
 

บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
 

 
หนังสือเชิญประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 
ในวนัพฤหสับดี ท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้ง MR 211 – 213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค  
 เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  

 
 
 
 
 
 
 

งดแจกของที่ระลกึเพ่ือให้สอดคล้องกบันโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานก ากบัดูแลได้ รณรงค์ให้ลด/เลกิการ
แจกของช าร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรกต็ามบริษัทฯ ยงัคงจัดอาหารว่างไว้รับรองส าหรับผู้ถือหุ้น หรือ 

ผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
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 วนัท่ี 22 มีนาคม 2564 

เร่ือง ขอเชิญเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ของบริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 

2. รายงานประจ าปี 2563 ของบริษทั ในรูปแบบคิวอาร์ (QR Code) และส าเนางบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3. รายนามและประวติัของกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพื่อได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง  

4. ประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 

5. ขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 

6. ค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้ง
น ามาแสดงในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

7. รายละเอียดขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ 

8.  หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. ข. และ ค.  

9.  ขอ้มูลเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษทัก าหนดให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น และค านิยามของ
กรรมการอิสระ 

10. แผนท่ีของสถานท่ีจดัการประชุม 

11. การใชร้หสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 

เน่ืองดว้ยท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 2/2564 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดมี้มติให้จดัการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. (เร่ิมตน้ลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ หอ้ง MR 211-213 
ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 
2563 โดยไดจ้ดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วนั 
นบัแต่วนัประชุมตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ และไดส่้งส าเนารายงานประชุมดงักล่าวใหแ้ก่กรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ ตลอดจนไดเ้ผยแพร่รายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพ่ือเป็นขอ้มูลให้แก่ผู ้
ถือหุ้นอีกทางหน่ึงแลว้ ซ่ึงไม่ปรากฏวา่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือขอแกไ้ขแต่อยา่งใด โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  
23 เมษายน 2563 ได้มีการบันทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่3 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดส้รุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 แล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบบัน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 รับทราบผลการ
ด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทั ซ่ึงเกิดข้ึนในระหว่างรอบปี 2563 ซ่ึงได้
จดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล บริษทัไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้ งได้รับการอนุมติัจาก
คณะกรรมการแลว้ 

ทั้งน้ี มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ข
เพ่ิมเติม) (“พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ”) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 39 ก าหนดใหบ้ริษทั
จะตอ้งจดัท างบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบปี
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บญัชี เพื่อเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีของทุก
ปี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
ทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี อน่ึง สรุปสาระส าคญัของงบแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัยอ่ย ของบริษทั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 2562 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท)   

สินทรัพยห์มุนเวยีน  1,147.30 888.95 

สินทรัพยร์วม 2,239.45 2,426.59 

หน้ีสินหมุนเวยีน 715.17 679.62 

หน้ีสินรวม 1,045.96 1,382.90 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,146.44 994.61 

บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)   

รายไดจ้ากการขายและบริการ 738.78 741.62 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 961.16 985.95 

รายไดร้วม 1,699.94 1,727.57 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 1,682.35 1,866.99 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 20.38 (129.68) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติังบ
แสดงฐานะทางการเงินและบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีไดรั้บอนุญาต และไดผ้่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการแลว้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซ่ึงได้จัดส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบบัน้ี 

หมายเหตุ มติในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรสุทธิ ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตัิ
การงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 2563 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 ก าหนดให้
บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองของบริษทั ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 
ของก าไรสุทธิประจ าปี หักออกดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ี จะมี
จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน บริษทัจึงไม่จ าตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย   

บริษทัมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี โดยบริษทัจะพิจารณาการ
จ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจยัต่าง ๆ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเป็นหลกั และ
การจ่ายปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัผลการด าเนินงานและฐานะ
ทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต
และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทัตามความเห็นสมควรหรือเหมาะสมของ
คณะกรรมการบริษทั โดยมติคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งน าเสนอเพ่ือ
ขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แต่กรณีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล คณะกรรมการบริษทั
มีอ านาจอนุมติัให้ด าเนินการไดเ้ม่ือเห็นว่าบริษทัมีก าไรสมควรพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลโดยไม่มี
ผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษทัแลว้รายงานให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

ทั้ งน้ี ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนฯ และขอ้บังคับของบริษทั ข้อ 44 
ก าหนดให้ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยในปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบ
การเงินรวมของบริษทั ปรากฏวา่ผลการด าเนินงานของบริษทัขาดทุนสุทธิ จ านวน 125.85 ลา้น
บาท และ 129.68 ลา้นบาท ตามล าดบั ส่งผลใหบ้ริษทัมียอดขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี 2563 จ านวน 
44.35 ลา้นบาท บริษทัจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้

อน่ึง การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลประกอบการ ปี 2561 ถึงปี 2563 มีดงัน้ี 

รายละเอยีด 
การจ่ายเงนิปันผล 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2563  

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 

2562 

รอบปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 

1. ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) 
(บาทต่อหุน้) 1 (0.1860) 0.0538 0.0983 



 

5 

รายละเอยีด 
การจ่ายเงนิปันผล 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2563  

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 

2562 

รอบปีบัญชีส้ินสุด
วนัที ่31 ธันวาคม 

2561 

2. หุน้จดทะเบียนท่ีช าระ
แลว้ของบริษทั (หุน้) 676,700,000 676,700,000 676,700,000 

3. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) งดจ่ายเงินปันผล 0.03 0.064 

4. เงินปันผลสุทธิ (บาท) งดจ่ายเงินปันผล 20,301,000 43,308,800 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล 
(ร้อยละ) - 55.74 65.09 

หมายเหตุ : จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นปี 2563 และ 
2562 เท่ากบั 676,700,000.00 หุน้ 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการงด
จดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เน่ืองจากผล
ประกอบการประจ าปี 2563 ของบริษทัมีผลขาดทุน  

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17 ก าหนดให้
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวน
ใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกตั้งเขา้มา
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได ้ 
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ทั้ งน้ี ในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ราย ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการทีจ่ะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้า
ร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ในปี 2563 

จ านวนคร้ังที่
เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ
ชุดย่อยในปี 

2563 

จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่ง

กรรมการของ
บริษัท 

1. นายเกียรติ วมิลเฉลา กรรมการ 9/9 15/16 6 

2. นางวชัรี อตัถากร กรรมการ 9/9 16/16 6 

3. นายพงษนิ์มิต ดุสิตนิตยส์กลุ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

9/9 5/5 6 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ) ไดพ้ิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 แลว้ เห็นวา่ กรรมการผูท่ี้จะตอ้งออกจากต าแหน่งทั้ง 3 
ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนฯ และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การ
แกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พระราชบัญญัตหิลกัทรัพย์ฯ”) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และส าหรับผูท่ี้จะ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัท  สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดเช่นเดียวกับขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 9 

ทั้งน้ี กรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการ
บริษทั (ไม่รวมกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ)  แลว้ว่ามีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบั
การประกอบธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั
เลือกตั้งกรรมการผูท่ี้ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี รายนามและประวติักรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่ง และไดรั้บ
การเสนอช่ือใหไ้ดรั้บการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 ซ่ึง
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 
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อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 4 ถึง 20 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอช่ือบุคคลอ่ืนใดเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีจะตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ราย อนัมีรายนามดงัต่อไปน้ี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหน่ึง 

1. นายเกียรติ วมิลเฉลา  กรรมการ 

2. นางวชัรี อตัถากร  กรรมการ 

3. นายพงษนิ์มิต ดุสิตนิตยส์กลุ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระบริษทัจะ
พิจารณาอนุมติัเป็นรายบุคคล) 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 
ประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 ก าหนดวา่ 
กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทั ในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม 
บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา
และอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ  
ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นใหไ้ดรั้บเบ้ียเล้ียง
และสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทั  

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั โดยพิจารณากลัน่กรอง
อยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ  กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัและขนาด
ธุรกิจของบริษทั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการ
ชุดย่อย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกับบริษทั ใน
อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 
พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 
2564 ตามรายละเอียดดงัน้ี 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบริษทั 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

(2) กรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

(3) กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(1) ประธานกรรมการ 36,000 บาท/คน/เดือน 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,500 บาท/คน/เดือน 

(3) กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท/คน/เดือน 

ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไรสุทธิ ปี 2563  

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัสุขภาพ  

นอกจากน้ี ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษทัประจ าปี 2564 
เปรียบเทียบกบัปี 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2564 ค่าตอบแทนปี 2563 

ค่าเบีย้ประชุม 

(1)  กรรมการบริษทั 7,500 บาท/คน/คร้ัง 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

(2)  กรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

(3)  กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 7,500 บาท/คน/คร้ัง 7,500 บาท/คน/คร้ัง 
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนปี 2564 ค่าตอบแทนปี 2563 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(1)  ประธานกรรมการ 36,000 บาท/คน/เดือน 40,000 บาท/คน/เดือน 

