
หนังสอืนัดประชมุสำมัญผู้ถอืหุน้ประจ�ำปี 2565 
บรษัิทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

วนัพฤหสับดท่ีี 24 มีนำคม 2565
เวลำ 14.00 น.

ณ ห้อง Hall 1 ช้ัน P10 อำคำรอเนกประสงค์  บรษัิทปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด (มหำชน)

เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซ่ือ เขตบำงซ่ือ กรงุเทพมหำนคร



สารบัญ 
 

 
 หน้า 
 
หนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 1-6 
 
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 

ล าดับที ่
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 7-15 
2. แบบแจง้การประชมุและรายงานประจ าปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์

ผา่นรหสัคิวอาร ์(QR Code)   (ตามแนบ) 
3. ประวตัขิองบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ      16-17 
4. ขอ้บงัคบับรษิัทในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 18-20 
5. เอกสารท่ีตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
 และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ 21-23 
6. ขอ้ปฏิบตักิารประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือความปลอดภยัภายใตส้ถานการณ์   
 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 24-26 

แบบสอบถามส าหรบัคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
ตามมาตรการการเขา้พืน้ท่ีบรษิัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ บางซ่ือ (ตามแนบ) 

7. แบบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้ตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ (ตามแนบ) 
8. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด (ตามแนบ)  
9. การใชร้หสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรบัดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี 27 
10. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ อาคารอเนกประสงค ์บรษิัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 28 
11. แบบขอรบัหนงัสือรายงานประจ าปี 2564 (ตามแนบ) 



1- 1 -  

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
 
เรียน ทา่นผู้ถอืหุ้น 
 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
 2. แบบแจง้กำรประชมุและรำยงำนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์่ำนรหสัคิวอำร ์(QR Code) 
 3. ประวตัิของบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้รบักำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ี

ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 4. ขอ้บงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
 5. เอกสำรท่ีตอ้งแสดงก่อนเขำ้ประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียง

ลงคะแนนในกำรประชมุผูถื้อหุน้ 
6. ขอ้ปฏิบัติกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพ่ือควำมปลอดภัยภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถำมส ำหรบัคดักรองโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนำ (“COVID-19”) ตำมมำตรกำรกำรเขำ้พืน้ท่ีบริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 
ส  ำนกังำนใหญ่ บำงซื่อ (COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE) 

7. แบบฟอรม์ค ำถำมลว่งหนำ้ตำมวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตำมท่ีกรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด  
 9. กำรใชร้หสัคิวอำร ์(QR Code) ส ำหรบัดำวนโ์หลดรำยงำนประจ ำปี 
 10. แผนท่ีสถำนท่ีประชมุ อำคำรอเนกประสงค ์บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน) 
 11. แบบขอรบัหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2564 
 

เมื่อวันศุกรท่ี์ 11 กุมภำพันธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2565 ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อำคำรอเนกประสงค์  
บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร  
ในวนัพฤหสับดีท่ี 24 มีนำคม 2565 เวลำ 14.00 น. เพ่ือพิจำรณำเรื่องตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 เมื่อวันจันทรท์ี ่22 มีนาคม 2564 
ความเป็นมา บริษัทไดจ้ดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 จดัขึน้เมื่อวนัจันทรท่ี์ 
22 มีนำคม 2564 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด 
โดยมีรำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2564 ท่ีจัดขึน้เมื่อวันจันทรท่ี์ 22 มีนำคม 2564  
ซึง่คณะกรรมกำรเห็นวำ่ไดม้ีกำรบนัทกึรำยงำนไวอ้ย่ำงถกูตอ้ง 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2564 
ความเป็นมา บริษัทไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำในรอบปี 2564 ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปี 2564 รำยละเอียดตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 ซึ่งสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2564  ใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 รบัทรำบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง 
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วาระที ่3: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 
ความเป็นมา เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.  2535 บริษัทไดจ้ัดท ำ 
งบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 และจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชี 
ก่อนเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ  
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2565 
พิจำรณำอนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำม
รบัรองจำกผูส้อบบญัชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2564 
ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

สินทรพัยร์วม 6,112.95 ลำ้นบำท 
 หนีส้ินรวม 817.77 ลำ้นบำท 
 รำยไดจ้ำกกำรขำย 7,099.34 ลำ้นบำท 
 ก ำไรส  ำหรบัปี 505.31 ลำ้นบำท 

ก ำไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐำน 1.41 บำท/หุน้ 
โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 2 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ในอัตรา
หุน้ละ 1.50 บาท 
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตำมผลก ำไรของบริษัท ตำม
ควำมจ ำเป็นตอ้งใชเ้งินในกำรลงทุน และตำมภำระหนีส้ินของบริษัท และตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 49 ซึง่ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรร 
ก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ย
ยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน่อ้ยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
ทัง้นีบ้ริษัทมีก ำไรส ำหรบัปี 2564 จ ำนวน 505.31 ลำ้นบำท  
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2565 
พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2564 จ ำนวน 25.40 ลำ้นบำท เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย 
และจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 และก ำไรสะสม ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ของบริษัท
ในอตัรำหุน้ละ 1.50 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 537.38  ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 106.35 ของ 
ก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  
เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2564 กบัปีท่ีผ่ำนมำไดด้งันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
1. ก ำไรสทุธิ (ลำ้นบำท) 505.31  721.49 508.77 
2. จ ำนวนหุน้ (ลำ้นหุน้) 358.25  358.25 358.25 
3. เงินปันผล (บำท/หุน้) 1.50  4.00 4.00 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ประมำณ (ลำ้นบำท) 537.38  1,433.01 1,433.01 
5. สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (รอ้ยละ) 106.35  198.62 281.66 
6. ทนุส  ำรองตำมกฎหมำย (ลำ้นบำท) 25.40  36.20 25.50 
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กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหจ้่ำยแก่ผูถื้อหุน้เฉพำะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตำมขอ้บงัคบับริษัทตำมท่ีมี
รำยช่ือปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วนัปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรำยช่ือเพ่ือสิทธิรบัเงินปันผลใน  
วนัจนัทรท่ี์ 28 กุมภำพนัธ ์2565 โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัศกุรท่ี์ 22 เมษำยน 2565 และใหร้บั
เงินปันผลภำยใน 10 ปี 
หมำยเหต:ุ ผู ถ้ ือหุ น้ประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี เงินปันผลคืนได ้ตำม

บทบัญญัติมำตรำ 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกรแบ่งเป็นดังนี  ้
1. เงินปันผลจ ำนวน 1.36 บำทต่อหุน้ เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 และ

ก ำไรสะสมของบริษัทท่ีตอ้งเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำรอ้ยละ 20 ของก ำไรสทุธิ 
ซึ่งผู ้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำจะถูกหักภำษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ำยรอ้ยละ 10 และ
สำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนไดใ้นอตัรำ 20/80 เท่ำของเงินปันผลท่ีไดร้บั 

2. เงินปันผลจ ำนวน 0.14 บำทต่อหุน้ เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564 และ
ก ำไรสะสมของบริษัทท่ีไดร้บัยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลจำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดำจะไม่ถูกหักภำษี
เงินได ้ณ ท่ีจ่ำยและไมส่ำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได ้

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา  ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18 
ก ำหนดใหใ้นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงนอ้ยจ ำนวน
หนึ่งในสำมโดยอัตรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหเ้ป็นสำมส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวน
ใกลเ้คียงท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสำม โดยกรรมกำรผูอ้อกจำกต ำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเขำ้รบัต ำแหน่ง
อีกก็ได ้ซึง่ในกำรประชมุครัง้นีม้ีกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 2 คน ดงันี ้
1) นำยแสงชยั วิริยะอ ำไพวงศ ์  
2) นำยประกอบ พิกลุกำนตเลิศ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ประจ ำปี 2565 ไดห้ำรือกันอย่ำงกวำ้งขวำงและ
พิจำรณำกลั่นกรองคณุสมบตัิตำ่งๆ ของบคุคลทัง้ 2 ดงักลำ่วแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำเลือกตัง้บุคคลทัง้ 2 คนขำ้งตน้ กลบัเขำ้เป็นกรรมกำรของ
บริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง เน่ืองดว้ยบุคคลดังกล่ำว เป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ ์
ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส พรอ้มทั้ง
ตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล และมีผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหนำ้ท่ีกรรมกำรไดเ้ป็นอย่ำงดี
ตลอดมำ ตลอดจนเป็นผูท่ี้ไมม่ีคณุสมบตัิตอ้งหำ้มเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิด
ท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทจุริตและกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บั
บริษัทในระหวำ่งกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท  
ประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 3 
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ทัง้นี ้นำยแสงชยั วิริยะอ ำไพวงศ ์เป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและ
อำจเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท จ ำนวน 2 บริษัท คือ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศ
เวียดนำม และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัททัง้ 2 บริษัทดงักล่ำวเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ของบริษัท 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

