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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
เรือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิงทีส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2562 
 2. รายงานประจําปี 2562 
 3. ประวตัิของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้ารับการเลือกตั งเป็นกรรมการแทนกรรมการที

ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
 4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. เอกสารทีต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. แบบการลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์กําหนด 
 7. แผนทีสถานทีประชมุ อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

 
เมือวันอังคารที 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 

(บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ณ ห้อง Hall 1 ชั น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขที 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร ในวนัจนัทร์ที 
23 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. เพือพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี  
 
วาระที 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที  1/2562 เมือวันพฤหัสบดีที 12 

ธันวาคม 2562  
ความเป็นมา การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2562 จดัขึ นเมือวนัพฤหสับดีที 12 ธันวาคม 2562 
ซึงบริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั งที 1/2562 ทีจดัขึ นเมือวนัพฤหสับดีที 12 ธนัวาคม 2562 
ซึงคณะกรรมการเห็นวา่ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้อง 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที 2: รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2562 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาในรอบปี 2562 ซึงปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจําปี 2562 รายละเอียดตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2562 ซึงสรุปผล 
การดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 รับทราบ 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิเนืองจากเป็นวาระเพือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

 

- ร่าง - 



 

 - 2 -  

วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดท ำ 
งบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีก่อน
เสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ  
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี  2563 
พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำม
รับรองจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทใน
ปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

สินทรัพย์รวม 7,641.29 ล้ำนบำท 
 หนีส้ินรวม 697.21 ล้ำนบำท 
 รำยได้จำกกำรขำย 6,480.64 ล้ำนบำท 
 ก ำไรส ำหรับปี 508.77 ล้ำนบำท 

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน 1.42 บำท/หุ้น 
โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 2562 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 และการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 4.00 บาท 
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตำมผลก ำไรของบริษัท ตำม
ควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินในกำรลงทุน และตำมภำระหนีส้ินของบริษัท และตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 49  ซึ่งก ำหนดให้บริษัทต้องจัดสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วย
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ทัง้นีบ้ริษัทมีก ำไรส ำหรับปี 2562 จ ำนวน 508.77 ล้ำนบำท 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี  2563 
พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2562 จ ำนวน 25.50 ล้ำนบำท เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
และจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2562 และก ำไรสะสม ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
ในอตัรำหุ้นละ 4.00 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 1,433.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 281.66 ของ
ก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  
เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2562 กบัปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 508.77 299.83 435.72 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 358.25 358.25 358.25 
3. เงินปันผล (บำท/หุ้น) 4.00 0.60 0.75 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ประมำณ (ล้ำนบำท) 1,433.01 214.95 268.69 
5. สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (ร้อยละ) 281.66 71.69 61.67 
6. ทนุส ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) 25.50 15.00 21.90 
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กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบงัคบับริษัทตำมท่ีมี
รำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรำยชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผล
ในวนัองัคำรท่ี 18 กุมภำพันธ์ 2563 โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัพุธท่ี 22 เมษำยน 2563 และ
ให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 
หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้ตำมบทบัญญัติ

มำตรำ 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกรแบ่งเป็นดังนี  ้
1. เงินปันผลจ ำนวน 0.59 บำทตอ่หุ้น เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 2562 และก ำไรสะสม

ของบริษัทที่ต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอตัรำร้อยละ 20 ของก ำไรสทุธิ ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบคุคลธรรมดำจะถกูหกัภำษีเงินได้ ณ ท่ีจ่ำยร้อยละ 10 และสำมำรถขอเครดิต
ภำษีเงินปันผลคืนได้ในอตัรำ 20/80 เท่ำของเงินปันผลที่ได้รับ  

2. เงินปันผลจ ำนวน 1.54 บำทต่อหุ้น เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 2562 และก ำไรสะสม
ของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลจำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรสง่เสริม
ลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำจะไม่ถูกหกัภำษีเงินได้ ณ ที่จ่ำย และ
ไม่สำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้  

3. เงินปันผลจ ำนวน 1.87 บำทต่อหุ้น เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสทุธิประจ ำปี 2562 และก ำไรสะสม
ของบริษัทที่ได้รับจำกกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้ โดยบริษัทไม่ต้องน ำรวมค ำนวณ
เป็นรำยได้เพื่อเสียภำษีเงินได้นิติบคุคล ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำจะถกูหกัภำษีเงินได้ 
ณ ที่จ่ำยร้อยละ 10 และไมส่ำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 
ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวน
หนึ่งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสำม โดยกรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่ง
อีกก็ได้ ซึง่ในกำรประชมุครัง้นีม้ีกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 2 คน ดงันี ้