(2)  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 22,500 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 

(3) กรรมการตรวจสอบ 18,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 

ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 

กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไร
ขาดทุนสุทธิปี 2563  

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไร
ขาดทุนสุทธิปี 2562 

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

คณะกรรมการ และ
คณะกรรมการชุดยอ่ย 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 
และประกนัสุขภาพ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี 
และประกนัสุขภาพ 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมัติ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2564  ตาม
รายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปี  

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2564 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 โดย
ก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินของบริษทั 

(1) นายนพฤกษ ์พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 7764 
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(ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัและบริษัทย่อย)  
และ/หรือ 

(2) นางสุวมิล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 2982 
(ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)  
และ/หรือ 

(3) นายวโิรจน์ สจัจธรรมนุกลู  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 5128 
(ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)  
และ/หรือ 

(4) นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 5599 
(ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)  
และ/หรือ 

(5) นายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 7645 
(ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย)  
และ/หรือ 

(6) นางสาวสุภาภรณ์ มัง่จิตร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียนผูส้อบ 8125  
(ยงัไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย)   

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ 
เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ 
เนชัน่แนล จ ากดั เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

รวมทั้ ง แต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็น 
ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
และอนุมติัให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ยของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2564 ไม่เกินจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

ช่ือ ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี (บาท) 

บริษทั 1,750,000.00 

บริษทัยอ่ย 895,000 

รวมทั้งส้ิน 2,645,000.00 

ในการน้ี คณะกรรมการไดพิ้จารณาจากคุณสมบติั ประสบการณ์ท างาน ความเป็นอิสระของ
ผูส้อบบญัชีเป็นส าคญั โดยผูส้อบบญัชีตอ้งไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 
หรือบริษัทย่อยของบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม หากมีผูส้อบบญัชีจากบริษทัอ่ืนรายใด มีคุณสมบติัท่ี
ครบถ้วน และคณะกรรมการเห็นว่าราคาท่ีผู ้สอบบัญชีดังกล่าวเสนอมีความเหมาะสม 
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คณะกรรมการจะพิจารณาและเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณา
อนุมัติต่อไป และบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ตาม หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีตลาด
หลกัทรัพยก์ าหนด 

ทั้งน้ี ค่าตอบแทนในการสอบบญัชีขา้งตน้ ไม่รวมค่าบริการอ่ืน ๆ (Non-Audit Services) 

ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทั และบริษทัย่อย ประจ าปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563  

ค่าสอบบญัชีของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย (Audit fee) จ านวนไม่เกิน 2,645,000 บาท จ านวน 4,120,000 บาท2 

ค่าบริการอ่ืนของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย (Non-Audit fee) จ านวนไม่เกิน 209,600 บาท จ านวน 137,885 บาท 

รวมทั้งส้ิน จ านวนไม่เกิน 2,854,600 บาท จ านวน  4,257,885 บาท 

หมายเหตุ : 1. ผูส้อบบัญชีของบริษัท  และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 คือ ผูส้อบบัญชีจาก
บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั โดยคณะกรรมการเสนอ
ให้เปล่ียนผูส้อบบญัชี เน่ืองจากคณะกรรมการเห็นว่าผูส้อบบญัชีจากบริษทั
สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั มีคุณสมบติัท่ีครบถว้นและราคามี
ความเหมาะสม  

 2. ค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยปี 2563 เพ่ิมข้ึน 70,000.00 บาท จากเดิม 
4,050,000 บาท เป็น 4,120,000 บาท เน่ืองจากมีการจดัตั้งบริษทัยอ่ย ช่ือ บริษทั 
บียพีูเอส จ ากดั    

อน่ึง ในการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2564 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาถึงคุณสมบติั ประสบการณ์การท างานและค่าสอบบญัชีโดยเห็นวา่ บริษทั สอบบญัชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญ
ในการสอบบญัชี โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบั
บริษทั บริษทัย่อยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งค่าสอบบญัชีท่ีเสนอก็มีความสมเหตุสมผลกบัภาระงานของ
ผูส้อบบญัชี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมติัการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทั และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และการก าหนด
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ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท 

ขอ้เท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษทัเสนอการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ของบริษทั จ านวน 1 ท่าน คือ นายต่อ
โชค เลา้ลือชยั เพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ท าให้จ านวนสมาชิกของคณะกรรมการ
ของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากเดิม เจ็ด (7) คนเป็น แปด (8) คน ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน พิจารณากลัน่กรองแลว้มีความเห็นวา่ นายต่อโชค เลา้ลือชยั มีคุณสมบติัครบถว้น
ตามพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนฯ และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศท่ี
เก่ียวข้องนอกจากน้ี อีกทั้ งนายต่อโชค เล้าลือชัย มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการของบริษทั และเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ประวติัของนายต่อโชค เลา้ลือชยั ปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมา
ด้วย 4 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมฉบบัน้ี 

อน่ึง บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับคดัเลือกเป็นกรรมการในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 4 ถึง 20 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
รายใดเสนอช่ือบุคคลอ่ืนใดเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัในคร้ังน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณากลัน่กรองอยา่งรอบคอบและ
ระมดัระวงัแลว้ เห็นสมควรให้เสนอ นายต่อโชค เลา้ลือชยั ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั โดยบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือในคร้ังน้ีไดผ้่าน
กระบวนการกลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษทัแลว้วา่มีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั 

หมายเหตุ มติในวาระน้ี ตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

อน่ึง บริษทัไดเ้ผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไวบ้นเวบ็ไซตข์อง
บริษทัท่ี www.siamrajplc.com ดว้ยแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นของบริษทั เขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการ
ประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร แผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม ปรากฏตามส่ิงทีส่่งมา
ด้วย 10   

ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบ
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หน่ึง ส่วนผูถื้อหุ้นต่างชาติท่ีแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8  

นอกจากน้ี เน่ืองจากจากสถานการณ์โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases 2019, 
COVID-19) ยงัคงแพร่ระบาดอยา่งรวดเร็วไปยงัหลาย ๆ ภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก บริษทัจึงสนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้หรือผูถื้อหุ้นท่ี
มีผูใ้กลชิ้ดเดินทางกลบัจากต่างประเทศหรือจงัหวดัท่ีเป็นพ้ืนท่ีควบคุม ในระยะเวลา 14 วนัก่อนวนัประชุม มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ในการน้ี การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัจะปฏิบติัตามค าสั่งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ี 4/2563 เร่ือง แนวปฏิบติัตามขอ้ก าหนดออกตาม
ความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 รวมถึงฉบบัท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม 
อยา่งเคร่งครัด  

เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ย
ตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทั เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัดงัมีรายนามและประวติัปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 9 โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ข. ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั เพ่ือเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อ
หุ้นได ้และส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดท่ีปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 มายงับริษทั 
สยามราช จ ากดั (มหาชน) (ฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์) เลขท่ี 289/9 หมู่ท่ี 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศพัท ์02-7435010 ต่อ 4101 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความ
ร่วมมือโปรดส่งเอกสารใหบ้ริษทั ภายในวนัท่ี 16 เมษายน 2564 

ทั้งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 รวมทั้งขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัมีรายละเอียดปรากฏ
ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี
รายละเอียดตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

เพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษทัจะเปิดใหท่้านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวนัประชุม ณ หอ้ง MR 211-
213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และ
เน่ืองจากบริษทัจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 6 

อน่ึง บริษทัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 
(Record Date) ในวนัท่ี 5 มีนาคม 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
บุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติม 
วาระการประชุมสามญัประจ าปี 2564 รวมทั้ งวนั เวลา สถาน และรูปแบบการจัดประชุมสามญัประจ าปี 2564 ตามความ
เหมาะสม โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบท่ีมีต่อผูถื้อหุน้เป็นส าคญั 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ) 
(รองประธานกรรมการ) 

บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
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ทั้ งน้ี ขอให้ผูถื้อหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลกัฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 รวมทั้งขั้นตอนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ดงัมีรายละเอียดปรากฏ
ตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษทัจะด าเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6 เร่ือง การประชุมผูถื้อหุ้น โดยมี
รายละเอียดตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 4 

เพ่ือให้การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็วและ
เรียบร้อย บริษทัจะเปิดใหท่้านผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวนัประชุม ณ หอ้ง MR 211-
212 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และ
เน่ืองจากบริษทัจะใชร้ะบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียงในการประชุมคร้ังน้ี ดงันั้น จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉันทะ โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนมาแสดงในวนัประชุมพร้อมเอกสารประกอบอ่ืน ๆ ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 5 

อน่ึง บริษทัก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
(Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563  

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้ 

   ขอแสดงความนบัถือ 

    

