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7. แผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทไทยเคนเปเปอร์ จํ ากัด (มหาชน)
(บริ ษัท) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้ อง
Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ ี 19 มีนาคม 2558
ความเป็ นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 จัดขึ ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
โดยบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมเสร็ จสิ ้นและได้ ส่งให้ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มี
การบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
วาระที่ 2 รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2558
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2558 ซึง่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558 หัวข้ อผลการดําเนินงาน ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2558 ซึง่ สรุ ปผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2558 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงิน
ประจําปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว และ
ขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี
2558 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
7,371.37 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
1,086.93 ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
5,403.80 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
426.17 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน
1.19 บาท/หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.70 บาท
ความเป็ นมา บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นปี ๆ ไปตามผลกําไรของบริ ษัท ตาม
ความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินในการลงทุน และตามภาระหนีส้ ินของบริ ษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 49 กํ าหนดให้ บริ ษั ทต้ องจัดสรรกํ าไรสุทธิ
ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ ประจํ าปี หักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ในปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 426.17 ล้ านบาท จึงเห็นควรเสนอให้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร
จากผลการดําเนินงานปี 2558 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 21.31 ล้ านบาท รวมทัง้ พิจารณา
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมาณ 250.78
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 58.85 ของกําไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท และ
สามารถเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมาได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3. เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ (ล้ านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%)
6. ทุนสํารองตามกฎหมาย (ล้ านบาท)

ปี 2558
426.17
358
0.70
250.78
58.85
21.31

ปี 2557
564.45
358
0.90
322.43
57.12
28.22

ปี 2556
588.51
358
0.85
304.52
51.74
29.43

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกําไรประจําปี 2558 จํานวน 21.31 ล้ านบาท เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ 250.78 ล้ านบาท ซึง่ การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ
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วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 โดย
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2559 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา
47 ทวิกําหนด ดังนี ้
1. หุ้นละ 0.60 บาท เป็ นการจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจากการประกอบ
กิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้
2. หุ้นละ 0.10 บาท เป็ นการจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สิบส่วน
แปดสิบ

วาระที่ 5 พิจารณาลดจํานวนกรรมการ
ความเป็ นมา เดิมกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 9 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีกรรมการลาออก
จํานวน 2 คน คือ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์ กุล และนายวีรพันธ์ พูลเกษ โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์
2559 คงเหลือกรรมการปั จจุบนั จํานวน 7 คน และที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดจํานวนกรรมการจากจํานวน 9 คน คงเหลือ 7 คน
ข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 14 กําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลด
จํานวนกรรมการลง 2 คน จากจํานวน 9 คน ให้ คงเหลือ 7 คน ทังนี
้ ้เนื่องจากเป็ นจํานวนที่เพียงพอและ
เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ ว
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการ
จะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออก
จากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ ในการประชุมครัง้ นี ้มีกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระและสมัครใจออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 คน ดังนี ้
1) นายธนวงษ์
อารี รัชชกุล
2) นายวิชาญ
จิตร์ ภักดี
ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ ออกจากตําแหน่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังบุ
้ คคลทัง้ 2
คนข้ างต้ น เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้ วยบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสมครบถ้ ว นตามพระราชบัญญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มี ค วามรู้ ความสามารถ
มีประสบการณ์ ความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับธุรกิ จของบริ ษัท มีคุณธรรมและประวัติการทํางานที่ โปร่ งใส
พร้ อมทังตั
้ ดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล และมีผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดมา ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3
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ทังนี
้ ้บุคคลทัง้ 2 ข้ างต้ นเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ซึง่ บริ ษัทดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ดังต่อไปนี ้
บริ ษัท
สยามคราฟท์อตุ สาหกรรม
Vina Kraft Paper ประเทศเวียดนาม
United Pulp and Paper ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

นายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2559
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่ กําหนดให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกํ าหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร เห็นควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงิน
ของบริ ษัทประจําปี 2559 ดังนี ้
(1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจําปี 2559 ดังนี ้
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิ่งยง
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) หรื อ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
ทังนี
้ ้บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายข้ างต้ นที่เสนอแต่งตั ้งนั ้น
เป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นสํานักงานสอบบัญชี ของบริ ษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย
(2) อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 705,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2558 จํานวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit services)
เท่านัน้ ไม่มีการให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเป็ นมา ปั จจุบันบริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน
358,388,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท และมีทุนชําระแล้ วจํ านวน 3,582,537,210 บาท แบ่ง
ออกเป็ น 358,253,721 หุ้น มีส่วนต่างจํานวน 135,000 หุ้น ซึง่ เป็ นหุ้นสามัญที่ออกตังแต่
้ ปี 2547 เพื่อ
รองรั บการปรั บสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ทัง้ นีใ้ บสําคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวได้ ครบ
กําหนดอายุแล้ วเมื่อปี 2549 แต่ยังคงเหลือหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรั บการปรั บสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกล่าวเนื่องจากไม่เข้ าเงื่อนไขของการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ
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พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กําหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ ลดทุน
โดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ วให้ บริ ษัท
ขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิ จารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร และตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนจาก
3,583,887,210 บาท เป็ น 3,582,537,210 บาท โดยวิธีตดั หุ้นสามัญจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยัง
ไม่ได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 135,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8
ความเป็ นมา เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบี ยนในวาระที่ 8 บริ ษัทจะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

3,582,537,210 บาท (สามพัน ห้ าร้ อยแปดสิบ สองล้ านห้ าแสน
สามหมื่นเจ็ดพันสองร้ อยสิบบาทถ้ วน)
358,253,721 หุ้น (สามร้ อยห้ าสิบแปดล้ านสองแสนห้ าหมื่น
สามพันเจ็ดร้ อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
10 บาท (สิบบาท)
358,253,721 หุ้น (สามร้ อยห้ าสิบแปดล้ านสองแสนห้ าหมื่น
สามพันเจ็ดร้ อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
-.หุ้น (
)”

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร เห็นควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริ หาร
ความเป็ นมา ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 วรรคสอง กําหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุด
ต่าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
(1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ กําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
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ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี

เบี ้ยประชุม

(บาท/คน/ปี )

(บาท/คน/ครัง้ )

90,000
90,000

30,000
15,000

ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริ ษัทมีผลกําไรและ
มีการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของยอดกําไรสุทธิประจํา
รอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ โดยกําหนดวงเงินไม่เกิน
2 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานดังกล่าว
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

(2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี )

เบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี )

เบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )

ประธาน
90,000
30,000
กรรมการ
90,000
15,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
ประธาน
กรรมการ

60,000
60,000

20,000
15,000

ทัง้ นี ท้ ี่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีม ติ ใ ห้ ย กเลิ ก คณะอนุ ก รรมการรวม 3 คณะ ได้ แ ก่
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตังแต่
้ วนั ที่ 20 มีนาคม 2557 และ
คณะกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2557 คงเหลือคณะอนุกรรมการจํานวน 1 คณะ
คือ คณะกรรมการบริ หาร
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารซึ่งได้ พิจารณาอัตรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ
โดยการเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท
อื่น ๆ และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทอื่น รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผล
การดําเนินงานของบริ ษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารในอัตรา
เดิม ทังนี
้ ้ให้ จ่ายเฉพาะกรรมการบริ ษัทและกรรมการบริ หารที่ไม่ใช่พนักงานประจําของเอสซีจี โดย
ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
เป็ นอย่างอื่น
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- ร่ าง -