1) นำยวิชำญ จิตร์ภกัดี 
2) นำยเอกรำช นิโรจน์ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2563 ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำงและ
พิจำรณำกลัน่กรองคณุสมบตัิต่ำงๆ ของบุคคลทัง้ 2 ดงักล่ำวแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ให้เสนอท่ีประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำเลือกตัง้บุคคลทัง้ 2 คนข้ำงต้น กลบัเข้ำเป็นกรรมกำรของ
บริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง เน่ืองด้วยบุคคลดังกล่ำว เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ควำม
เช่ียวชำญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรมและประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วย
ข้อมูลและเหตุผล และมีผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ีกรรมกำรได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ  
ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมเก่ียวกับกำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดท่ี
เก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท ำโดยทุจริตและกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบั
บริษัทในระหวำ่งกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท  
ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 3 
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ทัง้นี ้บุคคลทัง้ 2 คนข้ำงต้นเป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและ
อำจเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท ซึง่บริษัทดงักล่ำวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท นำยวิชำญ จิตร์ภกัดี นำยเอกรำช นโิรจน์ 
สยำมครำฟท์อตุสำหกรรม ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
Vina Kraft Paper ประเทศเวยีดนำม - กรรมกำร 
United Pulp and Paper ประเทศฟิลปิปินส์ กรรมกำร - 
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย กรรมกำร 

(Commissioner) 
- 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 
วาระที่ 6: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ซึง่ก ำหนด 
ให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีของบริษัททกุปี 
โดยในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 พิจำรณำ
อนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2563 ดงันี ้ 
(1) แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทประจ ำปี 2563 ดงันี ้
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นำงสำวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 10235) 
ทัง้นี ้KPMG และผู้สอบบัญชีทัง้ 3 รำยข้ำงต้นท่ีเสนอแต่งตัง้นัน้ เป็นผู้ ท่ีไม่มีควำมสมัพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 
และ KPMG จะได้รับกำรเสนอให้เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย  

(2) อนุมติัค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 765,000 บำท เพ่ิมขึน้ 
จ ำนวน 15,000 บำท เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยค่ำสอบบัญชีดังกล่ำวเป็นกำรให้บริกำรสอบบัญชี 
(Audit services) เท่ำนัน้ ไมม่ีกำรให้บริกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี (Non-audit services) 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7: รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ความเป็นมา ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทน
จำกบริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตำมข้อบงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่อำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้
ซึ่งท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 25 มีนำคม 2562 ได้มีมติรับทรำบค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท ตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2559 เมื่อวันท่ี 23 
มีนำคม 2559 ดงันี ้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง่ 
คา่ตอบแทนรายปี เบี ยประชมุ 

คา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน 
(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครั ง) 

ประธาน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญัชีใดหากบริษัทมีผลกําไรและมีการจ่ายเงิน
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตาม
ผลการดําเนินงานในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดกําไรสทุธิประจํา
รอบระยะเวลาบญัชีนั น โดยกําหนดวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 
ทั งนี คา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงานดงักลา่วให้คณะกรรมการ
บริษัทแบง่จ่ายในอตัราเทา่กนั 

กรรมการ 90,000 15,000 

ทั งนี ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัททีไม่ใช่พนักงานประจําของเอสซีจี โดยให้มีผลตั งแต่วันทีได้รับ
อนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน  

หมายเหต:ุ ในปี 2562 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร เนืองจากคณะกรรมการบริษัท 
 มีมติให้ยกเลกิคณะกรรมการบริหาร ตั งแตว่นัที 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห ็นสมควรเสนอให้ที ประช ุมสามญัผู้ถ ือหุ้นประจําปี 2563
รับทราบการคงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2563 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมทีทีประชมุ
ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิตามข้างต้น ซึงได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าทีและความ
รับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกบับริษัทชั นนําในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว 
ทั งนี ในปี 2562 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั งสิ นประมาณ 247,712 บาท ซึงเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ข้างต้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 2 
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิเนืองจากเป็นวาระเพือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

