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บร
ษ�ท สยามภ�ณฑ5กร�6ป จ�าก�ด (มหาชน)
ส�าน�กงาน อาคารสยามภ�ณฑ� 488 ถนนนครสวรรค� แขวงส89แยกมหานาค เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 ค4>สาย) แฟBกซ� (662) 0-2280-0690,0-2280-6309,0-2282-7918

หน�งส�อเช
ญประช�ม
              

ว�นท89 15 ม8นาคม 2566
เร59อง ขอเช�ญประช�มใหญ>สาม�ญผ4�ถ5อห��นประจ�าป8 2566
เร8ยน ท>านผ4�ถ5อห��น

ส�9งท89ส>งมาด�วย : เอกสารอย4>ในร4ปแบบรห�สค�วอาร� (QR Code) ด�งต>อไปน8=
1. รายงานการประช�มสาม�ญผ4�ถ5อห��นคร�=งท89 1/2565
2. ข�อม4ลประกอบการประช�มวาระท89 2 – 7
3. กฎเกณฑ�และว�ธ8การในการเข�าร>วมประช�มผ4�ถ5อห��น
4. รายช59อและประว�ต�กรรมการอ�สระท�=ง 4 ท>าน
5. แผนท89แสดงท89ต�=งสถานท89จ�ดประช�ม
6. หน�งส5อมอบฉ�นทะ (แบบ ข.)
7. แบบฟอร�มขอร�บเอกสาร : หน�งส5อมอบฉ�นทะ, 56-1One Report และการส>งค�าถามล>วงหน�า
8. รายงาน 56-1 One Report ประจ�าป8 2565 พร�อมงบการเง�นส�าหร�บป8 2565

ด�วยคณะกรรมการบร�ษ�ท ม8มต�ให�จ�ดประช�มใหญ>สาม�ญผ4�ถ5อห��นประจ�าป82566 ในว�นท89 12 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. 
 ณ ห�องราชด�าเน�น โรงแรมรอย�ลปร�นซ�เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป�อมปราบ กร�งเทพฯ ตามระเบ8ยบวาระการประช�ม ด�งน8=

วาระท89 1  พ�จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ4�ถ5อห��น คร�=งท89 1/2565
  ความเหBนคณะกรรมการ ท89ประช�มผ4�ถ5อห��นสมควรร�บรองรายงานการประช�มด�งกล>าว

          วาระท89 2  พ�จารณาร�บทราบรายงานของคณะกรรมการเก89ยวก�บผลการด�าเน�นงานประจ�าป8 2565
  ความเหBนคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการด�าเน�นงานงวดป82565 ให�ท89ประช�มผ4�ถ5อห��นร�บทราบ

          วาระท89 3  พ�จารณาอน�ม�ต�งบแสดงฐานะการเง�นและงบก�าไรขาดท�นเบBดเสรBจส�าหร�บป8 ส�=นส�ดว�นท89 31 ธ�นวาคม 2565
  ความเหBนคณะกรรมการ เสนอท89ประช�มผ4�ถ5อห��นอน�ม�ต�งบแสดงฐานะการเง�นและงบก�าไรขาดท�นเบBดเสรBจ ส�าหร�บ

     ป8ส�=นส�ด ว�นท89 31 ธ�นวาคม 2565
          วาระท89 4  พ�จารณาอน�ม�ต�การจ>ายเง�นป�นผลส�าหร�บผลการด�าเน�นงานประจ�าป8 2565

  ความเหBนคณะกรรมการ เหBนควรเสนอท89ประช�มผ4�ถ5อห��นอน�ม�ต�จ>ายเง�นป�นผลจากผลการด�าเน�นงานป8 2565
                        0.80 บาทต>อห��นจากก�าไรสะสมซ[9งเส8ยภาษ8ในอ�ตราร�อยละ 20 โดยจ>ายในว�นท89 10 พฤษภาคม 2566
          วาระท89 5  พ�จารณาแต>งต�=งผ4�สอบบ�ญช8 และก�าหนดค>าตอบแทนประจ�าป8 2566

  ความเหBนคณะกรรมการ เหBนสมควรเสนอท89ประช�มผ4�ถ5อห��นแต>งต�=ง ค�ณฐ�ต�มา พงศ�ไชยยง ผ4�สอบบ�ญช8เลขทะเบ8ยน 
  10728 หร5อ ค�ณโชคช�ย งามว�ฒ�ก�ล ผ4�สอบบ�ญช8เลขทะเบ8ยน 9728 หร5อ ค�ณอรวรรณ โชต�ว�ร�ยะก�ล ผ4�สอบบ�ญช8
  เลขทะเบ8ยน 10566   แห>ง บร�ษ�ท เค.พ8.เอBม.จ8. ภ4ม�ไชยสอบบ�ญช8 จ�าก�ด เปBนผ4�สอบบ�ญช8 และก�าหนดค>า
  ตอบแทนเท>าป8ท89ผ>านมา 

          วาระท89 6  พ�จารณาเล5อกต�=งกรรมการแทนกรรมการท89ออกตามวาระ
  ความเหBนคณะกรรมการ ให�เสนอท89ประช�มผ4�ถ5อห��นเล5อกต�=งกรรมการกล�บเข�าด�ารงต�าแหน>งใหม> 4 ท>านค5อ 

             นายอด�ศร โรจตระการ,นายสม�ต หรรษา,นายช�ยว�ฒน� ด�ารงค�มงคลก�ล และ นางสาวด�ษฎ8 โรจตระการ
          วาระท89 7  พ�จารณาก�าหนดค>าตอบแทนกรรมการบร�ษ�ทประจ�าป8 2566

  ความเหBนคณะกรรมการ เหBนควรเสนอท89ประช�มผ4�ถ5อห��นอน�ม�ต�ค>าตอบแทนกรรมการเปBนวงเง�นงบประมาณ 
  4,500,000 บาทเท>าป8ท89ผ>านมา

วาระท89 8  พ�จารณาเร59องอ59น ๆ (ถ�าม8)

     ท�=งน8=บร�ษ�ทก�าหนดให�ว�นท89 15 ม8นาคม 2566 เปBนว�นก�าหนดรายช59อผ4�ถ5อห��น (Record Date) ท89ม8ส �ทธ�เข�าร>วมประช�มผ4�ถ5อห��น
และร�บเง�นป�นผล (ท�=งน8=ส �ทธ�ในการร�บเง�นป�นผลด�งกล>าวย�งม8ความไม>แน>นอนเน59องจากต�องรอการอน�ม�ต�จากท89ประช�มผ4�ถ5อห��นก>อน)

จ[งขอเร8ยนเช�ญท>านผ4�ถ5อห��นเข�าร>วมประช�มตาม ว�น เวลา และสถานท89 ด�งกล>าวข�างต�น และปฏ�บ�ต�ตามกฎเกณฑ�ในการเข�า
ร>วมประช�ม และการส>งค�าถามล>วงหน�า ตามข�อบ�งค�บของบร�ษ�ทด�งแนบมาข�างท�ายน8=

แจ�งผลการเสนอวาระการประช�ม และเสนอช59อบ�คคลเพ59อเข�าร�บเล5อกต�=งเปBนกรรมการ ซ [9งบร�ษ�ทได�เช �ญให�ผ4�ถ5อห��นเสนอต>อบร�ษ�ทในระหว>างว�นท89 
5 มกราคม - 20 ก�มภาพ�นธ� 2566 น�=น ไม>ม8ผ4�ถ5อห��นเสนอเร59องแต>อย>างใด
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วาระท�# 1  พ
จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ��ถ�อห��น คร�;งท�# 1/2565

 
          รายงานการประช�มสาม�ญผ4�ถ5อห��นคร�=งท89 1/2565 ซ[9งประช�มเม59อว�นท89 25 เมษายน 2565 บร�ษ�ทได�แนบไว�ข�างท�าย
หน�งส5อเช �ญประช�มน8= เพ59อให�ผ4�ถ5อห��นท�กท>านได�พ�จารณาแล�ว 
          

วาระท�# 2  พ
จารณาร�บทราบรายงานของคณะกรรมการเก�#ยวก�บผลการด�าเน
นงานประจ�าป� 2565

     รายงานของคณะกรรมการเก89ยวก�บผลการด�าเน�นงานประจ�าป8 2565 และรายงานข�อม4ลอ59นในรอบป8 2565 น�=นบร�ษ�ทได�จ�ด
ไว�ในรายงาน 56-1 One Report ประจ�าป8 2565 ซ[9งได�จ�ดส>งมาให�ผ4�ถ5อห��นท�กท>านพร�อมก�บหน�งส5อเช �ญประช�มแล�ว สร�ปสาระ
ส�าค�ญเพ59อทราบ ได�ด�งน8=      
                                                                                

งบการเง�นรวม  (ล�านบาท) 2565 2564 2563
Current Ratio (times) 13.23 9.76 12.35
เง�นป�นผล (บาทต>อห��น) 0.80* 0.90 0.45
อ�ตราเง�นป�นผลต>อก�าไร ( * รอท89ประช�มอน�ม�ต�) 80.00%* 67.67% 41.67%
ส�นทร�พย�รวม 6,069 5,998 5,750
หน8=ส �นรวม 495 600 493
ส>วนของผ4�ถ5อห��น 5,574 5,398 5,257