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 14:00 น.
นายรุ่ งโรจน์ รั งสิโยภาส เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 42 ราย รวมจํ านวนหุ้นได้
1,248,281 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจํานวน 48 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 352,988,426 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเอง
และที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้นจํานวน 90 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 354,236,707 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 98.8787
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดจํ
้
านวน 358,253,721 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ทังนี
้ ้หลังจากประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองเพิ่มเติมอีก
จํานวน 6 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 523,703 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจํานวน 2 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 1,509 หุ้น
รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทัง้ ที่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทัง้ สิ ้นจํานวน 98 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงั ้ สิน้
354,761,919 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 99.0253 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทังหมดจํ
้
านวน 358,253,721 หุ้น
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครัง้ นี ้มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ที่ได้ รับการแต่งตังจากที
้
่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้ วย ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุมจํานวน 6 คน
1. นายรุ่ งโรจน์
รังสิโยภาส
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2. นายกฤษณะ
ศิวะกฤษณ์กลุ
3. นายมนตรี
มหาพฤกษ์ พงศ์ กรรมการบริ หาร
4. นายวีรพันธ์
พูลเกษ
5. นายสิทธิชยั
จันทราวดี
6. นายอํานวย
ผลพืช
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจํานวน 1 คน
นายดําริ
ตันชีวะวงศ์
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุมจํานวน 2 คน
1. นายองอาจ
ลิ ้มประยูรยงค์
ผู้อํานวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS
2. นายกิตติ
วิวฒ
ั น์บวรวงษ์ ผู้จดั การโรงงานกาญจนบุรี
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2557 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่
เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 4 คน
1. นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2557
2. นางสาวจินตนา เหล่าอภิรัตน์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
4. นายกุลชัย
ลี ้ศิริสรรพ์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
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เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
นางพรเพ็ญ
นามวงษ์
จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ชี ้แจงรายละเอียดเรื่ องวิธีการประชุมให้ ที่ประชุมทราบ
เลขานุการฯ ได้ กล่าวแนะนํ านางสาวจงกล เลิศเธี ยรดํารง อาสาพิทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้รับมอบฉันทะจาก
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยที่เข้ าร่ วมการประชุมในครั ง้ นี ้ และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีการพิมพ์ ผิดในรายงานประจําปี
2557 หน้ า 15 ภาวะการแข่งขัน ซึง่ ความต้ องการใช้ กระดาษคราฟท์ภายในประเทศในปี 2557 (พันตัน) ต้ องแก้ ไขจากตัวเลข
2,270 เป็ น 2,401 ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถรับรายงานประจําปี ฉบับแก้ ไขได้ ที่หน้ าห้ องประชุม
จากนันเลขานุ
้
การฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียด
ที่ปรากฏในเอกสารที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว (หน้ า 35-37) และได้ ชี ้แจงขันตอนในการออก
้
เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน เพื่อให้ การบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไป
อย่างถูกต้ องและครบถ้ วน สรุ ปได้ ดงั นี ้
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู ือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้ งให้ ทราบว่าวาระนันต้
้ องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
(3) ในการขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตร และ
ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นชูมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปบันทึกคะแนนเสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทังเก็
้ บบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยขอให้ ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรโดยไม่ต้องชูมือและจะขอให้
คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะ
กาเครื่ องหมายตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้ วย
ตนเอง แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
(4) ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนันๆ
้ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณา
คะแนนเสียงดังกล่าวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
(5) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีจํานวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ูถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะบางคนออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมีความประสงค์ จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ขอให้ ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทัง้ หมดกับ
เจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้ วย
สําหรั บผลการนับคะแนนจะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็ จสิ ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม
หากในบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาใน
วาระต่อไปก่อน เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ก็
จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน
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เมื่อที่ประชุมรั บทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตาม
รายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ ี 20 มีนาคม 2557
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว (ตามรายละเอียดในหน้ า 8-23) โดย
บริ ษั ทได้ จัดทํ ารายงานการประชุ มเสร็ จสิ น้ และได้ ส่งให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายกํ าหนด โดย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20
มีนาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
เห็นด้ วย
354,740,307 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
354,740,307 เสียง
วาระที่ 2 รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2557
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจําปี 2557 ซึ่งสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2557 ให้ ที่ประชุมรับทราบ และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
กรรมการผู้จดั การได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2557 ให้ ที่ประชุมทราบ สรุ ปได้ ดงั นี ้
ปี 2557 เศรษฐกิจโลกเริ่ มเห็นสัญญาณที่ฟืน้ ตัวขึ ้นหลังจากชะลอตัวในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา โดยเศรษฐกิจของ
ประเทศสหรัฐอเมริ กาเริ่ มฟื น้ ตัวต่อเนื่องและขยายตัวตามการบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกชน ในขณะที่เศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปฟื น้ ตัวช้ า และเศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง สําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยรวมได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนหน้ านี ้ แม้ ว่าในช่วงครึ่ งปี หลังเศรษฐกิจจะเริ่ มปรับตัวดีขึ ้น
แต่การลงทุนและการบริ โภคของภาคครัวเรื อนยังฟื น้ ตัวได้ ไม่เต็มที่เท่าที่ควร
ในปี 2557 อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ รับผลกระทบเป็ นอย่างมากจากปริ มาณและราคาวัตถุดิบที่มี
ความผันผวน นอกจากนี ้ ยังมีการแข่งขันจากคู่แข่งในประเทศและจากการนําเข้ ากระดาษจากต่างประเทศ ดังนัน้ เพื่อจํากัด
ความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ ดําเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้ นการบริ หารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รักษา
เสถียรภาพทางการเงิน และบริ หารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และดําเนินงานอย่าง
รอบคอบ โดยเฉพาะการบริ หารต้ นทุนการผลิต การปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต การลดปริ มาณสินค้ าคงคลัง การควบคุม
ค่าใช้ จ่าย รวมถึงติดตามการให้ สินเชื่ออย่างใกล้ ชิด ส่งผลให้ ในปี 2557 บริ ษัทมีผลประกอบการใกล้ เคียงกับปี 2556 ดังนี ้
1. รายได้ รวม 5,504 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 2.7 เนื่องจากปริ มาณขายลดลง
2. กําไรสําหรับปี 2557 จํานวน 564 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4.2 ซึง่ เป็ นผลจากต้ นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ ้น ค่าใช้ จ่าย
ในการขายและบริ หารเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย และต้ นทุนทางการเงินเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย
3. สินทรัพย์รวม 7,104 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6.4
4. ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,163 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.4
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หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้อํานวยการสายงานการเงิน
บัญชี และ MIS ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
ข้ อซักถามจากอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย (นางสาวจงกล เลิศเธียรดํารง)
(1) บริ ษัทมีสินค้ าคงเหลือในปี 2557 เพิ่มขึ ้นมากจากปี 2556 บริ ษัทมีนโยบายการบริ หารสินค้ าคงคลังอย่างไร
ตอบ – เนื่องจากมีสถานการณ์นํ ้าท่วมในปี 2556 ผู้ผลิตบางรายไม่สามารถผลิตสินค้ าได้ ส่งผลให้ บริ ษัทขาย