 
วาระที 8: เรืองอืนๆ (ถ้ามี) 

 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัจนัทร์ที 23 มีนาคม 

2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขที 1 
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนทีสถานทีประชุมปรากฏตามสิง
ทีส่งมาด้วยลําดบัที 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น ตั งแต่เวลา 13.30 น. ทั งนี บริษัทได้จดั
ของวา่งและเครืองดืมไว้รับรองท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทีมาร่วมประชมุ โดยไมไ่ด้มีการแจกของชําร่วย 

อนึง เพือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั งบคุคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครั งนี  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ ตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 6 
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ทัง้นีข้อควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมำยงับริษัทภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม  
2563 โดยบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 11 กมุภำพนัธ์ 2563 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
-พรเ 
พ็ญนามวงษ์-  

 (นำงสำววรำรี โต๊ะเงิน) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 

ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วนัพฤหสับดีท่ี 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:30 น. 
นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 14 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
324,885 หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาจ านวน 33 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 351,802,406 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วย
ตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 47 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ทัง้สิน้ 352,127,291 หุ้ น  
คิดเป็นร้อยละ 98.2899 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 358,253,721 หุ้ น เป็นองค์ประชุม 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นีห้ลงัจากประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ท่ีมอบฉันทะเพ่ิมเติมอีก จ านวน 14 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 53,305 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและ 
ท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 61 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 352,180,596 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 
98.3048 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 358,253,721 หุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าการประชุมครัง้นี  ้มีกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือตอบข้อซกัถาม และตวัแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท าหน้าท่ีเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดงันี  ้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน  

1. นายวิชาญ จิตร์ภกัดี ประธานกรรมการ 
2. นายแสงชยั วิริยะอ าไพวงศ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสรุชา  อดุมศกัด์ิ กรรมการ 
4. นายเอกราช  นิโรจน์ กรรมการ 
5. นายประกอบ  พิกลุกานตเลิศ กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และผู้อ านวยการโรงงานปราจีนบรีุ 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 3 คน  
1. นางนภาพร  กาญจนทวีวฒัน์ ผู้อ านวยการสายงานการตลาด  
2. นางสาวเมธินนัท์  โลกิตสถาพร ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน  
3. นายวิจยั  หอมศกัด์ิมงคล ผู้จดัการโรงงานกาญจนบรีุ 

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 คน 
นางสาวนชุนาฎ จงกิตติรักษ์ สกัขีพยานการนบัคะแนนเสียง 

เลขานุการคณะกรรมการ 
นางสาววรารี โต๊ะเงิน    
จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบรายละเอียดเร่ืองวิธีการประชมุ  
เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามี ข้อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ ถือหุ้ นตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 20-21 และเพ่ือให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอย่างถกูต้อง
และครบถ้วน เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และ  
การประกาศผลคะแนน  ซึง่มีรายละเอียดอยู่ในหนงัสือนดัประชมุหน้า 22-24 สรุปได้ดงันี ้ 

- ร่าง - สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้ นเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้ นหรือ 
ผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนัน้ต้องผ่านการอนุมตัิจาก  
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยสดัสว่นคะแนนเสียงเท่าไร  

(3) ในการขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นคนใดไมเ่ห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ชูมือและท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนนใน
บัตรยืนยันการลงคะแนน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) พร้อมทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักลา่ว ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องชมูือ โดย
ขอให้ท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนน และขอให้คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทุกใบพร้อมกนั
ทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ใน
การออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

(4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเป็นฐานคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดย
ในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่วจะค านงึถงึการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนา
ไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 

(5) จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจ
มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางท่านออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพ่ิมเติม 

(6) ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชมุจะเสร็จสิน้ลง ขอให้ส่งคืน
บตัรยืนยนัการลงคะแนนทัง้หมดกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียง
ในท่ีประชมุด้วย 

(7) ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชมุทราบภายหลงั
จากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนน
นานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือให้การประชุม
เป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเมื่อเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
รายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

เมื่อท่ีประชมุรับทราบและไมม่ีความเห็นเป็นอย่างอื่นกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการ
ประกาศผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562
เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 8-19 
โดยบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้ และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซึง่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง 
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จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัจนัทร์ท่ี  
25 มีนาคม 2562 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 352,129,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี -  
งดออกเสียง - ไมม่ี -   
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 352,129,305 เสียง  