วาระที ่6: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120  
ท่ีก ำหนดใหท่ี้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี
ของบริษัททกุปี โดยในกำรแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีสำมำรถแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกได ้
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 พิจำรณำ
อนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผูส้อบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2565 ดงันี ้ 
(1) แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั (“KPMG”) เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษัทประจ ำปี 2565 ดงันี ้
- นำยไวโรจน ์จินดำมณีพิทกัษ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3565) หรือ 
- นำงสำวดษุณีย ์ยิม้สวุรรณ      (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 10235) หรือ 
- นำงสำวพรทิพย ์ริมดสุิต (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5565)  
หมำยเหต:ุ ล ำดบัท่ี 1-2 ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2560 – 2564 
ทัง้นี ้KPMG และผูส้อบบัญชีทัง้ 3 รำยขำ้งตน้ท่ีเสนอแต่งตัง้นัน้ เป็นผูท่ี้ไม่มีควำมสมัพันธห์รือ
ส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อย่ำงใด 
และ KPMG จะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทดว้ย  

(2) อนุมตัิค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2565 เป็นจ ำนวนเงิน 795,000 บำท เพ่ิมขึน้ 
จ ำนวน 15,000 บำท เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยค่ำสอบบัญชีดังกล่ำวเป็นกำรใหบ้ริกำรสอบบัญชี 
(Audit services) เท่ำนัน้ ไมม่ีกำรใหบ้ริกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี (Non-audit services) 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7: เร่ืองอืน่ๆ (ถำ้มี) 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผูถื้อหุน้โปรดเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่  
24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค  ์บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รำยละเอียด 
แผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชมุปรำกฏตำมส่ิงท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 10) โดยบริษัทจะเปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขำ้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ 
ตัง้แตเ่วลำ 13.00 น. 

อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นกำรประชุมในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำด  
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ซึง่บริษัทไดต้ิดตำมสถำนกำรณนี์ม้ำโดยตลอดและมีควำมห่วงใย   
ในควำมปลอดภยัดำ้นสขุอนำมยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและทีมงำนทุกฝ่ำย โดยบริษัทมีควำมตัง้ใจอย่ำงเต็มท่ีท่ีจะ  
จัดเตรียมกำรใหก้ำรประชุมเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีควำมปลอดภัยสงูสดุ ตลอดจนด ำเนินกำรตำมแนวทำง
และค ำแนะน ำท่ีส่วนรำชกำรและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ ำหนดขึน้เก่ียวกบักำรจดัประชุม รวมทัง้กิจกรรมอื่นท่ีมี
ลกัษณะเป็นกำรรวมกนัของคนหมูม่ำก  
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ในกำรนี ้บริษัทจึงไดก้ ำหนดมำตรกำรในกำรคัดกรองและกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้ 
COVID-19 ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 ซึ่งอำจเปลี่ยนแปลงมำตรกำรให้
สอดคลอ้งกบัมำตรกำรของรฐัและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชบ้งัคบัในช่วงกำรประชุม บริษัทจึงขอควำมร่วมมือให  ้
ผูถื้อหุน้โปรดติดตำมข่ำวสำรต่ำง ๆ ไดท้ำง website ของบริษัท และขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขำ้ร่วม
ประชุมโปรดปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครดั โดยมำตรกำรตำมขอ้ปฏิบัตินัน้จะเพ่ิมกระบวนกำรและวิธีกำร
ตำมขัน้ตอนต่ำง ๆ ซึ่งท ำใหก้ำรเขำ้ร่วมกำรประชุมของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะอำจมีควำมล่ำชำ้และไม่ไดร้บั
ควำมสะดวก โดยบริษัทจะพยำยำมบริหำรจดักำรใหก้ำรประชุมกระชบั สัน้ และใชเ้วลำนอ้ยเพ่ือลดเวลำในกำรท่ี
คนจ ำนวนมำกมำรวมอยู่ในท่ีเดียวกนั และตอ้งจดัใหม้ีกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสงัคมในทกุจุด ท ำใหเ้กิดขอ้จ ำกดัดำ้น
สถำนท่ีท่ีไมส่ำมำรถรองรบัคนจ ำนวนมำกได ้

ดังนั้น บริษัทจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้พิจำรณำกำรมอบฉันทะให้แก่กรรมกำรท่ีไม่ได ้
ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในปี 2565 ตำมรำยละเอียดวิธีกำรมอบฉนัทะตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยหมำยเลข 5 
โดยใชแ้บบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยหมำยเลข 8 ของหนังสือนัดประชุม และบริษัทขอแจง้
รำยช่ือกรรมกำรท่ีไมไ่ดค้รบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

1) นำยวิชำญ  จิตรภ์กัดี  
2) นำยวิชำญ  เจริญกิจสพุฒัน ์  
3) นำยเอกรำช  นิโรจน ์
ส ำหรบัผู้ถือหุ้นที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอ

ความร่วมมือปฏิบัติตามข้อปฏิบัตกิารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) เพื่อ
ความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)  
ตามสิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 โดยมีข้อปฏบิัตหิลักดังนี ้

1. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญำตใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหน่ึง
ดังต่อไปนี ้เขำ้ร่วมในบริเวณกำรจัดประชุมและหอ้งประชุม โดยจะเป็นไปตำมค ำวินิจฉัยของแพทยท่ี์บริษัทได้
จดัเตรียมไว ้ 

1.1) มีไข ้(มีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป) 
1.2) มีอำกำรไข ้ร่วมกับไอ มีน ำ้มูก เจ็บคอ ไม่ไดก้ลิ่น หำยใจเร็ว หรือหำยใจล ำบำก อย่ำงใด

อย่ำงหนึ่ง 
1.3) มีอำกำรตำแดง น ำ้มกูไหล มีผ่ืนขึน้ตำมตวั 
1.4) มีน ำ้มกูไหล จำม ปวดหวั มีเหง่ือออกตอนกลำงคืน อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง 
1.5) เป็นผูป่้วย COVID-19 
1.6) ในช่วง 3 วันก่อนวันประชุม มีประวัติสัมผัสใกลชิ้ดกับผูป่้วย COVID-19 ในวันท่ีเริ่มป่วย 

หรือก่อนมีอำกำร 3 วนั 
2. ขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้หรือผูร้ ับมอบฉันทะปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรเขำ้พืน้ท่ีบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย 

จ ำกดั (มหำชน) ส ำนกังำนใหญ่ บำงซื่อ โดยผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุท่ำนตอ้งปฏิบตัิตำมมำตรกำรหลกัดงัตอ่ไปนี ้ 
2.1) ไดร้บัวคัซีนป้องกนั COVID-19 ครบ 2 เข็ม ตำมเกณฑท่ี์ก ำหนด หรือ 
2.2) มีผลกำรตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ ในระยะเวลำไมเ่กิน 3 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  

3. ขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้สง่ค ำถำมล่วงหนำ้ก่อนกำรประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษัท ตำมช่องทำงท่ีก ำหนด 
(ตำมแบบฟอรม์ค ำถำมล่วงหนำ้ตำมวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ตำมส่ิงท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 7) 
และเพ่ือสขุอนำมยัดงักล่ำว บริษัทจะไม่จดัไมโครโฟนในหอ้งประชุมส ำหรบักำรสอบถำม แต่จะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผู้รับมอบฉันทะเขียนค ำถำมลงในแบบฟอร์มค ำถำม และบริษัทจะรวบรวมค ำถำมและจะตอบค ำถำมใน 
หอ้งประชุมเฉพำะท่ีเก่ียวกับวำระกำรลงคะแนนโดยตรง ส  ำหรับค ำถำมและขอ้เสนอแนะอ่ืน  ๆ บริษัทจะสรุป
ประเด็นชีแ้จงแนบทำ้ยรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่บน website ของบริษัทภำยใน 14 วันนับแต่ 
กำรประชมุเสรจ็สิน้  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุม ณ หอ้ง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 

ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วนัจันทรท่ี์ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
นายวิชาญ จติรภ์ักด ีประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่ามีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองจ านวน 23 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
206,003 หุน้ และท่ีมอบฉนัทะมาจ านวน 32 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้352,818,452 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีมาดว้ย
ตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้จ านวน 55 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิน้ 353,024,455 หุ ้น  
คิดเป็นร้อยละ 98.5403 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุม 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นี ้หลงัจากประธานฯ ไดก้ลา่วเปิดการประชมุเรียบรอ้ยแลว้ ไดม้ีผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและ
ท่ีมอบฉันทะเพ่ิมเติมอีก จ านวน 5 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 11,138 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและ 
ท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้จ านวน 60 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งสิน้ 353,035,593 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
98.5434 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดจ านวน 358,253,721 หุน้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่าการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารของบริษัท และผูส้อบบญัชี
ของบริษัทท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซักถาม และ
ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงใน
แตล่ะวาระดว้ย ดงันี ้
กรรมการบรษัิททีเ่ข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน  

1. นายวิชาญ  จิตรภ์กัดี ประธานกรรมการ 
2.  นายแสงชยั วิริยะอ าไพวงศ ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสรุชา อดุมศกัดิ์ กรรมการ 
4.  นายเอกราช  นิโรจน ์ กรรมการ 
5.  นายประกอบ  พิกลุกานตเลิศ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงงานปราจีนบรุี 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมจ านวน 2 คน  
1.  นายวิจยั  หอมศกัดิม์งคล ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบรุี 
2.  นางสาวเมธินนัท ์ โลกิตสถาพร ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน 

1.  นางสาวธญัลกัษณ ์ เกตแุกว้  ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
2.  นางสาวนชุนาฎ  จงกิตติรกัษ์ ตวัแทนผูส้อบบญัชี 
3.  นางสาวธนชัชา  ลิมวฒันานนท ์ ตวัแทนผูส้อบบญัชี 
4.  นางสาวภคัฐากญัญ ์ พิทกัษธี์ระบณัฑิต สกัขีพยานการนบัคะแนนเสียง 

- ร่าง - สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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บริษัทจึงขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผูถื้อหุน้โปรดกรุณำปฏิบติัตำมมำตรกำรและขอ้ปฏิบติัท่ีบริษัทได้
เรียนให้ทรำบตำมหนังสือนีแ้ละสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดับท่ี 6 และ/หรือ ท่ีจะประกำศต่อไปบนเว็บไซตข์องบริษัท  
อย่ำงเครง่ครดั ทัง้นีเ้พ่ือควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัท่ีดีของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุตลอดจนสงัคมสว่นรวม 

ทั้งนีข้อควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสำรตำมท่ีก ำหนดมำยังบริษัท
ล่วงหนำ้เพ่ือใหบ้ริษัทไดร้บัภายในวันพุธที ่23 มีนาคม  2565 โดยบริษัทไดจ้ดัเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรบัปิดใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉันทะท่ีมำลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย ท่ำนผูถื้อหุน้สำมำรถกรอก
รำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะ หรือสำมำรถดำวนโ์หลดจำก www.thaicane.com โดยใหเ้ลือกใช้
แบบใดแบบหนึ่งตำมท่ีระบไุวเ้ท่ำนัน้ 

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูงท่ีมีควำมเข้ำใจและหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะได้รับ  
ควำมรว่มมือจำกทกุท่ำนเป็นอย่ำงดีเช่นท่ีผ่ำนมำ 

  
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 11 กมุภำพนัธ ์2565 
 โดยค ำสั่งของคณะกรรมกำร 

 
  
 (นำงสำววรำรี โต๊ะเงิน) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
 
หมายเหตุ: 
1. ผูถื้อหุน้สำมำรถดหูนงัสอืนดัประชุมในเว็บไซตข์องบรษัิท  (www.thaicane.com) และสำมำรถสง่ค ำถำมเพื่อสอบถำมขอ้มูล

ในแต่ละวำระหรือขอ้มลูอื่น ๆ  ของบริษัทเป็นกำรล่วงหนำ้ผ่ำน E-mail address: cso_pkg@scg.com หรือทำงไปรษณีย์
มำยัง ส  ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ำกัด (มหำชน) ชั้น 19 อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1  
ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 หรอืสง่โทรสำรไปยงัหมำยเลข 0 2586 3007 โดยระบทุี่
อยูห่รอืขอ้มลูที่ใชใ้นกำรติดตอ่ไดอ้ยำ่งชดัเจนเพื่อบริษัทจะติดตอ่กลบัได ้   

2. หำกผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะขอรบัหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2564 ของบรษัิท กรุณำกรอกรำยละเอียดใน “แบบขอรบั
หนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2564” ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 11 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  นำงสำวทนทัรยำ พลกลุกรณ ์หรอื นำงสำวชตุกิำนต ์สรุรตัน ์
ส ำนกังำนเลขำนกุำรบรษัิท บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จ ำกดั (มหำชน) 

  โทรศพัท ์0 2586 3013 หรอื 0 2586 6776 โทรสำร 0 2586 3007  
  อีเมล cso_pkg@scg.com 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 
บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุม ณ หอ้ง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 

ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วนัจันทรท่ี์ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. 
นายวิชาญ จติรภ์ักด ีประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่ามีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองจ านวน 23 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
206,003 หุน้ และท่ีมอบฉนัทะมาจ านวน 32 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้352,818,452 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีมาดว้ย
ตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้ง สิน้จ านวน 55 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิน้ 353,024,455 หุ ้น  
คิดเป็นร้อยละ 98.5403 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมดจ านวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุม 
ตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นี ้หลงัจากประธานฯ ไดก้ลา่วเปิดการประชมุเรียบรอ้ยแลว้ ไดม้ีผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและ
ท่ีมอบฉันทะเพ่ิมเติมอีก จ านวน 5 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 11,138 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งท่ีมาดว้ยตนเองและ 
ท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้จ านวน 60 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ั้งสิน้ 353,035,593 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
98.5434 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดจ านวน 358,253,721 หุน้ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่าการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการบริษัท ผูบ้ริหารของบริษัท และผูส้อบบญัชี
ของบริษัทท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เขา้ร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซักถาม และ
ตวัแทนผูส้อบบญัชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหนา้ท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงใน
แตล่ะวาระดว้ย ดงันี ้
กรรมการบรษัิททีเ่ข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน  

1. นายวิชาญ  จิตรภ์กัดี ประธานกรรมการ 
2.  นายแสงชยั วิริยะอ าไพวงศ ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายสรุชา อดุมศกัดิ์ กรรมการ 
4.  นายเอกราช  นิโรจน ์ กรรมการ 
5.  นายประกอบ  พิกลุกานตเลิศ กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการ และผูอ้  านวยการโรงงานปราจีนบรุี 

ผู้บริหารของบริษัททีเ่ข้าร่วมประชุมจ านวน 2 คน  
1.  นายวิจยั  หอมศกัดิม์งคล ผูจ้ดัการโรงงานกาญจนบรุี 
2.  นางสาวเมธินนัท ์ โลกิตสถาพร ผูอ้  านวยการสายงานบญัชีและการเงิน  

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด ทีเ่ข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน 

1.  นางสาวธญัลกัษณ ์ เกตแุกว้  ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
2.  นางสาวนชุนาฎ  จงกิตติรกัษ์ ตวัแทนผูส้อบบญัชี 
3.  นางสาวธนชัชา  ลิมวฒันานนท ์ ตวัแทนผูส้อบบญัชี 
4.  นางสาวภคัฐากญัญ ์ พิทกัษธี์ระบณัฑิต สกัขีพยานการนบัคะแนนเสียง 

- ร่าง - สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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เลขานุการคณะกรรมการ 
นางสาววรารี โต๊ะเงิน   
จากนัน้ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการฯ ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองวิธีการประชุมรวมถึงขอ้ปฏิบตัิเพ่ือ

ความปลอดภยัภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ใหท่ี้ประชมุทราบ 
เพ่ือใหก้ารด าเนินการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกตอ้งและครบถว้น เลขานุการฯ 

ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบเก่ียวกับขอ้บังคบัของบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ตามรายละเอียดท่ี
ปรากฏในหนงัสือนดัประชุมหนา้ 18–20 รวมทัง้วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนน และการแจง้ผลการนบัคะแนน 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 21-23 สรุปไดด้งันี ้

(1) ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่าผูถื้อหุน้คนใดไม่เห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ชูมือและท าเครื่องหมายยืนยนัการลงคะแนน
พรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรยืนยนัการลงคะแนน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ไปตรวจนบัและบนัทกึคะแนนเสียง
ดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) พรอ้มทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย
ไม่ตอ้งชูมือ โดยขอใหท้ าเครื่องหมายยืนยนัการลงคะแนน และขอใหค้ืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย
ทกุใบพรอ้มกนัทัง้หมดเม่ือเสรจ็สิน้การประชมุ 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรือ
งดออกเสียง ใหต้ามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการ  
ออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไวไ้ม่ชัดเจน รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร 