สินค้ าได้ เพิ่มมากขึ ้น สินค้ าคงคลังจึงลดลงมากกว่าปกติ ทังนี
้ ้ในปี 2557 สินค้ าคงคลังกลับเข้ าสู่ระดับปกติ
จึงทําให้ สินค้ าคงคลังในปี 2557 สูงขึ ้นเมื่อปรี ยบเทียบกับปี 2556
(2) บริ ษัทมีอตั รากําไรขันต้
้ นลดลงในปี 2557 แต่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
เรื่ องสิ่งแวดล้ อม บริ ษัทจะยังได้ ประโยชน์ทางภาษี อากรในปี ต่อๆ ไปหรื อไม่
ตอบ – บริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนในโครงการทดแทน
ชุดกํ าเนิดไฟฟ้าและไอนํ า้ ของโรงงานกาญจนบุรี ประมาณ 600 กว่าล้ านบาทและโครงการลงทุนเพื่ อลด
ต้ นทุนพลังงานและสิ่งแวดล้ อมของโรงงานปราจีนบุรี ประมาณ 200 กว่าล้ านบาท ซึง่ สามารถใช้ สิทธิประโยชน์
ได้ รวม 8 ปี
ข้ อซักถามของผู้รับมอบฉันทะ (นายพรสิทธิ์ เจนดิษฐการ)
ปั จจุบนั โรงงานกาญจนบุรีและโรงงานปราจีนบุรีมีอตั ราการใช้ กําลังการผลิตเท่าใด
ตอบ – ทังสองโรงงานผลิ
้
ตเต็มกําลังการผลิต
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดทํ างบการเงิ นประจํ าปี สิ น้ สุด ณ รอบปี บัญชี ของบริ ษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับ อนุญาต
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี ของบริ ษัทสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจําปี 2557 (ตังแต่
้ หน้ า 26-84) ซึง่ บริ ษัทได้ ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
สรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
7,104.07 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
941.25 ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
5,489.97 ล้ านบาท
กําไรสําหรับปี
564.45 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น
1.58 บาท/หุ้น
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ประธานฯ กรรมการผู้จดั การ และผู้อํานวยการสายงาน
การเงิน บัญชี และ MIS ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามและรับทราบข้ อสังเกต/ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
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ข้ อซักถามและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล)
(1) รายงานประจําปี 2557 หน้ า 32 แสดงรายการรายได้ อื่นเป็ นจํานวน 14.3 ล้ านบาท และอ้ างอิงถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้ อ 4 ซึง่ แสดงรายได้ อื่นของกิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นจํานวนรวมมากกว่า 60 ล้ านบาท
(รายงานประจําปี 2557 หน้ า 56) ทําไมจํานวนในหมายเหตุประกอบงบการเงินจึงสูงกว่าที่แสดงในงบการเงิน
ตอบ – รายได้ อื่นในงบกําไรขาดทุนเป็ นคนละรายการกับรายได้ อื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 4 โดย
ที่รายได้ อื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นรายได้ จากการขายให้ กิจการที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของ
รายได้ จากการขาย ส่วนรายได้ อื่นในงบกําไรขาดทุนเป็ นรายได้ จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งการแสดง
รายการดังกล่าวได้ แสดงไว้ เช่นเดียวกันกับปี ที่ผ่านมา เพียงแต่ในปี 2556 รายได้ อื่นของกิจการที่เกี่ยวข้ องกันมี
จํานวนน้ อยกว่าปี 2557
(2) รายงานประจําปี 2557 หน้ า 33 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรั บ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน อ้ างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 17 มีจํานวนเพิ่มขึ ้นจาก 5 ล้ าน
บาทในปี 2556 เป็ น 86 ล้ านบาทในปี 2557 เนื่องจากสาเหตุใด คงไม่ใช่เนื่องจากบริ ษัทมีการว่าจ้ างพนักงาน
เพิ่มขึ ้นจํานวนมาก
ตอบ - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรั บโครงการผลประโยชน์ ของ
พนักงานปี 2557 สูงขึ ้นเนื่องจากมีจํานวนพนักงานที่จะเกษี ยณอายุเพิ่มมากขึ ้น โดยคิดเป็ นจํานวนประมาณ
86,000 บาท ไม่ใช่ 86 ล้ านบาท
(3) เสนอแนะให้ บริ ษัทเปิ ดเผยกํ าไรที่บริ ษัทได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ด้านภาษี เงินได้ นิติบุคคลจากโครงการที่ได้ รับ
ส่งเสริ มการลงทุนและระยะเวลาที่ยงั เหลืออยู่ของสิทธิประโยชน์ดงั กล่าว
ตอบ – บริ ษัทได้ ใช้ สิทธิ ประโยชน์ ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคล ไปแล้ วประมาณ 80 กว่าล้ านบาท คงเหลือ
ประมาณ 600-700 ล้ านบาท โดยใช้ สิทธิประโยชน์ดงั กล่าวได้ รวม 8 ปี
(4) รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในส่วนที่แสดงว่าเป็ นที่ดินนันแสดงด้
้
วยราคาทุน (Historical Cost) หรื อไม่
ตอบ – การคํานวณราคาที่ดินใช้ Historical Cost
(5) รายงานประจําปี 2557 หน้ า 57 แสดงรายการค่าขนส่งสินค้ าที่จ่ายให้ แก่บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์
จํากัด จํานวน 230.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึง่ มีจํานวน 73.7 ล้ านบาท เหตุใดจึงเพิ่มขึ ้นมาก
ตอบ – บริ ษัทได้ จัดให้ มีการประกวดราคาการบริ การขนส่งสินค้ า ซึ่งในปี 2557 บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้ นท์ จํากัด เป็ นผู้ชนะการประกวดราคา จึงมีคา่ บริ การขนส่งสินค้ าจ่ายให้ แก่บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ฯ
มากขึน้ เมื่อเที ยบกับปี 2556 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาต้ นทุนขาย จะเห็นว่าต้ นทุนค่าขนส่งสินค้ าไม่ได้
เพิ่มขึ ้น
ข้ อซักถามและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์)
(1) บริ ษัทย่อยต่างๆ มีบริ ษัทโลจิสติกส์ ของตัวเอง สามารถไปรวมกับบริ ษัทเอสซีจี โลจิ สติกส์ แมเนจเม้ นท์
จํากัด ได้ หรื อไม่
ตอบ – บริ ษัทไม่มีธุรกิจโลจิสติกส์ของตนเอง
(2) เสนอแนะให้ บริ ษัทให้ ความสนใจเรื่ องการ Purify ปุ๋ ย ซึง่ เป็ นผลพลอยได้ ของโรงงาน
ตอบ – โรงงานปราจีนบุรียงั คงผลิตปุ๋ ยอย่างต่อเนื่อง โดยได้ รับความร่ วมมือจากบริ ษัทฟิ นิคซ พัลพ แอนด์
เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) ปั จจุบนั มีกําลังการผลิต 20,000-30,000 ตันต่อปี
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ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี)
(1) ในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 60 แสดงเงินลงทุนระยะสันที
้ ่มีสภาพคล่องสูงในปี 2556 จํานวน 525 ล้ าน
บาทและหายไปในปี 2557 และปรากฏว่ายอดเงินได้ เปลี่ยนจากเงินสดในปี 2556 มาปี 2557 เป็ นสินค้ า
คงเหลือจาก 694 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 926 ล้ านบาทในปี 2557 ตามที่แสดงในรายงานประจําปี 2557
หน้ า 62 ซึง่ ในส่วนของสินค้ าคงเหลือในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 8 ในหมวดสินค้ าสําเร็ จรู ปในปี 2556
จาก 298 ล้ านบาทเป็ น 427 ล้ านบาท และวัตถุดิบจาก 202 ล้ านบาทเป็ น 321 ล้ านบาทในปี 2557 รวมทัง้
อะไหล่ วัสดุ และอื่น ๆ จาก 92 ล้ านบาทเป็ น 158 ล้ านบาท แต่ในขณะเดียวกันสินค้ าระหว่างทางจาก 102
ล้ านบาท ลดลงเหลือ 20 ล้ านบาท ทําไมตัวเลขปี 2556 และ 2557 จึงแตกต่างกันมาก นอกจากนี ้บริ ษัทยังมี
รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ ้นจาก 4,423 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 5,137 ล้ านบาท ทําให้ สินทรัพย์
รวมเพิ่มจาก 6,600 ล้ านบาทเป็ น 7,100 ล้ านบาท และหนี ้สินเพิ่มจาก 775 ล้ านบาทเป็ น 941 ล้ านบาท
บริ ษัทมีวิธีการบริ หารเงินสดและสินค้ าคงเหลืออย่างไรจึงมีความแปรปรวนมากในระยะเวลาสัน้ ๆ
ตอบ – ในปี 2556 บริ ษัทสามารถจําหน่ายสินค้ าได้ สงู กว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์ นํ ้าท่วมโรงงานผู้ผลิต
บางราย สินค้ าคงเหลือในปี 2556 จึงมีจํานวนตํ่ามาก ส่วนในปี 2557 วัตถุดิบและสินค้ าระหว่างทางเข้ าสู่
ภาวะปกติ นอกจากนี ้บริ ษัทได้ เตรี ยมสินทรัพย์ สําหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของโรงงานกาญจนบุรี
ทําให้ ภาพรวมของสินทรัพย์ตา่ ง ๆ และสินค้ าคงคลังมีจํานวนที่สงู ขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2556
(2) บริ ษัทมียอดขายต่อปี ประมาณ 6,000 ล้ านบาท มีสินค้ าคงเหลือประมาณ 900 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนที่
ค่อนข้ างมาก บริ ษั ทมี นโยบายการเก็ บสต็อกสิ นค้ าคงเหลื อ ไม่ว่ าจะเป็ นวัตถุดิ บหรื อสิ นค้ ารอจํ าหน่ าย
ประมาณกี่เดือน
ตอบ – บริ ษัทมีการเก็บสต็อกวัตถุดิบ ได้ แก่ เศษกระดาษ และเยื่อกระดาษ ประมาณ 20-30 วัน และสินค้ า
คงคลังประมาณ 1 เดือน
ข้ อเสนอแนะจากอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย (นางสาวจงกล เลิศเธียรดํารง)
ในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 30 แสดงรายการเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินปี 2557 เพิ่มขึ ้น 360
ล้ านบาทจากปี 2556 จึงเสนอแนะให้ เพิ่มรายการดังกล่าวไว้ ในคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ
ผลการดําเนินงานในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 87 ด้ านหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็ นรายการ
ที่มีจํานวนสูง
ตอบ – รับทราบ
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
341,845,134 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.3591
ไม่เห็นด้ วย
12,916,234 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.6408
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
354,761,368 เสียง
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นปี ๆ ไปตามผลกําไรของ
บริ ษัท ตามความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินในการลงทุน และตามภาระหนีส้ ินของบริ ษัท ซึง่ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 49 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี
้ ้ในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 564.45 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2557 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 28.22 ล้ านบาท รวมทัง้
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมาณ 322.43 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 57.12 ของกําไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลใน
ปี ที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม (หน้ า 2) ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3. เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ (ล้ านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%)
6. ทุนสํารองตามกฎหมาย (ล้ านบาท)