 
วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 9 ข้อ 61 - 65 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามท่ี บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ("เอสซีจีพี") ซึง่เป็น
บริษัทใหญ่ของบริษัทจะเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดย
การถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ซึ่งส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์    
("ส านักงาน ก.ล.ต.") ได้ก าหนดให้เอสซีจีพีมีมาตรการก ากับดแูลการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของเอสซีจีพี โดยให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัของบริษัทย่อย เพ่ือให้บริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตาม
นโยบายการควบคุมการบริหารจดัการของเอสซีจีพีได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทหมวดท่ี 9 ข้อ 61 - 65 ซึง่มีข้อความปรากฏตามรายละเอียด
ในหนงัสือนดัประชุมหน้า 2 – 6 โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทครัง้นีไ้ม่กระทบเนือ้หาของข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อท่ี 1 – 60 แตอ่ย่างใด จากนัน้ประธานฯ ได้สรุปประเดน็ส าคญัของการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทให้
ท่ีประชมุทราบ 

นอกจากนีเ้พ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบัของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและ
คล่องตวั คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิเร่ืองการมอบอ านาจท่ีเก่ียวข้องตาม
รายละเอียดในหนงัสือนัดประชุมหน้า 6 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท รวมทัง้บุคคล
อื่นใดผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้ มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัทดังกล่าว มีอ านาจลงนามในค าขอ หรือใน
เอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท และการย่ืนขอจดทะเบียนแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดงักลา่วท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท
ท่ีต้องย่ืนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามท่ีจ าเป็นและ
เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินการดงักลา่วตามท่ีเห็นสมควร และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบงัคบั และการ
ตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ี 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งท่ี
ปรึกษากฎหมาย (บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จ ากัด) ได้อธิบายประเด็นทางด้านข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ
ประธานฯ ได้ร่วมตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นสรุปได้ดงันี ้
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(1) ขอให้อธิบายความหมายของค าว่า “ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” และยกตวัอย่างประกอบ (ข้อบังคับ
ฉบบัแก้ไขเพ่ิมเตมิ ข้อ 62 (1) (ก))  
ตอบ “สว่นได้เสียเป็นพิเศษ” คือกรณีท่ีบริษัทแม ่(หรือ “บริษัทใหญ่”) ท าธุรกรรมใดๆ กบับริษัทย่อย

แล้วได้ประโยชน์เหนือกวา่ผู้ ถือหุ้นรายอื่น เช่น การซือ้ขายทรัพย์สินระหวา่งบริษัทใหญ่กบั
บริษัทย่อย ทัง้นี ้โดยหลักการแล้ว ข้อบังคับท่ีเสนอเพ่ิมเติมเป็นไปตามมาตรฐานของ 
ก.ล.ต. ส าหรับบริษัทท่ีจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีให้บริษัทแม่ก ากับดแูล
การท ารายการของบริษัทย่อยท่ีมีความส าคญั โดยรายการท่ีมีความส าคัญมาก บริษัท
ย่อยต้องเสนอให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทแม่พิจารณา ถ้ามีความส าคญัระดบักลาง บริษัทย่อยต้อง
เสนอให้คณะกรรมการของบริษัทแมพิ่จารณา  

(2) ขอให้อธิบายความหมายของค าว่า “ผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่” (ข้อบังคับฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 62 (2) (ก))  
ตอบ หลกัการของส านกังาน ก.ล.ต. คือ ในกรณีท่ีจะด าเนินการใด ๆ ซึง่กระทบสิทธิของบริษัท

ใหญ่ในการควบคุมบริษัทย่อย เช่น การแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทย่อยซึ่งเป็นผลให้บริษัท
ใหญ่สง่กรรมการเข้ามาร่วมในคณะกรรมการของบริษัทย่อยไมไ่ด้ตามสดัส่วนการถือหุ้น หรือ 
ออกเสียงในท่ีประชมุไม่ได้ตามสดัสว่นการถือหุ้น การดงักล่าวต้องขออนมุตัิจากท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อน   

 (3) การท่ีกรรมการบริษัทแม่ตัง้กรรมการเข้าไปแทนกรรมการบริษัทท่ีได้รับเลือกตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
ท่ีลาออกก่อนครบวาระ มีธรรมาภิบาลอย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ท่ีคณะกรรมการจะไม่แต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกก่อนครบวาระ และเมื่อมีกรรมการลาออกจะนบัองค์ประชมุอย่างไร 
ตอบ การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการ ท่ีลาออกก่อนครบวาระเป็นดุลยพินิจของ

คณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่ากรรมการท่ีเหลืออยู่สามารถบริหาร
จดัการบริษัทได้หรือไม่ ทัง้นี ้กฎหมายบริษัทมหาชนจ ากดัให้คณะกรรมการบริษัทใช้ดลุยพินิจ
แตง่ตัง้บคุคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกก่อนครบวาระได้  

(4) การก าหนดเร่ืองการเพ่ิมทุนหรือลดทุน ซึง่ไม่เป็นไปตามสดัส่วน อาจเกิดได้ทัง้กรณีท่ีมากกว่าหรือ
น้อยกว่าสดัส่วน จึงควรก าหนดให้ชดัเจน แต่กรณีท่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก าหนดไว้แต่เฉพาะท่ี
ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 หากว่าเพ่ิมขึน้ไม่ต้องขออนุมตัิใช่หรือไม่ และควรก าหนดให้ชดัเจนด้วยวา่
ให้ขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่หรือจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ข้อบงัคบัฉบบั
แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 62 (1) (ข))  
ตอบ โดยหลกัการแล้วส านกังาน ก.ล.ต. มีความกงัวลเร่ืองการถกูลดการก ากบัดแูลลงน้อยกว่า

สดัส่วนการลงทุน จึงก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทย่อยต้องขออนุมตัิจากบริษัทใหญ่
ก่อนท่ีจะขออนุมัติจากผู้ ถือหุ้ นของบริษัทย่อย ซึ่งข้อความท่ีเสนอนัน้เป็นข้อความ
มาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. ส่วนเร่ืองท่ีต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของ
บริษัทใหญ่หรือจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นของบริษัทใหญ่นัน้ ก าหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้ใน
ข้อบังคับข้อ 61 และก าหนดในข้อบังคับข้อ 62 เป็น (1) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ (2) เร่ืองท่ีจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทใหญ่     
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 (5) ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับบริษัทแม่ การน าหุ้นสามญัของบริษัทแมเ่ข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และจ านวนเงินท่ีบริษัทแมจ่ะเพ่ิมทนุ 
ตอบ บริษัทแม่คือเอสซีจีพีซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายแล้ว

ทัง้หมดของบริษัท อยู่ในระหว่างเตรียมการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนเป็นครัง้แรก เพ่ือใช้ในการขยายธุรกิจทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ตามท่ี
บริษัทได้แจ้งไว้ในหนงัสือนดัประชมุหน้า 1 ซึง่ตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. บริษัทยงัไมส่ามารถ
ให้ข้อมูลและรายละเอียดได้ในขณะนี ้เมื่อบริษัทแม่ย่ืน filing ต่อ ก.ล.ต. แล้ว ผู้ ถือหุ้น
สามารถดขู้อมลูดงักลา่วได้ในเวบ็ไซต์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

เม่ือไมม่ีการซกัถามใด ๆ อีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบั
ของบริษัททัง้ฉบบั และการมอบอ านาจท่ีเก่ียวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทหมวดที่ 9 ข้อ 61 – 65 และ
การมอบอ านาจท่ีเก่ียวข้องดงันี ้ 

เห็นด้วย 352,180,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100   
ไมเ่ห็นด้วย - ไมม่ี -  
งดออกเสียง - ไมม่ี -   
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 352,180,496 เสียง  
 
เม่ือด าเนินการประชุมครบทุกวาระตามท่ีเสนอผู้ ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม

เพ่ิมเติม โดย ประธานฯ กรรมการผู้จดัการ และเลขานุการบริษัท ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะ
ของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นของบริษัทลกูของเอสซีจีพีมีโอกาสจะได้รับการจดัสรรหุ้นเอสซีจีพีท่ีจะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
หรือไม ่
ตอบ เป็นเร่ืองท่ีอยู่ระหวา่งการศกึษาและพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทเอสซีจีพี 

(2) บริษัทได้รับผลดีผลเสียอย่างไรจากกรณีท่ีตา่งประเทศสง่ออกกระดาษเก่าเข้ามาขายในประเทศ 
ตอบ การน าเข้าเศษกระดาษเป็นไปตามกลไกตลาด ขึน้อยู่กบัอปุสงค์และอปุทานในส่วนของ