รายได�จากการขาย 2,881 2,924 2,601
รายได�รวม 2,909 2,953 2,637
ก�าไรข�=นต�น 871 1,005 888
อ�ตราก�าไรข�=นต�น 30.23% 34.39% 34.13%
ก�าไรส>วนท89เปBนของผ4�ถ5อห��นของบร�ษ�ท 344 460 373
อ�ตราก�าไรส>วนท89เปBนของผ4�ถ5อห��นของบร�ษ�ท 11.83% 15.58% 14.14%
ก�าไรส>วนท89เปBนของผ4�ถ5อห��น (บาทต>อห��น) 1.00 1.33 1.08
ม4ลค>าตามบ�ญช8 (บาทต>อห��น) 16.15 15.59 15.14

 
สร�ปงบการเง�นรวม และ งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท   (  ตรวจสอบแล�ว  ) 3   ป8ท89ผ>านมา  

หน>วย   :   พ�นบาท  

งบการเง
นรวม งบการเง
นเฉพาะก
จการ
2565 2564 2563 2565 2564 2563

งบแสดงฐานะการเง
น  

ส
นทร�พย5หม�นเว�ยน :
เง�นสด 412,572 618,432 960,689 151,490 233,011 282,996
ส�นทร�พย�ทางการเง�นอ59น 2,593,007 2,310,660 2,069,138 1,039,688 982,529 870,012
ล4กหน8=การค�าและต�gวเง�นร�บ 23,958 46,129 35,400 12,026 12,669 13,575
ส�นค�าคงเหล5อ 1,387,846 1,301,600 920,943 217,756 142,338 81,258

รวมส
นทร�พย5หม�นเว�ยน 4,473,060 4,339,566 4,043,681 1,430,907 1,381,478 1,269,330
ส
นทร�พย5ไม�หม�นเว�ยน :
ส�นทร�พย�ทางการเง�นอ59น 10,847 10,974 10,925 402 405 407
อส�งหาร�มทร�พย�เพ59อการลงท�น 3,055 3,055 3,311 39,403 41,531 43,914
ท89ด�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 � 66,106 69,985 73,863 19,541 20,691 21,840

รวมส�นทร�พย�ไม>หม�นเว8ยน 1,595,512 1,658,684 1,705,843 1,551,686 1,567,121 1,584,324
รวมส
นทร�พย5 6,068,572 5,998,250 5,749,524 2,982,593 2,948,599 2,853,654
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งบการเง
นรวม งบการเง
นเฉพาะก
จการ
2565 2564 2563 2565 2564 2563

หน� ;ส 
นหม�นเว�ยน :
รวมหน8=ส �นหม�นเว8ยน 338,101 444,814 327,503 255,241 312,909 242,804

รวมหน8=ส �นไม>หม�นเว8ยน 156,635 155,539 165,374 122,313 123,524 129,300
รวมหน� ;ส 
น 494,736 600,353 492,876 377,554 436,433 372,104

ส�วนของผ��ถ�อห��น :
ท�นจดทะเบ8ยนเร8ยกช�าระแล�ว 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000 345,000
ส>วนเก�นม4ลค>าห��น 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300 297,300
ก�าไรสะสมย�งไม>ได�จ�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�นเบCดเสรCจ  

รายได� :
รายได�จากการขาย 2,881,148 2,923,543 2,600,712 1,959,031 1,970,291 1,714,385
รายได�จากการลงท�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 :
ต�นท�นขาย 2,010,195 1,918,236 1,712,747 1,457,822 1,363,649 1,191,773
ต�นท�นในการจ�ดจ�าหน>าย 124,777 105,905 104,490 105,022 80,988 70,898
ค>าใช �จ>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>อนภาษ8 430,994 575,940 464,809 293,300 409,999 334,024

ก�าไรท�#เปCนของผ��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)

การว
เคราะห5และค�าอธ
บายของฝ�ายจ�ดการ

 1. รายได�จากการขาย

โครงสร�างรายได� 2565 2564 +เพ�9มข[=น -ลดลง
ล�านบาท % ล�านบาท % ล�านบาท %

รายได�จากการขาย
    น�=าม�นหล>อล59น
    จาระบ8
    แบตเตอร89
    ว�ตถ�ด�บและอ59นๆ

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 2,881.15 99.03 2,923.54 99.00 -42.39 -1.45
รายได�อ59น
    รายได�จากการลงท�น
    รายได�อ59น

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 28.17 0.97 29.50 1.00 -1.33 -4.50
รวมรายได� 2,909.32 100.00 2,953.04 100.00 -43.72 -1.48

สภาพเศรษฐก�จต�นป82565 ด8ข[=นจากการลดลงของการแพร>ระบาด COVID-19 แต>หล�งจากการเก�ดสงครามร�สเซ8ย-
ย4เครน ในเด5อนก�มภาพ�นธ�2565 ส>งผลให�ต�=งแต>ไตรมาสท892 ราคาน�=าม�น พล�งงาน และส�นค�าจ�าเปBนอ59นๆปร�บต�วส4งข[=นมาก 
สภาพการแข>งข�นในตลาดภายในประเทศจ[งส4งข[=น ประกอบก�บป�ญหาการเม5องในประเทศพม>าร�นแรงข[=น ท�าให�รายได�รวม
จากการขายส�นค�าน�=าม�นหล>อล59นลดลงจาก 1,508 ล�านบาทเปBน 1,479 ล�านบาทลดลง 29.06 ล�านบาทหร5อร�อยละ 1.93  
ส>วนส�นค�าแบตเตอร89ล4กค�าต>างประเทศม8ก�าล�งการซ5=อลดลงจากสาเหต�ของราคาขายท89ปร�บส4งข[=นตามสภาวะเศรษฐก�จท�าให�
ยอดขายแบตเตอร89ลดลง 12.49 ล�านบาทหร5อร�อยละ 3.57 จ[งเปBนสาเหต�หล�กท89ท�าให�รายได�จากการขายลดลง 42.39 ล�าน
บาทหร5อร�อยละ 1.45 เม59อเท8ยบก�บป8 2564
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2. ผลการด�าเน�นงานและความสามารถในการท�าก�าไร

ผลการด�าเน�นงาน 
ล�านบาท

2565 2564 +เพ�9ม -ลด %

รวมรายได�จากการขาย 2,881.15 2,923.54 -42.39 -1.45%
ต�นท�นขาย

%
-2,010.19

69.77%
-1,918.24

65.61%
-91.96
4.16%

4.79%

ก�าไรข�=นต�น 
%

870.95
30.23%

1,005.30
34.39%

-134.35
-4.16%

-13.36%

ก�าไรก>อนภาษ8 430.99 575.94 -144.95 -25.17%
ก�าไรส>วนท89เปBนของผ4�ถ5อห��นของบร�ษ�ท

%
344.09

11.83%
460.03

15.58%
-115.94
-3.75%

-25.20%

รายได�จากการขายลดลง 42.39 ล�านบาท แต>ต�นท�นขายกล�บส4งข[=น 91.96 ล�านบาทเปBนเพราะราคาว�ตถ�ด�บ
น�=าม�นพ5=นฐาน ไฟฟ�า พล�งงาน และอ59นๆ ปร�บต�วส4งข[=นมาก และจากสภาพการแข>งข�นในตลาดท89ค>อนข�างส4ง บร�ษ�ทจ[ง
ไม>สามารถปร�บราคาขายให�ส4งตามต�นท�นได�  จ[งท�าให�ก�าไรข�=นต�นลดลงจาก 1,005 ล�านบาทเปBน 871 ล�านบาท ลด
ลง 134 ล�านบาทหร5อลดลง 13.36 % เม59อเท8ยบก�บป8 2564 จ[งเปBนสาเหต�หล�กท89ท�าให�ก�าไรก>อนภาษ8ลดลง 144.95 
ล�านบาท หร5อลดลง 25.17%  และก�าไรหล�งห�กภาษ8ส>วนท89เปBนของผ4�ถ5อห��นบร�ษ�ทลดลง 115.94 ล�านบาทหร5อลด
ลง 25.20% เม59อเท8ยบก�บป8ท89ผ>านมา

3. ส�นค�าคงเหล5อ

ส�นค�าคงเหล5อม4ลค>าส4งข[=น 86.25 ล�านบาทหร5อ 6.63% สาเหต�หล�กเก�ดจากราคาว�ตถ�ด�บ และ ส �นค�า ท89ปร�บราคาส4งข[=น

4. รายงานความค5บหน�าการต>อต�านการท�จร�ตคอร�ปช�9น
  
คณะกรรมการได�ทบทวนนโยบายท89เก89ยวข�อง ด�งแสดงไว�ในรายงาน 56-1 One report หน�าท89 55
และเผยแพร>ไว�บนเวBปไซด�ของบร�ษ�ทแล�วท89 : https://www.siampangroup.com/th/investor_relation

วาระท�# 3  พ
จารณาอน�ม�ต
งบแสดงฐานะการเง
นและงบก�าไรขาดท�นเบCดเสรCจส�าหร�บป� ส 
;นส�ดว�นท�# 31 ธ�นวาคม 2565