ปี 2557
564.45
358
0.90
322.43
57.12
28.22

ปี 2556
588.51
358
0.85
304.52
51.74
29.43

ปี 2555
489.76
358
0.70
250.78
51.20
24.49

ทัง้ นีผ้ ้ ูถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ประมวลรั ษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กําหนด ดังนี ้
(1) หุ้นละ 0.76 บาท เป็ นการจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้ รับ
การส่งเสริ มลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้
(2) หุ้นละ 0.14 บาท เป็ นการจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 โดยกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 10 เมษายน 2558 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม ซึง่ ประธานฯ และผู้อํานวยการสายงานการเงิน บัญชี และ
MIS ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามตลอดจนรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
ข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล)
กําไรที่บริ ษัทได้ รับส่งเสริ มการลงทุน (BOI) มีเท่าไร และกํ าไรที่ไม่ได้ รับ BOI มีเท่าไร บริ ษัทจึงนํามาจัด
สัดส่วนของการจ่ายปั นผลหุ้นละ 0.76 บาทจากกําไรที่ได้ BOI และหุ้นละ 0.14 บาทจากกําไรที่ไม่ได้ รับ BOI
ตอบ – กําไรที่ได้ BOI เป็ นกําไรที่คํานวณจากยอดขายกระดาษ ส่วนกําไรที่ต้องเสียภาษี ได้ แก่ รายได้ อื่น ๆ
ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตกระดาษ โดยในการจัดสรรเป็ นเงินปั นผล จะคํานวณจัดสรรเงินปั นผลจากกําไรที่เสีย
ภาษี ก่อน ที่เหลือจึงจัดสรรจากกําไรที่ได้ BOI
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ข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล และนายธารา ชลปราณี)
เสนอแนะให้ บริ ษัทจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายให้ ครบจํานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ไม่
จําเป็ นต้ องกําหนดเท่ากับร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี ซึง่ เป็ นเกณฑ์ขนตํ
ั ้ ่าตามกฎหมาย
ตอบ – รับไปพิจารณา
ข้ อซักถามและข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี)
จํานวนทุนจดทะเบียนแตกต่างจากจํานวนทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว 135,000 หุ้น ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 หน้ า 31 ทําไมบริ ษัทจึงไม่เรี ยกชําระให้ ครบ บริ ษัทควรลดทุนจดทะเบียนให้ เท่ากับ
ทุนที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว เนื่องจากจะเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายด้ วย
ตอบ – บริ ษัทได้ เคยออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื ้อหุ้น (Warrant) แต่เนื่องจากมีผ้ ูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในการซื ้อหุ้นบางรายไม่ใช้ สิทธิ และใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯ ดังกล่าวได้ หมดอายุลงแล้ ว ทําให้ ทุนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วตํ่ากว่าทุนจดทะเบียน
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2557 จํานวน
28.22 ล้ านบาท เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ให้ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปั นผล ตามที่คณะกรรมการบริ ษัท
เสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
341,622,548 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่เห็นด้ วย
199,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
12,916,234 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

