
หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น.
ณ หอง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค บริษัทปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร



สารบัญ 
 

 

 หน้า 

 

หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 1-7 

 

เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
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3. ประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
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6. แบบการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ
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7. แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุ อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

เม่ือวันอังคารท่ี 26 มกราคม 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) 

(บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 ในวนัพุธท่ี 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง 

Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ 

เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันพฤหสับดีที่ 19 มีนาคม 2558 

ความเป็นมา  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 จดัขึน้เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 19 มีนาคม 2558 

โดยบริษัทได้จดัทํารายงานการประชุมเสร็จสิน้และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย

กําหนด โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 มีนาคม 2558 ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มี

การบนัทกึรายงานไว้อย่างถกูต้อง 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2558 

ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 

2558 ซึง่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558 หวัข้อผลการดําเนินงาน ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2558 ซึง่สรุปผลการดําเนินงาน

ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2558 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 บริษัทได้จดัทํางบการเงิน

ประจําปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และ

ขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 

2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงิน

ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 สินทรัพย์รวม 7,371.37 ล้านบาท 

  หนีส้ินรวม 1,086.93 ล้านบาท 

  รายได้จากการขาย 5,403.80 ล้านบาท 

  กําไรสทุธิ 426.17 ล้านบาท 

  กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.19 บาท/หุ้น 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.70 บาท  

ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกําไรของบริษัท ตาม
ความจําเป็นท่ีต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิ 426.17 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไร
จากผลการดําเนินงานปี 2558 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 21.31 ล้านบาท รวมทัง้พิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 250.78 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.85 ของกําไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ
สามารถเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 426.17 564.45 588.51 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 358 358 358 

3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.70 0.90 0.85 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 250.78 322.43 304.52 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 58.85 57.12 51.74 

6. ทนุสํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 21.31 28.22 29.43 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมติั

การจัดสรรกําไรประจําปี 2558 จํานวน 21.31 ล้านบาท เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 250.78 ล้านบาท ซึง่การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ 
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วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 31 มีนาคม 2559 โดย

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร มาตรา 

47 ทวิกําหนด ดงันี ้

1. หุ้นละ 0.60 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากการประกอบ

กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจึงไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

2. หุ้นละ 0.10 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้น

ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วน

แปดสบิ 

วาระที่ 5 พจิารณาลดจาํนวนกรรมการ 

ความเป็นมา เดิมกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 มีกรรมการลาออก

จํานวน 2 คน คือ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล และนายวีรพนัธ์ พูลเกษ โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 

2559 คงเหลือกรรมการปัจจบุนัจํานวน 7 คน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาลดจํานวนกรรมการจากจํานวน 9 คน คงเหลือ 7 คน 

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาลด

จํานวนกรรมการลง 2 คน จากจํานวน 9 คน ให้คงเหลือ 7 คน ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นจํานวนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว 

วาระที่ 6  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา   ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการ

จะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออก

จากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ในการประชุมครัง้นีมี้กรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหน่งตามวาระและสมคัรใจออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 คน ดงันี ้

1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล  

2) นายวิชาญ จิตร์ภักดี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้บุคคลทัง้ 2 

คนข้างต้น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ  

มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส 

พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล และมีผลการปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดี

ตลอดมา ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 บริษัทได้จดัทํางบการเงิน

ประจําปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และ

ขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 

2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงิน

ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 สินทรัพย์รวม 7,371.37 ล้านบาท 

  หนีส้ินรวม 1,086.93 ล้านบาท 

  รายได้จากการขาย 5,403.80 ล้านบาท 

  กําไรสทุธิ 426.17 ล้านบาท 

  กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.19 บาท/หุ้น 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.70 บาท  

ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกําไรของบริษัท ตาม
ความจําเป็นท่ีต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิ 426.17 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไร
จากผลการดําเนินงานปี 2558 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 21.31 ล้านบาท รวมทัง้พิจารณา
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 250.78 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.85 ของกําไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ
สามารถเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 426.17 564.45 588.51 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 358 358 358 

3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.70 0.90 0.85 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 250.78 322.43 304.52 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 58.85 57.12 51.74 

6. ทนุสํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 21.31 28.22 29.43 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมติั

การจัดสรรกําไรประจําปี 2558 จํานวน 21.31 ล้านบาท เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล

ประจําปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 250.78 ล้านบาท ซึง่การจ่ายเงินปันผล

ดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ 
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วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 31 มีนาคม 2559 โดย

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร มาตรา 

47 ทวิกําหนด ดงันี ้

1. หุ้นละ 0.60 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากการประกอบ

กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจึงไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

2. หุ้นละ 0.10 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้น

ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วน

แปดสบิ 

วาระที่ 5 พจิารณาลดจาํนวนกรรมการ 

ความเป็นมา เดิมกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 มีกรรมการลาออก

จํานวน 2 คน คือ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล และนายวีรพนัธ์ พูลเกษ โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 

2559 คงเหลือกรรมการปัจจบุนัจํานวน 7 คน และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาลดจํานวนกรรมการจากจํานวน 9 คน คงเหลือ 7 คน 

ข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาลด

จํานวนกรรมการลง 2 คน จากจํานวน 9 คน ให้คงเหลือ 7 คน ทัง้นีเ้น่ืองจากเป็นจํานวนท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมท่ีจะปฏิบติัหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว 

วาระที่ 6  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา   ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการ

จะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกับสว่นหนึง่ในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออก

จากตําแหน่งไปนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ในการประชุมครัง้นีมี้กรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหน่งตามวาระและสมคัรใจออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 คน ดงันี ้

1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล  

2) นายวิชาญ จิตร์ภักดี 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้บุคคลทัง้ 2 

คนข้างต้น เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองด้วยบุคคลดงักล่าวเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ  

มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส 

พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล และมีผลการปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดี

ตลอดมา ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 
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ทัง้นีบุ้คคลทัง้ 2 ข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและอาจเป็น

การแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึง่บริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล นายวิชาญ จิตร์ภกัดี 

สยามคราฟท์อตุสาหกรรม ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ 

Vina Kraft Paper ประเทศเวียดนาม ประธานกรรมการ กรรมการ 

United Pulp and Paper ประเทศฟิลปิปินส์ รองประธานกรรมการ กรรมการ 

 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่กําหนดให้

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจําทุกปี ในการแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอ

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชีงบการเงิน

ของบริษัทประจําปี 2559 ดงันี ้ 

(1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั (KPMG) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

ประจําปี 2559 ดงันี ้

- นางศิริเพ็ญ สขุเจริญย่ิงยง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3636) หรือ 

- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409) หรือ 

- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตัง้นัน้

เป็นผู้ ท่ีไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี 

แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย  

(2) อนมุติัคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 705,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 

2558 จํานวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit services) 

เท่านัน้ ไมมี่การให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-audit services)  

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ความเป็นมา   ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

358,388,721 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชําระแล้วจํานวน 3,582,537,210 บาท แบ่ง

ออกเป็น 358,253,721 หุ้น มีส่วนต่างจํานวน 135,000 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นสามญัท่ีออกตัง้แต่ปี 2547 เพ่ือ

รองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ทัง้นีใ้บสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบ

กําหนดอายุแล้วเม่ือปี 2549 แต่ยังคงเหลือหุ้นท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักลา่วเน่ืองจากไมเ่ข้าเง่ือนไขของการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ  
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พระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กําหนดว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุน

โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายได้ เม่ือท่ีประชุมมีมติแล้วให้บริษัท

ขอจดทะเบียนลดทนุภายในสิบสี่วนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุลงมติ 

ความเห็นของคณะกรรมการ   โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 

3,583,887,210 บาท เป็น 3,582,537,210 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียัง

ไมไ่ด้นําออกจําหน่ายจํานวน 135,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8 

ความเป็นมา   เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 8 บริษัทจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน  3,582,537,210 บาท  (สามพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน

สามหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยสิบบาทถ้วน)  

 แบ่งออกเป็น  358,253,721 หุ้น  (สามร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนห้าหม่ืน

สามพนัเจ็ดร้อยย่ีสิบเอด็หุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ  10 บาท (สิบบาท)  

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 358,253,721 หุ้น (สามร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนห้าหม่ืน

สามพนัเจ็ดร้อยย่ีสิบเอด็หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -.หุ้น (                   -                  )” 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอ

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการ

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร  

ความเป็นมา    ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 

ตามข้อบังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  

โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุด

ตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้

(1) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนมุติัให้กําหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นต้นไปจนกว่า 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้ 
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ทัง้นีบุ้คคลทัง้ 2 ข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและอาจเป็น

การแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึง่บริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากัด 

(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล นายวิชาญ จิตร์ภกัดี 

สยามคราฟท์อตุสาหกรรม ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ 

Vina Kraft Paper ประเทศเวียดนาม ประธานกรรมการ กรรมการ 

United Pulp and Paper ประเทศฟิลปิปินส์ รองประธานกรรมการ กรรมการ 

 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 

ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึง่กําหนดให้

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจําทุกปี ในการแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอ

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชีงบการเงิน

ของบริษัทประจําปี 2559 ดงันี ้ 

(1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั (KPMG) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

ประจําปี 2559 ดงันี ้

- นางศิริเพ็ญ สขุเจริญย่ิงยง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3636) หรือ 

- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409) หรือ 

- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตัง้นัน้

เป็นผู้ ท่ีไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล

ดงักล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี 

แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย  

(2) อนมุติัคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 705,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 

2558 จํานวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit services) 

เท่านัน้ ไมมี่การให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-audit services)  

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ความเป็นมา   ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

358,388,721 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชําระแล้วจํานวน 3,582,537,210 บาท แบ่ง

ออกเป็น 358,253,721 หุ้น มีส่วนต่างจํานวน 135,000 หุ้น ซึง่เป็นหุ้นสามญัท่ีออกตัง้แต่ปี 2547 เพ่ือ

รองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ทัง้นีใ้บสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบ

กําหนดอายุแล้วเม่ือปี 2549 แต่ยังคงเหลือหุ้นท่ีจัดสรรเพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ

ดงักลา่วเน่ืองจากไมเ่ข้าเง่ือนไขของการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ  

- 4 -  

พระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กําหนดว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุน

โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายได้ เม่ือท่ีประชุมมีมติแล้วให้บริษัท

ขอจดทะเบียนลดทนุภายในสิบสี่วนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุลงมติ 

ความเห็นของคณะกรรมการ   โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และตาม

ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น เห็นควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจาก 

3,583,887,210 บาท เป็น 3,582,537,210 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียัง

ไมไ่ด้นําออกจําหน่ายจํานวน 135,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8 

ความเป็นมา   เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 8 บริษัทจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม

หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน  3,582,537,210 บาท  (สามพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสน

สามหม่ืนเจ็ดพนัสองร้อยสิบบาทถ้วน)  

 แบ่งออกเป็น  358,253,721 หุ้น  (สามร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนห้าหม่ืน

สามพนัเจ็ดร้อยย่ีสิบเอด็หุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ  10 บาท (สิบบาท)  

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 358,253,721 หุ้น (สามร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนห้าหม่ืน

สามพนัเจ็ดร้อยย่ีสิบเอด็หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ -.หุ้น (                   -                  )” 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอ

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการ

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร  

ความเป็นมา    ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน

จากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 

ตามข้อบังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  

โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุด

ตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้

(1) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนมุติัให้กําหนดคา่ตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นต้นไปจนกว่า 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้ 
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ตําแหนง่ 
คา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ 

คา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน 
(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธาน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญัชีใดหากบริษัทมีผลกําไรและ

มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ

บริษัทได้รับคา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน

ในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดกําไรสทุธิประจํา

รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ โดยกําหนดวงเงินไมเ่กิน 

2 ล้านบาทตอ่ปี 

ทัง้นีค้า่ตอบแทนตามผลการดําเนินงานดงักลา่ว

ให้คณะกรรมการบริษัทแบง่จ่ายในอตัราเทา่กนั 

กรรมการ 90,000 15,000 

(2) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2550 มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมติั

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนง่ คา่ตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี) เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 

ประธาน 90,000 30,000 

กรรมการ  90,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

ตําแหนง่ คา่ตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี) เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 

ประธาน 60,000 20,000 

กรรมการ  60,000 15,000 

ทัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการรวม 3 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตัง้แต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2557 และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 คงเหลือคณะอนุกรรมการจํานวน 1 คณะ 

คือ คณะกรรมการบริหาร  

ความเห็นของคณะกรรมการ   โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอตัรา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ 

โดยการเปรียบเทียบกบัข้อมลูคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัท

อ่ืน ๆ และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอ่ืน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผล

การดําเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการตา่ง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอตัรา

เดิม ทัง้นีใ้ห้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารท่ีไมใ่ช่พนกังานประจําของเอสซีจี โดย

ให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างอ่ืน 
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ตําแหนง่ 
คา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ 

คา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน 
(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธาน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญัชีใดหากบริษัทมีผลกําไรและ

มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ

บริษัทได้รับคา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน

ในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดกําไรสทุธิประจํา

รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ โดยกําหนดวงเงินไมเ่กิน 

2 ล้านบาทตอ่ปี 

ทัง้นีค้า่ตอบแทนตามผลการดําเนินงานดงักลา่ว

ให้คณะกรรมการบริษัทแบง่จ่ายในอตัราเทา่กนั 

กรรมการ 90,000 15,000 

(2) ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2550 มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทน

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมติั

จากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนง่ คา่ตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี) เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 

ประธาน 90,000 30,000 

กรรมการ  90,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

ตําแหนง่ คา่ตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี) เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 

ประธาน 60,000 20,000 

กรรมการ  60,000 15,000 

ทัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการรวม 3 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตัง้แต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2557 และ

คณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แต่วนัท่ี 25 เมษายน 2557 คงเหลือคณะอนุกรรมการจํานวน 1 คณะ 

คือ คณะกรรมการบริหาร  

ความเห็นของคณะกรรมการ   โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอตัรา

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ 

โดยการเปรียบเทียบกบัข้อมลูคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัท

อ่ืน ๆ และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอ่ืน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผล

การดําเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการตา่ง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอตัรา

เดิม ทัง้นีใ้ห้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารท่ีไมใ่ช่พนกังานประจําของเอสซีจี โดย

ให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

เป็นอย่างอ่ืน 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 

ประชมุ ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง 

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วนัพฤหสับดีท่ี 19 มีนาคม 2558 เวลา 14:00 น. 

นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 42 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 

1,248,281 หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาจํานวน 48 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 352,988,426 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเอง

และท่ีมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จํานวน 90 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 354,236,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.8787 

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดจํานวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการ

ประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นีห้ลงัจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีก

จํานวน 6 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 523,703 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมาเพ่ิมเติมอีกจํานวน 2 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 1,509 หุ้น 

รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จํานวน 98 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 

354,761,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0253 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดจํานวน 358,253,721 หุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่การประชมุครัง้นีมี้กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัท

ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซกัถาม และตวัแทนผู้สอบบญัชีจาก

บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระด้วย ดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจาํนวน 6 คน  

1.  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

2.   นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กลุ  

3.   นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการบริหาร 

4.   นายวีรพนัธ์ พลูเกษ  

5.  นายสิทธิชยั จนัทราวดี  

6.  นายอํานวย ผลพืช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจาํนวน 1 คน 

 นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจาํนวน 2 คน  

1. นายองอาจ   ลิม้ประยรูยงค์ ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน บญัชี และ MIS 

2. นายกิตติ วิวฒัน์บวรวงษ์ ผู้จดัการโรงงานกาญจนบรีุ 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2557 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด ที่

เข้าร่วมประชุม จาํนวน 4 คน 

1. นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต  ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2557 

2. นางสาวจินตนา เหลา่อภิรัตน์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี 

3. นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว ตวัแทนผู้สอบบญัชี 

4. นายกลุชยั ลีศิ้ริสรรพ์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

- ร่าง - สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 
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เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

 นางพรเพ็ญ นามวงษ์    

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองวิธีการประชมุให้ท่ีประชมุทราบ 

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนํานางสาวจงกล เลิศเธียรดํารง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมในครัง้นี ้และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีการพิมพ์ผิดในรายงานประจําปี 

2557 หน้า 15 ภาวะการแข่งขนั ซึง่ความต้องการใช้กระดาษคราฟท์ภายในประเทศในปี 2557 (พนัตนั) ต้องแก้ไขจากตวัเลข 

2,270 เป็น 2,401 ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถรับรายงานประจําปีฉบบัแก้ไขได้ท่ีหน้าห้องประชมุ 

จากนัน้เลขานกุารฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชุมผู้ ถือหุ้นตามรายละเอียด

ท่ีปรากฏในเอกสารท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว (หน้า 35-37) และได้ชีแ้จงขัน้ตอนในการออก

เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน เพ่ือให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไป

อย่างถกูต้องและครบถ้วน สรุปได้ดงันี ้

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง    

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนัน้ต้องผ่านการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ด้วยสดัสว่นคะแนนเสียงเท่าไร  

(3) ในการขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และ

ขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปบนัทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบตัรยืนยนั

การลงคะแนนเสียงดงักลา่ว สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรโดยไม่ต้องชูมือและจะขอให้

คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ  

ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ รับมอบฉันทะ

กาเคร่ืองหมายตามความเห็นท่ีระบุในหนงัสือมอบฉันทะลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วย

ตนเอง แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้

ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

(4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้า

ร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยในการพิจารณา

คะแนนเสียงดงักลา่วจะคํานงึถงึการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

(5) เน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จงึอาจมีจํานวนในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะบางคนออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพ่ิมเติม  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะสิน้สุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทัง้หมดกับ

เจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชมุด้วย 

สําหรับผลการนบัคะแนนจะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบเม่ือเสร็จสิน้การนบัคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม

หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมดําเนินการพิจารณาใน

วาระต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็

จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบผลการนบัคะแนน 
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เม่ือท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตาม

รายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 เม่ือวันพฤหสับดีที่ 20 มีนาคม 2557 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนั

พฤหสับดีท่ี 20 มีนาคม 2557 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมแล้ว (ตามรายละเอียดในหน้า 8-23) โดย

บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จสิน้ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด โดย

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไมมี่การซกัถามอย่างใด ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุ

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 20 

มีนาคม 2557 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

เห็นด้วย 354,740,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  354,740,307 เสียง  

วาระที่ 2  รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2557 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้ จัดการรายงานกิจการประจําปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและการ

เปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2557 ให้ท่ีประชมุรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ท่ีประชมุทราบ สรุปได้ดงันี ้

ปี 2557 เศรษฐกิจโลกเร่ิมเห็นสญัญาณท่ีฟืน้ตวัขึน้หลงัจากชะลอตวัในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา โดยเศรษฐกิจของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาเร่ิมฟืน้ตวัตอ่เน่ืองและขยายตวัตามการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ในขณะท่ีเศรษฐกิจของ

กลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปฟืน้ตวัช้า และเศรษฐกิจจีนขยายตวัในอตัราท่ีชะลอตวัลง  สําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดยรวมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านี ้แม้ว่าในช่วงคร่ึงปีหลงัเศรษฐกิจจะเร่ิมปรับตวัดีขึน้ 

แตก่ารลงทนุและการบริโภคของภาคครัวเรือนยงัฟืน้ตวัได้ไมเ่ตม็ท่ีเท่าท่ีควร 

ในปี 2557 อตุสาหกรรมกระดาษและบรรจภุณัฑ์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปริมาณและราคาวตัถุดิบท่ีมี

ความผนัผวน นอกจากนี ้ยงัมีการแข่งขนัจากคู่แข่งในประเทศและจากการนําเข้ากระดาษจากต่างประเทศ ดงันัน้ เพ่ือจํากดั

ความเสี่ยงดงักล่าว  บริษัทฯ ได้ดําเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้นการบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รักษา

เสถียรภาพทางการเงิน และบริหารเงินทุนหมนุเวียน (Working Capital) ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และดําเนินงานอย่าง

รอบคอบ โดยเฉพาะการบริหารต้นทนุการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดปริมาณสินค้าคงคลงั  การควบคมุ

คา่ใช้จ่าย รวมถงึติดตามการให้สินเช่ืออย่างใกล้ชิด  สง่ผลให้ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการใกล้เคียงกบัปี 2556 ดงันี ้

1. รายได้รวม 5,504 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เน่ืองจากปริมาณขายลดลง 

2. กําไรสําหรับปี 2557 จํานวน 564 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 ซึง่เป็นผลจากต้นทนุวตัถดิุบท่ีเพ่ิมขึน้ ค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหารเพ่ิมขึน้เลก็น้อย และต้นทนุทางการเงินเพ่ิมขึน้เลก็น้อย 

3. สินทรัพย์รวม 7,104 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 6.4  

4. สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,163 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 4.4 
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หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งกรรมการผู้ จัดการและผู้ อํานวยการสายงานการเงิน 

บญัชี และ MIS ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ข้อซกัถามจากอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (นางสาวจงกล เลิศเธียรดํารง) 

(1) บริษัทมีสินค้าคงเหลือในปี 2557 เพ่ิมขึน้มากจากปี 2556 บริษัทมีนโยบายการบริหารสินค้าคงคลงัอย่างไร  

ตอบ – เน่ืองจากมีสถานการณ์นํา้ท่วมในปี 2556 ผู้ผลิตบางรายไมส่ามารถผลิตสินค้าได้ สง่ผลให้บริษัทขาย

สินค้าได้เพ่ิมมากขึน้ สินค้าคงคลงัจึงลดลงมากกว่าปกติ ทัง้นีใ้นปี 2557 สินค้าคงคลงักลบัเข้าสู่ระดบัปกติ 

จงึทําให้สินค้าคงคลงัในปี 2557 สงูขึน้เม่ือปรียบเทียบกบัปี 2556  

(2) บริษัทมีอตัรากําไรขัน้ต้นลดลงในปี 2557 แต่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

เร่ืองสิ่งแวดล้อม บริษัทจะยงัได้ประโยชน์ทางภาษีอากรในปีตอ่ๆ ไปหรือไม ่ 

ตอบ – บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในโครงการทดแทน

ชุดกําเนิดไฟฟ้าและไอนํา้ของโรงงานกาญจนบุรี ประมาณ 600 กว่าล้านบาทและโครงการลงทุนเพ่ือลด

ต้นทนุพลงังานและสิ่งแวดล้อมของโรงงานปราจีนบุรี ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ซึง่สามารถใช้สิทธิประโยชน์

ได้รวม 8 ปี 

ข้อซกัถามของผู้ รับมอบฉนัทะ (นายพรสิทธ์ิ เจนดิษฐการ) 

ปัจจบุนัโรงงานกาญจนบรีุและโรงงานปราจีนบรีุมีอตัราการใช้กําลงัการผลิตเท่าใด  

ตอบ – ทัง้สองโรงงานผลิตเตม็กําลงัการผลิต 

เม่ือไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให้

บริษัทต้องจัดทํางบการเงินประจําปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจําปีของบริษัทสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด รายละเอียด

ปรากฏตามรายงานประจําปี 2557 (ตัง้แต่หน้า 26-84) ซึง่บริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม 

สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

 สินทรัพย์รวม 7,104.07 ล้านบาท 

  หนีส้ินรวม  941.25 ล้านบาท 

  รายได้จากการขาย 5,489.97 ล้านบาท 

  กําไรสําหรับปี  564.45 ล้านบาท 

  กําไรตอ่หุ้น  1.58 บาท/หุ้น 
 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ กรรมการผู้จดัการ และผู้ อํานวยการสายงาน

การเงิน บญัชี และ MIS ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อสงัเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
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ข้อซกัถามและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกลุ) 

(1)  รายงานประจําปี 2557 หน้า 32 แสดงรายการรายได้อ่ืนเป็นจํานวน 14.3 ล้านบาท และอ้างอิงถึงหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ซึง่แสดงรายได้อ่ืนของกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนัเป็นจํานวนรวมมากกว่า 60 ล้านบาท 

(รายงานประจําปี 2557 หน้า 56) ทําไมจํานวนในหมายเหตปุระกอบงบการเงินจงึสงูกวา่ท่ีแสดงในงบการเงิน 

ตอบ – รายได้อ่ืนในงบกําไรขาดทุนเป็นคนละรายการกบัรายได้อ่ืนในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 4 โดย

ท่ีรายได้อ่ืนในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นรายได้จากการขายให้กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัซึง่เป็นสว่นหนึ่งของ

รายได้จากการขาย ส่วนรายได้อ่ืนในงบกําไรขาดทุนเป็นรายได้จากการขายเศษวสัดุเหลือใช้ ซึ่งการแสดง

รายการดงักลา่วได้แสดงไว้เช่นเดียวกนักบัปีท่ีผ่านมา เพียงแตใ่นปี 2556 รายได้อ่ืนของกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัมี

จํานวนน้อยกวา่ปี 2557 

(2) รายงานประจําปี 2557 หน้า 33 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนกังาน อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 17 มีจํานวนเพ่ิมขึน้จาก 5 ล้าน

บาทในปี 2556 เป็น 86 ล้านบาทในปี 2557 เน่ืองจากสาเหตใุด คงไม่ใช่เน่ืองจากบริษัทมีการว่าจ้างพนกังาน

เพ่ิมขึน้จํานวนมาก  

ตอบ - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์ของ

พนกังานปี 2557 สงูขึน้เน่ืองจากมีจํานวนพนกังานท่ีจะเกษียณอายุเพ่ิมมากขึน้ โดยคิดเป็นจํานวนประมาณ 

86,000 บาท ไมใ่ช่ 86 ล้านบาท 

(3) เสนอแนะให้บริษัทเปิดเผยกําไรท่ีบริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการท่ีได้รับ

สง่เสริมการลงทนุและระยะเวลาท่ียงัเหลืออยู่ของสิทธิประโยชน์ดงักลา่ว 

ตอบ – บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปแล้วประมาณ 80 กว่าล้านบาท คงเหลือ

ประมาณ 600-700 ล้านบาท โดยใช้สิทธิประโยชน์ดงักลา่วได้รวม 8 ปี 

(4) รายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ในสว่นท่ีแสดงวา่เป็นท่ีดินนัน้แสดงด้วยราคาทนุ (Historical Cost) หรือไม ่

ตอบ – การคํานวณราคาท่ีดินใช้ Historical Cost 

(5) รายงานประจําปี 2557 หน้า 57 แสดงรายการคา่ขนสง่สินค้าท่ีจ่ายให้แก่บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ 

จํากดั จํานวน 230.7 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2556 ซึง่มีจํานวน 73.7 ล้านบาท เหตใุดจงึเพ่ิมขึน้มาก 

ตอบ – บริษัทได้จัดให้มีการประกวดราคาการบริการขนส่งสินค้า ซึ่งในปี 2557 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ 

แมเนจเม้นท์ จํากดั เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จงึมีคา่บริการขนสง่สินค้าจ่ายให้แก่บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ฯ 