               (นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ) 
            (รองประธานกรรมการบริษทั) 
         บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

 

วนั เวลาและสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษทั สยามราช จ ากดั 
(มหาชน) (“บริษัท”) เลขท่ี 289/9 หมู่ท่ี 10 ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

เร่ิมการประชุม 

นายบณัฑิต ประทุมตะ ท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุมในการประชุมคร้ังน้ี (“ผู้ด าเนินการประชุม”) 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองด้วย นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ รองประธานกรรมการบริษทั ติดภารกิจ ไม่
สามารถเขา้ร่วมการประชุมในวนัน้ีได ้ดงันั้นเพ่ือให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี 34 ซ่ึงก าหนดว่า ให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุมดงักล่าว จึงขอใหท่้านผูถื้อหุน้เลือก
ประธานในท่ีประชุม ในการน้ี นางจริยา อินสวา่ง ผูถื้อหุน้ของบริษทัเสนอใหท่ี้ประชุมเลือก นายเกียรติ วมิลเฉลา ท าหนา้ท่ี
เป็นประธานในท่ีประชุม ท่ีประชุมไดมี้มติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให ้นายเกียรติ วมิลเฉลา เป็นประธานในท่ีประชุม 

นายเกียรติ วิมลเฉลา ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 (“ประธานฯ”) 
และผูด้  าเนินการประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ  เลขานุการบริษทั และท่ีปรึกษาของบริษทั ท่ีเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี ดงัน้ี 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายพงษนิ์มิต ดุสิตนิตยส์กลุ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน  

2. นายเกียรติ วมิลเฉลา ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการบริหารความเส่ียง และรักษาการผูจ้ ัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจป๊ัม
อุตสาหกรรม 

3. นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

คิดเป็นกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดร้อยละ 42.86% 
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กรรมการทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในขณะนีท้ าให้กรรมการและ
ผู้บริหารบริษัทไม่สามารถเดนิทางมาร่วมประชุมได้ รายนามดงันี ้

1. นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

2. นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

3. นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัซ้ือ กรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางวชัรี อตัถากร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 

ผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืน  

เลขานุการบริษทั  

นางมธุรส โหตรภวานนท ์

ท่ีปรึกษาท่ีเขา้ร่วมประชุม 

ผูส้อบบญัชี 

นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 

นายคม วชิรวราการ  บริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบถึงขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัจ านวนทุนและหุ้นของบริษทั ณ วนั
ปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 กล่าวคือ บริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 338,350,000 บาท แบ่งออกเป็น 
676,700,000 หุน้ โดยมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 338,350,000 บาท เป็นหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายแลว้จ านวน 676,700,000 หุน้ 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท  

ในท่ีประชุมวนัน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยรับมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเป็นจ านวน
รวมทั้งส้ิน 70 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได ้518,215,711 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 76.5798 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของ
บริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ซ่ึงก าหนดใหต้อ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 น้ี บริษัทได้ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึง
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หลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนนและวธีิการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม ตลอดจนกรณีท่ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย นอกจากน้ี 
ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม 
โดยจะตอ้งมีการแจง้ช่ือและนามสกลุของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกคร้ัง และเพื่อให้
การนบัคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งโปร่งใส บริษทัจดัใหมี้พยานในการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็นอิสระ ไดแ้ก่ นายคม วชิรวราการ ท่ี
ปรึกษากฎหมาย จากบริษทั กดุัน่ แอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั เป็นพยานในการนบัคะแนนเสียงการประชุมในคร้ังน้ี   

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และใหผู้ด้  าเนินการประชุมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามท่ีไดร้ะบุในหนงัสือเชิญ
ประชุมตามล าดบั โดยผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ถึงมาตรการในการป้องกนัและวิธีปฏิบติัในการเขา้ร่วมประชุมของผูถื้อ
หุ้น และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงเป็นมาตรการท่ีบริษทัก าหนดข้ึน
เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผูถื้อหุ้นและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านโดยเป็นการจดัประชุมตามแนวทางการจดั
ประชุมของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมควบคุมโรค หลงัจากนั้น ผูด้  าเนินการประชุม ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตามท่ีไดร้ะบุในหนงัสือเชิญประชุมตามล าดบัดงัน้ี 

วาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ประธานฯ เป็นตวัแทนคณะกรรมการบริษทั กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น ท่ีให้การสนบัสนุน และให้ก าลงัใจ
บริษทัมาโดยตลอด และคณะกรรมการสัญญาว่าจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็มความสามารถเพ่ือสร้างผลประโยชน์ตอบแทน
ใหก้บับริษทัและเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

ผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม  

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
ซ่ึงจดัประชุมเม่ือวนั 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 1 (ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือ
หุ้น ประจ ำปี 2562) ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยคณะกรรมการเห็นว่า รายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นดงักล่าว ไดมี้การบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 ซ่ึงจดัประชุมเม่ือ
วนัท่ี 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
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มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 518,215,711 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (70 ราย) 518,215,711 - 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมได้เชิญ นายเกียรติ วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยนายเกียรติ วิมลเฉลา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดส้รุปผล
การด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญักบับริษทั ซ่ึงเกิดข้ึนในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 (รำยงำนประจ ำปี 2562 ของ
บริษัท) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

 หน่วย 2560 2561 2562 

รายไดห้ลกัรวม ลา้นบาท 976.84 1,777.44 1,699.94   

ก าไรสุทธิส าหรับปี ลา้นบาท 36.36 53.23 20.38 

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 18.11 13.68  13.15  

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 3.60 2.96  1.20  

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน บาท 0.0593 0.0787  0.0301  
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งบก าไรขาดทุน 

 2561 2562 เปลีย่นแปลง  
(ร้อยละ) 

รายไดห้ลกัรวม 1,777.44  1,699.94  (4.36%) 

ก าไรขั้นตน้ 243.22 223.50 (8.11%) 

อตัราก าไรขั้นตน้ ร้อยละ 13.68 ร้อยละ 13.15 (0.53%) 

ค่าใชจ่้ายในการขายและ
บริหาร 

(195.01) (188.12) (3.53%) 

ก าไรสุทธิ 53.23 20.38 (61.71%) 

อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 2.96 ร้อยละ 1.20 (1.76%) 

EBITDA 102.57 73.57 (28.27%) 

สัดส่วนรายได้ และโครงสร้างรายได้ปี 2562 

กลุ่มธุรกจิ 
รายได้รวม  

(ล้านบาท) 
ก าไรขั้นต้น  
(ล้านบาท) 

สัดส่วนรายได้ 
(ร้อยละ) 

กลุ่มธุรกิจก่อสร้างสถานีวดัและระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

466  (5) (1.17%) 

กลุ่มธุรกิจพลงังานทางเลือก 758  57 7.51% 

กลุ่มธุรกิจระบบป๊ัมอุตสาหกรรม 241  90 37.35% 

กลุ่มธุรกิจงานสถานีวดัอตัราการไหล
ของของเหลว (บริษัท เทคโทรนิค 
จ ากดั) 

165  50 30.53% 

กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ ในบริษทัยอ่ย  70  32 45.62% 

รวม 1,700  224  13.15% 
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นอกจากน้ี ในส่วนของการต่อตา้นคอร์รัปชั่นนั้น บริษทัได้ให้ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบไดต้ลอดมา ทั้งน้ี ปัจจุบนับริษทัยงัไม่ไดเ้ขา้เป็นส่วนหน่ึงของ
โครงการสร้างแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต แต่บริษทัไดจ้ดัท าระบบควบคุมภายในเพ่ือ
ต่อตา้นการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมกบัช้ีแจง และจดัอบรมให้พนกังานของบริษทัทราบถึงนโยบายการต่อตา้นทุจริตและ
คอร์รัปชัน่ของบริษทัเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี 

หมายเหตุ วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ชิญ นายเกียรติ วมิลเฉลา ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูน้ าเสนองบแสดงฐานะ
ทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดย นาย
เกียรติ วิมลเฉลา ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้
การแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนฯ”) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 39 ก าหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัท างบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและ
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
ส่ิงทีส่่งมาด้วย 2 ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 2561 2562 เปลีย่นแปลง 
(ร้อยละ) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท)    

สินทรัพยห์มุนเวยีน  1,147.96 1,147.30 (0.06%) 

สินทรัพยร์วม 1,993.85 2,239.45 12.32% 

หน้ีสินหมุนเวยีน 552.78 715.17 29.38% 

หน้ีสินรวม 789.15 1,045.96 32.54% 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,175.83 1,146.44 (2.50%) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)    

รายไดจ้ากการขายและบริการ 882.77 738.78 (16.31%) 
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รายไดจ้ากการก่อสร้าง 894.67 961.16 7.43% 

รายไดร้วม 1,777.44 1,699.94 (4.36%) 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 1,745.43 1,682.35 (3.61%) 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 53.23 20.38 (61.71%) 

จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั 
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย  518,215,711 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (70 ราย) 518,215,711 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนฯ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 45 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองของบริษทั ไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัออกดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ี จะมีจ านวนไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ทั้ งน้ี ในปัจจุบันบริษทัมีทุนจดทะเบียนทั้ งส้ิน 338,350,000 บาทและมีทุนส ารองตามกฎหมายก่อน
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 21,954,798.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ซ่ึงยงัไม่
ถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยจากผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 บริษทัมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการทั้งส้ิน 36,421,839.05 บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไร 0.0538 
บาทต่อหุน้ ในการน้ี ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัให้จดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทั้ ง ส้ิน 
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1,821,091.95 บาทคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยภายหลงั
จากการจัดสรรเงินก าไรจ านวนดงักล่าว เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย บริษทัจะมีทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนทั้งส้ิน 
23,775,890.92 บาท ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 7.03  ของทุนจดทะเบียน  

อน่ึง เน่ืองจาก บริษทัมีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2562 ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว เป็นเงินจ านวนทั้ งส้ิน 
34,600,747.10 บาท  และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ินไม่เกิน 20,301,000.00 บาท หรือคิดเป็นอตัราเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 0.03 บาท (3 สตางค)์ ต่อหุน้ ซ่ึงคิดเป็นอตัราร้อยละ 
55.74 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลงัจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวเป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ท่ีระบุวา่ บริษทัจะจ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลงัจาก
หกัภาษีและทุนส ารองตามกฎหมายแลว้   

ทั้งน้ี บริษทัจะจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทั ซ่ึงมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลงวดสุดทา้ย 
(Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 โดยบริษทัก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563 

อน่ึง การเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษทัส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 เปรียบเทียบกบัรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

รายละเอยีด 
การจ่ายเงนิปันผล 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 2562 

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 
ธันวาคม 2561 

1. ก าไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาทต่อหุน้) 1 0.0538 0.0983 

2. หุ้นจดทะเ บียนท่ีช าระแล้วของ
บริษทั (หุน้) 676,700,000 676,700,000 

3. เงินปันผลต่อหุน้ (บาท) 0.03 0.064 

4. เงินปันผลสุทธิ (บาท) 20,301,000 43,308,800 

5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 55.74 65.09 

หมายเหตุ : จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีใช้ในการค านวณก าไรต่อหุ้นปี 2562 และ 2561
 เท่ากบั 676,700,000 หุน้   

ผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกับวาระน้ี 
อยา่งไรก็ดีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 
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มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 518,215,711 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (70 ราย) 518,215,711 - 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนฯ และ
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 17 ก าหนดไวว้า่ ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 
เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 สาม 
กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น อาจไดรั้บเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได ้

ทั้งน้ี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษทั มีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 3 ราย ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการทีจ่ะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรมการในปี 
2561 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้าร่วม
ประชุม

คณะกรรมการชุด
ย่อยในปี 2561 

จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่งกรรมการ

ของบริษัท 

1. นางอุดมพร จิระนภากุลวฒัน์ กรรมการ 7/7 16/16 5 

2. นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา กรรมการ 7/7 15/16 5 

3. นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธุ์ กรรมการ/ กรรมการ
อิสระ/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

7/7 5/5 5 
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เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ผูด้  าเนินการประชุมขอเชิญกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียใน
วาระน้ีออกจากหอ้งประชุม 

ผูด้  าเนินการประชุมช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ) ไดพ้ิจารณากลัน่กรองคุณสมบติัของกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 แล้ว เห็นว่า กรรมการผูท่ี้จะต้องออกจากต าแหน่งทั้ ง 3 ท่าน เป็นผูท่ี้มีความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ตลอดจนมีคุณสมบติัและไม่
มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม) ตลอดจนประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และส าหรับผูท่ี้จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผูท่ี้
มีคุณสมบติัความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทัซ่ึงมีรายละเอียดเท่ากบัขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงมีคุณสมบติัความเป็น
กรรมการอิสระครบถว้นตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยฯ์ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 8 (ค ำนิยำมของกรรมกำรอิสระ) ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่าน
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับคดัเลือกเป็นกรรมการในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 ไดใ้นระหวา่งวนัท่ี 6 ถึง 22 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลอ่ืนใดเขา้รับ
คดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัในคร้ังน้ี 

ดงันั้น จึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการผูท่ี้ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ
ทั้ง 3 ท่านใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงทีส่่งมาด้วย 3 (รำยนำมและ
ประวัติของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ และได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรอีกวำระหน่ึง)  ซ่ึง
ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี อยา่งไร
ก็ดีไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีดงัน้ี 
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มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง 

1. นางอุดมพร จิระนภากลุวฒัน์ เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 518,215,711 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (70 ราย) 518,215,711 - 

2. นางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 518,215,711 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (70 ราย) 518,215,711 - 

3. นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ เป็นกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 518,215,711 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (70 ราย) 518,215,711 - 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7 พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2563 

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษทั ก าหนดวา่ กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน
ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมติั ซ่ึงอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป 
หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษทั 

โดยในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั โดยพิจารณากลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการด าเนินงานของบริษทัและขนาดธุรกิจของบริษทั ภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย โดยเปรียบเทียบอา้งอิงอตัราค่าตอบแทนจากธุรกิจท่ีมีขนาดใกลเ้คียง
กบับริษทัในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนัแลว้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั และกรรมการชุดยอ่ยของบริษทั ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

ค่าเบีย้ประชุม 

(1) กรรมการบริษทั 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

(2) กรรมการตรวจสอบ 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

(3) กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 7,500 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนรายเดือน 

(1) ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน 

(2) ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/คน/เดือน 

(3) กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/เดือน 

ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับกรรมการทีไ่ม่ใช่ผู้บริหาร 

อตัราร้อยละ 0.80 ของก าไรขาดทุนสุทธิ ปี 2562 (ไม่รวมรายการท่ีไม่ไดเ้กิดจากการด าเนินงาน
ตามปกติของธุรกิจ เช่น Share Base Payment เป็นตน้) โดยให้กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารดงักล่าว 
ไดรั้บค่าตอบแทนพิเศษดงักล่าวหารเฉล่ียในจ านวนเท่ากนัทุกคน 

ค่าตอบแทนทีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ 

การตรวจสุขภาพประจ าปี และประกนัสุขภาพ 
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จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระ
น้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี  

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริษทั ประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 518,215,711 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บตัรเสีย 0 0.0000 

รวม (70 ราย) 518,215,711 - 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม 

วาระที ่8 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 

ผูด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนฯ ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัทุกปีนั้น 
ดงันั้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใด
คนหน่ึงดังต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีท่ีมี
รายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีราย
อ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เขา้ท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

1. นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4474 (เป็นผูส้อบ
  บัญชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ 1 ปี ตั้งแต่ปี 
  2562) และ/หรือ 

2. นายวเิชียร ก่ิงมนตรี ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3977 (เป็นผูส้อบ
  บัญชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ 1 ปี ตั้งแต่ปี 
  2562) และ/หรือ  

3. นายชยัศิริ  เรืองฤทธ์ิชยั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4526 (เป็นผูส้อบ
  บัญชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ 1 ปี ตั้งแต่ปี 
  2562) 
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ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีท่ีมีรายนามขา้งตน้ ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แต่งตั้งผูส้อบบญัชีรายอ่ืนของ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เขา้ท าหนา้ท่ีเป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัแทนได ้

ทั้งน้ี การพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 ขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึง
คุณสมบติัและประสบการณ์การท างานของผูส้อบบญัชีแต่ละราย ซ่ึงภายหลงัจากการพิจารณาเห็นวา่บริษทั ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีท่ีมีความเป็นอิสระและมีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี โดยผูส้อบ
บญัชีทั้ง 3 ท่านดงักล่าว ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ยของบริษทั กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อ
หุน้รายใหญ่ หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว รวมทั้งค่าสอบบญัชีท่ีเสนอก็มีความสมเหตุสมผลกบัภาระงาน
ของผูส้อบบญัชี 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณา
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยของบริษทัส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ผูด้  าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า นอกจากน้ี ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ช่ือ ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี (บาท) 

บริษทั 2,470,000.00 

บริษทัยอ่ย 1,580,000.00 

ค่าบริการอ่ืนของบริษทั และบริษทัยอ่ย 164,000.00 

รวมทั้งส้ิน 4,214,000.00 

อน่ึง ค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษทั และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562  มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562  

ค่าสอบบัญชีของบริษัท และ
บริษทัยอ่ย (Audit fee) 

จ านวนไม่เกิน 4,050,000 บาท จ านวน 3,930,000 บาท 

ค่าบริการอ่ืนของบริษทั และ
บริษทัยอ่ย (Non-Audit fee) 

จ านวนไม่เกิน 164,000 บาท จ านวน 154,779 บาท 

รวมทั้งส้ิน จ านวนไม่เกิน 4,214,000 บาท จ านวน 4,084,779 บาท 
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จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามท่ีเก่ียวกบั
วาระน้ี อยา่งไรก็ดี ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นและซกัถามค าถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2563ดงัน้ี 

มีผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 518,215,711 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0000 

งดออกเสียง   0 - 

บตัรเสีย   0 0.0000 

รวม (70 ราย) 518,215,711 - 

หมายเหตุ : มติในวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

ผูด้  าเนินการประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ วาระการประชุมท่ีเสนอพิจารณาตามท่ีบริษทัไดก้ าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ไดพิ้จารณาเสร็จส้ินแลว้ และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น
และซกัถามค าถามท่ีเก่ียวกบัวาระน้ี  

เม่ือปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซักถามค าถามใดๆ เพ่ิมเติม ประธานในท่ีประชุมจึงได้
กล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 14.30 น. 