งบการเง�นของบร�ษ�ทม8 ค�ณฐ�ต�มา พงศ�ไชยยง ผ4�สอบบ�ญช8เลขทะเบ8ยน 10728 ของบร�ษ�ท เคพ8เอBมจ8 ภ4ม�ไชย สอบ
บ�ญช8 จ�าก�ด ซ[9งเปBนผ4�สอบบ�ญช8ของบร�ษ�ทในรอบป8 2565 ให�ความเหBนในรายงานแบบไม>ม8เง59อนไข และได�ผ>านการร�บรองจาก
ท89ประช�มคณะกรรมการตรวจสอบแล�วเม59อว�นท89 27 ก�มภาพ�นธ� 2566

คณะกรรมการบร�ษ�ทพ�จารณาแล�วเหBนว>างบการเง�นประจ�าป8 2565 ด�งกล>าวได�แสดงฐานะการเง�นและผลการด�าเน�น
งานท89ถ4กต�องครบถ�วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง�น รวมถ[งแนวปฏ�บ�ต�ทางการบ�ญช 8ท89ประกาศใช �โดยสภาว�ชาช8พบ�ญ
ช8ฯ กฎระเบ8ยบและประกาศคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย�ท89เก89ยวข�อง จ[งขอเสนอให�ท89ประช�มผ4�ถ5อห��น
พ�จารณาอน�ม�ต�งบด�ลและงบก�าไรขาดท�นของบร�ษ�ท ส �=นส�ด ณ ว�นท89 31 ธ�นวาคม 2565 ตามเสนอ
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วาระท�# 4  พ
จารณาอน�ม�ต
การจ�ายเง
นป�นผลส�าหร�บผลการด�าเน
นงานงวดป� 2565

บร�ษ�ทม8นโยบายการจ>ายเง�นป�นผลให�แก>ผ4�ถ5อห��น ในอ�ตราท89คาดว>าจะจ>ายประมาณไม>ต�9ากว>าร�อยละ 40 ของก�าไรส>วนท89
เปBนของผ4�ถ5อห��นในแต>ละป8 โดยจ>ายในป8ถ�ดไปหากไม>ม8เหต�จ�าเปBนอ59นใด และการจ>ายเง�นป�นผลน�=นจะไม>ม8ผลกระทบต>อการ
ด�าเน�นงานปกต�ของบร�ษ�ทฯ อย>างม8สาระส�าค�ญ

คณะกรรมการ น�าเสนอท89ประช�มพ�จารณาประว�ต�ผลการด�าเน�นงานและการจ>ายเง�นป�นผลท89ผ>านมา ด�งน8=

การด�าเน�นงานงวดป8 ก�าไร (บาท) ก�าไร  บาท/ห��น เง�นป�นผล บาท/ห��น %
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%

 2565 รออน�ม�ต� 344,517,019 1.00 0.80 80.00%

        คณะกรรมการเหBนว>าท89ประช�มผ4�ถ5อห��นควรอน�ม�ต�จ>ายเง�นป�นผลส�าหร�บผลการด�าเน�นงานงวดป82565 ให�แก>ผ4�ถ5อห��นใน
อ�ตราห��นละ 0.80 บาทต>อห��น หร5อร�อยละ 80.00 ซ[9งเปBนไปตามนโยบายของบร�ษ�ท โดยจ>ายจากก�าไรสะสมซ[9งเส8ยภาษ8ใน
อ�ตราร�อยละ 20 และก�าหนดจ>ายใน ว�นท89 10 พฤษภาคม 2566

       

วาระท�# 5  พ
จารณาแต�งต�;งผ��สอบบ�ญช� และก�าหนดค�าตอบแทนประจ�าป� 2566

คณะกรรมการพ�จารณาแล�ว เหBนสมควรน�าเสนอแต>งต�=งผ4�สอบบ�ญช8ส�าหร�บบร�ษ�ท และ บร�ษ�ทย>อย ประจ�าป8 2566 เปBน
บร�ษ�ทเด8ยวก�น ค5อ บร�ษ�ท เคพ8เอBมจ8 ภ4ม�ไชยสอบบ�ญช8 จ�าก�ด ด�งรายช59อต>อไปน8= ค�ณฐ�ต�มา พงศ�ไชยยง ผ4�สอบบ�ญช8เลข
ทะเบ8ยน 10728 หร5อ ค�ณโชคช�ย งามว�ฒ�ก�ล ผ4�สอบบ�ญช8เลขทะเบ8ยน 9728 หร5อ ค�ณอรวรรณ โชต�ว�ร�ยะก�ล ผ4�สอบบ�ญช8เลข
ทะเบ8ยน 10566 หร5อผ4�สอบบ�ญช8อ59นท89ส�งก�ดบร�ษ�ทเด8ยวก�น ท�=งน8=เปBนไปตามท89คณะกรรมการตรวจสอบเหBนชอบแล�วเพราะ 
บร�ษ�ท เคพ8เอBมจ8ฯ และผ4�สอบบ�ญช8ได�ตรวจสอบพร�อมให�ข�อแนะน�า ข�อปร�บปร�ง จ�ดอบรมส�มนาแลกเปล89ยนความร4�ใหม>ตาม
กฎหมายบ�ญช8และกฎหมายอ59นๆ ซ[9งเปBนประโยชน�ต>อองค�กร และน�ามาถ[งความโปร>งใสเช59อถ5อได�แก>บร�ษ�ท และ บร�ษ�ทย>อย อ8ก
ท�=งผ4�สอบบ�ญช8ข�างต�นไม>ม8ความส�มพ�นธ�หร5อม8ส>วนได�เส8ยใดๆก�บบร�ษ�ท บร�ษ�ทย>อย ผ4�บร�หาร ผ4�ถ5อห��นรายใหญ> หร5อผ4�เก89ยวข�อง
ก�บบ�คคลด�งกล>าวแต>อย>างใด 

ค�ณฐ�ต�มา พงศ�ไชยยง ได�ท�าการตรวจสอบบ�ญช8กล�>มบร�ษ�ทมาแล�ว 4 ป8 ม8ข�อม4ลประว�ต�ด�งน8=
ต�าแหน>ง  : ผ4�อ�านวยการ / สอบบ�ญช8 ส�าน�กงานสอบบ�ญช8 บร�ษ�ท เคพ8เอBมพ8 ภ4ม�ไชย สอบบ�ญช8 จ�าก�ด
                 ต�=งแต> 1 พฤศจ�กายน 2547 - ป�จจ�บ�น
ค�ณสมบ�ต� : ผ4�สอบบ�ญช8ท89ได�ร�บความเหBนชอบจากส�าน�กงานคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และ
              ตลาดหล�กทร�พย�
ว�ฒ�การศ[กษา : ปร�ญญาตร8 สาขาบ�ญช8 มหาว�ทยาล�ยกร�งเทพ (เก8ยรต�น�ยมอ�บด�บ 1)
ประสบการณ�  : ผ4�สอบบ�ญช8และผ4�ช>วยผ4�สอบบ�ญช8ของบร�ษ�ทจดทะเบ8ยนมากกว>า 15 ป8 ตรวจสอบครอบคล�ม
             ธ�รก�จหลายประเภท ได�แต> ธ�รก�จยานยนต� อ�ตสากรรมการผล�ต ธ�รก�จซ5=อมาขายไป 

  ธ�รก�จการให�บร�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>าซ5=อส�ญญาการเง�นและล8สซ�9ง และองค�กรท89ไม>

   แสวงหาผลก�าไร  เปBนต�น

ค>าตอบแทนส�าหร�บการสอบบ�ญช8 พ�จารณาจากข�อม4ล 3 ป8ท89ผ>านมา เปBนด�งน8=

งบการเง�นรวม (บาท) งบการเง�นเฉพาะบร�ษ�ท (บาท)
2565 2564 2563 2565 2564 2563

ค>าสอบบ�ญช8 2,379,500 2,289,500 2,289,500 1,136,500 1,086,500 1,086,500
ค>าบร�การอ59น -ไม>ม8- -ไม>ม8- -ไม>ม8- -ไม>ม8- -ไม>ม8- -ไม>ม8-

ป8 2566 ก�าหนดค>าตอบแทนเท>าป8 2565 ท89ผ>านมา ค5องบเฉพาะบร�ษ�ทเปBนเง�น 1,136,500 บาท และงบการเง�นรวม 
เปBนเง�น   2,379,500 บาท 

คณะกรรมการเหBนว>าท89ประช�มผ4�ถ5อห��นควรแต>งต�=งผ4�สอบบ�ญช 8 และก�าหนดค>าตอบแทน ประจ�าป8 2566 ส�าหร�บบร�ษ�ท
และบร�ษ�ทย>อย ตามท89เสนอข�างต�น
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วาระท�# 6  พ
จารณาเล�อกต�;งกรรมการแทนกรรมการท�#ออกตามวาระ

ในการประช�มใหญ>สาม�ญผ4�ถ5อห��นประจ�าป82566 น8= กรรมการท89ต�องออกตามวาระตามข�อบ�งค�บของบร�ษ�ทม8 4 คนค5อ 
1. นายอด�ศร  โรจตระการ กรรมการ

ด�ารงต�าแหน>งมาแล�ว 26 ป8และคร�=งน8=เปBนการกล�บเข�าด�ารงต�าแหน>งรอบท89 9
2. นายสม�ต  หรรษา กรรมการอ�สระ *

ด�ารงต�าแหน>งมาแล�ว 24 ป8และคร�=งน8=เปBนการกล�บเข�าด�ารงต�าแหน>งรอบท89 9
3. นายช�ยว�ฒน�  ด�ารงค�มงคลก�ล กรรมการอ�สระ *