มากขึน้เม่ือเทียบกับปี 2556 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาต้นทุนขาย จะเห็นว่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าไม่ได้

เพ่ิมขึน้ 

ข้อซกัถามและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น (นางสาวสนิุส จลุกะรัตน์) 

(1) บริษัทย่อยต่างๆ มีบริษัทโลจิสติกส์ ของตวัเอง สามารถไปรวมกับบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ 

จํากดั ได้หรือไม ่

ตอบ – บริษัทไมมี่ธุรกิจโลจิสติกส์ของตนเอง 

(2) เสนอแนะให้บริษัทให้ความสนใจเร่ืองการ Purify ปุ๋ ย ซึง่เป็นผลพลอยได้ของโรงงาน  

ตอบ – โรงงานปราจีนบุรียงัคงผลิตปุ๋ ยอย่างต่อเน่ือง โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ 

เพเพอร์ จํากดั (มหาชน) ปัจจบุนัมีกําลงัการผลิต 20,000-30,000 ตนัตอ่ปี  
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ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) 

(1) ในรายงานประจําปี 2557 หน้า 60 แสดงเงินลงทุนระยะสัน้ท่ีมีสภาพคล่องสงูในปี 2556 จํานวน 525 ล้าน

บาทและหายไปในปี 2557  และปรากฏว่ายอดเงินได้เปลี่ยนจากเงินสดในปี 2556 มาปี 2557 เป็นสินค้า

คงเหลือจาก 694 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 926 ล้านบาทในปี 2557 ตามท่ีแสดงในรายงานประจําปี 2557 

หน้า 62 ซึง่ในสว่นของสินค้าคงเหลือในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 8 ในหมวดสินค้าสําเร็จรูปในปี 2556 

จาก 298 ล้านบาทเป็น 427 ล้านบาท และวตัถุดิบจาก 202 ล้านบาทเป็น 321 ล้านบาทในปี 2557 รวมทัง้

อะไหล่ วสัด ุและอ่ืน ๆ จาก 92 ล้านบาทเป็น 158 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกนัสินค้าระหว่างทางจาก 102 

ล้านบาท ลดลงเหลือ 20 ล้านบาท ทําไมตวัเลขปี 2556 และ 2557 จึงแตกต่างกนัมาก นอกจากนีบ้ริษัทยงัมี

รายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ เพ่ิมขึน้จาก 4,423 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 5,137 ล้านบาท ทําให้สินทรัพย์

รวมเพ่ิมจาก 6,600 ล้านบาทเป็น 7,100 ล้านบาท และหนีส้ินเพ่ิมจาก 775 ล้านบาทเป็น 941 ล้านบาท 

บริษัทมีวิธีการบริหารเงินสดและสินค้าคงเหลืออย่างไรจงึมีความแปรปรวนมากในระยะเวลาสัน้ ๆ  

ตอบ – ในปี 2556 บริษัทสามารถจําหน่ายสินค้าได้สงูกว่าปกติเน่ืองจากสถานการณ์นํา้ท่วมโรงงานผู้ผลิต

บางราย สินค้าคงเหลือในปี 2556 จึงมีจํานวนต่ํามาก ส่วนในปี 2557 วตัถุดิบและสินค้าระหว่างทางเข้าสู่

ภาวะปกติ นอกจากนีบ้ริษัทได้เตรียมสินทรัพย์สําหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของโรงงานกาญจนบุรี 

ทําให้ภาพรวมของสินทรัพย์ตา่ง ๆ และสินค้าคงคลงัมีจํานวนท่ีสงูขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2556  

(2) บริษัทมียอดขายต่อปีประมาณ 6,000 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือประมาณ 900 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนท่ี

ค่อนข้างมาก บริษัทมีนโยบายการเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือสินค้ารอจําหน่าย

ประมาณก่ีเดือน 

ตอบ – บริษัทมีการเก็บสต็อกวตัถุดิบ ได้แก่ เศษกระดาษ และเย่ือกระดาษ ประมาณ 20-30 วนั และสินค้า  

คงคลงัประมาณ 1 เดือน 

ข้อเสนอแนะจากอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (นางสาวจงกล เลิศเธียรดํารง) 

ในรายงานประจําปี 2557 หน้า 30 แสดงรายการเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินปี 2557 เพ่ิมขึน้ 360 

ล้านบาทจากปี 2556 จงึเสนอแนะให้เพ่ิมรายการดงักลา่วไว้ในคําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและ

ผลการดําเนินงานในรายงานประจําปี 2557 หน้า 87  ด้านหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นรายการ

ท่ีมีจํานวนสงู 

ตอบ – รับทราบ 

เม่ือไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2557 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 341,845,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.3591 

ไมเ่ห็นด้วย 12,916,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ  3.6408 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  354,761,368 เสียง  
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วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2557 และการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท  

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกําไรของ

บริษัท ตามความจําเป็นท่ีต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนีส้ินของบริษัท ซึง่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 49 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็น

ทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวน

ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ทัง้นีใ้นปี 2557 บริษัทมีกําไรสทุธิ 564.45 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2557 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 28.22 ล้านบาท รวมทัง้
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 322.43 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 57.12 ของกําไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลใน
ปีท่ีผ่านมาปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ (หน้า 2) ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 564.45 588.51 489.76 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 358 358 358 

3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.90 0.85 0.70 

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 322.43 304.52 250.78 

5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 57.12 51.74 51.20 

6. ทนุสํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 28.22 29.43 24.49 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร 

มาตรา 47 ทวิ กําหนด ดงันี ้

(1) หุ้นละ 0.76 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการท่ีได้รับ

การสง่เสริมลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจงึไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

(2) หุ้นละ 0.14 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภท

บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณูย่ีสิบสว่นแปดสิบ 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคบับริษัท ตามท่ี

ปรากฏรายช่ือ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2558 โดยกําหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 10 เมษายน 2558 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ  และผู้ อํานวยการสายงานการเงิน บญัชี และ 

MIS ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกลุ) 

กําไรท่ีบริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีเท่าไร และกําไรท่ีไม่ได้รับ BOI มีเท่าไร บริษัทจึงนํามาจัด

สดัสว่นของการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.76 บาทจากกําไรท่ีได้ BOI และหุ้นละ 0.14 บาทจากกําไรท่ีไมไ่ด้รับ BOI 

ตอบ – กําไรท่ีได้ BOI เป็นกําไรท่ีคํานวณจากยอดขายกระดาษ ส่วนกําไรท่ีต้องเสียภาษี ได้แก่ รายได้อ่ืน ๆ 

ท่ีไม่เก่ียวกบัการผลิตกระดาษ โดยในการจดัสรรเป็นเงินปันผล จะคํานวณจดัสรรเงินปันผลจากกําไรท่ีเสีย

ภาษีก่อน ท่ีเหลือจงึจดัสรรจากกําไรท่ีได้ BOI  
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ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกลุ และนายธารา ชลปราณี) 

เสนอแนะให้บริษัทจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายให้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ไม่

จําเป็นต้องกําหนดเท่ากบัร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีซึง่เป็นเกณฑ์ขัน้ต่ําตามกฎหมาย  

ตอบ – รับไปพิจารณา 

ข้อซกัถามและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) 

จํานวนทุนจดทะเบียนแตกต่างจากจํานวนทุนที่ออกและเรียกชําระแล้ว 135,000 หุ้น ตามที่ปรากฏใน

รายงานประจําปี 2557 หน้า 31 ทําไมบริษัทจึงไม่เรียกชําระให้ครบ บริษัทควรลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากบั

ทนุท่ีออกและเรียกชําระแล้ว เน่ืองจากจะเก่ียวข้องกบัการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายด้วย 

ตอบ – บริษัทได้เคยออกใบสําคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้น (Warrant) แต่เน่ืองจากมีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ

ในการซือ้หุ้นบางรายไม่ใช้สิทธิและใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ดงักล่าวได้หมดอายุลงแล้ว ทําให้ทุนท่ีออกและ

เรียกชําระแล้วต่ํากวา่ทนุจดทะเบียน  

เม่ือไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2557 จํานวน 

28.22 ล้านบาท เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.90 บาท 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 341,622,548 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.3027 

ไมเ่ห็นด้วย 199,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0562 

งดออกเสียง 12,916,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ  3.6410 

รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  354,738,182 เสียง  

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 

โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ

ผู้ออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนีมี้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม

วาระ จํานวน 3 คน คือ 

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสิทธิชยั จันทราวดี กรรมการ 

3. นายอํานวย ผลพืช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

ประธานฯ (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) ได้แจ้งท่ีประชุมว่าสมคัรใจขอออกจากห้องประชุมพร้อมกับนายสิทธิชัย 

จนัทราวดี และนายอํานวย ผลพืช เน่ืองจากเป็นกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้

พิจารณาวาระนีอ้ย่างเป็นอิสระ และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 กําหนดในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ี

ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมเลือก   

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ ดงันัน้นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ในฐานะผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น เสนอให้นางพรเพ็ญ 

นามวงษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ดําเนินการประชมุในวาระนี ้
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(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชยั จนัทราวดี และนายอํานวย ผลพืช กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