 
____________________________ 

(นายเกียรติ วมิลเฉลา) 
ประธานในท่ีประชุม 

 
 

____________________________ 
(นางมธุรส โหตรภวานนท)์ 

เลขานุการบริษทั 
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ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 2562 2563 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ล้านบาท)   

สินทรัพยห์มุนเวยีน  1,147.30 888.95 

สินทรัพยร์วม 2,239.45 2,426.59 

หน้ีสินหมุนเวยีน 715.17 679.62 

หน้ีสินรวม 1,045.96 1,382.90 

รวมส่วนของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 1,146.44 994.61 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)   

รายไดจ้ากการขายและบริการ 738.78 741.62 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง 961.16 985.95 

รายไดร้วม 1,699.94 1,727.57 

ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน 1,682.35 1,866.99 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่ 20.38 (129.68) 
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รายนามและประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ – นามสกลุ : นายเกียรติ วมิลเฉลา 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ
แต่งตั้ง 

: กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : • กรรมการ 
• ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
• ประธานกรรมการบริหาร 
• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ : 61 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาตรี คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 58/2005 
 หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 32/2005 
 หลกัสูตร Family Business Governance (FBG) รุ่นท่ี 5/2016 
 หลกัสูตร Directing in the Year of the Rooster : Hot issues and outlook for 

2017 

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 31.95 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 6 ปี 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 30 มกราคม 2558 (มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ) 

จ านวนบริษัททีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

:  บริษทัจดทะเบียน –ไม่มี 
 บริษทัทัว่ไป  10 บริษทั 

ประสบการณ์การท างาน :  กรรมการ บริษทั สยามราชธานี จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั สยามราชธานี ออโตเมชนั จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั วมิลเฉลา จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั เค เวนเชอร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั กฤตน์ เวนทูร่า จ ากดั 
 ประธานกรรมการ/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ กรรมการผูจ้ดัการ/ ประธาน

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 
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กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สยามราชธานี คอร์ปอเรชนั จ ากดั 
 กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ ประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลด้ิง จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลด้ิง จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั โซลเทคโซลูชัน่ส์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั ซี.ทู.ซี.โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั บียพีูเอส จ ากดั 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

: สามีนางวชัราภรณ์ วมิลเฉลา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีน
อ่ืน 

: ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

:  กรรมการ บริษทั สยามราชธานี ออโตเมชนั จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั วมิลเฉลา จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั เค เวนเชอร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั กฤตน์ เวนทูร่า จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั ทีเคเอส เวนเชอร์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลด้ิง จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลด้ิง จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั โซลเทคโซลูชัน่ส์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั ซี.ทู.ซี.โซลูชัน่ส์ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั บียพีูเอส จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้มคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

: ไม่มี 
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การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 9/9 คร้ัง 

การประชุมกรรมการบริหาร 11/12 คร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 คร้ัง 
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รายนามและประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
 

ช่ือ นามสกลุ : นางวชัรี อตัถากร 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ
แต่งตั้ง 

: กรรมการ 

ต าแหน่งปัจจุบนั : • กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเส่ียง 

อายุ : 62 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาโท คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 113/2014 
 หลกัสูตร Company Secretary Program – CSP รุ่นท่ี 59/2014 
 หลกัสูตร Company Reporting Program – CRP รุ่นท่ี 13/2015 
 หลกัสูตร Effective Minute Taking – EMT รุ่นท่ี 33/2015 
 หลกัสูตร ACPG รุ่น 29/2016 
 หลกัสูตร การประเมินความเส่ียง 
 หลกัสูตร ความรับผิดชอบทางอาญาของกรรมการและผูแ้ทนนิติบุคคล 
 หลกัสูตร บทบาทของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในการลดความเส่ียง

องคก์รดา้นไซเบอร์ ความทา้ทายและทางออก 
 หลกัสูตร Open House # 2/2017 for company secretary 
 หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (PCL) 11/2018 
 หลกัสูตร การบริหารจดัการธุรกิจเพ่ือสร้างคุณค่าท่ีย ัง่ยนืตามแนว CG Code 

Work Shop 2560 
 หลกัสูตร P01 พ้ืนฐานดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจ 
 หลกัสูตร S01-S03 ชุดหลกัสูตรกลยทุธ์ดา้นความยัง่ยนืของธุรกิจ 
 หลกัสูตร S04 การวเิคราะห์ความเส่ียงและประเด็นส าคญัดา้นความยัง่ยนื 
 หลกัสูตร S05 การประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความยัง่ยนื 
 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 6 ปี 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3  หนา้ 5 / 7

วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 30 มกราคม 2558 (มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ก่อนการแปรสภาพ) 

จ านวนบริษัททีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

:  บริษทัจดทะเบียน –ไม่มี 
 บริษทัทัว่ไป  4 บริษทั 

ประสบการณ์การท างาน :  กรรมการ บริษทั จีเอส ซพัพลาย จ ากดั 
 กรรมการ/ ผูจ้ดัการทัว่ไป/ เลขานุการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สยามราชธานี คอร์ปอเรชนั จ ากดั 
 กรรมการ/ ผูจ้ดัการทัว่ไป/ เลขานุการบริษทั/ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั เทคโทรนิค จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลด้ิง จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลด้ิง จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั กิตประภา การ์เมน้ท ์จ ากดั 
 

ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
หรือบริษัทย่อย 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อ่ืน 

: ไม่มี 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

:  กรรมการ บริษทั จีเอส ซพัพลาย จ ากดั 

 กรรมการ บริษทั เทคโทรนิค จ ากดั 

 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลด้ิง จ ากดั 

 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลด้ิง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้มคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 9/9 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 คร้ัง 
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รายนามและประวตัิของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
ช่ือ – นามสกลุ : นายพงษนิ์มิต ดุสิตนิตยส์กลุ 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ 

ต าแหน่งปัจจุบัน :  กรรมการ 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
อายุ : 62 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาโท คณะการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ :  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 35/2005 
 หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 62/2005 
 หลกัสูตร บทบาทของคณะกรรมการบริษทัจดทะเบียนในการลด

ความเส่ียงองคก์รดา้นไซเบอร์ ความทา้ทายและทางออก 
 หลกัสูตร Nomination Committee Best Practice Guideline 
 หลกัสูตร Advance audit committee program 34/2019 

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 6 ปี  

วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : 30 มกราคม 2558 (มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2558 ก่อนการแปร
สภาพ) 

จ านวนบริษัททีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ :  บริษทัจดทะเบียน – ไม่มี 
 บริษทัทัว่ไป  2 บริษทั  

ประสบการณ์การท างาน :  กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน บริษทั สยามราชธานี คอร์ปอเรชนั จ ากดั  

 กรรมการ บริษทั นามาสเต โยคะ จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั พี เอน็ ที แมเนจเมน้ท ์แอนด ์คอนซลัแทนด ์

จ ากดั 
 กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา
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และก าหนดค่าตอบแทน บริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
 กรรมการ บริษทั ระยองสินทรัพยพ์ฒันา จ ากดั  
 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลด้ิง จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลด้ิง จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั สยามราชธานี จ ากดั 
 กรรมการ บริษทั สยามราชธานี จ ากดั (มหาชน) 

 
ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

:  กรรมการ บริษทั เอสอาร์ เพาเวอร์ โฮลด้ิง 
 กรรมการ บริษทั เอสอาร์ คอมเมอร์เชียล โฮลด้ิง จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน
กจิการอ่ืนทีอ่าจท าให้มคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : การประชุมคณะกรรมการ 9/9 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 คร้ัง 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  1/1  คร้ัง 

เป็น/ไม่เป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการ
บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือทีป่รึกษาที่
ได้รับเงนิเดือนประจ าของบริษัทหรือบริษัท
ย่อย 