(2) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นดว้ย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ
แสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย  

(3) จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เน่ืองจาก
อาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านออกจากหอ้งประชมุหรือเขา้มาเพ่ิมเติม 

(4) ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะสิน้สดุ ขอใหส้่งคืน
บตัรยืนยนัการลงคะแนนทัง้หมดกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียง
ในท่ีประชมุ  

(5) ส าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ภายหลงัจากเสรจ็สิน้การลงคะแนนในแตล่ะวาระ  

จากนัน้ เลขานกุารฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรบัทราบรายละเอียดมาตรการความปลอดภยัและการป้องกนัความเสี่ยง
ในการติดเชือ้ COVID-19 ซึ่งบริษัทไดจ้ัดเตรียมการประชุมครัง้นีด้ว้ยความห่วงใยในสขุภาพและความปลอดภยั
ของผูเ้ขา้ร่วมประชมุ โดยไดป้ฏิบตัิตามมาตรการท่ีรฐัระบไุวอ้ย่างเครง่ครดั รวมทัง้มาตรการของบริษัทท่ีส  าคญั จึง
ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านปฏิบตัิตามขอ้แนะน าในวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ีประชมุ สรุปไดด้งันี ้ 

มาตรการเวน้ระยะห่างระหวา่งบคุคล  
1) จดัท่ีนั่งโดยเวน้ระยะห่างระหวา่งท่ีนั่ง 
2) ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งนั่งในโซนท่ีนั่งท่ีก าหนด 
3) ไมย่า้ยโซนท่ีนั่งตลอดเวลา 
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มาตรการลดเวลาการประชมุ ใหส้ัน้ กระชบั ใชเ้วลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ ไมเ่กิน 2 ชั่วโมง 
1) เขียนค าถามลงในกระดาษ แลว้สง่ใหเ้จา้หนา้ท่ี โดยตอบค าถามในหอ้งประชุมเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกบัการ

ลงคะแนนเสียงเท่านัน้ 
2) แจง้ผลคะแนนในวาระตอ่ไป โดยประธานท่ีประชมุจะด าเนินการในวาระอื่นตอ่ไปก่อน 
มาตรการดา้นสขุอนามยั 
ก่อนวันประชุมไดด้  าเนินการเพ่ือความปลอดภัยของทุกท่าน โดยจัดให้มีการพ่ นฆ่าเชือ้ในห้องประชุม  
พรอ้มตรวจหาเชือ้ COVID-19 ผูบ้ริหารและทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการประชุมจากทีมแพทย ์โรงพยาบาล
รามาธิบดีแลว้ ไมม่ีผูใ้ดเขา้ข่ายติดเชือ้ดงักลา่ว และในวนัประชมุขอความรว่มมือทกุท่าน ดงันี ้
1) สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
2) หลีกเลี่ยงการสมัผสับริเวณใบหนา้ และหมั่นลา้งมือบ่อยๆ 
3) ใชแ้อพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ 
4) หลีกเลี่ยงการสมัผสัสิ่งของรว่มกนั หรือสมัผสัผูอ้ื่น 
5) หา้มรบัประทานอาหารหรือของวา่งใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีประชมุ 
6) หากผูร้ว่มประชมุมีไข ้ไอ มีน า้มกู เจ็บคอ จาม หรือหายใจเหน่ือยหอบ ขอใหอ้อกจากบริเวณท่ีประชมุ 
เมื่อท่ีประชุมรับทราบวิธีการประชุม รวมถึงขอ้ปฏิบัติเพ่ือประโยชนใ์นการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ 

COVID-19 ตามท่ีเสนอขา้งตน้แลว้ ประธานฯ จงึไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี  ้
 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวันจันทรท์ี ่23 มีนาคม 2563 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าบริษัทไดส้่งส  าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563

เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 23 มีนาคม 2563 ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุมแลว้ ตามรายละเอียดในหนา้ 7-16 
โดยบริษัทไดจ้ดัท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้ และส่งใหก้ระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้เห็นว่าไดม้ีการบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้ง 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในหอ้งประชุม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 โดยวาระนี ้
ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัจนัทรท่ี์ 
23 มีนาคม 2563 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 353,035,455 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0 
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,455 เสียง  

 
วาระที ่2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2563 

ประธานฯ ขอใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานกิจการประจ าปี 2563 ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
และการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบ  
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กรรมการผูจ้ดัการไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ใหท่ี้ประชมุทราบ สรุปไดด้งันี ้
ปี 2563 ประเทศต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียนและทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลใหป้ริมาณความตอ้งการซือ้สินค้าใน 
กลุม่สินคา้คงทน โดยเฉพาะอตุสาหกรรมเครื่องใชไ้ฟฟ้าและยานยนต ์ปรบัตวัลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน อย่างไรก็ตาม 
ความตอ้งการสินคา้ในกลุม่อตุสาหกรรมสินคา้อปุโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภณัฑด์แูลสขุภาพ รวมถงึ
ธุรกิจอี-คอมเมิรซ์ยงัคงเติบโตอย่างตอ่เน่ือง  

ในช่วงท่ีต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ  COVID-19 บริษัทให้
ความส าคญักบัมาตรการการรกัษาสขุอนามยัเพ่ือดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของพนกังาน การบริหารจดัการ
ห่วงโซ่อุปทานร่วมกับลูกคา้และคู่ธุรกิจ รวมถึงการประเมินสถานการณอ์ย่างใกลชิ้ดและปรบัตัวอย่างรวดเร็ว
เพ่ือใหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ือง ส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายรวม 6,284 ลา้นบาท 
ลดลงรอ้ยละ 3 จากราคาขายท่ีปรบัตวัลดลงตามสถานการณต์ลาดโลก ในขณะท่ีมีปริมาณขายเพ่ิมขึน้จากปีก่อน 
โดยมีปัจจยัเกือ้หนนุจากความตอ้งการใชส้ินคา้จ าเป็นในชีวิตประจ าวนั อย่างไรก็ตาม บริษัทมีก าไรส  าหรบัปี 721 
ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการบริหารจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งเนน้
พัฒนาสินคา้ตามความต้องการของลูกคา้และปรับปรุงขั้นตอนต่าง  ๆ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขนัตลอดทัง้ห่วงโซอ่ปุทาน 

บริษัทใส่ใจดูแลลูกค้า พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง โดยให้
ความส าคัญกับการยึดถือบรรษัทภิบาลหรือ  ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance)  
การพัฒนาท่ียั่งยืน มุ่งเนน้ดูแลรกัษาสิ่งแวดลอ้มตลอดจนกระบวนการผลิต และการน าหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy) มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่าท่ีสุด ตลอดจนร่วมกนัดูแล
สังคมและรักษาส่ิงแวดลอ้มไปพรอ้มกัน เช่น การน าแกนกระดาษท่ีผ่านการใช้งานแลว้กลับมาใชใ้หม่ให้เกิด
ประโยชนเ์พ่ิมขึน้ การลดการใชน้  า้ในการผลิตเพ่ือลดการใชท้รพัยากรธรรมชาติ การผลิตอิฐบล็อกจากเถา้ลอยเพ่ือ
น าวสัดเุหลือใชจ้ากกระบวนการผลิตกลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชนแ์ละยงัเป็นการลดผลกระทบตอ่สิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย  

หลังจากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในหอ้งประชุม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้
ซกัถามอย่างใด ประธานฯ จงึเสนอใหท่ี้ประชมุรบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

บริษัทไดจ้ดัท างบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัใหม้ีการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต
แลว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัทแลว้ รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปี 2563 ตัง้แต่หนา้ 25-98 ซึ่งบริษัทไดส้่งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชุม สรุป
สาระส าคญัไดด้งันี ้ 

สินทรพัยร์วม 7,044.09 ลา้นบาท 
 หนีส้ินรวม 818.81 ลา้นบาท 
 รายไดจ้ากการขาย 6,283.73 ลา้นบาท 
 ก าไรส  าหรบัปี 721.49 ลา้นบาท 

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน 2.01 บาท/หุน้ 
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จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในหอ้งประชุม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี ้
ตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ งบการเงินประจ าปี  สิ ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 353,035,555 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100  
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  
รวมจ านวนผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,555 เสียง  
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุน้ละ 4.00 บาท 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลก าไร

