผห้รษับมอบฉษันทะมทสท
ร ประการตามททที่เหว็นสมควร
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.
กริจการใดททที่ผผห้รษับมอบฉษันทะไดห้กระทจาไปในการประชรมนษัตั้น ใหห้ถอ
ถื เสมถือนวท่าขห้าพเจห้าไดห้กระทจาเองทรกประการ
Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed
(

ผผห้มอบฉษันทะ/Grantor
)

ลงนาม/Signed
(

ผผห้รษับมอบฉษันทะ/Proxy
)
- 2/2 -

- 22หมายเหตชุ/Remarks
1. ผผถ
ห้ ถือหรน
ห้ ททที่มอบฉษันทะจะตห้องมอบฉษันทะใหห้ผผห้รษับมอบฉษันทะเพทยงรายเดทยวเปว็นผผห้เขห้าประชรมและออกเสทยงลงคะแนน ไมท่สามารถแบท่งแยกจจานวนหรห้นใหห้ผรผห้ ษับมอบฉษันทะหลาย
คนเพถืที่อแยกการลงคะแนนเสทยงไดห้
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. ผผถ
ห้ ถือหรน
ห้ จะมอบฉษันทะเทท่ากษับจจานวนหรห้นททที่ระบรไวห้ในขห้อ (2) หรถือจะมอบฉษันทะเพทยงบางสท่วนนห้อยกวท่าจจานวนททที่ระบรไวห้ในขห้อ (2) กว็ไดห้
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. ผผรห้ ษับมอบฉษันทะสามารถแยกลงคะแนนเสทยงไดห้ ทษัตั้งนทตั้หากขห้อความททที่ระบรมทจจานวนเกรินกวท่าททที่ระบรไวห้ขห้างตห้นกว็สามารถระบรเพริที่มเตริมไดห้ใน ใบประจจาตท่อแบบหนษังสถือมอบฉษันทะ
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. วาระเลถือกตษัตั้งกรรมการสามารถเลถือกตษัตั้งกรรมการทษัตั้งชรดหรถือเลถือกตษัตั้งกรรมการบางราย ทษัตั้งนทตั้ ขห้อบษังคษับบรริษษัทกจาหนดไวห้วาท่ ในการเลถือกตษัตั้งกรรมการบางรายตามวาระททที่ 6 ขห้าง
ริ ธริออกเสทยง เลถือกตษัตั้งกรรมการแตท่ละรายในจจานวน
ตห้น ผผห้ถอ
ถื หรน
ห้ จะแบท่งคะแนนเสทยงแกท่ผผห้หนจึที่งผผห้ใดมากหรถือนห้อยเพทยงใดไมท่ไดห้ กลท่าวคถือ ผผห้ถอ
ถื หรห้นตห้องแบท่งคะแนนเสทยงททที่มทสท
ททที่เทท่าๆกษัน
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. กรณทหากมทขอ
ห้ กจาหนดหรถือขห้อบษังคษับใดกจาหนดใหห้ผรผห้ บ
ษั มอบฉษันทะตห้องแถลงหรถือแสดงเอกสารหลษักฐานอถืน
ที่ ใด เชท่น กรณทผรผห้ บ
ษั มอบฉษันทะเปว็นผผม
ห้ ส
ท วท่ นไดห้เสทยในกริจการเรถือ
ที่ งใดททไที่ ดห้
เขห้ารท่วมประชรมและออกเสทยงลงคะแนนกว็สามารถแถลงหรถือแสดงเอกสารหลษักฐานโดยระบรไวห้ในขห้อ (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).

1.

2.

ช ธชเขผู้ารญ่วมประชชุม
เอกสารหรสอหลนักฐานแสดงความเปบ็นผผผู้ถสอหชุผู้นหรสอผผผู้แทนของผผถ
ผู้ สอหชุผู้นทปีที่มปีส ท
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend the Meeting
บชุคคลธรรมดา/ Natural person
1.1 ผผผู้ถสอหชุผู้นทปีที่มปีส นัญชาตชไทย/ Thai nationality
(1) บษัตรประจจาตษัวของผผห้ถถือหรห้น (บษัตรประจจาตษัวประชาชน หรถือบษัตรขห้าราชการ หรถือบษัตรพนษักงานรษัฐวริสาหกริจ)
identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise
officer); or
(2) ในกรณทมอบฉษันทะ สจาเนาบษัตรประจจาตษัวของผผห้มอบอจานาจ และ บษัตรประจจาตษัวหรถือหนษังสถือเดรินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ)
ของผผห้รษับมอบอจานาจ
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 ผผผู้ถสอหชุผู้นชาวตญ่างประเทศ/ Non-Thai nationality
(ก) หนษังสถือเดรินทางของผผห้ถอ
ถื หรห้น
passport of the shareholder; or
(ข) ในกรณทมอบฉษันทะ สจาเนาหนษังสถือเดรินทางของผผห้มอบอจานาจ และบษัตรประจจาตษัวหรถือหนษังสถือเดรินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ) ของผผห้รษับมอบอจานาจ
in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
นชตชบชุคคล/ Juristic person
2.1 นชตชบชุคคลทปีที่จดทะเบปียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
(ก) หนษังสถือรษับรองนริตริบรคคล ออกใหห้ไมท่เกริน 30 วษัน โดยกรมทะเบทยนการคห้า กระทรวงพาณริชยฑ์
corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
(ข) บษั ต รประจจา ตษั ว หรถื อ หนษั ง สถือ เดริ น ทาง (กรณท เ ปว็ น ชาวตท่ า งประเทศ) ของกรรมการผผห้ มท อจา นาจททที่ ไ ดห้ ล งนามในหนษั ง สถือ มอบฉษั น ทะพรห้ อ มบษั ต รประจจา ตษั ว หรถื อ
หนษังสถือเดรินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ) ของผผห้รษับมอบฉษันทะ
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 นชตชบชุคคลทปีที่จดทะเบปียนในตญ่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand
(ก) หนษังสถือรษับรองนริตริบรคคล
corporate affidavit; and
(ข) บษั ต รประจจา ตษั ว หรถื อ หนษั ง สถือ เดริ น ทาง (กรณท เ ปว็ น ชาวตท่ า งประเทศ) ของกรรมการผผห้ มท อจา นาจททที่ ไ ดห้ ล งนามในหนษั ง สถือ มอบฉษั น ทะพรห้ อ มบษั ต รประจจา ตษั ว หรถื อ
หนษังสถือเดรินทาง (กรณทเปว็นชาวตท่างประเทศ) ของผผห้รษับมอบฉษันทะ
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.