ทัง้ 3 คนออกจากหอ้งประชมุโดยความสมคัรใจ จากนัน้นางพรเพ็ญ นามวงษ์ จึงดําเนินการประชมุต่อไป) 

ประธานท่ีประชุม (นางพรเพ็ญ นามวงษ์) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม

กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารและจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิม

และผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมครบถ้วนตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของ

บริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสําหรับกรรมการรายเดิม 

คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถงึผลการปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการ ซึง่นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส นายสิทธิชยั จนัทราวดี 

และนายอํานวย ผลพืช กรรมการรายเดิมท่ีครบกําหนดออกตามวาระได้ปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดี

ตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไม่มีคุณสมบติัต้องห้ามเก่ียวกับการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซึง่ได้

กระทําโดยทุจริตและการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาเลือกตัง้นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

นายสิทธิชยั จนัทราวดี และนายอํานวย ผลพืช กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัท 

ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 (หน้า 24-26) ของหนงัสือนดัประชมุ 

ทัง้นีน้ายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็น

การแข่งขนักบักิจการของบริษัท โดยเป็นประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั และ Vina Kraft Paper 

Company Limited ประเทศเวียดนาม รวมทัง้เป็นรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศ

ฟิลิปปินส์ ซึง่ทัง้ 3 บริษัทนีเ้ป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

หลังจากนัน้ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม ซึ่งประธานท่ีประชุมและท่ีปรึกษากฎหมาย  

(นางภทัรวรรณ ตุ้นสกลุ) ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ข้อซกัถามและข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) 

(1) จํานวนกรรมการขณะนีมี้ก่ีคน เสนอแนะให้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบด้วยว่ามีกรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือ

บนัทกึในรายงานการประชมุไว้ด้วย 

ตอบ – จํานวนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนันีม้ี 6 คน และกรรมการ

ลาประชมุ 1 คนคือนายดําริ ตนัชีวะวงศ์ 

(2) การคํานวณจํานวนกรรมการครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากดั กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กฎหมายกําหนดจํานวนคนท่ีออก 

ไมไ่ด้กําหนดระยะเวลา และการกําหนดจํานวนกรรมการท่ีใกล้กบัส่วนหนึ่งในสามก็ขึน้กบัจํานวนกรรมการ

ทัง้หมด ถ้าจํานวนกรรมการทัง้หมดเป็น 7 คน จํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสามคือ 2 คน แต่ถ้าจํานวน

กรรมการทัง้หมดเป็น 8 คน จํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสามคือ 3 คน โดยให้กรรมการท่ีอยู่นานท่ีสดุ

ออก แตไ่มไ่ด้กําหนดวา่ 3 ปี จงึเสนอแนะให้บริษัททําความเข้าใจกบักระทรวงพาณิชย์ในเร่ืองนี ้

ตอบ – ตามกฎหมายการนบัจํานวนกรรมการจะนบัจากจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด

ไว้ ซึง่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ได้กําหนดจํานวนกรรมการไว้ 9 คน (รายงานการประชุมสามญั

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนัดประชุม หน้า 17) กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

แตล่ะปีจงึมีจํานวน 3 คน ตามอตัราสว่น 1 ใน 3 ปัจจบุนัมีจํานวนกรรมการท่ีมีตวัอยู่ทัง้หมด 7 คน เน่ืองจาก
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ในปี 2557 มีกรรมการลาออก 1 คน ซึง่คณะกรรมการยงัไมไ่ด้แตง่ตัง้บคุคลใดเป็นกรรมการทดแทน และเม่ือ

เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 มีกรรมการลาออกอีก 1 คน คือ นายชาติชาย ลือกุลวฒันะชยั ซึง่คณะกรรมการได้

เสนออยู่ในวาระท่ี 10 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันีรั้บทราบการเสนอแต่งตัง้กรรมการแทน เน่ืองจากผู้ ได้รับ

การเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนนัน้ปัจจุบันเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง

เดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จึงต้องแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ ซึ่ง

เป็นข้อกําหนดตามกฎหมาย 

(3) วาระท่ี 10 เร่ืองรับทราบการเสนอแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีขอลาออกนัน้ ควรนําเสนอให้ท่ีประชุม

รับทราบก่อนวาระเลือกตัง้กรรมการ เน่ืองจากวา่กรรมการได้แตง่ตัง้กรรมการแทนไปเรียบร้อยแล้ว ท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นจะได้ทราบจํานวนกรรมการก่อนท่ีจะพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการออกตามวาระ 

 ตอบ – คณะกรรมการยงัไมไ่ด้มีมติแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีขอลาออก แต่ได้พิจารณาสรรหาบุคคลท่ี

มีความเหมาะสม ทัง้นีป้รากฏวา่บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท ซึ่งกฎหมายกําหนดให้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบ

ก่อนท่ีคณะกรรมการจะมีมติแตง่ตัง้ 

ข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกลุ)  

การนบัจํานวนกรรมการต้องนบัตามจํานวนกรรมการท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือรับรองฉบบัปัจจบุนัซึง่มีอยู่ 7 คน

หรือไม ่เน่ืองจากกฎหมายได้กําหนดไว้วา่เม่ือแต่งตัง้กรรมการแล้วต้องไปจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกําหนดด้วย  

ตอบ – ตามกฎหมายการนบัจํานวนกรรมการให้นบัจากจํานวนกรรมการทัง้หมดท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนดไว้ 

ไมว่า่จะเป็นในเร่ืองขององค์ประชมุ หรือเร่ืองของกรรมการครบกําหนดออกตามวาระ 

จากนัน้ประธานท่ีประชุมได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

เพ่ิมเติมวา่ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดวิธีการเลือกตัง้กรรมการโดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้คะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง

เท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใดอีกและไมมี่การเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเติม ประธานท่ีประชมุ

จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือกตัง้นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส นายสิทธิชยั จนัทราวดี และนายอํานวย ผลพืช เป็น

กรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1. นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส 

เห็นด้วย 341,821,398 เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง 

งดออกเสียง  1,000 เสียง 

รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  341,822,498 เสียง  
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2. นายสิทธิชัย  จันทราวดี 

เห็นด้วย 341,821,498 เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง 

งดออกเสียง  1,000 เสียง 

รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  341,822,498 เสียง  

3. นายอาํนวย  ผลพืช 

เห็นด้วย 341,821,398 เสียง 

ไมเ่ห็นด้วย 100 เสียง 

งดออกเสียง  1,000 เสียง 

รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  341,822,498 เสียง  

ประธานท่ีประชุมได้กล่าวสรุปว่า เน่ืองจากในปีนีมี้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทน

กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน เท่ากบัจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้ท่ีประชุม

จึงมีมติเลือกตัง้นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส นายสิทธิชยั จันทราวดี และนายอํานวย ผลพืช เป็นกรรมการของบริษัท และขอให้

เจ้าหน้าท่ีเชิญกรรมการทัง้ 3 คน กลบัเข้าร่วมประชมุ 

(กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเขา้หอ้งประชมุ) 

ประธานท่ีประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทัง้ 3 คนข้างต้นท่ีได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ จากนัน้นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการได้ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ซึง่กําหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นประจําทุกปี ในการแต่งตัง้

ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ สําหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั (KPMG) เป็นสํานกังานสอบบัญชีของบริษัทประจําปี 

2558 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึง

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและอนุมติั

คา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2558 ดงันี ้

(1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2558 ดงันี ้

- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409)  หรือ 

- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565)  หรือ 

- นางสาวอรนตุร์ ใจประสาท  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10732)  

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายข้างต้นท่ีเสนอแต่งตัง้นัน้เป็นผู้ ท่ีไม่มี

ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

ด้วย รวมทัง้บริษัทไมมี่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมจงึไมมี่การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนั 
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(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 690,000 บาท ลดลงจากปี 2557 

จํานวน 30,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit services) เท่านัน้ ไม่มีการ

ให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-audit services) เช่นเดียวกบัปี 2557 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน บญัชี และ MIS 

เลขานกุารฯ และผู้สอบบญัชี (นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต) ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถาม รวมทัง้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 

สรุปได้ดงันี ้

ข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกลุ) 

คา่สอบบญัชีรวมการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุด้วยหรือไม ่

ตอบ – เน่ืองจากบริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลงังาน ซึ่งถ้าบริษัทปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ี

ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ บริษัทก็จะใช้สิทธินัน้ได้โดยท่ีไมต้่องมีผู้สอบบญัชีตรวจสอบในเร่ืองนี ้

ข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) 

(1) ในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชุมหน้า 17 ว่าท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้ นได้อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงิน 720,000 บาท และ

รับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจํานวนเงิน  270,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทัง้สิน้ 

990,000 บาทนัน้ บริษัทได้มีการจ่ายค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสปี 2557 ตามท่ีได้แจ้งให้ท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ทราบหรือไม ่

ตอบ – เน่ืองจากวนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เป็นช่วงเวลาท่ีใกล้เคียงกบัช่วงท่ีบริษัทออกจาก

การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทจึงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ไว้ด้วยหากต้องมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ทัง้นีต้่อมาปรากฏว่าบริษัทได้ออกจากการเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไม่มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จึงไม่มีการจ่ายค่าสอบทาน