ของบริษัท ความจ าเป็นท่ีตอ้งใชเ้งินในการลงทุน และภาระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 49 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
ส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ทั้ง นี ้ในปี  2563 บริ ษัทมีก าไรสุทธิ  721.49 ล้านบาท  คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอ 
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 และก าไรสะสมของบริษัท
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 36.20 ลา้นบาท รวมทัง้พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอตัรา
หุน้ละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 1,433.01 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 198.62 ของก าไรสทุธิ 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาปรากฏในหนงัสือ
นดัประชมุ หนา้ 2 ดงันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
1. ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 721.49 508.77 299.83 
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 358.25 358.25 358.25 
3. เงินปันผล (บาท/หุน้) 4.00 4.00 0.60 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ลา้นบาท) 1,433.01 1,433.01 214.95 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 198.62 281.66 71.69 
6. ทนุส ารองตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 36.20 25.50 15.00 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนไดต้ามบทบัญญัติมาตรา 
47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี ้ 

1. เงินปันผลจ านวน 1.80 บาทต่อหุน้ เป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2563 และก าไรสะสมของ
บริษัทท่ีตอ้งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธิ ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคล
ธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 
เท่ากบัเงินปันผลคณู 20 สว่น 80 ของเงินปันผลท่ีไดร้บั  
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2. เงินปันผลจ านวน 2.06 บาทต่อหุน้ เป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2563 และก าไรสะสมของ
บริษัทท่ีไดร้บัจากกิจการที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินได ้โดยบริษัทไม่ตอ้งน ารวมค านวณเป็นรายไดเ้พ่ือ
เสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ซึง่ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาจะถกูหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่ายรอ้ยละ 10 
และไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได ้ 

3. เงินปันผลจ านวน 0.14 บาทต่อหุน้ เป็นการจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2563 และก าไรสะสมของ
บริษัทท่ีไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการส่งเสริมลงทุน (BOI) 
ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษี
เงินปันผลคืนได ้ 

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบับริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผลในวนัจันทรที์่ 22 
กุมภาพันธ ์2564 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพุธท่ี 21 เมษายน 2564 และใหร้บัเงินปันผลภายใน 10 ปี 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในหอ้งประชุม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 จ านวน 36.20 ลา้นบาท เป็น
ทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ให้แก่ผู ้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอขา้งตน้ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 จ านวน 36.20 ลา้นบาท เป็น 
ทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ประมาณ 1,433.01  ลา้นบาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 353,035,587     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,587 เสียง 
 

วาระที ่5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บังคบั

ของบริษัท ขอ้ 18 ก าหนดใหใ้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครัง้ กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ย
จ านวน 1 ใน 3 โดยอตัราถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปแลว้นัน้ อาจไดร้บัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้ซึ่งในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 1 คน คือนายสรุชา อดุมศกัดิ ์

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นีไ้ดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้  
นายสรุชา อดุมศกัดิ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากนายสรุชา อดุมศกัดิ์ เป็นผูท่ี้มี
คุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มีความรู ้ความสามารถ  
มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส พรอ้มทั้ง
ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุลและมีผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็น
ผูท่ี้ไมม่ีคณุสมบตัิตอ้งหา้มเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริตและ
การท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในระหวา่งการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 
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ประวตัิของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 หนา้ 17 ของหนงัสือนดัประชมุ 
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ตามท่ีก าหนดโดยขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 15 มีดงันี ้ 

(1) ผูถื้อหุน้คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได ้แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บุคคลซึ่งไดค้ะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้ับการเลือกตัง้ในล าดบั  
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็น
ประธานเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใด และไมม่ีการเสนอผูใ้ดเขา้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึ
ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติเลือกตัง้นายสรุชา อดุมศกัดิ ์เป็นกรรมการของบริษัทดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นดว้ย 353,035,593     เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,593 เสียง 
ประธานที่ประชุมไดก้ล่าวสรุปว่าท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้นายสรุชา อุดมศกัดิ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการ

บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และไดก้ล่าวแสดงความยินดีต่อนายสุรชาฯ ท่ีไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 
 
วาระที ่6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ า  
ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

ส าหรบัปี 2564 คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้เห็นชอบใหเ้สนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 ดงันี ้

(1) แต่งตั้งผู ้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2564 ดงันี ้
- นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวธัญลกัษณ ์ เกตแุกว้ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ      (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10235) 
ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชีทัง้ 3 รายขา้งตน้ท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้
เป็นผูท่ี้ไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดและบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็น
ส านกังานสอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ผูถื้อหุน้รายใหญ่ดว้ย 
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(2) อนุมตัิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 780,000 บาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2563 จ านวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการใหบ้ริการสอบบัญชี (Audit 
services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) 
เช่นเดียวกบัปี 2563 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่กระดาษค าถามในหอ้งประชมุ เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใด 
ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 
ดงันี ้

- นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวธัญลกัษณ ์ เกตแุกว้ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ      (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10235) 
และก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 780,000 บาท (เพ่ิมขึน้จาก

ปี 2563 จ านวน 15,000 บาท) ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้
เห็นดว้ย 353,035,593 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100  
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,593 เสียง  

 
วาระที ่7 เร่ืองอืน่ ๆ 

- ไมม่ี - 
 

จากนัน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่กระดาษค าถามในหอ้งประชุม โดยประธานฯ และผูอ้  านวยการ
สายงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมกันตอบขอ้ซักถามของผู้ถือหุน้ สรุปไดด้งันี ้

(1) เมื่อจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทในอตัราหุน้ละ 4.00 บาท บริษัทจะมี
ก าไรสะสมเหลืออยู่เป็นจ านวนเท่าไร  
ตอบ บริษัทจะมียอดก าไรสะสมคงเหลือ 532 ลา้นบาท 

(2) บริษัทจะยงัใชน้โยบายจ่ายเงินปันผลหุน้ละ 4 บาท อีกหรือไมใ่นปี 2564 

 ตอบ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปีๆ ไป ตามนโยบายบริษัท 
(3) อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุของบริษัทอยู่ท่ีเท่าใด 

ตอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุเท่ากบั 0.13:1 
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(4) บริษัทไดเ้ลื่อนการจัดกิจกรรมพาผูถื้อหุน้ไปเย่ียมชมโรงงาน เน่ืองจากสถานการณก์ารแพร่ระบาด
ของ COVID-19 บริษัทจะมีการจดักิจกรรมอีกในปีนีห้รือไม่ 
ตอบ หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19  คลี่คลายลง และการฉีดวคัซีนป้องกนั 

COVID-19 เป็นไปตามท่ีรฐับาลก าหนดแลว้ บริษัทจะพิจารณาจดักิจกรรมพาผูถื้อหุน้ไป
เย่ียมชมโรงงาน ซึ่งในรอบปีท่ีผ่านมาทางโรงงานไดม้ีการปรบัปรุงประสิทธิภาพ มีการลด
ตน้ทุนพลงังานจากโครงการติดตัง้ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดลอ้มอีกดว้ย 

(5) บริษัทจะมีนโยบายซือ้เครื่องจกัรใหมห่รือไม ่
ตอบ บริษัทมีนโยบายขยายการเติบโต นอกจากในประเทศไทยแลว้ ยงัขยายไปยงัอาเซียนดว้ย 

บริษัทมีแผนปรบัปรุงเคร่ืองจกัร ใหมี้คณุภาพและประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ ใหผ้ลตอบแทนใน
การลงทนุท่ีดีกวา่ โดยไดจ้ดัใหม้ีงบประมาณลงทนุในการเปลี่ยนเครื่องจกัรทกุปี 

 
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในครัง้นี ้

เสร็จสิน้ลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัทภายใน 14 วนั และขอใหผู้ถื้อหุน้คืนบัตรยืนยนั 
การลงคะแนนทัง้หมดท่ีบริเวณทางออกเพ่ือเป็นหลกัฐานอา้งอิงตอ่ไป 

จากนัน้ ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมและสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัทดว้ยดี
เสมอมา และขอใหผู้ถื้อหุน้รกัษาสขุภาพ เดินทางกลบัดว้ยความปลอดภยั แลว้จงึกลา่วปิดประชมุ 

 
 ปิดประชมุเวลา 14.44 น. 