ที่ โดยโนตารทพษับบลริค
ในกรณทของสจาเนาเอกสารจะตห้องมทการรษับรองสจาเนาถผกตห้อง และหากเปว็นเอกสารททที่จษัดทจาขจึตั้นในตท่างประเทศ ควรมทการรษับรองลายมถือชถือ
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.
ผผห้ถอ
ถื หรห้นหรถือผผห้รษับมอบฉษันทะสามารถลงทะเบทยน และยถืที่นเอกสารหรถือหลษักฐานเพถืที่อการตรวจสอบ ณ สถานททที่ประชรมไดห้ตษัตั้งแตท่ เวลา 09.00 น. ของวษันททที่ 25 เมษายน
2565 เปว็นตห้นไป
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
25, 2022.

- 23ใบประจจาตญ่อแบบหนนังสสอมอบฉนันทะ
Supplemental Proxy Form
การมอบฉษันทะในฐานะเปว็นผผห้ถถือหรห้นของ บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited.
ในการประชรมสามษัญผผห้ถถือหรห้นประจจาปท 2565 ในวษันททที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ หห้องราชดจาเนริน โรงแรมรอยษัลปรรินซฑ์เซส
เลขททที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตปห้อมปราบ กรรงเทพฯ
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2022 on April 25, 2022 at 10.30 o’clock at the
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

วาระททที่
Agenda

□เหว็นดห้วย

Approve

วาระททที่
Agenda

□เหว็นดห้วย

Approve

วาระททที่
Agenda

□เหว็นดห้วย

Approve

วาระททที่
Agenda

□เหว็นดห้วย

Approve

วาระททที่
Agenda

□เหว็นดห้วย

Approve

เรถือ
ที่ ง
Re:
เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

Disapprove

เสทยง
votes

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

เรถือ
ที่ ง
Re:
เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

Disapprove

เสทยง
votes

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

เรถือ
ที่ ง
Re:
เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

Disapprove

เสทยง
votes

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

เรถือ
ที่ ง
Re:
เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

Disapprove

เสทยง
votes

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

เรถือ
ที่ ง
Re:
เสทยง
votes

□ไมท่เหว็นดห้วย

Disapprove

เสทยง
votes

□ งดออกเสทยง
Abstain

เสทยง
votes

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

ลงนาม/ Signed
วษันททที่/ Date

ผผห้มอบฉษันทะ/ Grantor
(

)

ลงนาม/ Signed
วษันททที่/ Date

ผผห้รษับมอบฉษันทะ/ Proxy
(

)

- 24ญ่ คจาถามลญ่วงหนผู้า
แบบฟอรฑ์ม ความตผู้องการ 56-1 One Report แบบรผปเลญ่ม และการสง
สจาหรษับการประชรมผผห้ถถือหรห้น ประจจาปท 2565
Propose in advance : Book of 56-1 One Report & the question form
for AGM 2022
กรรณาสท่งเอกสารกลษับภายในวษันททที่ 18 เมษายน 2565
Please propose before April 18, 2022
(1) ขห้าพเจห้า ___________________________________________________ สษัญชาตริ_____________________
I/We
nationality
อยผบ
ท่ ห้านเลขททที่ ___________________________________________________________________________
Address
___________________________________________________________________________
(2) เปว็นผผห้ถถือหรห้นของ บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน) (“บรริษษัท”)
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
ตั้ รวม ___________________ หรห้นและออกเสทยงลงคะแนนไดห้ __________________
โดยถถือหรห้นสามษัญจจานวนทษัตั้งสริน
Holding the ordinary share total amount of
shares and have the right to vote equal to

(3)

□

ขห้าพเจห้าตห้องการรายงานประจจาปทแบบรผปเลท่ม
I would like to receive a book of Annual Report

(4) ขห้าพเจห้ามทความประสงคฑ์เสนอคจาถามลท่วงหนห้า ดษังตท่อไปนทตั้
I would like to propose in advance the question for AGM :
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
ที่ /Signed ........................................................
ลงชถือ
(......................................................)
วษันทท/Date.......................................
ผผผู้ประสานงาน / Contact Person
ครณสรทธริรต
ษั นฑ์ วรรณรษัตนฑ์ (เลขานรการบรริษษัท)
บรริษษัท สยามภษัณฑฑ์กรรรุ๊ป จจากษัด (มหาชน)
ที่ ยกมหานาค
488 ถนนนครสวรรคฑ์ แขวงสทแ
ริ กรรงเทพฯ 10300
เขตดรสต

หรถือ

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

โทรสาร : ครณสรทธริรต
ษั นฑ์ วรรณรษัตนฑ์
0-2975-2789

หรถือ

Fax : Mrs. Suthirat Wannarat
0-2975-2789

e-mail address : suthirat@siampangroup.com

or

เสทยง
votes