ด�ารงต�าแหน>งมาแล�ว   9 ป8และคร�=งน8=เปBนการกล�บเข�าด�ารงต�าแหน>งรอบท89 4
     4.   นางสาวด�ษฎ8  โรจตระการ กรรมการ

ด�ารงต�าแหน>งมาแล�ว 15 ป8และคร�=งน8=เปBนการกล�บเข�าด�ารงต�าแหน>งรอบท89 6
* กรรมการอ�สระ ม8ค�ณสมบ�ต�เปBนไปตามกฎหมายท89เก89ยวข�องก�บข�อก�าหนดท89เก89ยวก�บกรรมการอ�สระ

คณะกรรมการเหBนว>าท>านท�=ง 4 ม8ค�ณสมบ�ต�ตามท89บร�ษ�ทก�าหนด เปBนไปตามกฎเกณฑ�ข�อบ�งค�บอ59นๆท89เก89ยวข�อง เหมาะ
สมก�บการประกอบธ�รก�จของบร�ษ�ท และม8ผลงานท89ด8ในการปฏ�บ�ต�งานท89ผ>านมาจ[งเสนอท89ประช�มผ4�ถ5อห��นแต>งต�=งกล�บเข�าด�ารง
ต�าแหน>งเด�มต>อไปอ8กวาระหน[9ง (โดยการเล5อกต�=งลงคะแนนเปBนรายบ�คคล)

          ว�นท89 5 มกราคม ถ[ง 20 ก�มภาพ�นธ� 2566 บร�ษ�ทเช�ญท>านผ4�ถ5อห��นเสนอช59อบ�คคลเพ59อเข�าร�บการค�ดเล5อกเปBนกรรมการ
ล>วงหน�าผ>านทางตลาดหล�กทร�พย�และเผยแพร>บนเวBบไซต�ของบร�ษ�ท แต>ไม>ม8การเสนอช59อบ�คคลแต>อย>างใด 

หล�กเกณฑ�และว�ธ8การสรรหากรรมการ และส�ทธ�ของผ4�ลงท�นรายย>อยในการแต>งต�=งกรรมการ : แสดงไว�ในข�อบ�งค�บ
ของบร�ษ�ทตามเอกสารข�างท�าย
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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 ประกาศน8ยบ�ตรหล�กส4ตร

Director Accreditation Program
สมาคมส>งเสร�มสถาบ�นกรรมการฯ

ประกาศน8ยบ�ตรหล�กส4ตร
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�นค�าแบตเตอร89
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�านวนป8ท89เปBนกรรมการ
ว�นท89แต>งต�=งคร�=งล>าส�ด
ต>อวาระคร�=งท89

แต>งต�=งเม59อป82540 รวม 26 ป8
22/04/2563

9

แต>งต�=งเม59อป82542 รวม 24 ป8
22/04/2563

9
การถ5อห��นในกล�>มบร�ษ�ท
บร�ษ�ทร>วม น�ต�บ�คคลอ59น

17,745,980  ห��น
5.14%

-ไม>ม8-
-ไม>ม8ส>วนได�เส8ย/ความข�ดแย�ง-

การด�ารงต�าแหน>งเปBนกรรมการ/ผ4�บร�หาร ในก�จการอ59น : 
-บร�ษ�ทจดทะเบ8ยนอ59น
-บร�ษ�ทท�9วไปอ59น

-ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-
-ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-

-ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-
-ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-

- ก�จการท89แข>งข�นหร5อเก89ยวเน59องก�บ
ธ�รก�จของบร�ษ�ทอย>างม8น�ยส�าค�ญ -ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง- -ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-
ผลงานในป8 2565 โดยย>อ 1. ก�าหนดนโยบายส�าค�ญ

2. งานการตลาดต>างประเทศ
3. ท89ปร[กษาด�านการตลาดในประเทศ
4. ท89ปร[กษาด�านการจ�ดซ5=อว�ตถ�ด�บส�าค�ญ
5. ด4แลการผล�ตผล�ตภ�ณฑ�แบตเตอร89

1.สอบทานงบการเง�น
2.สอบทานรายการท89เก89ยวโยงก�น รายการ
ท89อาจม8ความข�ดแย�งทางผลประโยชน�
3.เสนอพ�จารณาแต>งต�=งผ4�สอบบ�ญช8
4.ด4แลให�เก�ดการปฏ�บ�ต�ต>อผ4�ถ5อห��นอย>าง
เท>าเท8ยมก�น

การประช�มป82565
1.ผ4�ถ5อห��น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ
4.คณะกรรมการบร�หารความเส89ยง

เข�าประช�ม
1/1
6/6
n/a
1/1

เข�าประช�ม
1/1
4/6
4/4
n/a

ค�ณสมบ�ต�ท89เหมาะสมในการแต>งต�=ง
ใหม>และด�ารงต�าแหน>งเก�นกว>า 9 ป8ต>อ
เน59อง  (กรณ8เปBนกรรมการอ�สระ)

กรรมการบร�หาร - ม8ประสบการณ�งานเก89ยวก�บน�=าม�นหล>อล59น
- ให�ความเหBนอย>างเปBนอ�สระและเปBนไป
ตามหล�กเกณฑ�ท89เก89ยวข�องอย>างสม�9าเสมอ 
และท�าหน�าท89สอบทานความน>าเช59อถ5อของ
งบการเง�นของกล�>มบร�ษ�ทได�เปBนอย>างด8
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6.3 นายช �ยว�ฒน5 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�ญญาตร8ว�ศวกรรมโลหะการ
จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาล�ย

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

การฝ[กอบรม ประกาศน8ยบ�ตรหล�กส4ตร
Director Accreditation Program
สมาคมส>งเสร�มสถาบ�นกรรมการฯ  

ประกาศน8ยบ�ตรหล�กส4ตร
Director Accreditation Program
สมาคมส>งเสร�มสถาบ�นกรรมการฯ

ต�าแหน>งป�จจ�บ�น กรรมการอ�สระ
ประธานกรรมการบร�หารความเส89ยง

  กรรมการบร�หาร

ประว�ต�การท�างาน 2557- ป�จจ�บ�น กรรมการอ�สระ
 บมจ. สยามภ�ณฑ�กร��ป
2556 รองกรรมการผ4�จ�ดการใหญ>
โครงการพ�เศษ บมจ.ไทยออยล�
2553-2555 รองกรรมการอ�านวยการ
ด�านโรงกล�9น บมจ.ไทยออยล�

2550- ป�จจ�บ�น
- บร�หารการขายและการตลาดในประเทศ 
และประเทศในแถบชายแดน
- บร�หารงานการผล�ต ส �นค�าน�=าม�นหล>อล59น 
และจาระบ8
บมจ. สยามภ�ณฑ�กร��ป

จ�านวนป8ท89เปBนกรรมการ
ว�นท89แต>งต�=งคร�=งล>าส�ด
ต>อวาระคร�=งท89

แต>งต�=งเม59อป82557 รวม 9 ป8
22/04/2563

4

แต>งต�=งเม59อป82551 รวม 15 ป8
22/04/2563

6
การถ5อห��นในกล�>มบร�ษ�ท
บร�ษ�ทร>วม น�ต�บ�คคลอ59น

-ไม>ม8-
-ไม>ม8ส>วนได�เส8ย/ความข�ดแย�ง-

22,203,580  ห��น
6.44%

การด�ารงต�าแหน>งเปBนกรรมการ/ผ4�บร�หาร ในก�จการอ59น : 
-บร�ษ�ทจดทะเบ8ยนอ59น
-บร�ษ�ทท�9วไปอ59น

-ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-
-ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-

-ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-
-ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-

- ก�จการท89แข>งข�นหร5อเก89ยวเน59องก�บ
ธ�รก�จของบร�ษ�ทอย>างม8น�ยส�าค�ญ -ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง- -ไม>ม8การด�ารงต�าแหน>ง-
ผลงานในป8 2565 โดยย>อ 1. สอบทานระเบ8ยบส�าค�ญ

2. สอบทานรายการท89เปBนความเส89ยง และ
ให�ข�อเสนอแนะ
3. สอบทานการท�างานและการผล�ตท89ม8
ผลกระทบต>อส�9งแวดล�อม และ ช�มชน

1. ก�าหนดนโยบายส�าค�ญ
2. งานการตลาดในประเทศและต>างประเทศ
3. ด4แลการผล�ตผล�ตภ�ณฑ�น�=าม�นและจาระบ8
4. ท89ปร[กษาด�านการจ�ดซ5=อว�ตถ�ด�บส�าค�ญ

การประช�มป82565
1.ผ4�ถ5อห��น
2.คณะกรรมการ
3.คณะกรรมการตรวจสอบ
4.คณะกรรมการบร�หารความเส89ยง

เข�าประช�ม
1/1
4/6
4/4
1/1

เข�าประช�ม
1/1
5/6
n/a
1/1

ค�ณสมบ�ต�ท89เหมาะสมในการแต>งต�=ง
ใหม>และด�ารงต�าแหน>งเก�นกว>า 9 ป8ต>อ
เน59อง (กรณ8เปBนกรรมการอ�สระ)