ตลาดโลก ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจด้วย บริษัทมีเศษกระดาษใช้ในระดบัปกติ 
(3) ขอทราบนโยบายของบริษัทใหญ่คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) (SCC) ว่าจะมีการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทเลก็ๆ ที่เป็นบริษัทระดบัท่ี 2 หรือไม ่
ตอบ บริษัทไมส่ามารถตอบในเร่ืองของนโยบายแทน SCC ได้  

(4) ขอทราบภาวะทางธุรกิจของบริษัท ผลกระทบจากกระแสการลดใช้ถุงพลาสติก และสงคราม
ทางการค้า (Trade War) รวมทัง้แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
ตอบ การรณรงค์งดการใช้พลาสติกท่ีใช้ได้ครัง้เดียว ส่งผลในเชิงบวกต่ออตุสาหกรรมกระดาษท่ี

น าไปใช้ผลิตเป็นถงุกระดาษ ซึง่บริษัทไมไ่ด้ผลิตกระดาษประเภทดงักลา่ว 
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 ในส่วนของผลกระทบจากสงครามทางการค้านัน้ มีทัง้ในเชิงบวกและลบ (Trade War) 
โดยภาพรวมจะเป็นลบเล็กน้อยกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากการส่งออกสินค้าไปยัง
ประเทศจีน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งลดลง แต่บริษัทมีการขายให้กับอุตสาหกรรม
ทางด้านยานยนต์น้อยมาก ในขณะท่ีผลกระทบทางบวกมาจากการจดัสรรการผลิตสินค้า
บางประเภทท่ีมีฐานการผลิตอยู่ทัง้ในจีนและไทยเช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ก็จัดสรรมาผลิตท่ี
โรงงานในไทยแทน 

 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลประจ าปีนัน้ ต้องรอสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี
ก่อนจงึจะพิจารณารายละเอียดเร่ืองการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

(5) ขอทราบนโยบายและราคาการรับซือ้หุ้นคืนจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย  
ตอบ ผู้ ถือหุ้นรายย่อยท่ีประสงค์จะขายหุ้น โปรดแจ้งช่ือกับเจ้าหน้าท่ีซึ่งจะติดต่อกลบัไปหาก

ผู้ ถือหุ้นใหญ่แจ้งเร่ืองการรับซือ้หุ้นของบริษัท  
(6) ขอทราบว่าโรงงานของบริษัทมีโครงการจะขยายหรือลดก าลงัการผลิตหรือไม่ และมีโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและเพ่ิมผลผลิตได้อีกหรือไม่ 
ตอบ โรงงานของบริษัทอยู่ท่ีท่าม่วงและปราจีนบุรี ปัจจุบันทัง้สองแห่งมีการใช้เคร่ืองจักรเต็ม

ก าลังการผลิต ยังไม่มีแผนการขยายหรือลดก าลังการผลิตลง บริษัทมีการลงทุนและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างตอ่เน่ืองทกุปี 

 
เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ชีแ้จงท่ีประชุมเร่ืองการเก็บบัตร

ยืนยนัการลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีบริเวณทางออกเพ่ือเป็นหลกัฐานอ้างอิงต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีมา
เข้าร่วมประชมุและให้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ และกลา่วปิดประชมุ 

 
 ปิดประชมุเวลา 10:38 น. 

  
 
 นายวิชาญ จิตร์ภกัดี 
 ประธานท่ีประชมุ ลงช่ือ  

 
 (นางสาววรารี โต๊ะเงิน) 

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
ผู้จดัท ารายงาน 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
ชื่อ นายวิชาญ จิตร์ภกัด ี  เป็นกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
อาย ุ 54 ปี    สัญชาต ิไทย 
ต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 มิถนุายน 2562 (7 เดือน) 
คุณวุฒกิารศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไมม่ี) 
การด ารงต าแหน่งอื่นในเครือเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
 ตัง้แต ่2562 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
 ด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ  ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 
 ตัง้แต ่2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย* 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 ตัง้แต ่2558 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
 2562  กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิง้ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2561 – 2562 กรรมการผู้จดัการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
 2557 – 2562 กรรมการผู้จดัการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลปิปินส์ 
 2554 ผู้อ านวยการฝ่ายจดัหา บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 2553 – 2554 ผู้อ านวยการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลปิปินส์ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
 