96.3027
0.0562
3.6410
354,738,182 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 18 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวน 1 ใน 3
โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ผู้ออกจากตําแหน่งไปแล้ วนัน้ อาจจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี นี ้มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระ จํานวน 3 คน คือ
1. นายรุ่ งโรจน์ รั งสิโยภาส
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2. นายสิทธิ ชยั
จันทราวดี
กรรมการ
3. นายอํานวย
ผลพืช
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จัดการ
ประธานฯ (นายรุ่ งโรจน์ รั งสิโยภาส) ได้ แจ้ งที่ประชุมว่าสมัครใจขอออกจากห้ องประชุมพร้ อมกับนายสิทธิ ชัย
จันทราวดี และนายอํานวย ผลพืช เนื่องจากเป็ นกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ นีเ้ พื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้
พิจารณาวาระนี ้อย่างเป็ นอิสระ และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39 กําหนดในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ูถือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือก
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม ดังนันนายรุ
้
่ งโรจน์ รังสิโยภาส ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ นางพรเพ็ญ
นามวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ดําเนินการประชุมในวาระนี ้
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(นายรุ่งโรจน์ รังสิ โยภาส นายสิ ทธิ ชยั จันทราวดี และนายอํานวย ผลพืช กรรมการที ค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 คนออกจากห้องประชุมโดยความสมัครใจ จากนัน้ นางพรเพ็ญ นามวงษ์ จึงดําเนิ นการประชุมต่อไป)
ประธานที่ ประชุม (นางพรเพ็ ญ นามวงษ์ ) แจ้ ง ให้ ที่ ประชุมทราบว่า ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการที่มีส่วนได้ เสียได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริ หารและจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิม
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของ
บริ ษัท มีคุณธรรมและประวัติการทํางานที่โปร่ งใส พร้ อมทัง้ ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล และสําหรั บกรรมการรายเดิม
คณะกรรมการก็ได้ พิจารณาถึงผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าที่กรรมการ ซึง่ นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชยั จันทราวดี
และนายอํานวย ผลพืช กรรมการรายเดิมที่ครบกําหนดออกตามวาระได้ ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดมา ตลอดจนเป็ นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ ามเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซงึ่ ได้
กระทํ าโดยทุจริ ตและการทํ ารายการที่ อาจเกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบริ ษัทในระหว่างการดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาเลือกตั ้งนายรุ่ งโรจน์ รั งสิโยภาส
นายสิทธิชยั จันทราวดี และนายอํานวย ผลพืช กลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัท
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 (หน้ า 24-26) ของหนังสือนัดประชุม
ทังนี
้ ้นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส เป็ นกรรมการของบริ ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท โดยเป็ นประธานกรรมการ บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด และ Vina Kraft Paper
Company Limited ประเทศเวียดนาม รวมทังเป็
้ นรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ ซึง่ ทัง้ 3 บริ ษัทนี ้เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
หลัง จากนัน้ ประธานที่ ป ระชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น ซัก ถาม ซึ่ง ประธานที่ ป ระชุมและที่ ป รึ ก ษากฎหมาย
(นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล) ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามตลอดจนรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
ข้ อซักถามและข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี)
(1) จํานวนกรรมการขณะนี ้มีกี่คน เสนอแนะให้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบด้ วยว่ามีกรรมการที่ไม่ได้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
บันทึกในรายงานการประชุมไว้ ด้วย
ตอบ – จํานวนกรรมการที่เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันนี ้มี 6 คน และกรรมการ
ลาประชุม 1 คนคือนายดําริ ตันชีวะวงศ์
(2) การคํานวณจํ านวนกรรมการครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด กําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กฎหมายกําหนดจํานวนคนที่ออก
ไม่ได้ กําหนดระยะเวลา และการกําหนดจํานวนกรรมการที่ใกล้ กบั ส่วนหนึ่งในสามก็ขึ ้นกับจํานวนกรรมการ
ทังหมด
้
ถ้ าจํานวนกรรมการทังหมดเป็
้
น 7 คน จํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสามคือ 2 คน แต่ถ้าจํานวน
กรรมการทังหมดเป็
้
น 8 คน จํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสามคือ 3 คน โดยให้ กรรมการที่อยู่นานที่สดุ
ออก แต่ไม่ได้ กําหนดว่า 3 ปี จึงเสนอแนะให้ บริ ษัททําความเข้ าใจกับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่ องนี ้
ตอบ – ตามกฎหมายการนับจํานวนกรรมการจะนับจากจํานวนกรรมการทังหมดที
้
่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด
ไว้ ซึง่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้ กําหนดจํานวนกรรมการไว้ 9 คน (รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้ า 17) กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
แต่ละปี จึงมีจํานวน 3 คน ตามอัตราส่วน 1 ใน 3 ปั จจุบนั มีจํานวนกรรมการที่มีตวั อยู่ทงหมด
ั้
7 คน เนื่องจาก
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ในปี 2557 มีกรรมการลาออก 1 คน ซึง่ คณะกรรมการยังไม่ได้ แต่งตังบุ
้ คคลใดเป็ นกรรมการทดแทน และเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีกรรมการลาออกอีก 1 คน คือ นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย ซึง่ คณะกรรมการได้
เสนออยู่ในวาระที่ 10 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนีร้ ับทราบการเสนอแต่งตังกรรมการแทน
้
เนื่องจากผู้ได้ รับ
การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการแทนนัน้ ปั จจุบันเป็ นกรรมการในบริ ษัท อื่นที่ ป ระกอบกิ จ การอันมีส ภาพอย่าง
เดียวกันและอาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท จึงต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ ซึ่ง
เป็ นข้ อกําหนดตามกฎหมาย
(3) วาระที่ 10 เรื่ องรั บทราบการเสนอแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ขอลาออกนัน้ ควรนําเสนอให้ ที่ประชุม
รับทราบก่อนวาระเลือกตังกรรมการ
้
เนื่องจากว่ากรรมการได้ แต่งตังกรรมการแทนไปเรี
้
ยบร้ อยแล้ ว ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นจะได้ ทราบจํานวนกรรมการก่อนที่จะพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการออกตามวาระ
้
ตอบ – คณะกรรมการยังไม่ได้ มีมติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ขอลาออก แต่ได้ พิจารณาสรรหาบุคคลที่
มีความเหมาะสม ทังนี
้ ้ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและอาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ซึ่งกฎหมายกําหนดให้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่คณะกรรมการจะมีมติแต่งตัง้
ข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล)
การนับจํานวนกรรมการต้ องนับตามจํานวนกรรมการที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองฉบับปั จจุบนั ซึง่ มีอยู่ 7 คน
หรื อไม่ เนื่องจากกฎหมายได้ กําหนดไว้ วา่ เมื่อแต่งตังกรรมการแล้
้
วต้ องไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กําหนดด้ วย
ตอบ – ตามกฎหมายการนับจํานวนกรรมการให้ นบั จากจํานวนกรรมการทังหมดที
้
่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดไว้
ไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องขององค์ประชุม หรื อเรื่ องของกรรมการครบกําหนดออกตามวาระ
จากนันประธานที
้
่ประชุมได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
เพิ่มเติมว่าข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 กําหนดวิธีการเลือกตังกรรมการโดยมี
้
หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั ้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใดอีกและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตังนายรุ
้
่ งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชยั จันทราวดี และนายอํานวย ผลพืช เป็ น
กรรมการของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. นายรุ่ งโรจน์ รั งสิโยภาส
เห็นด้ วย
341,821,398 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
100 เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
- 17 -

341,822,498 เสียง

2. นายสิทธิชัย จันทราวดี
เห็นด้ วย
341,821,498 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

341,822,498 เสียง

3. นายอํานวย ผลพืช
เห็นด้ วย
341,821,398 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
100 เสียง
งดออกเสียง
1,000 เสียง
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