- ม8ประสบการณ�งานเก89ยวก�บน�=าม�นหล>อล59น
- ให�ความเหBนและค�าแนะน�าท89ม8ประโยชน�
ต>อบร�ษ�ทและบร�ษ�ทในเคร5อ อย>างเปBน
อ�สระ และสามารถน�าไปปฏ�บ�ต�ได�ด8

กรรมการบร�หาร
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วาระท�# 7  พ
จารณาก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการบร
ษ�ทประจ�าป� 2566

     ตามพระราชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทมหาชนจ�าก�ด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก ก�าหนดว>า ห�ามม�ให�บร�ษ�ทจ>ายเง�นหร5อ
ทร�พย�ส �นอ59นใดให�แก>กรรมการเว�นแต>จ>ายเปBนค>าตอบแทนตามข�อบ�งค�บของบร�ษ�ท ค5อ กรรมการม8ส �ทธ�ได�ร�บค>าตอบแทนจาก
บร�ษ�ทในร4ปของเง�นรางว�ล เบ8=ยประช�ม บ�าเหนBจ โบน�ส หร5อผลประโยชน�ตอบแทนในล�กษณะอ59นๆ ตามข�อบ�งค�บหร5อตามท89ท89
ประช�มผ4�ถ5อห��นพ�จารณา ท�=งน8=ไม>ว>าจะก�าหนดเปBนจ�านวนแน>นอน หร5อก�าหนดเปBนหล�กเกณฑ�ท89จะใช �ในการพ�จารณาเปBนคราวๆ
ไป หร5อก�าหนดให�ม8ผลตลอดไปจนกว>าจะม8การเปล89ยนแปลงกBได� และนอกจากน�=นให�กรรมการม8ส �ทธ�ได�ร�บเบ8=ยเล8=ยงและ
สว�สด�การต>างๆตามระเบ8ยบของบร�ษ�ท

นโยบายการพ�จารณาค>าตอบแทนกรรมการบร�ษ�ทและผ4�บร�หารระด�บส4ง
ผลตอบแทนระยะส�=น บร�ษ�ทก�าหนดการจ>ายผลตอบแทนท89สามารถเท8ยบเค8ยงได�อย>างเหมาะสมก�บอ�ตราการจ>ายท�9วไป

ขององค�กรอ59นท89อย4>ในธ�รก�จใกล�เค8ยงก�นเพ59อร�กษาและเสร�มสร�างความสามารถแข>งข�นด�านทร�พยากรบ�คคลให�ก�บองค�กร และ
จ>าย Bonus จากผลประกอบการในแต>ละรอบป8 เพ59อจ4งใจให�ปฏ�บ�ต�งานให�ได�ตามเป�าหมายขององค�กรในป8น�=นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บร�ษ�ทก�าหนดนโยบายค>าตอบแทนเพ59อร�กษาและสร�างแรงจ4งใจในการปฏ�บ�ต�งานให�องค�กร
ด�าเน�นงานไปส4>เป�าหมายในอนาคตท89วางแผนไว�ในระยะยาว และต�องอย4>ภายในวงเง�นงบประมาณการจ>ายค>าตอบแทนท89
สอดคล�องก�บผลการด�าเน�นงานขององค�กร

ค>าตอบแทนท89เปBนต�วเง�นและว�ธ8การจ>าย
- ค>าเบ8=ยประช�ม พ�จารณาจากผลประกอบการและขนาดธ�รก�จของบร�ษ�ท ความร�บผ�ดชอบ ความร4�ความสามารถและ  
  ประสบการณ�ของกรรมการ การปฏ�บ�ต�หน�าท89ท89ก>อให�เก�ดประโยชน�ก�บบร�ษ�ท โดยเท8ยบเค8ยงก�บบร�ษ�ทท89อย4>ในกล�>ม  
  ธ�รก�จเด8ยวก�น และม8อ�ตราท89เหมาะสมเพ8ยงพอท8จะจ4งใจและร�กษากรรมการท8ม8ค�ณภาพไว� โดยจ>ายให�ก�บกรรมการท�ก
  ท>านท8เข�าประช�ม
- ค>าตอบแทนประจ�าป8 พ�จารณาจากผลประกอบการของบร�ษ�ทโดยจ>ายให�ก�บกรรมการอ�สระ
- โดยขออน�ม�ต�วงเง�นจากท89ประช�มสาม�ญผ4�ถ5อห��นท�กๆป8
ผลประโยชน�อ59น
- ไม>ม8

   ซ[9งในรอบ 3 ป8ม8ประว�ต�การจ>ายค>าตอบแทนท89เปBนต�วเง�น ด�งน8=
   

กรรมการบร�หาร
(บาท)

กรรมการอ�สระ*
(บาท)

รวม
(บาท)

ผลประโยชน�อ59น

อน�ม�ต�วงเง�น 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไม>ม8
2563 ใช �จร�ง 840,000 1,925,000 2,765,000 ไม>ม8
2564 ใช �จร�ง 1,195,000 2,085,000 3,280,000 ไม>ม8
2565 ใช �จร�ง 580,000 1,835,000 2,415,000 ไม>ม8

2566 รออน�ม�ต� 1,500,000 3,000,000 4,500,000 ไม>ม8
* รวมกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบร�หารความเส89ยง

  ค>าตอบแทนกรรมการรายบ�คคล บร�ษ�ทแสดงไว�แล�วในรายงาน 56-1 One Report

          คณะกรรมการเหBนว>าท89ประช�มผ4�ถ5อห��นควรก�าหนดค>าตอบแทนให�แก>คณะกรรมการเพ59อเปBนการตอบแทนคณะกรรมการ
ท89บร�หารก�จการให�บร�ษ�ท ส�าหร�บป8 2566 เสนอก�าหนดค>าตอบแทนกรรมการบร�หารเปBนวงเง�น 1,500,000 บาทและกรรมการ
อ�สระเปBนวงเง�น 3,000,000 บาท รวมเปBน 4,500,000 บาท เท>าป8ท89ผ>านมา
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เอกสารประกอบวาระท89 1
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ข�อบ�งค�บของบร
ษ�ทและหล�กเกณฑ5ว
ธ�ปฏ
บ�ต
ในการเข�าร�วมประช�ม

1. การมอบฉ�นทะให�เข�าร>วมประช�ม
    ข�อบ�งค�บของบร�ษ�ท : ผ4�ถ5อห��นอาจมอบฉ�นทะให�บ�คคลอ59นเข�าประช�มและออกเส8ยงแทนตนในการประช�มกBได� หน�งส5อมอบฉ�นทะ
จะต�องลงว�นท89และลายม5อช59อของผ4�ถ5อห��นท89มอบฉ�นทะและจะต�องเปBนไปตามแบบท89นายทะเบ8ยนก�าหนด หน�งส 5อมอบฉ�นทะน8=จะต�อง
มอบให�แก>ประธานกรรมการหร5อผ4�ท89ประธานก�าหนด ณ ท89ประช�มก>อนผ4�ร�บมอบฉ�นทะเข�าร>วมประช�ม
    ท>านผ4�ถ5อห��นท89ประสงค�จะแต>งต�=งบ�คคลอ59นใดเข�าร>วมประช�มและออกเส 8ยงแทนท>าน โปรดกรอกข�อความให�ถ4กต�องสมบ4รณ�ใน
หน�งส5อมอบฉ�นทะตามแนบมาข�างท�าย และน�าส>งต>อเจ�าหน�าท89ร�บลงทะเบ8ยนของบร�ษ�ทก>อนเข�าร>วมการประช�ม    
  
    ท�=งน8=ท>านสามารถมอบฉ�นทะให�กรรมการอ�สระของบร�ษ�ทท>านใดท>านหน[9งได� ด�งรายนามต>อไปน8=
    

  (1) (2) (3) (4) (5) (6)
รายช59อ/ท89อย4> ต�าแหน>ง อาย� ค�ณว�ฒ�ทางการศ[กษา การถ5อห��น ส>วนได�เส8ยในการ

ประช�ม
1.นายอ�าพล โหตระก�ตย� 
     92 ซอยม8ส�วรรณ 
     ถนนส�ข�มว�ท 71 
     กร�งเทพฯ 
   

-กรรมการอ�สระ
-ประธาน
กรรมการตรวจสอบ

93 ปร�ญญาโท
บร�หาร
The Ohio State
University USA.

ไม>ม8 ไม>ม8

2.นายไพร�นทร�  วงษ�ว�นทน8ย�
     111/1 ซอย 13 
     ถนนส�โขท�ย
     เขตด�ส �ต กร�งเทพฯ 
 

-กรรมการอ�สระ
-กรรมการตรวจสอบ

85 ปร�ญญาตร8
พณ.บ./น.บ.
ม.ธรรมศาสตร�

ไม>ม8 ไม>ม8

3.นายสม�ต  หรรษา *
     102/1 ถนนพ�ฒนาการ 53
      แขวงสวนหลวง
      เขตสวนหลวง กร�งเทพฯ 
  

-กรรมการอ�สระ
-กรรมการตรวจสอบ

82 ปร�ญญาโท
ฟ�ส �คซ�
Ball State University
USA.

ไม>ม8 ได�ร�บการเสนอแต>ง
ต�=งกล�บมาด�ารง

ต�าแหน>งเด�มในการ
ประช�มคร�=งน8

4.นายช�ยว�ฒน� ด�ารงมงคลก�ล *
     289/4 เพอร�เฟBคพาร�ค 
     ชอยร>มเกล�า 6/1 
     ถนนร>มเกล�า   
     เขตม8นบ�ร8 กร�งเทพฯ

-กรรมการอ�สระ
-ประธาน
กรรมการบร�หาร
ความเส89ยง

69 ปร�ญญาโท
Industrail and 
Systems Engineering
The Ohio State 
University, USA.