 
หมายเหต ุ *บริษัทจดทะเบียนประเทศในอินโดนีเซีย 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
ชื่อ นายวิชาญ จิตร์ภกัด ี  เป็นกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
อาย ุ 54 ปี    สัญชาต ิไทย 
ต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ 
วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 มิถนุายน 2562 (7 เดือน) 
คุณวุฒกิารศึกษา 
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไมม่ี) 
การด ารงต าแหน่งอื่นในเครือเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
 ตัง้แต ่2562 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
 ด ำรงต ำแหนง่ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ  ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 
 ตัง้แต ่2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย* 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 ตัง้แต ่2558 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
 2562  กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิง้ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 2561 – 2562 กรรมการผู้จดัการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
 2557 – 2562 กรรมการผู้จดัการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลปิปินส์ 
 2554 ผู้อ านวยการฝ่ายจดัหา บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 2553 – 2554 ผู้อ านวยการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ ากดั (มหาชน) 
 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลปิปินส์ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
 
 
หมายเหต ุ *บริษัทจดทะเบียนประเทศในอินโดนีเซีย 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  3 
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ชื่อ นายเอกราช นิโรจน์  เป็นกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
อาย ุ 51 ปี    สัญชาต ิไทย 
ต าแหน่ง 
กรรมการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 กรกฎาคม 2563 (6 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา 
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งอื่นในเครือเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
 ตัง้แต ่2562 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 ตัง้แต ่2562 กรรมการ บริษัทอินวีนิค จ ากดั 
 ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ  ของเอสซจีี แพคเกจจิง้ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท 
 ตัง้แต ่2562 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 ตัง้แต ่2562 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
 2560 – 2561 Director - Sourcing & Supply Management บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 2555 – 2560 Manager-Recycling Business Department บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 2553 – 2555 Vice President – Marketing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลปิปินส์ 
 2552 Vice President - Finance and Procurement, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลปิปินส์ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
กรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ พิจารณาเลือกตัง้ และให้
คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ  และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการและ
ต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 
 กรรมการมสีิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ในอนัที่จะได้รับ
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 15.  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้คะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16. บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจ่ าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
 กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
 บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน  
ห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากดัความรับผิด ณ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
กรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้ พิจารณาเลือกตัง้ และให้
คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ  และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการและ
ต าแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้  และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 
 กรรมการมสีิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 
 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ในอนัที่จะได้รับ
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 15.  ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้คะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16. บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะก าหนด 
ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจ่ าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวน

กรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 
 กรรมการผู้ออกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน 
 บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน  
ห้างหุ้นส่วนสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จ ากดัความรับผิด ณ ห้างหุ้นสว่นจ ากดั หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะแจ้งให้ที่ประชมุทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าว  
ให้กระท าภายในสีเ่ดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ "ประชมุวิสามญั" 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่เห็นสมควร  
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าชื่อกนั  
ท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 
สี่สิบห้าวนันบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้น
คนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ในกรณีเช่นนีถ้ือวา่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที ่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
อนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มี
การประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ 
หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้า
ไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 
 อนึง่ ค าบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป  
ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง  
ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือ 
ลงลายมอืช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
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ข้อ 38. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุม ไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการ
พิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานท่ี วนัและเวลาที่จะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 
 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอนัใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เร่ืองนัน้มิได้นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสยีงเห็นชอบจากเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่ น้อยกวา่สามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการ

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการที่ทางบริษัทได้ด าเนินการไปในระยะรอบปีที่ผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์แห่งท้องที่
ฉบบัหนึง่ 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะ
กระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นส าหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนส ารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
การลงทะเบียน และการออกเสยีงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 
 

  

 
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

1.1 บุคคลธรรมดา 
(1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือ 

เดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 
1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  

(1) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายไุม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 
(กรรมการผู้มีอ านาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) 
ที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(2) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)   
 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ   
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้มอบฉนัทะซึ่งผู้มอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรอง
ส าเนาถกูต้อง  

(3) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนงัสือนดัประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ      
ลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 

(2) ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทัง้นีเ้อกสารตามข้อนี ้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
บคุคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็น
ผู้ ถือหุ้น  

(3) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ที่บุคคล
ดงักลา่วได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

(4) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
 
 
 
 

 
 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 
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บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้
1. ใช้หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่มาให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ก าหนด 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้น

ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดงักล่าว และกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะให้
ครบถ้วน 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ให้ด้วยแล้ว 

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนไปยงัส านกังานเลขานกุารบริษัท โดยติดตอ่นางสาววรารี โต๊ะเงิน หรือ นางสาวทนทัรยา พลกุลกรณ์
โทรศพัท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3013 ตามล าดบั โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนัศกุร์ที่ 20 มีนาคม 2563 หรือ
ก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลา
เร่ิมประชุม 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจ านวนที่ตนถืออยูไ่ด้ เว้นแต่
เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
 

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดน าใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 13.30 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนที่ตัง้สถานท่ีประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 
 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระ ให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึง่เสยีง ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนน

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได้ 
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ 
2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้

ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก าหนดให้ 
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงเทา่ที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก

ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
2. หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) 

ผู้ ถือหุ้นสว่นท่ีเหลอืถือวา่เห็นด้วยโดยไมต้่องชมูือ  
3. ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการ 

ออกเสยีงของ Custodian ท่ีในหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดให้แบง่แยกคะแนนเสยีงได้) 
4. การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั โดย

ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชมุทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระ
ที่มีมติให้ลงคะแนนลบั 

 
มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 
1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ 
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักลา่ว 

3. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
4. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสยีงในเร่ืองนัน้ และประธานที่ประชมุอาจจะเชิญให้

ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 
 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่าบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสยีง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ที่ประชุม
ทราบทกุวาระหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวาระ 



ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
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ตกึ
ทปิ

โก้

สี่แยกประดิพัทธ์ถ.พระรามหก

ลงทางด่วนพระรามหก

สะพานควาย

มาจากสวนจิตรลดาฯ สี่แยก

สถานีรถไฟ สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้)

ทางเข้า-ออก
ประตู 2

ทางเข้า-ออก
ประตู 1

ทางเข้า
ประตู 3

สะพานบางซื่อ

สะพานแดง

มาจากสวนจิตรลดาฯ

เทสโก้ โลตสั   

ร.ร.ผะดุงศิษย์พทิยา

ป้ัมบางจาก

ป้ัม ปตท. ธ.กสิกรไทย

บางโพ
รพ.บางโพ

ประชาชื่น

เตาปูน

ทางเข้า-ออก

ทางเข้า-ออก

เทอดด าริ

แผนที่

รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีบางซื่อ

(ทางออกหมายเลข 1)

บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

สามเสน

ธ.กรุงเทพ 
สาขาบางซื่อ

โรง
อาหาร

อา
คา

รจอ
ดร

ถ

การเดนิทาง :   
1. รถประจ าทางที่ผ่าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศท่ีผ่าน : 50, 67, 70, 97
2. เดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้ส ารองที่จอดรถไว้ท่ีอาคารอเนกประสงค์ ชัน้ P1
3. เดนิทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดนิ ให้ขึน้ท่ีสถานีบางซ่ือ (ทางออกหมายเลข 1) ทัง้นี ้บริษัทมีบริการรถรับส่งบริเวณประตู 4/1

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

สถานีรถไฟบางซ่ือ (สายเหนือ)

หมายเหตุ : - สถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท
ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 

ถน
นป

ูนซ
ิเม
นต์

ไท
ย 
  

อาคาร
สนญ. 1

อาคาร
4 อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
สนญ. 2

อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

ทางเข้า
ประตู 4/1

รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีบางซื่อ

จุดจอดรถรับส่ง

(ทางออกหมายเลข 2)





ฯพทเงุรกนางกันำส

 อืซงาบตขเ อืซงาบงวขแ ยทไตนมเิซนูปนนถ 1

 00801 ฯพทเงุรก

0054 6852 0 : ทพัศรทโ

)ญหในางกันำส( ีรุบนจญากนางงรโ

 งวมาทอภเำอ ยานขงัวลบำต ตโูชงสแนนถ 1 ูมห 222

 01117 ีรุบนจญากดัวหงัจ

0085 1643 0 : ทพัศรทโ

ีรุบนีจารปนางงรโ

 งอทอบลบำต นยีคเะตงัว-ขงัสงอนหนนถ 4 ูมห 07

 01152 ีรุบนีจารปดัวหงัจ ีรุบรทนิบกอภเำอ

0084 8273 0 : ทพัศรทโ

http://www.thaicane.com

2420006357010  ีทขลเนยีบเะท
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