งบการเงินรายไตรมาส 

(2) เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนซึง่บริษัทจดทะเบียนต้องมีการสอบทานงบการเงินรวม

รายไตรมาส การสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทแม่ตามท่ีกฎหมายกําหนดเป็นงบประเภทใด 

ผู้ ถือหุ้นจะเช่ือถืองบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทใหญ่ได้อย่างไร 

ตอบ – ผู้สอบบญัชีชีแ้จงวา่ผู้สอบบญัชีจะตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทโดยไม่ได้สอบทานงบการเงิน

รายไตรมาสของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทแม ่คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) จะมีการตรวจสอบเพ่ือ

ทํางบการเงินรวมหรือสอบทานรายไตรมาสกบับริษัทย่อยทัง้หมด โดยบริษัทแมรั่บผิดชอบคา่ตรวจสอบทัง้หมด 

ข้อสงัเกตจากผู้ ถือหุ้น (นายปัญญชยั กีรติมงคลเลิศ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทปัญทิพย์ จํากดั ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท) 

ให้ข้อสงัเกตว่าเน่ืองจากบริษัทไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ค่าสอบบัญชีควรจะถูกลงกว่าบริษัทท่ีอยู่ใน

ตลาดหลกัทรัพย์ 

ตอบ – รับข้อสงัเกตไว้ 
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบ

บญัชีประจําปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2558 ดงันี ้ 

- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409)  หรือ 

- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) หรือ 

- นางสาวอรนตุร์ ใจประสาท  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10732)  

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั และกําหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2558 เป็น

จํานวนเงิน 690,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 334,956,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9997 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0002 

รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  334,957,061 เสียง  

วาระที่ 7  พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าปัจจุบันเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าของโรงงานกาญจนบุรีของบริษัทสามารถผลิต

พลงังานไฟฟ้าได้มากกวา่ความต้องการใช้ในการผลิต บริษัทจึงวางแผนท่ีจะดําเนินธุรกิจขายพลงังานไฟฟ้าท่ีเหลือจากการ

ผลิตให้การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค อย่างไรก็ตามหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบบัปัจจบุนัซึง่ประกอบด้วยวตัถุประสงค์จํานวน 

36 ข้อ ยงัไมค่รอบคลมุธุรกิจท่ีฝ่ายจดัการได้วางแผนท่ีจะดําเนินการในอนาคต ได้แก่ การประกอบธุรกิจเก่ียวกบัการผลิตและ

จําหน่ายพลงังานทกุประเภท การอนรัุกษ์พลงังาน ท่ีปรึกษาด้านพลงังาน และการแปรรูปของเสียเป็นพลงังาน 

รายละเอียดหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถุประสงค์ของบริษัท) ฉบบัปัจจุบนัและส่วนท่ีเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม ปรากฏ

ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 (หน้า 27 - 33) ของหนงัสือนดัประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารและให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2558 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์อีก 12 ข้อ เพ่ือให้ครอบคลุม

ธุรกิจด้านพลงังาน โดยข้อ 37-41 เป็นวตัถปุระสงค์หลกัเร่ืองการประกอบธุรกิจด้านพลงังาน และข้อ 42-48 เป็นวตัถุประสงค์

เก่ียวกบัธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องด้านพลงังาน เช่นการอนรัุกษ์พลงังาน การเป็นท่ีปรึกษาด้านพลงังาน และการแปรรูปของเสีย

เป็นพลงังาน ฯลฯ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ 48 ข้อ  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

(วตัถุประสงค์ของบริษัท) ตามท่ีคณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงไม่

น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

(วตัถปุระสงค์ของบริษัท) ดงันี ้ 
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เห็นด้วย 333,741,161 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  333,741,161 เสียง  

วาระที่ 8  พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 62 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทพ้นสถานะจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2557 ทัง้นีบ้ริษัทยงัมีข้อบงัคบั ข้อ 62 ซึ่งเป็นข้อบังคบัเก่ียวกับการ

ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนงัสือ

นดัประชมุหน้า 5 ดงันี ้

“ข้อ 62 ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเก่ียวกบัการ

ได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ตามความหมายท่ีกําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีใช้บงัคบักบัการ

ทํารายการเก่ียวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี

ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ ด้วย” 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารและให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2558 พิจารณายกเลิกข้อบงัคบับริษัท ข้อ 62 เน่ืองจากบริษัทไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์แล้วซึง่

จะทําให้ข้อบงัคบับริษัทคงเหลือ 61 ข้อ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ท่ีปรึกษากฎหมาย (นางภทัรวรรณ ตุ้นสกุล) ได้ตอบข้อ

ซกัถามตลอดจนรับทราบข้อคิดเห็นของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ข้อซกัถามและข้อคิดเห็นจากผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกลุ) 

เหตใุดบริษัทจงึยกเลิกข้อบงัคบั ข้อ 62 

ตอบ – ก่อนท่ีบริษัทจะออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทต้องปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กฎหมายบริษัทมหาชนซึง่อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของกระทรวงพาณิชย์ (2) พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ 

ซึง่อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ ก.ล.ต. และ (3) ประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่อยู่ภายใต้การกํากบัดแูลของ

ตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ซึง่ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 62 เป็นส่วนท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ กําหนดว่าให้บริษัทจดทะเบียน

กําหนดไว้เป็นข้อบงัคบัของบริษัท เม่ือบริษัทออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกําหนด

ของตลาดหลกัทรัพย์แล้ว สําหรับเร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ นัน้มี

ข้อกําหนดให้ต้องปฏิบติัทัง้ตามกฎของก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์ ทําให้มีความซํา้ซ้อน และมีหลาย ๆ เร่ืองท่ี

ตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ ดงักล่าวบริษัทจะปฏิบติัไม่ได้ จึงได้เสนอให้ยกเลิกข้อบงัคบัข้อ 62 เพ่ือตดั

เร่ืองท่ีต้องปฏิบติัตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์ฯ แต่บริษัทยงัคงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบติัตามประกาศของ 

ก.ล.ต.ในเร่ืองของการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจําหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคบับริษัท ข้อ 62 ตามท่ี

คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุติัการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 62 ดงันี ้ 

เห็นด้วย 333,739,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9993 

ไมเ่ห็นด้วย 2,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0006 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 

รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  333,741,161 เสียง  

วาระที่ 9  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจาํปี 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตาม

ข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนด

ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้  โดยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติ

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้

(1) ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2553 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้ 

ตําแหนง่ 
คา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ 

คา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน 
(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธาน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญัชีใดหากบริษัทมีผลกําไรและ
มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
บริษัทได้รับคา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดกําไรสทุธิประจํา
รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ โดยกําหนดวงเงินไมเ่กิน 
2 ล้านบาทตอ่ปี 

ทัง้นีค้า่ตอบแทนตามผลการดําเนินงานดงักลา่ว
ให้คณะกรรมการบริษัทแบง่จ่ายในอตัราเทา่กนั 

กรรมการ 90,000 15,000 

(2) ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2550 ได้มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนของ

คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

พิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจนกว่า

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ  
ตําแหน่ง คา่ตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี) เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 
ประธาน 90,000 30,000 
กรรมการ  90,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 
ตําแหน่ง คา่ตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี) เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 
ประธาน 60,000 20,000 
กรรมการ  60,000 15,000 
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ทัง้นีท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตัง้แตว่นัท่ี 20 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 2557 

คงเหลือคณะอนกุรรมการ 1 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2558 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึง่ได้พิจารณาอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ 

แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 รับทราบการคงอตัราค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารปี 2558 ตามหลกัเกณฑ์เดิมท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัไว้ 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ

ชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 4,620,899 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏใน

รายงานประจําปี 2557 หน้า 91  

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามของอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น 

สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (นางสาวจงกล เลิศเธียรดํารง) เก่ียวกบัคา่ตอบแทนของฝ่ายจดัการรวม 5 คนในปี 2557 จํานวน 

21 ล้านบาท ตามท่ีแสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้า 90 นัน้วา่ไมร่วมอยู่ในคา่ตอบแทนกรรมการ 

เม่ือไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ

บริหารประจําปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจําปี 2558 ตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

วาระที่ 10  รับทราบการเสนอแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่นายชาติชาย ลือกุลวฒันะชยั ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผล

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2558 และคณะกรรมการบริหารได้เสนอช่ือนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็นกรรมการบริษัทแทนนายชาติชาย 

ลือกุลวฒันะชัย ซึง่ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 21 กําหนดไว้ว่า ในกรณีท่ีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึง

คราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ทัง้นีน้ายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็นกรรมการของ

บริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักับกิจการของบริษัท โดยเป็นกรรมการผู้จัดการ 

บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ

บริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กําหนดห้ามมิให้กรรมการเป็นกรรมการของ

บริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้

แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

ประวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 (หน้า 34) ของหนงัสือนดัประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารและจากคณุสมบตัิของนายวิชาญ 

จิตร์ภักดี ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่านายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความ

เช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทํางานท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล 
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ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไม่มีคณุสมบติัต้องห้ามเก่ียวกบัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดย

ทุจริตและการทํารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 รับทราบการเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง

เดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของนายวิชาญ จิตร์ภักดี ก่อนท่ีคณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตัง้

นายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายชาติชาย ลือกลุวฒันะชยั ท่ีขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกุล) 

เก่ียวกบัตําแหน่งกรรมการท่ียงัวา่งอยู่อีกหนึง่ตําแหน่งวา่ยงัไมไ่ด้เสนอแตง่ตัง้และรับไปพิจารณาตอ่ไป 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุรับทราบการเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบ

กิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและอาจเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทของนายวิชาญ จิตร์ภกัดี ก่อนท่ีคณะกรรมการ

บริษัทจะมีมติแต่งตัง้นายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายชาติชาย ลือกุลวฒันะชยั ท่ีขอลาออกจากการ

เป็นกรรมการบริษัท 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 

วาระที่ 11.  เร่ืองอ่ืน ๆ   

- ไมมี่ - 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยประธานฯ และกรรมการ

ผู้จดัการ ได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น (นายธงชยั ลกัขณะวิสิฏฐ์) 

เสนอแนะให้จดักิจกรรมพาผู้ ถือหุ้นไปเย่ียมชมโรงงานกาญจนบรีุ  

ตอบ – รับไปพิจารณา 

ข้อสงัเกตจากผู้ ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) 

(1) บริษัทมีตําแหน่งกรรมการท่ียงัวา่งอยู่อีกหนึง่ตําแหน่ง ซึง่มีข้อสงัเกตวา่หากเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการก็

สามารถท่ีจะแต่งตัง้ได้ แต่ถ้าเป็นกรรมการจากผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งและไม่มีการจัด

ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ก็จะต้องรอการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป 

ตอบ – รับไปพิจารณา 

(2) การเสนอเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจํานวนหลายข้อซึ่งเก่ียวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในวาระ

ท่ี 7 นัน้ บริษัทมีความประสงค์จะขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือบริษัทกําลงัจะ

ทําธุรกิจอ่ืนนอกเหนือจากธุรกิจกระดาษ 

ตอบ – ธุรกิจหลกัของบริษัทคือธุรกิจผลิตกระดาษ เร่ืองธุรกิจพลงังานคงต้องเป็นพลงังานท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ

ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีไฟฟ้าส่วนท่ีเกินความต้องการใช้ แต่ในทางกฎหมายบริษัทยังไม่สามารถขายพลงังาน

ไฟฟ้าสว่นเกินนัน้ได้ จงึต้องขอแก้ไขวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ดําเนินการได้เท่าท่ีบริษัทมีความรู้ความสามารถ 

(3) บริษัทมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินเท่าใดและจะมีรายได้เท่าใด 

ตอบ – ปัจจุบันบริษัทมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินประมาณ 3-5 เมกะวัตต์ หากขายได้ทัง้หมดจะมีรายได้

ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี 
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ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น (นางสาวสนิุส จลุกะรัตน์) 

เสนอให้บริษัทจํากัดการขายไฟฟ้าเฉพาะในส่วนท่ีเกินความต้องการใช้ และจํากัดเร่ืองของพลงังานเฉพาะท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

ตอบ – รับทราบ 

ข้อเสนอแนะจากอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย (นางสาวจงกล เลิศเธียรดํารง) 

โรงงานปราจีนบุรีของบริษัทมีโครงการนํานํา้จากระบบบําบัดจ่ายให้แก่เกษตรกรในพืน้ท่ีการเกษตรในชุมชน 

เช่นเดียวกบัโรงงานกาญจนบรีุหรือไม ่

ตอบ – โรงงานปราจีนบุรียงัไมมี่โครงการดงักล่าว ทัง้นีบ้ริษัทได้เชิญกลุ่มเกษตรกรชุมชนเข้ามาศกึษาเย่ียมชม

โรงงานกาญจนบรีุ และในโอกาสตอ่ไปถ้าชมุชนมีความต้องการ บริษัทก็อาจจะดําเนินการในลกัษณะเดียวกนั 

ข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกลุ) 

บริษัทจะขายพลงังานไฟฟ้าสว่นเกินให้แก่หน่วยงานใด และได้สว่นเพ่ิมอตัรารับซือ้ไฟฟ้า (Adder) เท่าใด 

ตอบ – บริษัทจะขายไฟฟ้าสว่นเกินให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค (กฟภ.) ซึง่ไมไ่ด้ Adder 

ข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น (นายปัญญชยั กีรติมงคลเลิศ กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัทปัญทิพย์ จํากดั ผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท)

(1) เสนอแนะให้ขอ Adder จากการไฟฟ้าฯ  

ตอบ – กฟภ.จะให้ Adder กบัการผลิตพลงังานจากเชือ้เพลิงชีวมวล การรีไซเคิล ขยะ หรือความร้อนเหลือทิง้ 

(waste heat) แต่พลังงานไฟฟ้าของบริษัทผลิตจากถ่านหิน จึงไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ถึงแม้บริษัทจะมีการ

ทดลองนําเศษขยะผสมเข้าไปเป็นเชือ้เพลิง แตย่งัมีจํานวนในสดัสว่นท่ีน้อยมาก 

(2) บริษัทได้มีการใช้เย่ือกึ่งเคมี (TMP: Thermo-mechanical Pulp) ในการผลิตหรือไม่ หากมีผู้ เสนอขาย TMP 

บริษัทจะรับซือ้หรือไม ่

ตอบ - เน่ืองจากเย่ือ TMP มีปริมาณจํากดั และหากบริษัทจะใช้ก็ต้องลงทุนเพ่ิมอีกพอสมควร จึงยงัต้องศกึษา

เพ่ิมเติม 

ก่อนปิดการประชมุ เลขานกุารฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นสง่บตัรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหรือหย่อนลงในกล่องเก็บ

บตัรลงคะแนนเพ่ือให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงต่อไป 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม

และให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ และกลา่วปิดประชมุ 

 

 ปิดประชมุเวลา 16:25 น. 

  

 

 รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

 ประธานท่ีประชมุ 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจาก 

 ตาํแหน่งตามวาระ 
 
 
ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

ชื่อ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

อายุ 53 ปี สัญชาต ิไทย 

วุฒกิารศึกษา • 2529 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

• 2551 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A. 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษัท • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบริษัท 

• 4 พฤษภาคม 2558 (9 เดือน) 

ตาํแหน่งในองค์กรอื่น • บริษัทจดทะเบียน 

(กรรมการ/ผู้บริหาร)  - ไมม่ี 

 

• กิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ

เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั (มหาชน) 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

 - ดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ 

ของเอสซจีี ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

• การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 

 - ตัง้แต ่2558 รองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประสบการณ์ • 2544–2550 ผู้จดัการฝ่ายผลติ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากดั 

 2550–2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากดั 

 2553–2555 General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd., Vietnam 

 2555-2558 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลางบริษัทปนูซเิมนต์ไทยจํากดั (มหาชน) 

การเข้าประชุม • คณะกรรมการบริษัท 2 ครัง้ เข้าประชมุ 2 ครัง้ 

• คณะกรรมการบริหาร 3 ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

ชื่อ นายวิชาญ จติร์ภกัด ี เป็นกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

อายุ 50 ปี สัญชาต ิไทย 

วุฒกิารศึกษา • 2531 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อตุสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษัท • กรรมการ และกรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบริษัท 

• 19 มีนาคม 2558 (10 เดือน) 

ตาํแหน่งในองค์กรอื่น • บริษัทจดทะเบียน 

(กรรมการ/ผู้บริหาร)  - ไมม่ี 

 

• กิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ

เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ Paperlink Inter-Trade Corporation ประเทศฟิลปิปินส์ 

 - ตัง้แต ่2557 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จํากดั 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

 - ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

• การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

 - ตัง้แต ่2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประสบการณ์ • 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., 

ประเทศฟิลปิปินส์ 

• 2553 - 2554 ผู้ อํานวยการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

• 2554 ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัหา บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

• 2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลปิปินส์ 

การเข้าประชุม • คณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ เข้าประชมุ 2 ครัง้ 

• คณะกรรมการบริหาร 4 ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้ 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจาก 

 ตาํแหน่งตามวาระ 
 
 
ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

ชื่อ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

อายุ 53 ปี สัญชาต ิไทย 

วุฒกิารศึกษา • 2529 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 

• 2551 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A. 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษัท • ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบริษัท 

• 4 พฤษภาคม 2558 (9 เดือน) 

ตาํแหน่งในองค์กรอื่น • บริษัทจดทะเบียน 

(กรรมการ/ผู้บริหาร)  - ไมม่ี 

 

• กิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ

เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั (มหาชน) 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

 - ดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ 

ของเอสซจีี ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

• การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 

 - ตัง้แต ่2558 รองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประสบการณ์ • 2544–2550 ผู้จดัการฝ่ายผลติ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากดั 

 2550–2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จํากดั 

 2553–2555 General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd., Vietnam 

 2555-2558 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลางบริษัทปนูซเิมนต์ไทยจํากดั (มหาชน) 

การเข้าประชุม • คณะกรรมการบริษัท 2 ครัง้ เข้าประชมุ 2 ครัง้ 

• คณะกรรมการบริหาร 3 ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

ชื่อ นายวิชาญ จิตร์ภกัด ี เป็นกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