ไม>ม8
none

ได�ร�บการเสนอแต>ง
ต�=งกล�บมาด�ารง

ต�าแหน>งเด�มในการ
ประช�มคร�=งน8

  *กรรมการอ�สระท>าน  ท89   3   และ   4     ได�ร�บการเสนอแต>งต�=งกล�บมาด�ารงต�าแหน>งเด�มในการประช�มคร�=งน8=   

2. เอกสารหร5อหล�กฐานแสดงความเปBนผ4�ถ5อห��นหร5อผ4�แทนของผ4�ถ5อห��นท89ม8ส �ทธ�เข�าร>วมประช�ม
    
     1. บ�คคลธรรมดา

1.1 ผ4�ถ5อห��นท89ม8ส�ญชาต�ไทย
      (1)  บ�ตรประจ�าต�วของผ4�ถ5อห��น (บ�ตรประจ�าต�วประชาชน/บ�ตรข�าราชการ/บ�ตรพน�กงานร�ฐว�สาหก�จ/ใบอน�ญาตข�บข89)      

     (2) ในกรณ8มอบฉ�นทะ ส�าเนาบ�ตรประจ�าต�วของผ4�มอบอ�านาจ และ บ�ตรประจ�าต�ว หร5อ หน�งส5อเด�นทาง (กรณ8เปBนชาว
         ต>างประเทศ) ของผ4�ร�บมอบอ�านาจ   
1.2 ผ4�ถ5อห��นชาวต>างประเทศ/ Non-Thai nationality
     (1) หน�งส5อเด�นทางของผ4�ถ5อห��น 
     (2) ในกรณ8มอบฉ�นทะ ส�าเนาหน�งส5อเด�นทางของผ4�มอบอ�านาจ และบ�ตรประจ�าต�วหร5อหน�งส5อเด�นทาง (กรณ8เปBนชาว

ต>างประเทศ) ของผ4�ร�บมอบอ�านาจ
     2. น�ต�บ�คคล

2.1 น�ต�บ�คคลท89จดทะเบ8ยนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand
     (1) หน�งส5อร�บรองน�ต�บ�คคล ออกให�ไม>เก�น 30 ว�น โดยกรมทะเบ8ยนการค�า กระทรวงพาณ�ชย� 
     (2) บ�ตรประจ�าต�วหร5อหน�งส5อเด�นทาง (กรณ8เปBนชาวต>างประเทศ) ของกรรมการผ4�ม8อ�านาจท89ได�ลงนามในหน�งส5อมอบ

ฉ�นทะพร�อมบ�ตรประจ�าต�วหร5อหน�งส5อเด�นทาง (กรณ8เปBนชาวต>างประเทศ) ของผ4�ร�บมอบฉ�นทะ
2.2 น�ต�บ�คคลท89จดทะเบ8ยนในต>างประเทศ
     (1) หน�งส5อร�บรองน�ต�บ�คคล
     (2) บ�ตรประจ�าต�วหร5อหน�งส5อเด�นทาง (กรณ8เปBนชาวต>างประเทศ) ของกรรมการผ4�ม8อ�านาจท89ได�ลงนามในหน�งส5อมอบ

ฉ�นทะพร�อมบ�ตรประจ�าต�วหร5อหน�งส5อเด�นทาง (กรณ8เปBนชาวต>างประเทศ) ของผ4�ร�บมอบฉ�นทะ
ในกรณ8ของส�าเนาเอกสารจะต�องม8การร�บรองส�าเนาถ4กต�อง และหากเปBนเอกสารท89จ�ดท�าข[=นในต>างประเทศ ควรม8การร�บรอง
ลายม5อช59อโดยโนตาร8พ�บบล�ค
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3. การลงทะเบ8ยนเข�าร>วมประช�ม
     เจ�าหน�าท89บร�ษ�ทจะเร�9มร�บลงทะเบ8ยนผ4�ถ5อห��นท89จะเข�าร>วมประช�มต�=งแต>เวลา 9:00 น.ของว�นท89ประช�มเปBนต�นไป
    
4. องค�ประช�ม
    ข�อบ�งค�บของบร�ษ�ท : ในการประช�มผ4�ถ5อห��น ต�องม8ผ4�ถ5อห��นและผ4�ร�บมอบฉ�นทะจากผ4�ถ5อห��น (ถ�าม8) มาประช�มไม>น�อยกว>าย89ส �บห�า
คน หร5อไม>น�อยกว>าก[9งหน[9งของจ�านวนผ4�ถ5อห��นท�=งหมด และไม>ว>ากรณ8หน[9งกรณ8ใดจะต�องม8ห��นน�บรวมก�นได�ไม>น�อยกว>าร�อยละหกส �บ 
(60%) ของจ�านวนห��นท89จ�าหน>ายได�ท�=งหมดของบร�ษ�ท จ[งจะเปBนองค�ประช�ม 

  
5. การออกเส8ยงลงคะแนน
    ข�อบ�งค�บของบร�ษ�ท   :    ในการออกเส8ยงลงคะแนนในท89ประช�มผ4�ถ5อห��น ให�ห��นหน[9งห��นม8เส8ยงหน[9งเส8ยง การออกเส8ยงลงคะแนนให�
กระท�าโดยเป�ดเผยเว�นแต>ผ4�ถ5อห��นไม>น�อยกว>าห�าคนร�องขอและท89ประช�มลงมต�ให�ลงคะแนนล�บกBให�ลงคะแนนล�บ ส>วนว�ธ8การออกเส8ยง
ลงคะแนนล�บน�=นให�เปBนไปตามท89ประธานในท89ประช�มก�าหนด     

    มต�ของท89ประช�มผ4�ถ5อห��นน�=นให�ประกอบด�วยคะแนนเส8ยงด�งต>อไปน8=
1. ในกรณ8ปกต� ให�ถ5อคะแนนเส8ยงข�างมากของผ4�ถ5อห��นซ[9งมาประช�มและออกเส8ยงลงคะแนน ถ�าม8คะแนนเส8ยงเท>าก�น ให�

ประธานในท89ประช�มออกเส8ยงเพ�9มข[=นอ8กเส8ยงหน[9งเปBนเส8ยงช8=ขาด
2. ในกรณ8ด�งต>อไปน8= ให�ถ5อคะแนนเส8ยงไม>น�อยกว>าสามในส89ของจ�านวนเส8ยงท�=งหมดของผ4�ถ5อห��นซ[9งมาประช�มและม8ส �ทธ�

ออกเส8ยงลงคะแนน 
- การแก�ไขเพ�9มเต�มหน�งส5อบร�คณห�สนธ�หร5อข�อบ�งค�บ
- การเพ�9มหร5อลดท�นของบร�ษ�ท
- การควบหร5อเล�กบร�ษ�ท

** ในการประช�มผ4�ถ5อห��นของบร�ษ�ท : ในวาระท89ม8การออกเส8ยงลงคะแนน เพ59อความสะดวกและรวดเรBวบร�ษ�ทจะขอเกBบบ�ตรลงคะแนน
เฉพาะการงดออกเส8ยงและการไม>เหBนด�วยเท>าน�=น และห�กยอดคะแนนงดออกเส8ยงและไม>เหBนด�วยออกจากคะแนนท�=งหมดตาม
จ�านวนห��นท89เข�าร>วมประช�ม ถ5อเปBนคะแนนท89เหBนด�วย  ยกเว�นถ�าม8วาระการแต>งต�=งกรรมการใหม>จะขอเกBบบ�ตรลงคะแนนท�กความเหBน 
โดยปฏ�บ�ต�เท>าเท8ยมก�นท�=งผ4�ถ5อห��นท89มาด�วยต�วเองและผ4�ร�บมอบอ�านาจท89มาแทนผ4�ถ5อห��น

6. การจ>ายเง�นป�นผล   / Dividend payment  
    ข�อบ�งค�บของบร�ษ�ท   :    การจ>ายเง�นป�นผลจะต�องได�ร�บอน�ม�ต�จากท89ประช�มผ4�ถ5อห��น  คณะกรรมการอาจจ>ายเง�นป�นผระหว>างกาลให�
แก>ผ4�ถ5อห��นได�เปBนคร�=งคราวและเม59อได�จ>ายเง�นป�นผลระหว>างกาลแล�วให�รายงานให�ท89ประช�มผ4�ถ5อห��นในคราวต>อไปทราบ  การจ>าย
เง�นป�นผลให�กระท�าภายใน 1 เด5อนน�บแต>ว�นท89ท89ประช�มผ4�ถ5อห��นหร5อว�นท89คณะกรรมการลงมต�แล�วแต>กรณ8       
 