: ไม่เป็น 

เป็น/ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพของบริษัท
หรือบริษัทย่อย 

: ไม่เป็น 

ม/ีไม่มคีวามสัมพนัธ์ทางธุรกจิทีม่นีัยส าคญั
อนัอาจมผีลท าให้ไม่สามารถท าหน้าทีไ่ด้
อย่างเป็นอสิระ 

: ไม่มี 
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ประวตัขิองผู้ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
 

ช่ือ – นามสกลุ : นายต่อโชค เลา้ลือชยั 

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ
แต่งตั้ง 

: กรรมการ 

อายุ : 51 ปี 

สัญชาต ิ : ไทย 

การศึกษา : ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

ปริญญาโท คณะการจดัการภาครัฐและเอกชน มหาวทิยาลยันิดา้ 

ปริญญาตรี คณะวศิวกรรมเคร่ืองกล มหาวทิยาจอมพระเกลา้พระนครเหนือ 

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ : หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 143/2017 

การถือหุ้นในบริษัท : ร้อยละ 7.00 (ตนเอง) 

ร้อยละ 0.03 (ภรรยา) 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : ไม่เคย 

วนัทีด่ ารงต าแหน่งกรรมการ : ไม่เคย 

จ านวนบริษัททีด่ ารงต าแหน่ง
กรรมการ 

:  บริษทัจดทะเบียน –ไม่มี 
 บริษทัทัว่ไป  1 บริษทั 

ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ.2560 – ปัจจุบนั 

พ.ศ. 2550 – ปัจจุบนั 

พ.ศ. 2549 – 2559 

 

:  

กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเส่ียง บริษทัสยามราช จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการ บริษทั เทคโทรนิค จ ากดั 

กรรมการ บริษทั เอน็เวอร์เทค จ ากดั  
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ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารหรือผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย 

: ไม่มี 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อ่ืน 

: ไม่มี 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีไ่ม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน 

:  กรรมการ บริษทั เทคโทรนิค จ ากดั 

 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกจิการอ่ืนทีอ่าจท า
ให้มคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

: ไม่มี 

การเข้าประชุมในปีทีผ่่านมา : การประชุมกรรมการบริหาร 12/12 คร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง 4/4 คร้ัง 
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ข้อบังคับ 
ของ 

บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
หมวดที่ 6  

การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ขอ้ 31.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัท่ีส้ินสุด
ของรอบปีบญัชีของบริษทั  

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญัโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น
ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆรวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วนันบั
แต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 33 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ
ชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
 

ขอ้ 32.  ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น  ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ 
วาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ือง
ท่ีจะเสนอเพื่อทราบ  เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ือง
ดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ใหล้งโฆษณาค า
บอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนัประชุมไม่น้อยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกวา่สาม 
(3) วนั  

ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมจะอยูใ่นจงัหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั หรือจงัหวดัใกลเ้คียง  
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ขอ้ 33.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบหา้ (25) 
คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม  

ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อ
หุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้อง
ขอ ใหน้ดัประชุมใหม่ และในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม 
ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  

ขอ้ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี
แต่ไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็น
ประธานในท่ีประชุมดงักล่าว  

ขอ้ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือวา่หุน้หน่ึง (1) มีเสียงหน่ึง (1) และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้ง
กรรมการและมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
(1)  ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน

เสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง (1) เป็นเสียงช้ีขาด  
(2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ก)  การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  
(ข)  การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั  
(ค)  การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบั
บุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั  

(ง)  การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั  
(จ)  การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  
(ฉ) การเลิกบริษทั  
(ช)  การออกหุน้กูข้องบริษทั  
(ซ)  การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน  

 
ขอ้ 36.  กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี  

(1)  รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  
(2)  พิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน  
(3)  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล  
(4)  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 
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(5)  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
(6)  พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ  
(7)  กิจการอ่ืนๆ 
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ค ำช้ีแจงวธีิกำรลงทะเบียน กำรมอบฉันทะ เอกสำรและหลักฐำน 
ทีผู่้เข้ำร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงในกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 
กำรลงทะเบียน 

บริษทัจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้และผูม้อบฉันทะลงทะเบียนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมไดต้ั้งแต่เวลา 11.00 น. ของวนัพฤหสับดี
ท่ี 22 เมษายน 2564 ณ ห้อง MR211-212 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1  
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม ตาม ส่ิงทีส่่งมำด้วย 10 
 
กำรมอบฉันทะ 
 กรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง ผูถื้อหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กบับุคคลอ่ืนเขา้ประชุม
และออกเสียงแทนตนได ้โดยบริษทัไดจ้ดัให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง
พาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมน้ี 
ตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 8 นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ ง 3 แบบได้ท่ีเว็บไซต์ของบริษัท 
http://www.siamrajplc.com โดยหนงัสือมอบฉนัทะแต่ละแบบ มีลกัษณะดงัน้ี 

 แบบ ก. แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. แบบท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. แบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 
วธีิการมอบฉนัทะสามารถด าเนินการได ้ดงัน้ี 
1. ผูถื้อหุน้ทัว่ไป ให้เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษทั 

แนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ  
2. ผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น ให้

เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่

สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ใหผู้รั้บมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงค ์หรือมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัดงั

มีรายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมำด้วย 9 หากผูถื้อหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษทัแลว้ บริษทัขอ
แนะน าใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนงัสือมอบฉนัทะพร้อม
เอกสารประกอบการมอบฉันทะมายงับริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ เลขท่ี 289/9 หมู่ท่ี 10 
ถนนรถรางสายเก่า ต าบลส าโรง อ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 10130 เบอร์โทรศพัท ์02-7435010 ต่อ 4101 
และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษทั ภายในวนัท่ี 12 เมษายน 
2564 
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5. กรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉันทะให้ถูกตอ้งและชดัเจน และให้ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะลงลายมือ ช่ือใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว 

6. ให้ผูรั้บมอบฉันทะแสดง หนงัสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามท่ีระบุไวใ้นส่วนของ เอกสำรที่
ต้องน ำมำแสดงในวนัประชุม ณ โตะ๊ลงทะเบียนส าหรับผูรั้บมอบฉนัทะในวนัประชุม 

 
เอกสำรทีต้่องน ำมำแสดงในวนัประชุม 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำ 
1. กรณีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  :  

ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุและหากมีการเปล่ียนช่ือ – นามสกลุ ใหย้ืน่หลกัฐานประกอบดว้ย 
 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  :  
ใหแ้สดง 

1) หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะ และ
ติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูม้อบฉนัทะ ซ่ึงผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

3) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนติบุิคคล 
1. กรณีผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง  : 

ใหแ้สดง 
1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล ซ่ึงได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

2) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉนัทะ  : 
ใหแ้สดง 

1) หนังสือมอบฉันทะซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบ
ฉนัทะ และติดอากรแสตมป์ครบถว้นแลว้ 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล และผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงไดล้งลายมือ
ช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
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3) บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบัตรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

4) ส าเนาหนงัสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชยท่ี์รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูมี้อ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคล และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

 
3. กรณีการมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น

ผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ไดแ้ต่งตั้งผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ใหแ้สดงเอกสารดงัน้ี 
3.1 เอกสารหลกัฐานจากคสัโตเดียน (Custodian) 

1) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือของผูมี้อ านาจกระท า
การแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะ และผูรั้บมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์
ครบถว้นแลว้ 

2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน ไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งซ่ึง

รับรองไวไ้ม่เกิน 6 เดือนโดยผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน  (Custodian) และมีขอ้ความแสดง
ให้เห็นวา่ผูมี้อ  านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) ซ่ึงลงนามในฐานะผูม้อบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนคสัโตเดียน (Custodian) 

4) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอายุ ของผูมี้อ านาจกระท าการแทนของคสัโตเดียน (Custodian) และลง
ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
 

3.2 เอกสารหลกัฐานจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศ 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนังสือมอบ

ฉนัทะแทน 
2) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุน้ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล  

ซ่ึงรับรองไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และมีขอ้ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

3) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณี
เป็นชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูแ้ทนนิติบุคคล และลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

 
 

3.3 เอกสารหลกัฐานจากผูรั้บมอบฉนัทะ 
ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็น
ชาวต่างประเทศ) ท่ียงัไม่หมดอาย ุของผูรั้บมอบฉนัทะ 

 
 
 



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 7 

หนา้ 1 / 1 

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
บริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน)  

วนัพฤหัสบดี ที ่22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุ้น บมจ. สยามราช 

มาดว้ยตนเอง ผูไ้ดรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนมาดว้ยตนเอง 
(เร่ิม 11.00 น.) 

ตรวจเอกสารผูรั้บมอบฉนัทะ 

โตะ๊ลงทะเบียนผูรั้บมอบฉนัทะ 
(เร่ิม 11.00 น.) 