  
 
 นายวิชาญ จิตรภ์กัดี 
 ประธานท่ีประชมุ 
 
 
  

ลงช่ือ 
 

(นางสาววรารี โต๊ะเงิน) 
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

ผูจ้ดัท ารายงาน 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่  

ชื่อ นายแสงชัย วิริยะอ าไพวงศ ์ เป็นกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อาย ุ 59 ปี    สัญชาต ิไทย 
ต าแหน่ง 
รองประธานกรรมการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 กนัยายน 2561 

คุณวุฒกิารศึกษา 
 2530 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
 2558 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, สหรฐัอเมรกิา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย 
 ตัง้แต ่2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กิจการกระดาษบรรจภุณัฑ ์บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งอืน่ในเครือเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
 ตัง้แต ่2561 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั  
 ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทฟินิคซ พลัพ  แอนด ์เพเพอร ์จ ากดั (มหาชน)  
 ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 
 ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท
 ตัง้แต ่2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.*, ประเทศอินโดนีเซีย 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั 
 2561 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 2555 - 2561 General Director - Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวยีดนาม 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 
 
หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที ่5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่  

ชื่อ นายแสงชัย วิริยะอ าไพวงศ ์ เป็นกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อาย ุ 59 ปี    สัญชาต ิไทย 
ต าแหน่ง 
รองประธานกรรมการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 กนัยายน 2561 

คุณวุฒกิารศึกษา 
 2530 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี 
 2558 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, สหรฐัอเมรกิา 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย 
 ตัง้แต ่2562 ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ กิจการกระดาษบรรจภุณัฑ ์บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งอืน่ในเครือเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
 ตัง้แต ่2561 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั  
 ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทฟินิคซ พลัพ  แอนด ์เพเพอร ์จ ากดั (มหาชน)  
 ตัง้แต ่2561 กรรมการ บรษัิทเอสซีจี เปเปอร ์เอ็นเนอรย์ี่ จ ากดั 
 ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรบรษัิทในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม และบรษัิทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ตำมที่ไดร้บัมอบหมำย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท
 ตัง้แต ่2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.*, ประเทศอินโดนีเซีย 
 ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั 
 2561 - 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
 2555 - 2561 General Director - Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวยีดนาม 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
 
 
หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ชื่อ นายประกอบ พกุิลกานตเลิศ เป็นกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 
อาย ุ 58 ปี    สัญชาต ิไทย 
ต าแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 กรกฎาคม 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา 
 2531 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี  
 2538 Diploma in Pulp and Paper Technology Auckland University ประเทศนิวซีแลนด ์

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย   (ไมมี่) 

การด ารงต าแหน่งอืน่ในเครือเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
 ตัง้แต ่2561 ผูอ้  านวยการโรงงานปราจีนบรุ ีบรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท   (ไมมี่) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปียอ้นหลัง และ/หรือ ต าแหน่งที่ส าคญั 
 2561 - 2562 ดแูลงาน ผูจ้ดัการสว่นผลติโรงงานปราจีนบรุ ีบรษัิทไทยเคนเปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 
กรรมการ 

ขอ้ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน โดยใหท้ี่ประชุมใหญ่เป็นผูพ้ิจารณาเลือกตัง้ และให้
คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ  และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ัดการและ
ต าแหน่งอ่ืนตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 
 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบรษัิท 
 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ในอนัท่ีจะไดร้บั
คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

ขอ้ 15.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บคุคลซึ่งไดค้ะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 16. บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 
ขอ้ 17. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษัิทไมจ่ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน

กรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 
 กรรมการผูอ้อกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได  ้

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 
 บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนใน  
หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผิด ณ หา้งหุน้สว่นจ ากดั หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์อง
ตนเองหรอืเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการประชุมผู้ถอืหุน้ 
กรรมการ 

ขอ้ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน โดยใหท้ี่ประชุมใหญ่เป็นผูพ้ิจารณาเลือกตัง้ และให้
คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการดว้ยกันเป็นประธานกรรมการ  และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ัดการและ
ต าแหน่งอ่ืนตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 
 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบรษัิท 
 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการ  ในอนัท่ีจะไดร้บั
คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะท่ีเป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

ขอ้ 15.  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
(3) บคุคลซึ่งไดค้ะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดร้บัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

ขอ้ 16. บ าเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนใหส้ดุแลว้แตท่ี่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 
ขอ้ 17. ผูเ้ป็นกรรมการของบรษัิทไมจ่ าเป็นจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
ขอ้ 18. ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จ านวน

กรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 
 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไป ใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหนง่ 
 กรรมการผูอ้อกจากต าแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเขา้รบัต าแหนง่อีกก็ได  ้

ขอ้ 21. ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัเขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป 
เวน้แต่วาระของกรรมการเหลือนอ้ยกว่าสองเดือน 
 บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 
 มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

ขอ้ 30. หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนใน  
หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผิด ณ หา้งหุน้สว่นจ ากดั หรือเขา้เป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัท
มหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชนข์อง
ตนเองหรอืเพื่อประโยชนผ์ูอ้ื่น เวน้แตจ่ะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ขอ้ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทใหจ้ดัขึน้ ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกลเ้คียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนด 

ขอ้ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุน้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าว  
ใหก้ระท าภายในสีเ่ดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบรษัิท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่น ๆ ใหเ้รยีกวา่ "ประชมุวสิามญั" 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ไดส้ดุแต่เห็นสมควร  
ผูถ้ือหุน้คนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนั  
ท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ือหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้งระบเุรื่องและเหตผุลในการที่
ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักลา่วดว้ย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถ้ือหุน้ภายใน 
สี่สิบหา้วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถื้อหุน้ทัง้หลายซึ่งเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้
คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามที่บงัคบัไวน้ัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี่สิบหา้วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสาม ในกรณีเช่นนีถ้ือว่าเป็นการประชุมผูถ้ือหุน้ที ่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่าย 
อนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ือหุน้ที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมารว่มประชุม
ไมค่รบเป็นองคป์ระชมุตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้ 36 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสี่ ตอ้งรว่มกนัรบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายที่เกิดจากการจดัใหม้ี
การประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

ขอ้ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้นัน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ 
หรือเพื่อพิจารณา พรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดงักล่าว และจัดส่งใหผู้้ ถือหุน้และนายทะเบียนทราบลว่งหนา้
ไมน่อ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 
 อนึง่ ค าบอกกลา่วเรยีกประชมุผูถื้อหุน้นัน้ใหโ้ฆษณาในหนงัสอืพิมพต์ิดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 วนั 

ขอ้ 36. การประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชมุรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึง่ของ
จ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุน้ที่จ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จึงจะครบองคป์ระชมุ 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแลว้ถึงหนึ่งชั่วโมง จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมา เขา้ร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถ้ือหุน้นัน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถ้ือหุน้รอ้งขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป  
ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอ ใหน้ัดประชุมใหม่และใหส้่งหนังสือนัดประชุมไปยงั  
ผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นตอ้งครบองคป์ระชมุ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได ้การมอบฉนัทะจะตอ้งท าเป็นหนงัสือ 
ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และท าตามแบบทีน่ายทะเบียนบรษัิทมหาชนจ ากดัก าหนด และอยา่งนอ้ยใหม้ีรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จ านวนหุน้ซึง่ผูม้อบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผูร้บัมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยใหยื้่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว ้ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนผูร้บัมอบฉันทะเขา้ประชุม 
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ขอ้ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดเสนอในที่ประชุม ไม่เสร็จ และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการ
พิจารณา ใหท้ี่ประชุมก าหนดสถานที่ วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และใหค้ณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้หโ้ฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพไ์มน่อ้ยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุดว้ย 

ขอ้ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มี
รองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลอืกผูถื้อหุน้คนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 40. ในการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ 
 ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องอนัใด ผูถื้อหุน้จะออกเสียงลงคะแนนใหเ้รื่องนัน้มิไดน้อกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 
 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรอืการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเห็นชอบจากเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ก. การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
ข. การซือ้หรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทมหาชนอื่นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท 
ค. การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นที่ส  าคญั การมอบหมายใหบ้คุคลอื่นเขา้จดัการ

ธุรกิจของบรษัิท หรอืการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

ขอ้ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการที่ทางบรษัิทไดด้  าเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ขอ้ 46. หา้มมิใหป้ระกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลใหแ้จง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้ และโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพแ์ห่งทอ้งที่
ฉบบัหนึง่ 3 วนัติดตอ่กนั และจดัใหม้ีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

ขอ้ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นครัง้คราวได ้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะ
กระท าเช่นนัน้ได ้และเมื่อไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ขอ้ 48. เงินปันผลนัน้ใหแ้บง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเทา่ ๆ กนั เวน้แตจ่ะไดม้ีก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่นส าหรบัหุน้บรุมิสทิธิ 

ขอ้ 49. บรษัิทตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
นอกจากทุนส ารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหจ้ัดสรรเงินทุนส ารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็น
ประโยชนใ์นการด าเนินการของบรษัิทดว้ยก็ได ้
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เอกสารที่ตอ้งแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 

  

 