7. คณะกรรมการ

ข�อบ�งค�บของบร�ษ�ท   :   ค�ณสมบ�ต� และ การสรรหา   :   
1. คณะกรรมการของบร�ษ�ทประกอบด�วยกรรมการจ�านวนไม>น�อยกว>า 5 คน และกรรมการไม>น�อยกว>าก[9งหน[9งของจ�านวน
กรรมการท�=งหมดน�=นต�องม8ถ�9นท89อย4>ในราชอาณาจ�กร โดยกรรมการของบร�ษ�ทจะต�องเปBนผ4�ม8ค�ณสมบ�ต�ตามท89กฎหมายก�าหนด
        กรรมการของบร�ษ�ท จะต�องเปBนผ4�ม8ค�ณสมบ�ต�ครบตามมาตรา 68 แห>งพระราชบ�ญญ�ต�บร�ษ�ทมหาชน พ.ศ.2535 และ
ตามประกาศคณะกรรมการก�าก�บหล�กทร�พย�และตลาดหล�กทร�พย�เร59องหล�กเกณฑ� เง59อนไข และว�ธ8การในการขออน�ญาต
เสนอขายห��นท89ออกใหม>และการอน�ญาต ฉบ�บลงว�นท89 18 พฤษภาคม 2535
         กรรมการอ�สระ ต�องเปBนผ4�ทรงค�ณว�ฒ�และเปBนบ�คคลภายนอก ไม>ม8ส>วนร>วมในการบร�หารงาน ไม>เปBนผ4�ถ5อห��นรายใหญ>
หร5อถ5อห��นเก�นกว>าร�อยละ 1 ไม>ได�เปBนล4กจ�างหร5อพน�กงานท89ได�ร�บเง�นเด5อน รวมท�=งไม>ใช>เปBนผ4�ท89เก89ยวข�องหร5อญาต�สน�ทของ
ผ4�บร�หารหร5อผ4�ถ5อห��นรายใหญ>ของบร�ษ�ท,บร�ษ�ทในเคร5อ,บร�ษ�ทร>วม,บร�ษ�ทท89เก89ยวข�อง ม8ความเปBนอ�สระ และ 2 ใน 3 ท>านม8
ความร4�และประสบการณ�ในการสอบทานงบการเง�น ซ[9งเท8ยบเท>าก�บข�อก�าหนดท89ทางกลต.และตลาดหล�กทร�พย�ฯระบ�ไว�

           2. ให�ท89ประช�มผ4�ถ5อห��นเปBนผ4�แต>งต�=งกรรมการโดยใช �เส8ยงข�างมากตามหล�กเกณฑ�และว�ธ8การด�งต>อไปน8=
     2.1 ผ4�ถ5อห��นคนหน[9ง ๆ จะม8คะแนนเส8ยงหน[9งห��นต>อหน[9งเส8ยง
     2.2 ผ4�ถ5อห��นคนหน[9ง ๆ จะใช �คะแนนเส8ยงท89ตนม8อย4>ท�=งหมดตาม 2.1 เพ59อใช �เล5อกบ�คคลคนเด8ยวหร5อหลายคนเปBน
           กรรมการกBได� แต>จะแบ>งคะแนนเส8ยงให�แก>กรรมการคนใดมากหร5อน�อยกว>ากรรมการคนอ59น ๆ ไม>ได�
     2.3 บ�คคลซ[9งได�ร�บคะแนนเส8ยงส4งส�ดตามล�าด�บจะได�ร�บแต>งต�=งให�เปBนกรรมการเท>าก�บจ�านวนกรรมการท89จะพ[งม8หร5อ
          จะพ[งเล5อกต�=งในคร�=งน�=น ในกรณ8ท89บ�คคลซ[9งได�ร�บการเล5อกต�=งในล�าด�บถ�ดลงมาม8คะแนนเส8ยงเท>าก�นเก�นจ�านวนท89
          จะพ[งม8หร5อจะพ[งเล5อกต�=งในคร�=งน�=น ให�ประธานเปBนผ4�ออกเส8ยงช8=ขาด
3. ในการประช�มสาม�ญประจ�าป8ท�กคร�=ง กรรมการจ�านวนหน[9งในสามจะต�องออกจากต�าแหน>ง และถ�าจ�านวนกรรมการจะแบ>ง 
    ออก ให�ตรงเปBนสามส>วนไม>ได�แล�ว ให�กรรมการในจ�านวนใกล�ท89ส�ดก�บส>วนหน[9งในสามออกจากต�าแหน>ง ท�=งน8= กรรมการ 
    ท89ออกตามวาระน�=นๆ อาจถ4กเล5อกเข�ามาด�ารงต�าแหน>งใหม>ได�

            4. กรรมการม8ส�ทธ�ได�ร�บค>าตอบแทนจากบร�ษ�ทในร4ปของเง�นรางว�ล เบ8=ยประช�ม บ�าเหนBจ โบน�ส หร5อผลประโยชน� ตอบแทน
ในล�กษณะอ59นๆ ตามข�อบ�งค�บหร5อตามท89ท89ประช�มผ4�ถ5อห��นพ�จารณา ท�=งน8=ไม>ว>าจะก�าหนดเปBนจ�านวนแน>นอน หร5อก�าหนด
เปBนหล�กเกณฑ�ท89จะใช �ในการพ�จารณาเปBนคราวๆไป หร5อก�าหนดให�ม8ผลตลอดไปจนกว>าจะม8การเปล89ยนแปลงกBได� และ
นอกจากน�=นให�กรรมการม8ส�ทธ�ได�ร�บเบ8=ยเล8=ยงและสว�สด�การต>างๆตามระเบ8ยบของบร�ษ�ท

            5. ท89ประช�มผ4�ถ5อห��นอาจลงมต�ให�กรรมการคนใดออกจากต�าแหน>งก>อนถ[งก�าหนดตามวาระได�ด�วยคะแนนเส 8ยงไม>น�อยกว>า
สามในส89ของจ�านวนผ4�ถ5อห��นท89มาประช�มและม8ส �ทธ�ออกเส8ยง และม8ห��นน�บรวมก�นได�ไม>น�อยกว>าก[9งหน[9งของจ�านวนห��นท89
ถ5อโดยผ4�ถ5อห��นท89มาประช�มและม8ส �ทธ�ออกเส8ยง
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แผนท�#แสดงท�#ต�;งสถานท�#จ�ดประช�ม
Meeting venue map
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                                                          (ป
ดอากรแสตมป5 20 บาท)
  บร
ษ�ทจ�ดเตร�ยมให�

หน�งส�อมอบฉ�นทะ (แบบ ข.)

                                
เข8ยนท89                              

เลขทะเบ8ยนผ4�ถ5อห��น  __________         

           ว�นท89               เด5อน                        พ.ศ.               

          
(1) ข�าพเจ�า ___________________________________________________  ส�ญชาต�_____________________ 
             
     อย4>บ�านเลขท89 ___________________________________________________________________________
    

(2) เปBนผ4�ถ5อห��นของ บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) (“บร�ษ�ท”) 
      
      โดยถ5อห��นสาม�ญจ�านวนท�=งส �=นรวม ___________________ ห��นและออกเส8ยงลงคะแนนได� __________________เส8ยง      
 
(3) ขอมอบฉ�นทะให�                                                                          อาย�                       ป8    อย4>บ�านเลขท89                             
     
ถนน                                         ต�าบล/แขวง                                        อ�าเภอ/เขต                              จ�งหว�ด                           

หร5อ มอบฉ�นทะให�กรรมการอ�สระ   

ช�#อ       □ 1. นายอ�าพล โหตระก
ตย5          หร�อ      □ 2. นายไพร
นทร5 วงษ5ว�นทน�ย5     หร�อ
                                                       
                □ 3. นายสม
ต หรรษา *               หร�อ       □ 4. นายช �ยว�ฒน5 ด�ารงค5มงคลก�ล  * 
                                                                          

* ได�ร�บการเสนอแต>งต�=งกล�บมาด�ารงต�าแหน>งเด�มในการประช�มคร�=งน8=

เปBนผ4�แทนของข�าพเจ�าเพ59อเข�าร>วมประช�มและออกเส8ยงลงคะแนนในท89ประช�มสาม�ญผ4�ถ5อห��นประจ�าป8 2566 ในว�นท89 12 เมษายน 2566 เวลา 
10:30 น. ณ ห�องราชด�าเน�น โรงแรมรอย�ลปร�นซ�เซส เลขท89 269 ถนนหลานหลวง เขตป�อมปราบ กร�งเทพฯ 

(4) จ�านวนคะแนนเส8ยงท89ข�าพเจ�าได�มอบฉ�นทะให�ผ4�ร�บมอบฉ�นทะในการเข�าร>วมประช�มและออกเส 8ยงลงคะแนนในคร�=งน8= ด�งน8=
    

□ เท>าก�บจ�านวนห��นท�=งส �=นท89ข�าพเจ�าถ5อและม8ส �ทธ�ออกเส8ยงลงคะแนนได�ตามข�อ (2)
     

□ บางส>วน ค5อ □ ห��นสาม�ญ                                 ห��น และม8ส �ทธ�ออกเส8ยงลงคะแนนได�                                       เส8ยง
      
                 รวมส�ทธ�ออกเส8ยงลงคะแนนท�=งหมด                                                                          เส8ยง

      

(5) ข�าพเจ�าขอมอบฉ�นทะให�ผ4�ร�บมอบฉ�นทะออกเส8ยงลงคะแนนแทนข�าพเจ�าในการประช�มคร�=งน8= ด�งน8=
      

□  (ก) ให�ผ4�ร�บมอบฉ�นทะม8ส �ทธ�พ�จารณาและลงมต�แทนข�าพเจ�าได�ท�กประการตามท89เหBนสมควร
      