341,822,498 เสียง

ประธานที่ประชุมได้ กล่าวสรุ ปว่า เนื่องจากในปี นี ้มีผ้ ูได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทน
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน เท่ากับจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้ ที่ประชุม
จึงมีมติเลือกตังนายรุ
้
่ งโรจน์ รั งสิโยภาส นายสิทธิชยั จันทราวดี และนายอํานวย ผลพืช เป็ นกรรมการของบริ ษัท และขอให้
เจ้ าหน้ าที่เชิญกรรมการทัง้ 3 คน กลับเข้ าร่ วมประชุม
(กรรมการที ค่ รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลับเข้าห้องประชุม)
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทัง้ 3 คนข้ างต้ นที่ได้ รับการเลือกตังให้
้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ จากนันนายรุ
้
่ งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการได้ ดําเนินการประชุมต่อไป
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ สําหรับปี 2558 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริ หารเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี
2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและอนุมตั ิ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2558 ดังนี ้
(1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2558 ดังนี ้
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรื อ
- นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10732)
ทังนี
้ ้บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายข้ างต้ นที่เสนอแต่งตังนั
้ นเป็
้ นผู้ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
และ KPMG จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ด้ วย รวมทังบริ
้ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมจึงไม่มีการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายเดียวกัน
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(2) อนุมัติค่าสอบบัญชี ง บการเงิ นของบริ ษัทประจํ าปี 2558 เป็ นจํ านวนเงิ น 690,000 บาท ลดลงจากปี 2557
จํานวน 30,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit services) เท่านัน้ ไม่มีการ
ให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2557
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ประธานฯ ผู้อํานวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS
เลขานุการฯ และผู้สอบบัญชี (นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต) ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถาม รวมทังรั
้ บทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
สรุ ปได้ ดงั นี ้
ข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล)
ค่าสอบบัญชีรวมการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุนด้ วยหรื อไม่
ตอบ – เนื่องจากบริ ษัทได้ รับส่งเสริ มการลงทุนด้ านการอนุรักษ์ พลังงาน ซึ่งถ้ าบริ ษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน บริ ษัทก็จะใช้ สิทธินนได้
ั ้ โดยที่ไม่ต้องมีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบในเรื่ องนี ้
ข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี)
(1) ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 17 ว่าที่ประชุม
ผู้ถื อหุ้น ได้ อนุมัติ ค่ าสอบบัญ ชี ง บการเงิ น ของบริ ษัท ประจํ า ปี 2557 เป็ นจํ านวนเงิ น 720,000 บาท และ
รั บทราบค่าสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสเป็ นจํ านวนเงิ น 270,000 บาท รวมเป็ นค่าสอบบัญชี ทัง้ สิน้
990,000 บาทนัน้ บริ ษัทได้ มีการจ่ายค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสปี 2557 ตามที่ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ทราบหรื อไม่
ตอบ – เนื่องจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 เป็ นช่วงเวลาที่ใกล้ เคียงกับช่วงที่บริ ษัทออกจาก
การเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจึงแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ไว้ ด้วยหากต้ องมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ทังนี
้ ้ต่อมาปรากฏว่าบริ ษัทได้ ออกจากการเป็ นบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จึงไม่มีการจ่ายค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส
(2) เนื่องจากบริ ษัทเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทจดทะเบียนซึง่ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องมีการสอบทานงบการเงินรวม
รายไตรมาส การสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริ ษัทแม่ตามที่กฎหมายกําหนดเป็ นงบประเภทใด
ผู้ถือหุ้นจะเชื่อถืองบการเงินรวมรายไตรมาสของบริ ษัทใหญ่ได้ อย่างไร
ตอบ – ผู้สอบบัญชีชี ้แจงว่าผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษัทโดยไม่ได้ สอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษัท อย่างไรก็ตามบริ ษัทแม่ คือบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จะมีการตรวจสอบเพื่อ
ทํางบการเงินรวมหรื อสอบทานรายไตรมาสกับบริ ษัทย่อยทังหมด
้
โดยบริ ษัทแม่รับผิดชอบค่าตรวจสอบทังหมด
้
ข้ อสังเกตจากผู้ถือหุ้น (นายปั ญญชัย กีรติมงคลเลิศ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทปั ญทิพย์ จํากัด ผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท)
ให้ ข้อสังเกตว่าเนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ อยู่ในตลาดหลักทรั พย์ แล้ ว ค่าสอบบัญชีควรจะถูกลงกว่าบริ ษัทที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์
ตอบ – รับข้ อสังเกตไว้
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบ
บัญชีประจําปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2558 ดังนี ้
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรื อ
- นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10732)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และกําหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2558 เป็ น
จํานวนเงิน 690,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
334,956,061 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
1,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0002
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
334,957,061 เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์ ของบริษัท)
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ป ระชุมทราบว่าปั จจุบันเครื่ องกํ าเนิ ดไฟฟ้าของโรงงานกาญจนบุรี ของบริ ษัทสามารถผลิ ต
พลังงานไฟฟ้าได้ มากกว่าความต้ องการใช้ ในการผลิต บริ ษัทจึงวางแผนที่จะดําเนินธุรกิจขายพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการ
ผลิตให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฉบับปั จจุบนั ซึง่ ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์จํานวน
36 ข้ อ ยังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ฝ่ายจัดการได้ วางแผนที่จะดําเนินการในอนาคต ได้ แก่ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและ
จําหน่ายพลังงานทุกประเภท การอนุรักษ์ พลังงาน ที่ปรึกษาด้ านพลังงาน และการแปรรู ปของเสียเป็ นพลังงาน
รายละเอียดหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริ ษัท) ฉบับปั จจุบนั และส่วนที่เสนอแก้ ไขเพิ่มเติม ปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4 (หน้ า 27 - 33) ของหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริ หารและให้ เสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 12 ข้ อ เพื่อให้ ครอบคลุม
ธุรกิจด้ านพลังงาน โดยข้ อ 37-41 เป็ นวัตถุประสงค์หลักเรื่ องการประกอบธุรกิจด้ านพลังงาน และข้ อ 42-48 เป็ นวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องด้ านพลังงาน เช่นการอนุรักษ์ พลังงาน การเป็ นที่ปรึกษาด้ านพลังงาน และการแปรรู ปของเสีย
เป็ นพลังงาน ฯลฯ รวมเป็ นวัตถุประสงค์ 48 ข้ อ
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์ของบริ ษัท) ตามที่คณะกรรมการเสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงไม่
น้ อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 3
(วัตถุประสงค์ของบริ ษัท) ดังนี ้
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เห็นด้ วย
333,741,161 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
333,741,161 เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 62
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่บริ ษัทพ้ นสถานะจากการเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยตังแต่
้ วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ทัง้ นีบ้ ริ ษัทยังมีข้อบังคับ ข้ อ 62 ซึ่งเป็ นข้ อบังคับเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือ
นัดประชุมหน้ า 5 ดังนี ้
“ข้ อ 62 ในกรณีที่บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ าทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตามความหมายที่กําหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อรายการเกี่ยวกับการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้ บงั คับกับการ
ทํารายการเกี่ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งสินทรั พย์ แล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่
ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ ด้ วย”
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็ นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริ หารและให้ เสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 พิจารณายกเลิกข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 62 เนื่องจากบริ ษัทไม่ได้ มีสถานะเป็ นบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้ วซึง่
จะทําให้ ข้อบังคับบริ ษัทคงเหลือ 61 ข้ อ
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ที่ปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล) ได้ ตอบข้ อ
ซักถามตลอดจนรับทราบข้ อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
ข้ อซักถามและข้ อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล)
เหตุใดบริ ษัทจึงยกเลิกข้ อบังคับ ข้ อ 62
ตอบ – ก่อนที่บริ ษัทจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง 3 กลุ่ม ได้ แก่
(1) กฎหมายบริ ษัทมหาชนซึง่ อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ (2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์
ซึง่ อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ ก.ล.ต. และ (3) ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ อยู่ภายใต้ การกํากับดูแลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 62 เป็ นส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กําหนดว่าให้ บริ ษัทจดทะเบียน
กําหนดไว้ เป็ นข้ อบังคับของบริ ษัท เมื่อบริ ษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว จึงไม่ได้ อยู่ภายใต้ ข้อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แล้ ว สําหรับเรื่ องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ นันมี
้
ข้ อกําหนดให้ ต้องปฏิบตั ิทงตามกฎของก.ล.ต.และตลาดหลั
ั้
กทรัพย์ ทําให้ มีความซํ ้าซ้ อน และมีหลาย ๆ เรื่ องที่
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวบริ ษัทจะปฏิบตั ิไม่ได้ จึงได้ เสนอให้ ยกเลิกข้ อบังคับข้ อ 62 เพื่อตัด
เรื่ องที่ต้องปฏิบตั ิตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่บริ ษัทยังคงมีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศของ
ก.ล.ต.ในเรื่ องของการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิ จารณาแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 62 ตามที่
คณะกรรมการเสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม ที่ ประชุมมี มติด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจํ านวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 62 ดังนี ้
เห็นด้ วย
333,739,061 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9993
ไม่เห็นด้ วย
2,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0006
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
333,741,161 เสียง
วาระที่ 9 รั บทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจําปี 2558
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 วรรคสอง กําหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ย้ ประชุม บํ าเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนด
ไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
(1) ที่ ประชุ มสามัญผู้ ถื อหุ้ นประจํ าปี 2553 เมื่ อวันที่ 19 มี นาคม 2553 ได้ มี มติ อนุ มัติ ให้ กํ าหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี
(บาท/คน/ปี )

90,000
90,000

เบี ้ยประชุม

(บาท/คน/ครัง้ )

30,000
15,000

ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริ ษัทมีผลกําไรและ
มีการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของยอดกําไรสุทธิประจํา
รอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ โดยกําหนดวงเงินไม่เกิน
2 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานดังกล่าว
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