แสดงบตัรประจ าตวัพร้อมแบบฟอร์ม 
การลงทะเบียน 

แสดงหนงัสือมอบฉนัทะพร้อมบตัรประจ าตวัผูม้อบและ
ผูรั้บมอบฉนัทะ พร้อมทั้งแบบฟอร์มการลงทะเบียน 

ลงนามในใบลงทะเบียน 

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผูต้อ้งการคดัคา้นหรืองดออกเสียงใน 
วาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน 

(ส าหรับผูค้ดัคา้นหรืองดออกเสียง) 

เจา้หนา้ท่ีเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูค้ดัคา้นหรือ
งดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

บริษัทจัดให้มี Inspector ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา
ทางกฎหมายภายนอกเพื่อท าหน้าท่ีดูแล
และตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการ
ประชุมผู ้ถือหุ้น  เพื่ อให้การประชุมฯ 
เป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับ
บริษทั 

บริษทัลงทะเบียนการประชุม     
ผูถื้อหุ้นดว้ยระบบBarcode 

รับบตัรลงคะแนน 

เขา้ห้องประชุม 

กรุณาส่งบตัรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อ
เจา้หนา้ท่ีบริษทัเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 

ประธานเปิดประชุม 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. 
Proxy Form A. 

(แบบทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบทีง่่ายและไม่ซับซ้อน) 
(General and Simple Form) 

 
 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง            อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 
 
 (2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง  อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name  age           years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                         อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

 2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั คือ 
Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company 
 นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ Mr.Roj Burusratanabhand 
 นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข Mr.Bunprasit Tangchaisuk 
 (รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามญั 
ผู้ถื อ หุ้น  ประจ า ปี  2564) (Details of the Independent Director of the Company are specified in 
Enclosure 9 of the Invitation of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders) 

 
  

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 

(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give the 
details of proxy (proxies). 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
Enclosure 8 

 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these members of the 
Independent Director. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent 
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 
น. ณ ห้อง MR 211-213 ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 
p.m. at Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No.88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, 
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our vo ting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cann ot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent 
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ในวนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 
น. ณ ห้อง MR 211-213 ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไป
ในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 
p.m. at Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No.88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, 
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our vo ting intentions as 
specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

หมายเหตุ/Remarks 
ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cann ot split his/her 
votes to different proxies to vote separately. 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ทีจ่ะมอบฉันทะทีล่ะเอยีดชัดเจนและตำยตวั) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality              residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยำมรำช จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”) 
 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 

Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to     votes 

 
(3) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                    Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             
หรือ/Or 
ช่ือ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                          Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

  2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั คือ 
Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company 

 นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ Mr.Roj Burusratanabhand 
 นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข Mr.Bunprasit Tangchaisuk 

 (รายละเอียดกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564) (Details of the Independent Director of the Company are specified 
in Enclosure 9 of the Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 8 
Enclosure 8 

 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these members of the 
Independent Director. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ี
ไม่สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the 
Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษำยน 2564 เวลำ 
13.30 ณ ห้อง MR 211-213 ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบำงนำ -ตรำด กม . 1 เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร หรือท่ีจะพึง
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 p.m. at 
Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or 
such other date, time and place as the meeting may be held.  

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
 (ก) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 (ข) ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 
วำระที่ 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairman for acknowledgement 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 2 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 3 พจิำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ประจ ำปี 2563 
Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s business operation for the year 2020 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิและบัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุด วนัที่ 
31 ธันวำคม 2563 

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statementof the Company for the fiscal year 
ending  December 31, 2020 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 5 พจิำรณำอนุมัติกำรงดจัดสรรก ำไรส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพจิำรณำอนุมัติกำรงดจ่ำยเงนิปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัส ำหรับรอบ
ระยะเวลำบัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

Agenda item no. 5 To consider and approve the non-allocation of the profits as legal reserve from the Company’s business operation for the fiscal 
year ending on December 31, 2020 and the omission of dividend payment from the Company’s business operation for the 
fiscal year ending  December 31, 2020. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัติกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the election of the Directors in replacement of the directors who retire from their terms by 

rotation  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก.  เลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

ข.  เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายเกียรติ วิมลเฉลา 
 Director’s name Mr. Kiat Vimolchalao 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

2.  ช่ือกรรมการ นางวชัรี อตัถากร 
 Director’s name Mrs. Wacharee Atthakorn 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

3.  ช่ือกรรมการ นายพงษนิ์มิต ดุสิตนิตยส์กุล 
 Director’s name Mr. Pongnimit Dusitnitsakul 
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve  Disapprove  Abstain 

 
วำระที่ 7 พจิำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยของบริษทั ประจ ำปี 2564 
Agenda item no. 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee of the 

Company for the year 2021 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 8 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2564 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2021 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 9 พจิำรณำอนุมัติกำรแต่งต้ังกรรมกำรใหม่ของบริษทั 
Agenda item no. 9 To consider and approve the appointment a new  director of the Company 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วำระที่ 10 พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 10 Other matters (if any) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะน้ีให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้ง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and 
is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.  

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เทจ็จริงประการใด ให้ผูรั้บมอบ
ฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

 In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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 amend ment 
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. 

กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือน
วา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions  
as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.  
 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
หมำยเหตุ/Remarks 
1.  ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้น

ให้ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split 
his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Prox y Form 
B. provided. 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยำมรำช จ ำกดั (มหำชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Siamraj Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 วนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 p.m. at Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade 
and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วำระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 
Proxy Form C. 

(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่ถือหุ้นทีป่รากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น) 

 (For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in 
Thailand to be a share depository and keeper) 

 
 

 
 
เลขทะเบียนผูถื้อหุ้น                                                         เขียนท่ี                                  
Shareholder registration number Written at               
 วนัท่ี เดือน    พ.ศ.   
 Date            Month                 Year 
 
(1) ขา้พเจา้    สญัชาติ                  อยูเ่ลขท่ี                           ซอย    
 I/We     nationality               residing/located at no.                         Soi 
 ถนน   ต าบล/แขวง           อ าเภอ/เขต                   จงัหวดั       
 Road  Tambol/Kwaeng           Amphur/Khet                   Province 
 รหสัไปรษณีย ์    
 Postal Code 

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กบั      
As the custodian of  

 ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) 
 Being a shareholder of Siamraj Public Company Limited (“Company”) 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง ดงัน้ี 
Holding the total number of                                     shares    and have the rights to vote equal to                      votes as follows 
  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 

 ordinary share               shares   and have the rights to vote equal to      votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares   and have the rights to vote equal to                           votes 

  
(2) ขอมอบฉนัทะให้ (กรุณาเลือกขอ้ใดขอ้หน่ึง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 
 

 1. ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี            
Name                                              age            years residing/located at no. 
ถนน                                     ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์      
Province                              Postal Code                             

 หรือ/Or 
ช่ือ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ่า้นเลขท่ี       
Name age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                        อ าเภอ                     
Road                                   Tambol/Kwaeng                         Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย ์         
Province                              Postal Code                                   

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

2. มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษทั คือ 
Appoint any one of following members of the Independent Director of the Company 

 นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ์ุ Mr.Roj Burusratanabhand 
 นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข Mr.Bunprasit Tangchaisuk 

 (รายละเ อียดกรรมการอิสระปรากฏตาม ส่ิง ท่ี ส่งมาด้วย  9 ของหนังสือเ ชิญประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2564) (Details of the Independent Director of the Company are specified in 
Enclosure 9 of the Invitation to the 2021 Annual General Meeting of Shareholders) 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  8 
Enclosure 8 

 

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง 
If you make proxy by choosing No. 2, 
please mark  at  2. and choose 
one of these members of the 
Independent Director. 
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ทั้งน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรั้บมอบฉันทะคนใดคนหน่ึง ไม่สามารถเขา้ประชุมได ้ให้กรรมการท่ีเหลือเป็นผูรั้บมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระท่ีไม่
สามารถเขา้ประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of the Independent 
Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the meeting. 

เป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื่อเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 วนัที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้อง MR 211-213 ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปใน
วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 p.m. at 
Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such 
other date, time and place as the meeting may be held.  