□   (ข) ให�ผ4�ร�บมอบฉ�นทะออกเส8ยงลงคะแนนตามความประสงค�ของข�าพเจ�า ด�งน8=

     

วาระท�#   1  พ
จารณาร�บรองรายงานการประช�มสาม�ญผ��ถ�อห��นประจ�าป� 2565

□เหBนด�วย                                เส8ยง   □ไม>เหBนด�วย                             เส8ยง  □ งดออกเส8ยง                           เส8ยง 
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วาระท�#   3    พ
จารณาอน�ม�ต
งบแสดงฐานะการเง
นและงบก�าไรขาดท�นเบCดเสรCจ ประจ�าป� 2565 ส 
;นส�ด ณ ว�นท�# 31 

ธ�นวาคม 2565

□เหBนด�วย                                เส8ยง   □ไม>เหBนด�วย                             เส8ยง  □ งดออกเส8ยง                           เส8ยง 
    

วาระท�#   4   พ
จารณาอน�ม�ต
การจ�ายเง
นป�นผลประจ�าป� 2565

□เหBนด�วย                                เส8ยง   □ไม>เหBนด�วย                             เส8ยง  □ งดออกเส8ยง                           เส8ยง
 
  
วาระท�#   5    พ
จารณาแต�งต�;งผ��สอบบ�ญช�และก�าหนดค�าสอบบ�ญช�บร
ษ�ทประจ�าป� 2566

□เหBนด�วย                                เส8ยง   □ไม>เหBนด�วย                             เส8ยง  □ งดออกเส8ยง                           เส8ยง 
    

วาระท�#   6  พ
จารณาเล�อกต�;งกรรมการแทนกรรมการท�#พ�นจากต�าแหน�งตามวาระ

6.1 นายอด�ศร โรจตระการ□เหBนด�วย                                เส8ยง   □ไม>เหBนด�วย                             เส8ยง  □ งดออกเส8ยง                           เส8ยง 
    

6.2 นายสม�ต หรรษา□เหBนด�วย                                เส8ยง   □ไม>เหBนด�วย                             เส8ยง  □ งดออกเส8ยง                           เส8ยง 
    

6.3 นายช�ยว�ฒน� ด�ารงค�มงคลก�ล□เหBนด�วย                                เส8ยง   □ไม>เหBนด�วย                             เส8ยง  □ งดออกเส8ยง                           เส8ยง 
    

6.4 นางสาวด�ษฎ8 โรจตระการ□เหBนด�วย                                เส8ยง   □ไม>เหBนด�วย                             เส8ยง  □ งดออกเส8ยง                           เส8ยง 
    

วาระท�#   7  พ
จารณาก�าหนดค�าตอบแทนกรรมการประจ�าป� 2566

□เหBนด�วย                                เส8ยง   □ไม>เหBนด�วย                             เส8ยง  □ งดออกเส8ยง                           เส8ยง 
 
   
(6) ค�าแถลงหร5อเอกสารหล�กฐานอ59น ๆ (ถ�าม8) ของผ4�ร�บมอบฉ�นทะ                                                                           
     
(7) ในกรณ8ท89ข�าพเจ�าไม>ได�ระบ�ความประสงค�ในการออกเส8ยงลงคะแนนในวาระใดไว� หร5อระบ�ไว�ไม>ช�ดเจน หร5อในกรณ8ท89ท89ประช�มม8การ
พ�จารณาหร5อลงมต�ในเร59องใดนอกเหน5อจากเร59องท89ระบ�ไว�ข�างต�น รวมถ[งกรณ8ท89ม8การแก�ไขเปล89ยนแปลงหร5อเพ�9มเต�มข�อเทBจจร�งประการใด 
ให�ผ4�ร�บมอบฉ�นทะม8ส �ทธ�พ�จารณาและลงมต�แทนข�าพเจ�าได�ท�กประการตามท89เหBนสมควร
     
     ก�จการใดท89ผ4�ร�บมอบฉ�นทะได�กระท�าไปในการประช�มน�=น ให�ถ5อเสม5อนว>าข�าพเจ�าได�กระท�าเองท�กประการ
     

ลงนาม                                                           ผ4�มอบฉ�นทะ
                                                       (                                 )

ลงนาม                                                         ผ4�ร�บมอบฉ�นทะ
                                                        (                                             )
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หมายเหต�

1. ผ4�ถ5อห��นท89มอบฉ�นทะจะต�องมอบฉ�นทะให�ผ4�ร�บมอบฉ�นทะเพ8ยงรายเด8ยวเปBนผ4�เข�าประช�มและออกเส8ยงลงคะแนน ไม>สามารถแบ>ง
แยกจ�านวนห��นให�ผ4�ร�บมอบฉ�นทะหลายคนเพ59อแยกการลงคะแนนเส8ยงได�

       
2. ผ4�ถ5อห��นจะมอบฉ�นทะเท>าก�บจ�านวนห��นท89ระบ�ไว�ในข�อ (2) หร5อจะมอบฉ�นทะเพ8ยงบางส>วนน�อยกว>าจ�านวนท89ระบ�ไว�ในข�อ (2) 

กBได�
        
3. วาระเล5อกต�=งกรรมการสามารถเล5อกต�=งกรรมการท�=งช�ดหร5อเล5อกต�=งกรรมการบางราย ท�=งน8= ข�อบ�งค�บบร�ษ�ทก�าหนดไว�ว>าในการ

เล5อกต�=งกรรมการบางรายตามวาระท89 6 ข�างต�น ผ4�ถ5อห��นจะแบ>งคะแนนเส8ยงแก>ผ4�หน[9งผ4�ใดมากหร5อน�อยเพ8ยงใดไม>ได� กล>าวค5อ ผ4�
ถ5อห��นต�องแบ>งคะแนนเส8ยงท89ม8ส �ทธ�ออกเส8ยง เล5อกต�=งกรรมการแต>ละรายในจ�านวนท89เท>าๆก�น

       
4. กรณ8หากม8ข�อก�าหนดหร5อข�อบ�งค�บใดก�าหนดให�ผ4�ร�บมอบฉ�นทะต�องแถลงหร5อแสดงเอกสารหล�กฐานอ59นใด เช>น กรณ8ผ4�ร�บมอบ

ฉ�นทะเปBนผ4�ม8ส>วนได�เส8ยในก�จการเร59องใดท89ได�เข�าร>วมประช�มและออกเส8ยงลงคะแนนกBสามารถแถลงหร5อแสดงเอกสารหล�กฐานโดย
ระบ�ไว�ในข�อ (6) 

5. ท>านผ4�ถ5อห��นท89ประสงค�จะมอบฉ�นทะให�กรรมการอ�สระของบร�ษ�ทฯร>วมประช�มแทน ท>านสามารถใช �หน�งส5อมอบฉ�นทะ แบบ 
ข ตามแนบ หร5อในเวBบไซต�ของบร�ษ�ท

     และกร�ณาส>งค5นล>วงหน�าภายในว�นท89   3   เมษายน   2566   ท89ผ4�ประสานงานของบร�ษ�ทฯ   : 
ค�ณนนทยา บ�นนาค
อาคารสยามภ�ณฑ� 488 ถนนนครสวรรค� 
แขวงส89แยกมหานาค เขตด�ส �ต
กร�งเทพฯ 10300 

     โทร. 0-2280-0202-17 หร5อ แฟกซ� (662) 0-2280-6305 หร5อ 
     ส>งอ8เมล�ท89  spg-hr@siampangroup.co
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แบบฟอร5ม ความต�องการ เอกสาร และการส�งค�าถามล�วงหน�า 
ส�าหร�บการประช�มสาม�ญผ4�ถ5อห��น ประจ�าป8 2566

กร�ณาส>งเอกสารกล�บภายในว�นท89   3   เมษายน     2566  

(1) ข�าพเจ�า ___________________________________________________  ส�ญชาต�_____________________ 
    
                           
     อย4>บ�านเลขท89 ___________________________________________________________________________
   

___________________________________________________________________________

(2) เปBนผ4�ถ5อห��นของ บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน) (“บร�ษ�ท”) 
     
      โดยถ5อห��นสาม�ญจ�านวนท�=งส �=นรวม ___________________ ห��นและออกเส8ยงลงคะแนนได� __________________ เส8ยง 

(3) □ ข�าพเจ�าต�องการ ให�จ�ดส>งหน�งส5อมอบฉ�นทะ ไปตามท89อย4>ข�างต�น
           

(4) □ ข�าพเจ�าต�องการรายงาน 56-1 One Report ประจ�าป8 2565 แบบร4ปเล>ม 
 
           
(5) ข�าพเจ�าม8ความประสงค�เสนอค�าถามล>วงหน�า ด�งต>อไปน8=
      

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

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

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

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

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

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

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

                                               ลงช59อ........................................................ 

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

      ว�นท8.......................................

ผ��ประสานงาน
ค�ณส�ทธ�ร�ตน� วรรณร�ตน� (เลขาน�การบร�ษ�ท)
บร�ษ�ท สยามภ�ณฑ�กร��ป จ�าก�ด (มหาชน)
488 ถนนนครสวรรค� แขวงส89แยกมหานาค
เขตด�ส �ต  กร�งเทพฯ 10300                        หร5อ

     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                                         หร5อ

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

e-mail address : suthirat@siampangroup.com
                                                                                                                                           