1. กรณีเข้าประชุมดว้ยตนเอง  

1.1 บุคคลธรรมดา 
(1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให ้เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือ 

เดินทาง และหากมีการเปลีย่นช่ือ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  
(1) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายไุม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคล 

(กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ที่มาดว้ยตนเอง และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) 
ที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(2) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ)   
 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนงัสือนัดประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถ้วนและ   
ลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูม้อบฉนัทะซึ่งผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  

(3) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุมซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและ      
ลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และผูร้บัมอบฉันทะ 

(2) ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูมี้อ  านาจกระท า
การแทนนิติบุคคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นีเ้อกสารตามขอ้นี ้ตอ้งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า
บคุคลที่ลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนังสือมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็น 
ผูถื้อหุน้  

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ที่บุคคล
ดงักลา่วไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  

 

 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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บรษัิทไดจ้ดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด  
ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี  ้
1. ใชห้นงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทไดจ้ดัสง่มาให  ้หรือใชแ้บบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชยก์ าหนด 
2. มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึง่ตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยใหร้ะบช่ืุอพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงค์

จะมอบฉนัทะ ใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว และกรอกขอ้ความในหนงัสอืมอบฉนัทะใหค้รบถว้น 
3. ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้

จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได้  
เวน้แตเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝาก
และดแูลหุน้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆา่ลงวนัที่ท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อใหถ้กูตอ้งและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทัง้นีบ้รษัิทไดเ้ตรยีมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ 

5. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนไปยงัส านกังานเลขานกุารบริษัท โดยติดต่อ นางสาวทนทัรยา พลกุลกรณ ์หรือนางสาวชุติกานต ์
สรุรตัน ์โทรศพัท ์0 2586 3013 และ 0 2586 6776 ตามล าดบั โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนัพธุที่ 23 มีนาคม 2565 หรอื
ก่อนเวลาเริม่การประชมุอยา่งนอ้ยครึง่ชั่วโมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษัิทไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริม่ประชมุ 

6. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลกิการมอบฉนัทะ ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสอืตอ่บรษัิทก่อนเริม่การประชมุผูถื้อหุน้ 

 

 
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดน าใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยู ่(แบบแจง้การประชมุ) มาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 
บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น.  
เป็นตน้ไป ณ หอ้ง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุตามสิง่ที่สง่มาดว้ยล าดบัท่ี 10 

 
 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระ ใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึง่เสยีง ซึ่งผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนน

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ 
2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบไุว้

ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ผูร้บัมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทน
ไดต้ามที่เห็นสมควร  

3. การลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุน้ 
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วาระเลือกตั้งกรรมการ 
ขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 15 ก าหนดให ้
1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
2. ผูถื้อหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงเทา่ที่มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไมไ่ด ้
3. บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก

ที่ประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  
2. หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใดไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหชู้มือขึน้ (เวน้แต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) 

ผูถื้อหุน้สว่นท่ีเหลอืถือวา่เห็นดว้ยโดยไมต่อ้งชมูือ  
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการ 

ออกเสยีงของ Custodian ที่ในหนงัสอืมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บง่แยกคะแนนเสยีงได)้ 
4. การลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้มื่อมีผูถื้อหุน้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบั  

โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบก่อนการออกเสีย งลงคะแนน   
ในวาระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั 

 
มติของที่ประชุมผู้ถอืหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  
1. กรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชมุ 
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอ้บงัคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกตา่งจากกรณีปกติ มติของท่ีประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

หรือขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ในที่ประชุมรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักลา่ว 

3. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัใหป้ระธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
4. ผูถื้อหุน้ใดมีสว่นไดเ้สยีเป็นพิเศษในเรือ่งใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสยีงในเรือ่งนัน้ และประธานที่ประชมุอาจจะเชิญให้

ผูถื้อหุน้นัน้ออกนอกที่ประชมุชั่วคราวก็ได ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการ 
 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
ประธานที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนบัคะแนนเสียง    
แต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และจะแจง้ผลการนบัคะแนน
ใหท้ี่ประชมุทราบทกุวาระหลงัจากผูถื้อหุน้ลงมติในแตล่ะวาระ 
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ข้อปฏบิตักิารประชุมสามัญผู้ถอืหุน้บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) 

เพือ่ความปลอดภัยภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

เน่ืองจากการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นการประชมุในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 
(“COVID-19”) บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื ้อ COVID-19 ตาม 
แนวปฏิบตัิดา้นสาธารณสขุเพ่ือการป้องกนัการแพรร่ะบาดของ COVID-19 โดยกระทรวงสาธารณสขุ รว่มกบัส านกังานสง่เสริม
การจดัประชุมและนิทรรศการ (องคก์ารมหาชน) ณ วนัท่ี 16 ตลุาคม 2564 และตามมาตรการการเขา้พืน้ท่ีบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย 
จ ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ บางซื่อ ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบตัิ
ตามอย่างเคร่งครดั โดยมาตรการตามขอ้ปฏิบตัินัน้จะเพ่ิมกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่งท าใหก้ารเขา้ร่วมการ
ประชุมของท่านผูถื้อหุน้อาจมีความล่าชา้และไม่ไดร้บัความสะดวก โดยบริษัทตอ้งประชุมใหแ้ลว้เสร็จในเวลาท่ีสัน้ กระชบั  
เพ่ือลดเวลาในการท่ีคนจ านวนมากมารวมอยู่ในท่ีเดียวกนั และตอ้งจดัใหม้ีการเวน้ระยะห่างทางสงัคมตามท่ีราชการก าหนด 
ท าใหเ้กิดขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีท่ีไมส่ามารถรองรบัคนจ านวนมากได ้

บริษัทจงึขอความร่วมมือผู้ถอืหุน้ดังนี ้
1. มอบฉันทะการเขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการท่ีไม่ไดค้รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 ตามรายละเอียดวิธีการ 

มอบฉันทะตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 5 โดยใชแ้บบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยหมายเลข 8 ของ
หนังสือนดัประชุม พรอ้มกบัเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายงัส านกังานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซื่อ กทม. 10800 หรือติดตอ่ นางสาวทนทัรยา พลกลุกรณ ์และนางสาวชตุิกานต ์
สรุรตัน ์โทรศพัท ์0 2586 3013 และ 0 2586 6776 ตามล าดบั โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2565  

2. สง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษัท ตามแบบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7 ใหบ้ริษัท
ลว่งหนา้โดยไมต่อ้งมารว่มประชมุ  

3. แบบฟอรม์ค าถามล่วงหน้า สามารถส่งใหบ้ริษัทไดท้าง E-mail address: cso_pkg@scg.com หรือโทรสาร 02-586-3007 
หรือส่งไปรษณียม์ายัง ส  านักงานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย  
บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2565 

4. ดว้ยพืน้ท่ีอนัจ ากดับริษัทไมอ่นญุาตใหผู้ต้ิดตามเขา้รว่มในบริเวณหอ้งประชมุและที่นั่งส  ารอง 
5. เพ่ือสขุอนามยัของสว่นรวม ขอความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุไมร่บัประทานอาหารในบริเวณหอ้งประชมุ โดยสามารถดื่มน า้

ท่ีบริษัทเตรียมไวไ้ด ้ 

ข้อปฏบิัตกิ่อนการเข้าร่วมประชุม 
1. การคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ  

1) บริษัทไดจ้ดัจดุตรวจคดักรองใหเ้ป็นสถานท่ีโลง่แจง้ อากาศภายนอกถ่ายเท ไมม่ีเครื่องปรบัอากาศ แยกจากหอ้งประชมุ  
2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
3) บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผูท่ี้เขา้รว่มประชมุทกุท่านก่อนเขา้บริเวณสถานท่ีประชมุ  
4) ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการเขา้พืน้ท่ีบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่  

บางซื่อ ดงันี ้

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ 6 
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4.1) กรอกขอ้มูลในแบบสอบถามส าหรบัคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (“COVID-19”) ตามมาตรการการเขา้พืน้ท่ี
บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ส  านกังานใหญ่ บางซื่อ (COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE) 

4.2) ไดร้บัวคัซีนป้องกนั COVID-19 ครบ 2 เข็ม ตามเกณฑท่ี์ก าหนด หรือ มีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ
ในระยะเวลาไมเ่กิน 3 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

5) บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมอ่นญุาตใหบ้คุคลท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัตอ่ไปนีเ้ขา้รว่มการประชมุ  
5.1) ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป  
5.2) มีอาการไข ้รว่มกบัไอ มีน า้มกู เจ็บคอ ไมไ่ดก้ลิ่น หายใจเรว็ หรือหายใจล าบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง 
5.3) มีอาการตาแดง น า้มกูไหล มีผ่ืนขึน้ตามตวั 
5.4) มีน า้มกูไหล จาม ปวดหวั มีเหง่ือออกตอนกลางคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
5.5) เป็นผูป่้วย COVID-19 
5.6) ในช่วง 3 วนัก่อนวนัประชมุ มีประวตัิสมัผสัใกลชิ้ดกบัผูป่้วย COVID-19 ในวนัท่ีเริ่มป่วย หรือก่อนมีอาการ 3 วนั 
ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถส่งค าถามใหเ้จา้หนา้ท่ีบริษัทเพ่ือรวบรวม
จดัท าเป็นสรุปแนบทา้ยรายงานการประชุมได ้กรณีท่ีเป็นผูถื้อหุน้ยงัสามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการท่ีไม่ไดค้รบก าหนด
ออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2565 โดยใชแ้บบฟอรม์ ก. ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยหมายเลข 8 ของหนงัสือนดัประชมุ  

6) กรณีท่ีมีผูเ้ดินทางจากตา่งประเทศเขา้รว่มงาน ใหป้ฏิบตัิตามมาตรการการเดินทางเขา้ประเทศตามท่ีรฐับาลก าหนด 
ข้อปฏบิัตกิารเข้าร่วมประชุมในหอ้งประชุม 

มาตรการเพ่ือสขุอนามยัท่ีดีของผูเ้ขา้รว่มประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีประสงค์
เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และผ่านการคดักรองแลว้ ใหป้ฏิบตัิตนดงันี ้

1. บริษัทไดจ้ดัท่ีนั่งในหอ้งประชมุโดยมีระยะห่างระหว่างท่ีนั่ง 1 คน ตอ่ 4 ตารางเมตร  
2. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งนั่งในโซนท่ีนั่งท่ีก าหนด โดยไมย่า้ยโซนท่ีนั่งตลอดเวลาการประชมุ 
3. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิดหนา้กากอนามยัไดเ้ฉพาะเม่ือด่ืมน า้เท่านัน้) 
4. หลีกเลี่ยงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไมไ่ดล้า้ง 
5. หลีกเลี่ยงการใช ้หรือสมัผสัสิ่งของรว่มกบัผูอ้ื่น  
6. หา้มรบัประทานอาหารหรือของวา่งใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีประชมุและหอ้งประชมุ  
7. หากผูร้ว่มประชมุมีไข ้หรือไอ หรือมีน า้มกู หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ บริษัทขอความรว่มมือใหอ้อกจากบริเวณท่ีประชมุ 

ข้อปฏบิัตกิารซักถามในหอ้งประชุมเพือ่ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกนิ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 
1. ให้ผู ้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมีข้อซักถามในท่ีประชุมเขียนค าถามลงในกระดาษแลว้ส่งให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมไว ้ 

โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชมุเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ 
2. บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทั้งหมดท่ีส่งมาล่วงหน้าและท่ีสอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็น

เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ซึง่จะเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์องบริษัทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสรจ็สิน้ 
3. เพ่ือสขุอนามยัของสว่นรวม บริษัทจะไมจ่ดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 
4. ในระหวา่งรอผลการนบัคะแนนซึง่อาจใชเ้วลานาน ประธานท่ีประชมุจะด าเนินการประชมุในวาระอื่นตอ่ไปก่อน อย่างไร

ก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทกุวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ  
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อืน่ๆ  
นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพ่ิมเติมตามค าแนะน าส าหรับ  

การจัดประชุมของมาตรการป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด  19 ขอ้ก าหนด  
ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบบัท่ี 42) และค าสั่ง
ศนูยบ์ริหารสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบค.) ท่ี 3/2565 เรื่อง พืน้ท่ีสถานการณ ์
ท่ีก าหนดเป็นพืน้ท่ีควบคุม พืน้ท่ีเฝ้าระวงัสูง และพืน้ท่ีน าร่องดา้นการท่องเท่ียว ตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9   
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548  

ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ท่ียังมีความไม่แน่นอน อาจท าใหบ้ริษัทตอ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการตามขอ้ปฏิบัติท่ี
หน่วยงานราชการและบริษัทก าหนด บริษัทจึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้ติดตามขอ้ปฏิบัติการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ฯ ฉบับล่าสุด  
ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อทางเวบ็ไซตข์องบริษัทท่ี www.thaicane.com 

หากท่านผูถื้อหุน้มีค  าถามหรือตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติม โปรดแจง้บริษัททางเว็บไซตข์องบริษัท www.thaicane.com หรือ
โปรดติดตอ่ 

- นางสาวทนทัรยา พลกลุกรณ ์ โทรศพัท ์02-586-3013 หรือ  
- นางสาวชุติกานต ์สุรรตัน์  โทรศพัท ์02-586-6776 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

การใช้รหสัควิอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลด 

รายงานประจ าปี 
 

บริษัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพ่ือให้
บริษัทส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสผ์่านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดขูอ้มลูได้
อย่างสะดวกและรวดเรว็ 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี ผ่าน QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักลอ้งถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ท่ี QR Code  
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดท่ีขอ้ความนัน้ เพ่ือดรูายงานประจ าปี 

หมายเหต:ุ กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จาก          
แอปพลิเคชนั (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นตน้  

 

ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
 เขา้ไปใน Line แลว้เลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน)  เลือก QR Code  สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพ่ือดรูายงานประจ าปี  
 

ในกรณีที ่ผู ถ้ ือหุน้ไม ่สะดวกในการดาวนโ์หลดรายงานประจ าปี  โดยใชร้หัสคิวอาร์ (QR Code)  
ท่านสามารถดาวนโ์หลดเอกสารดงักล่าวไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทท่ี www.thaicane.com อีกช่องทางหนึ่งดว้ย  
หากมีขอ้สงสยัโปรดติดต่อ:  

- นางสาวทนทัรยา พลกลุกรณ ์ โทรศพัท ์02-586-3013 หรือ  
- นางสาวชตุิกานต ์สรุรตัน ์ โทรศพัท ์02-586-6776 
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ตกึ
ทปิ

โก้

สี่แยกประดิพัทธ์ถ.พระรามหก

ลงทางด่วนพระรามหก

สะพานควาย

มาจากสวนจิตรลดาฯ สี่แยก

สถานีรถไฟ สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต)้

ทางเข้า-ออก
ประตู 2

ทางเข้า-ออก
ประตู 1

ทางเข้า
ประตู 3

สะพานบางซื่อ

สะพานแดง

มาจากสวนจิตรลดาฯ

เทสโก ้โลตสั   

ร.ร.ผะดุงศิษยพ์ทิยา

ป้ัมบางจาก

ป้ัม ปตท. ธ.กสิกรไทย

บางโพ
รพ.บางโพ

ประชาชื่น

เตาปูน

เทอดด าริ

แผนที่

รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีบางซ่ือ

(ทางออกหมายเลข 1)

บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

สามเสน

ธ.กรุงเทพ 
สาขาบางซื่อ

การเดนิทาง :   1. รถประจ าทางทีผ่่าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศทีผ่่าน : 50, 67, 70, 97
2. เดนิทางโดยรถยนตส่์วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้ส ารองทีจ่อดรถไว้ที่

อาคารอเนกประสงค ์ช้ัน P1
3. เดนิทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดนิ ให้ขึน้ทีส่ถานีบางซ่ือ (ทางออกหมายเลข 1) ท้ังนี ้บริษัทมี
บริการรถรับส่งบริเวณประตู 4/1

ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุ้น

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ)

หมายเหตุ : - สถานทีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 ของ
บริษัทไทยเคนเปเปอร ์จ ากัด (มหาชน) ห้อง Hall 1 ช้ัน P10 

ถน
นป

ูนซ
ิเม
นต

ไ์ท
ย 
  

อาคาร
สนญ. 1

อาคารอเนกประสงค ์

อาคาร
สนญ. 2

อาคารอเนกประสงค ์

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

ทางเข้า
ประตู 4/1

รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีบางซื่อ

จุดจอดรถรับส่ง

(ทางออกหมายเลข 2)
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บรษัิทไทยเคนเปเปอร์ จ�ำกัด (มหำชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขท่ี 010753 6000 242

ส�ำนักงำนกรุงเทพฯ
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0 2586 4500

โรงงานกาญจนบุรี (ส�านักงานใหญ่)
222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ต�าบลวังขนาย อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 0 3461 5800

โรงงานปราจีนบุรี
70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ต�าบลบ่อทอง อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 0 3728 4800

website : www.thaicane.com