(2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง
ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี )
เบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
ประธาน
90,000
30,000
กรรมการ
90,000
15,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
ตําแหน่ง
ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี )
เบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
ประธาน
60,000
20,000
กรรมการ
60,000
15,000
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ทังนี
้ ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติให้ ยกเลิกคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตังแต่
้ วนั ที่ 20 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ตังแต่
้ วนั ที่ 25 เมษายน 2557
คงเหลือคณะอนุกรรมการ 1 คณะคือ คณะกรรมการบริ หาร
ในปี 2558 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารซึง่ ได้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการบริ หารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทจดทะเบี ยนอื่น ๆ และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ
แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 รั บทราบการคงอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารปี 2558 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิไว้
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ รวมเป็ นเงิ น 4,620,899 บาท ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ดังกล่าว รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 หน้ า 91
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามของอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ูถือหุ้น
สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย (นางสาวจงกล เลิศเธียรดํารง) เกี่ยวกับค่าตอบแทนของฝ่ ายจัดการรวม 5 คนในปี 2557 จํานวน
21 ล้ านบาท ตามที่แสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 90 นันว่
้ าไม่รวมอยูใ่ นค่าตอบแทนกรรมการ
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการ
บริ หารประจําปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารประจําปี 2558 ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
วาระที่ 10 รั บทราบการเสนอแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่านายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยมีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการบริ หารได้ เสนอชื่อนายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี เป็ นกรรมการบริ ษัทแทนนายชาติชาย
ลือกุลวัฒนะชัย ซึง่ ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 21 กําหนดไว้ ว่า ในกรณีที่ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึง
คราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัท
มหาชนจํากัดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ทัง้ นีน้ ายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี เป็ นกรรมการของ
บริ ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท โดยเป็ นกรรมการผู้จัดการ
บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กําหนดห้ ามมิให้ กรรมการเป็ นกรรมการของ
บริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้
แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5 (หน้ า 34) ของหนังสือนัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริ หารและจากคุณสมบัติของนายวิชาญ
จิตร์ ภักดี ผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว เห็นว่านายวิชาญ จิตร์ ภักดี เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความ
เชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับธุรกิ จของบริ ษัท มีคุณธรรมและประวัติการทํ างานที่ โปร่ งใส พร้ อมทัง้ ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล
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ตลอดจนเป็ นผู้ที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามเกี่ยวกับการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดย
ทุจริ ตและการทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริ ษัทในรอบปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 รั บทราบการเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและอาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทของนายวิชาญ จิตร์ ภักดี ก่อนที่คณะกรรมการบริ ษัทจะมีมติแต่งตัง้
นายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี เป็ นกรรมการของบริ ษัทแทนนายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย ที่ขอลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล)
เกี่ยวกับตําแหน่งกรรมการที่ยงั ว่างอยู่อีกหนึง่ ตําแหน่งว่ายังไม่ได้ เสนอแต่งตังและรั
้
บไปพิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบการเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทของนายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี ก่อนที่คณะกรรมการ
บริ ษัทจะมีมติแต่งตังนายวิ
้
ชาญ จิตร์ ภกั ดี เป็ นกรรมการของบริ ษัทแทนนายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย ที่ขอลาออกจากการ
เป็ นกรรมการบริ ษัท
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
วาระที่ 11. เรื่ องอื่น ๆ
- ไม่มี จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ ซักถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติม โดยประธานฯ และกรรมการ
ผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อซักถามและรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักขณะวิสิฏฐ์ )
เสนอแนะให้ จดั กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานกาญจนบุรี
ตอบ – รับไปพิจารณา
ข้ อสังเกตจากผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี)
(1) บริ ษัทมีตําแหน่งกรรมการที่ยงั ว่างอยู่อีกหนึง่ ตําแหน่ง ซึง่ มีข้อสังเกตว่าหากเป็ นกรรมการอิสระ คณะกรรมการก็
สามารถที่จะแต่งตัง้ ได้ แต่ถ้าเป็ นกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อมีผลประโยชน์ ขัดแย้ งและไม่มีการจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ก็จะต้ องรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี ถัดไป
ตอบ – รั บไปพิจารณา
(2) การเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทจํานวนหลายข้ อซึ่งเกี่ยวกับด้ านพลังงานและสิ่งแวดล้ อมในวาระ
ที่ 7 นัน้ บริ ษัทมีค วามประสงค์จะขายไฟฟ้ าส่วนที่เหลือใช้ ให้ แก่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคหรื อบริ ษัทกําลังจะ
ทําธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจกระดาษ
ตอบ – ธุรกิจหลักของบริ ษัทคือธุรกิจผลิตกระดาษ เรื่ องธุรกิจพลังงานคงต้ องเป็ นพลังงานที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ
ของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทมีไฟฟ้าส่วนที่เกินความต้ องการใช้ แต่ในทางกฎหมายบริ ษัทยังไม่สามารถขายพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนเกินนันได้
้ จึงต้ องขอแก้ ไขวัตถุประสงค์เพื่อให้ ดําเนินการได้ เท่าที่บริ ษัทมีความรู้ ความสามารถ
(3) บริ ษัทมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกิ นเท่าใดและจะมีรายได้ เท่าใด
ตอบ – ปั จ จุบ ัน บริ ษั ท มีพ ลัง งานไฟฟ้ าส่วนเกิ น ประมาณ 3-5 เมกะวัต ต์ หากขายได้ ทัง้ หมดจะมีร ายได้
ประมาณ 20 ล้ านบาทต่อปี
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ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์)
เสนอให้ บริ ษัทจํากัดการขายไฟฟ้าเฉพาะในส่วนที่เกินความต้ องการใช้ และจํากัดเรื่ องของพลังงานเฉพาะที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
ตอบ – รับทราบ
ข้ อเสนอแนะจากอาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย (นางสาวจงกล เลิศเธียรดํารง)
โรงงานปราจีนบุรีของบริ ษัทมีโครงการนํานํ ้าจากระบบบําบัดจ่ายให้ แก่เกษตรกรในพืน้ ที่การเกษตรในชุมชน
เช่นเดียวกับโรงงานกาญจนบุรีหรื อไม่
ตอบ – โรงงานปราจีนบุรียงั ไม่มีโครงการดังกล่าว ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เชิญกลุ่มเกษตรกรชุมชนเข้ ามาศึกษาเยี่ยมชม
โรงงานกาญจนบุรี และในโอกาสต่อไปถ้ าชุมชนมีความต้ องการ บริ ษัทก็อาจจะดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
ข้ อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายวิวฒ
ั น์ คูสกุล)
บริ ษัทจะขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินให้ แก่หน่วยงานใด และได้ สว่ นเพิ่มอัตรารับซื ้อไฟฟ้า (Adder) เท่าใด
ตอบ – บริ ษัทจะขายไฟฟ้าส่วนเกินให้ แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึง่ ไม่ได้ Adder
ข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายปั ญญชัย กีรติมงคลเลิศ กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทปั ญทิพย์ จํากัด ผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท)
(1) เสนอแนะให้ ขอ Adder จากการไฟฟ้าฯ
ตอบ – กฟภ.จะให้ Adder กับการผลิตพลังงานจากเชื ้อเพลิงชีวมวล การรี ไซเคิล ขยะ หรื อความร้ อนเหลือทิ ้ง
(waste heat) แต่พลังงานไฟฟ้าของบริ ษัทผลิตจากถ่านหิ น จึงไม่เข้ าเกณฑ์ ดังกล่าว ถึงแม้ บริ ษัทจะมีการ
ทดลองนําเศษขยะผสมเข้ าไปเป็ นเชื ้อเพลิง แต่ยงั มีจํานวนในสัดส่วนที่น้อยมาก
(2) บริ ษัทได้ มีการใช้ เยื่อกึ่งเคมี (TMP: Thermo-mechanical Pulp) ในการผลิตหรื อไม่ หากมีผ้ เู สนอขาย TMP
บริ ษัทจะรับซื ้อหรื อไม่
ตอบ - เนื่องจากเยื่อ TMP มีปริ มาณจํากัด และหากบริ ษัทจะใช้ ก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกพอสมควร จึงยังต้ องศึกษา
เพิ่มเติม
ก่อนปิ ดการประชุม เลขานุการฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหรื อหย่อนลงในกล่องเก็บ
บัตรลงคะแนนเพื่อให้ บริ ษัทเก็บไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุม
และให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16:25 น.

รุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระ
ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็ นกรรมการซึ่งมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

• 2529 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
• 2551 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A.

ตําแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท

• ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท

• 4 พฤษภาคม 2558 (9 เดือน)

ตําแหน่ งในองค์ กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

• บริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนและไม่ได้ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ตังแต่
้ 2558 กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2558 ประธานกรรมการ บริ ษัทฟิ นิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2558 ประธานกรรมการ บริ ษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
- ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริ ษัทในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทอื่น ๆ
ของเอสซีจี ตามที่ได้ รับมอบหมาย
• การดํารงตําแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- ตังแต่
้ 2558 ประธานกรรมการ บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
- ตังแต่
้ 2558 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม
- ตังแต่
้ 2558 รองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

ประสบการณ์

• 2544–2550
2550–2553
2553–2555
2555-2558

การเข้ าประชุม

• คณะกรรมการบริ ษัท 2 ครัง้ เข้ าประชุม 2 ครัง้
• คณะกรรมการบริ หาร 3 ครัง้ เข้ าประชุม 3 ครัง้

ผู้จดั การฝ่ ายผลิต บริ ษัทระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทระยองโอเลฟิ นส์ จํากัด
General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd., Vietnam
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การบริ หารกลางบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทยจํากัด (มหาชน)

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
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ชื่อ นายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี

เป็ นกรรมการซึ่งมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

• 2531 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตําแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท

• กรรมการ และกรรมการบริ หาร

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท

• 19 มีนาคม 2558 (10 เดือน)

ตําแหน่ งในองค์ กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

• บริ ษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
• กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียนและไม่ได้ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
- ตังแต่
้ 2558 ประธานกรรมการ Paperlink Inter-Trade Corporation ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
- ตังแต่
้ 2557 กรรมการ บริ ษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จํากัด
- ตังแต่
้ 2558 กรรมการ บริ ษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จํากัด
- ตังแต่
้ 2558 กรรมการ บริ ษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
- ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่
ได้ รับมอบหมาย
• การดํารงตําแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- ตังแต่
้ 2557 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
- ตังแต่
้ 2558 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม
- ตังแต่
้ 2558 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

ประสบการณ์

• 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc.,
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
• 2553 - 2554 ผู้อํานวยการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน บริ ษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
• 2554
ผู้อํานวยการฝ่ ายจัดหา บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
• 2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์

การเข้ าประชุม

• คณะกรรมการบริ ษัท 3 ครัง้ เข้ าประชุม 2 ครัง้
• คณะกรรมการบริ หาร 4 ครัง้ เข้ าประชุม 3 ครัง้

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ข้ อ 14. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยให้ ที่ประชุมใหญ่เป็ นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้
คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ
ตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ใ น
ราชอาณาจักร
กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้
เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 15. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 16. บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด
ข้ อ 17. ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัทไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไป ให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 21. ในกรณีที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ น
แต่วาระของกรรมการเหลือน้ อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 30. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ าง
หุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด ณ ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชน
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ
เพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 33. การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จัดขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 34. ให้ มีการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้ กระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุม
วิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนซึ่งมีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนัน้
จะต้ องระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึง่ คําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ า
การประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นซึง่ ผู้มอบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็ จ หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้ อยกว่า หนึ่ง ในสามของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดเสนอในที่ป ระชุม ไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้ องเลื่อนการ
พิจารณา ให้ ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั ้งนี ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้ วย
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ข้ อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้ เรื่ องนันมิ
้ ได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริ ษัทได้ ดําเนินการไปในระยะรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
การเพิ่มทุนและการลดทุน
ข้ อ 44. บริ ษัทอาจลดทุนของบริ ษัทจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้ ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ ตํ่าลงหรื อลดจํานวนหุ้นให้ น้อยลง โดย
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะลดทุนลงไปให้ ตํ่ากว่าจํานวนหนึง่ ในสีข่ องทุนทังหมดไม่
้
ได้
เงินปั นผล และเงินสํารอง
ข้ อ 46. ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันทางหนั
้
งสือพิมพ์แห่งท้ องที่
ฉบับหนึง่ 3 วันติดต่อกัน และจัดให้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นว่านัน้
ข้ อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษัทมีกําไรพอสมควรที่จะ
กระทําเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 48. เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จะได้ มีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นสําหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 49. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จัดสรรเงินทุนสํารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม


ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ (สําหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน) ซึง่ มี Barcode ติดอยู่
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
 บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
และหากมีการเปลีย่ นชื่อ - นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี่ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณีผ้ มู ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี่ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
1.2 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี่ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรื อสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2. วิธีการมอบฉันทะ

บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียนโปรดนําใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ที่บริ ษัทได้ จดั ส่งมาให้ หรื อใช้ แบบ ค. กรณีของ Custodian ตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ูถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้
ครบถ้ วน
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เตรี ยมอากรแสตมป์เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ให้ ด้วยแล้ ว
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4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสํานักงานเลขานุการบริ ษัท โดยติดต่อนางสาวประพาฬรัตน์ ตังวิ
้ ริยะไพบูลย์ หรื อ นางวันทิพย์
เธียรสุนทร โทรศัพท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลําดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันอังคารที่ 22 มีนาคม
2559 หรื อก่อนเวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทันเวลาเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรื อตัง้ แต่เวลา 12:00 น.
เป็ นต้ นไป ณ ห้ อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร แผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชูมือ โดยให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถ
แบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้
ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 กําหนดให้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงเท่าที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการ
ลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
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ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้ แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ )
มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
• กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม
• กรณีอื่น ๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันกํ
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะ
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
3. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุมว่าบริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุม
ทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7

แผนที่
สําหรั บการประชุมผู้ถือหุ้น
บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

บางโพ

รพ.บางโพ

เตาปูน
ธ.กรุ งเทพ
สาขาบางซื่อ

ประชาชื่น
สะพานแดง

เทสโก้ โลตัส
ร.ร.ผะดุงศิษย์ พทิ ยา

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สะพานบางซื่อ
ปั ้ม ปตท.

ทางเข้ า-ออก
ประตู 2

ธ.กสิกรไทย

อาคาร
4
โรง
อาหาร

ถนนปูนซิเมนต์ ไทย

อาคารจอดรถ

ทางเข้ า-ออก

ทางเข้ า-ออก

ปั ้มบางจาก

มาจากสวนจิตรลดาฯ

อาคารอเนกประสงค์

อาคาร
สนญ. 1

รถไฟฟ้าใต้ ดนิ

สี่แยก
เทอดดําริ

ทางเข้ า
ประตู 3

รถไฟฟ้าใต้ ดนิ สถานีบางซื่อ
(ทางออกหมายเลข 2)

สถานีรถไฟ
สามเสน

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

อาคาร
สนญ. 2

ทางเข้ า-ออก
ประตู 1
สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้ )

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ
หมายเหตุ :

ตึกทิปโก้

ลงทางด่ วนพระรามหก

ถ.พระรามหก

สี่แยกประดิพัทธ์

อาคารอเนกประสงค์ - สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัท
ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ห้ อง Hall 1 ชัน้ P10

การเดินทาง : 1. รถประจําทางที่ผ่าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรั บอากาศที่ผ่าน : 50, 67, 70, 97
2. เดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว โปรดเข้ าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้ สํารองที่จอดรถไว้ ท่ ี
อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ P1
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ ดนิ ให้ ขนึ ้ ที่สถานีบางซื่อ (ทางออกหมายเลข 2)

สะพานควาย
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