อายุ 50 ปี สัญชาต ิไทย 

วุฒกิารศึกษา • 2531 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อตุสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษัท • กรรมการ และกรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบริษัท 

• 19 มีนาคม 2558 (10 เดือน) 

ตาํแหน่งในองค์กรอื่น • บริษัทจดทะเบียน 

(กรรมการ/ผู้บริหาร)  - ไมม่ี 

 

• กิจการอ่ืน (ท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ

เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ Paperlink Inter-Trade Corporation ประเทศฟิลปิปินส์ 

 - ตัง้แต ่2557 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ จํากดั 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จํากดั 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

 - ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอ่ืน ๆ ของเอสซีจี ตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 

 

• การดาํรงตาํแหนง่ในกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

 - ตัง้แต ่2557 กรรมการผู้จดัการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 

 - ตัง้แต ่2558 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประสบการณ์ • 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., 

ประเทศฟิลปิปินส์ 

• 2553 - 2554 ผู้ อํานวยการพฒันาองค์กรอยา่งยัง่ยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

• 2554 ผู้ อํานวยการฝ่ายจดัหา บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

• 2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลปิปินส์ 

การเข้าประชุม • คณะกรรมการบริษัท 3 ครัง้ เข้าประชมุ 2 ครัง้ 

• คณะกรรมการบริหาร 4 ครัง้ เข้าประชมุ 3 ครัง้ 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

กรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้ พิจารณาเลือกตัง้ และให้

คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ

ตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 

ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้

เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 15.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้คะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวน

กรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 

ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และ

ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้น

แตว่าระของกรรมการเหลอืน้อยกวา่สองเดือน 

 บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

ข้อ 30. ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้าง

หุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิด ณ ห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชน

อ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ

เพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียงหรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 34. ให้มีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักลา่ว 

ให้กระทําภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม

วิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันทําหนงัสือในฉบบัเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามญัก็ได้โดยในหนงัสือร้องขอนัน้ 

จะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่ คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบ

องค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ

เป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า

การประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น

ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จํานวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผู้ รับ

มอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลื่อนการ

พิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั 

เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมใน

หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

กรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้ พิจารณาเลือกตัง้ และให้

คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ

ตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 

ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้

เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 15.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้คะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวน

กรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 

ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และ

ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้น

แตว่าระของกรรมการเหลอืน้อยกวา่สองเดือน 

 บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

ข้อ 30. ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้าง

หุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิด ณ ห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชน

อ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ

เพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียงหรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 34. ให้มีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักลา่ว 

ให้กระทําภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม

วิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันทําหนงัสือในฉบบัเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามญัก็ได้โดยในหนงัสือร้องขอนัน้ 

จะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่ คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบ

องค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ

เป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า

การประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น

ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จํานวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผู้ รับ

มอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลื่อนการ

พิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั 

เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมใน

หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 
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ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามี

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เร่ืองนัน้มิได้นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้า

จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

การเพิ่มทุนและการลดทุน 

ข้อ 44. บริษัทอาจลดทนุของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมลูคา่หุ้นแตล่ะหุ้นให้ตํ่าลงหรือลดจํานวนหุ้นให้น้อยลง โดย

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ทัง้นี ้บริษัทจะลดทนุลงไปให้ตํ่ากวา่จํานวนหนึง่ในสีข่องทนุทัง้หมดไมไ่ด้ 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์แห่งท้องท่ี

ฉบบัหนึง่ 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะ

กระทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนสาํหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

  

 

  ใบลงทะเบียน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (สาํหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน) ซึง่ม ีBarcode ติดอยู ่

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

  บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

และหากมีการเปลีย่นช่ือ - นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2.2  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี่ หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี่ หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

1.2 สาํเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2.2 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี่ หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.3 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 

 

 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพ่ือความ
สะดวกในการลงทะเบียนโปรดนําใบลงทะเบียนท่ีมี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ท่ีบริษัทได้จดัสง่มาให้ หรือใช้แบบ ค. กรณีของ Custodian ตามแบบท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุมดงักลา่ว และกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะให้
ครบถ้วน 

3. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ให้ด้วยแล้ว 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 
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ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามี

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เร่ืองนัน้มิได้นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้า

จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

การเพิ่มทุนและการลดทุน 

ข้อ 44. บริษัทอาจลดทนุของบริษัทจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมลูคา่หุ้นแตล่ะหุ้นให้ตํ่าลงหรือลดจํานวนหุ้นให้น้อยลง โดย

มติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

ทัง้นี ้บริษัทจะลดทนุลงไปให้ตํ่ากวา่จํานวนหนึง่ในสีข่องทนุทัง้หมดไมไ่ด้ 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์แห่งท้องท่ี

ฉบบัหนึง่ 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะ

กระทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนสาํหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

  

 

  ใบลงทะเบียน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (สาํหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน) ซึง่ม ีBarcode ติดอยู ่

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

  บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

และหากมีการเปลีย่นช่ือ - นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2.2  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี่ หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี่ หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

1.2 สาํเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2.2 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี่ หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.3 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 

 

 
บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพ่ือความ
สะดวกในการลงทะเบียนโปรดนําใบลงทะเบียนท่ีมี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ท่ีบริษัทได้จดัสง่มาให้ หรือใช้แบบ ค. กรณีของ Custodian ตามแบบท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุมดงักลา่ว และกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะให้
ครบถ้วน 

3. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีท่ีทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพ่ือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ให้ด้วยแล้ว 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 
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4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนไปยงัสาํนกังานเลขานกุารบริษัท โดยติดต่อนางสาวประพาฬรัตน์ ตัง้วิริยะไพบลูย์ หรือ นางวนัทิพย์ 
เธียรสนุทร โทรศพัท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลําดบั โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนัองัคารท่ี 22 มีนาคม 
2559 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

 
บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 12:00 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 9 

 
 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้

ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน

แทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงเทา่ท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก

ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

(2) หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการ

ลงคะแนนลบั) เมื่อประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาม

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบ่งแยก

คะแนนเสยีงได้) 

 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 

• กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ

วาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจจะ

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 

โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนน

ในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่าบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ

วาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุม

ทราบทกุวาระหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวาระ 
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4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนไปยงัสาํนกังานเลขานกุารบริษัท โดยติดต่อนางสาวประพาฬรัตน์ ตัง้วิริยะไพบลูย์ หรือ นางวนัทิพย์ 
เธียรสนุทร โทรศพัท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลําดบั โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนัองัคารท่ี 22 มีนาคม 
2559 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนท่ีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 

 
บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 12:00 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 9 

 
 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้

ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน

แทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงเทา่ท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก

ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

(2) หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการ

ลงคะแนนลบั) เมื่อประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาม

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบ่งแยก

คะแนนเสยีงได้) 

 

มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 

• กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ

วาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจจะ

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 

โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนน

ในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่าบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ

วาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุม

ทราบทกุวาระหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวาระ 
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ตกึ
ทปิ

โก้
 

สี่แยกประดิพัทธ์ ถ.พระรามหก 

ลงทางด่วนพระรามหก 

สะพานควาย 

มาจากสวนจิตรลดาฯ สี่แยก 

สถานีรถไฟ สถานีรถไฟบางซ่ือ (สายใต้) 

ทางเข้า-ออก 

ประตู 2 

ทางเข้า-ออก 

ประตู 1 

ทางเข้า 

ประตู 3 

สะพานบางซื่อ 

สะพานแดง 

มาจากสวนจิตรลดาฯ 

 เทสโก้ โลตสั    

ร.ร.ผะดุงศิษย์พทิยา 

ป้ัมบางจาก 

ป้ัม ปตท. ธ.กสิกรไทย 

บางโพ 
รพ.บางโพ 

ประชาชื่น 

เตาปูน 

ทางเข้า-ออก 

รถไฟฟ้าใต้ดนิ 

ทางเข้า-ออก 

เทอดดาํริ 

แผนที่ 

รถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีบางซ่ือ 

(ทางออกหมายเลข 2) 

บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ 

สามเสน 

ธ.กรุงเทพ  

สาขาบางซ่ือ 

โรง

อาหาร 
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รจ
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รถ
 

การเดนิทาง :   1. รถประจําทางท่ีผ่าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศท่ีผ่าน : 50, 67, 70, 97 
                     2. เดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้สํารองท่ีจอดรถไว้ท่ี 
                         อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ P1 
                     3. เดนิทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดนิ ให้ขึน้ท่ีสถานีบางซ่ือ (ทางออกหมายเลข 2) 

สาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

อาคาร 

เอสซีจี 100 ปี 

สถานีรถไฟบางซ่ือ (สายเหนือ 

หมายเหตุ :                                    - สถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัท 

                                                     ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ห้อง Hall 1 ชัน้ P10   

ถน
น

ป
ูน
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อาคาร 

สนญ. 1  

 

อาคาร 

4  อาคารอเนกประสงค์  

อาคาร 

สนญ. 2  

อาคารอเนกประสงค์  