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows: 
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold 
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 
 Grant certain of my/our proxy as follows:  
  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairman for acknowledgement 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 3 พจิารณารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s business operation for the year 2020  

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statement of the Company for the fiscal year ending  
December 31, 2020 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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  หุ้นสามญั                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        ordinary share               shares     and have the rights to vote equal to                    votes  
  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น          และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้    เสียง 
        preference share shares     and have the rights to vote equal to                                     votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เสียง 
 Total voting right Votes 

 
(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 
วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
Agenda item no. 1 Matters to be informed by the Chairman for acknowledgement 

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 3 พจิารณารายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2563 
Agenda item no. 3 To consider and acknowledge the Company’s business operation for the year 2020  

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระน้ี / No casting of votes in this agenda) 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุด วนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 

Agenda item no. 4 To consider and approve the statement of financial position and profit and loss statement of the Company for the fiscal year ending  
December 31, 2020 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda item no. 5 To consider and approve the non-allocation of the profits as legal reserve from the Company’s business operation for the fiscal 
year ending December 31, 2020 and the omission of dividend payment from the Company’s business operation for the fiscal year 
ending  December 31, 2020. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the election of the Directors in replacement of the directors who retire from their terms by rotation  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายเกียรติ วิมลเฉลา 
 Director’s name Mr. Kiat Vimolchalao 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

2.  ช่ือกรรมการ นางวชัรี อตัถากร 
 Director’s name Mrs. Wacharee Atthakorn 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

3.  ช่ือกรรมการ นายพงษนิ์มิต ดุสิตนิตยส์กุล 
 Director’s name Mr. Pongnimit Dusitnitsakul 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee of the Company for 

the year 2021 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2021 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 
 
 
  
   

 
3 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

Agenda item no. 5 To consider and approve the non-allocation of the profits as legal reserve from the Company’s business operation for the fiscal 
year ending December 31, 2020 and the omission of dividend payment from the Company’s business operation for the fiscal year 
ending  December 31, 2020. 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
Agenda item no. 6 To consider and approve the election of the Directors in replacement of the directors who retire from their terms by rotation  

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
A. Election of entire nominated directors 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
B. Election of each nominated directors 
1.  ช่ือกรรมการ นายเกียรติ วิมลเฉลา 
 Director’s name Mr. Kiat Vimolchalao 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

2.  ช่ือกรรมการ นางวชัรี อตัถากร 
 Director’s name Mrs. Wacharee Atthakorn 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

3.  ช่ือกรรมการ นายพงษนิ์มิต ดุสิตนิตยส์กุล 
 Director’s name Mr. Pongnimit Dusitnitsakul 
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes  Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 7 To consider and approve the determination of the remuneration of the Board of Directors and Sub-committee of the Company for 

the year 2021 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
Agenda item no. 8 To consider and approve the appointment of auditors and determination of the auditor fee for the year 2021 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษทั 
Agenda item no. 9 To consider and approve the appointment a new director of the Company 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 10 Other matters (if any) 

 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

(5)  การลงคะแนนเสียงของผูรั้บมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะน้ีให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกตอ้งและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุ้น 
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on 
my/our behalf as the Company’s shareholders. 
 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือ
ลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have 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. 

 
กิจการใดท่ีผูรั้บมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แต่กรณีท่ีผูรั้บมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนวา่
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified 
herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

                                                       
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผูม้อบฉนัทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ Signed …………………………………………...ผูรั้บมอบฉนัทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
หมายเหตุ/Remarks 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. น้ี ใช้เฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to 
be a share depository and keeper. 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
The documents needed to be attached to this Proxy form are: 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf 
(2) หนงัสือยนืยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 

 Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business 
3. ผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉันทะให้ผูรั้บมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้

ผูรั้บมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes 
to different proxies to vote separately. 
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4. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
แบบ ค. ตามแนบ 
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided. 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Attachment to Proxy Form C. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
A proxy is granted by a shareholder of Siamraj Public Company Limited  

 
ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 วนัท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 
88 ถนนบางนา-ตราด กม. 1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2021 at 1.30 p.m. at Room MR 211-213, 2nd Floor, Bangkok International Trade and 
Exhibition Centre, No. 88 Bangna Trad Road Km. 1, Bangna District, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 

----------------------------------------------------------------------- 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 

 วาระที่   เร่ือง   
Agenda item no. Re : 
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดทุ้กประการตามท่ีเห็นสมควร 

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  
 ให้ผูรั้บมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงัน้ี 

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นดว้ย  เสียง  ไม่เห็นดว้ย  เสียง  งดออกเสียง เสียง 
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes 
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หนา้ 1 / 3 
 

รายช่ือและรายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการอสิระ 
ทีไ่ด้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

 

 
 

 ช่ือ : นายโรจน์ บุรุษรัตนพนัธ ์
 ต าแหน่ง    : รองประธานกรรมการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 

 อายุ : 64 ปี 
 ทีอ่ยู่ : 287/94 ถ.จรัญสนิทวงศ ์เขตบางกอกนอ้ย 

กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระ 

 
 
 

 ช่ือ : นายบุญประสิทธ์ิ ตั้งชยัสุข 
 ต าแหน่ง    : กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 

 อายุ : 58 ปี 
 ทีอ่ยู่ : 1564 ซ.สุขมุวทิ 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มีส่วนไดเ้สียพิเศษในทุกวาระ 
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หนา้ 2 / 3 
 

นิยามกรรมการอสิระ 

(นิยามกรรมการอิสระของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 
 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้ งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษทัย่อย บริษัทร่วม  
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ ทั้งน้ี ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือนประจ า หรือผูมี้
อ านาจควบคุมของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล าดับเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนัท่ีไดรั้บการ
แต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซ่ึงเคยเป็นขา้ราชการ หรือ
ท่ีปรึกษาของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่
สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม  ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือ 
ผูมี้อ านาจควบคุมของบริษทัฯ ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัฯ บริษทั
ใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

 อน่ึง “ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจ” ใหเ้ป็นไปตามค านิยามท่ีก าหนดในขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ สงักดัอยู ่เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นกรรมการอิสระ 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการ
เงินซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้
อ  านาจควบคุมของบริษทัฯ และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวชิาชีพนั้น
ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 2 ปี นับแต่วนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
อิสระ 
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7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทัฯ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็น
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุน้ส่วนท่ีมีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บเงินเดือน
ประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษทัฯ หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทัฯ 
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สถานท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ของบริษทั สยามราช จ ากดั (มหาชน) 
วนัพฤหสับดี ท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.(ลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) 

หอ้ง MR 211-213 ชั้น 2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค 
เลขท่ี 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 

 

 

 

ข้อแนะน ำกำรเดนิทำง 
โดยรถไฟฟ้ำ BTS  :   สายสุขมุวทิ ลงสถานีบางนา เขา้ประตูทางเขา้หมายเลข 3 
โดยรถยนต์ส่วนบุคคล/แท็กซ่ี  : 
  (1) กรณีใชท้างด่วน   : ใหล้งทางด่วน บางนา-ตราด  ชิดซา้ยเขา้ทางคู่ขนานข้ึนสะพานกลบัรถไบเทค  แลว้เขา้ประตูทางเขา้ 
                                       หมายเลข 1 หรือ  2 
   (2)  กรณีใชท้างด่วน   : ใหล้งทางด่วนสมุทรปราการ-ส าโรง (สุขมุวทิ) แลว้ชิดซา้ยเขา้ประตูทางเขา้หมายเลข  3 
   (3) กรณีใชเ้ส้นทางถนนสุขมุวทิ (ขาออก) : เม่ือถึงส่ีแยกบางนา ใหว้ิง่ตรงไป แลว้ชิดซา้ยเขา้ประตูทางเขา้หมายเลข 3  

 

แนวทำงปฏิบัตตินส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมกรณกีำรแพร่ระบำดของไวรัส โคโรน่ำ สำยพนัธ์ใหม่ 2019 

 ตามท่ีมีการแพร่ระบาดล่าสุดของไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ดังกล่าว     
เน่ืองจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นการรวบรวมคนจ านวนมาก ซ่ึงเป็นหน่ึงในปัจจยัเส่ียงของการแพร่กระจายของไวรัส บริษทัจึงขอแจง้ให้ทราบถึง
แนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น เพ่ิงเดินทางไป-กลบั จากประเทศกลุ่มเส่ียง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือสัมผสักบับุคคลท่ี
เป็นกลุ่มเส่ียง หรือมีอาการทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผูอ่ื้น หรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม โดยส่งมาท่ีส านัก
เลขานุการบริษทัตามท่ีอยูข่องบริษทั ตามหนงัสือเชิญประชุม วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ หนา้ 12  

2. บริษทัจะจดัตั้งจุดคดักรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณดา้นหนา้ห้องประชุม กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียงตอ้งขอสงวนสิทธ์ิในการเขา้ร่วม
ประชุมโดยท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมแทนได ้

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 
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การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษทัศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือใหบ้ริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ส่งเอกสารการประชุมผูถื้อหุน้และรายงานประจ าปี
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

 ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดขอ้มูลผา่น QR Code (ตามท่ีปรากฏในส่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 2) ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ท่ี QR Code 
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ข้ึนมาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนั้น เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 

หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จาก 
แอปพลิเคชนั (Application) อ่ืนๆ เช่น QR CODE READER และ Line เป็นตน้ 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER หรือ Line 
 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 
เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) เลือก QR Code สแกน QR Code 
 

2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้มูลประกอบการประชุม 
 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

ส าหรับระบบ Android 




