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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2556 

2. CD รำยงำนประจ ำปี 2556 
3. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบ

ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หลกัฐำนแสดงสทิธิกำรเข้ำร่วมประชมุ วิธีกำรมอบฉนัทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียง

ลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. แบบกำรลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 

กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 
7. ข้อมลูกรรมกำรอิสระท่ีสำมำรถเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นได้  
8. แผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชมุ โรงแรมสวิสโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 
9. แบบขอรับหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2556 
 

เมื่อวนัศกุร์ท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) (TCP) ได้มี
มติให้เรียกประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 มีนำคม 2557 เวลำ 14:00 น. ณ ห้องซำลอน เอ 
ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวันพฤหสับดีที่ 21 มีนาคม 2556 

ความเป็นมา  กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ได้จดัขึน้เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 21 มีนำคม 2556 
โดยบริษัทได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมภำยใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลำด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด พร้อมทัง้เผยแพร่
ทำงเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicane.com) แล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุม
ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 พิจำรณำรับรอง
รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2556 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 21 มีนำคม 2556 ซึง่คณะกรรมกำร
เห็นว่ำได้มีกำรบนัทึกรำยงำนไว้อย่ำงถูกต้อง ทัง้นีบ้ริษัทได้เผยแพร่รำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2556 พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ นฉบับนี ้และเอกสำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำร
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัองัคำรท่ี 18 กมุภำพนัธ์ 2557  
 

- ร่าง - 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2556  

ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2556 
ซึง่ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2556 หวัข้อผลกำรด ำเนินงำน ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2556 ซึง่สรุปผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2556 ให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2557 รับทรำบ 
 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 บริษัทได้จดัท ำงบกำรเงิน
ประจ ำปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแล้ว และ
ขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำปี 
2556 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 พิจำรณำ
อนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุป
สำระส ำคญัได้ดงันี ้

 สินทรัพย์รวม 6,678.27 ล้ำนบำท 
  หนีส้ินรวม  775.29 ล้ำนบำท 
  รำยได้จำกกำรขำย 5,636.58  ล้ำนบำท 
  ก ำไรส ำหรับปี  588.51 ล้ำนบำท 
  ก ำไรตอ่หุ้น  1.64 บำท/หุ้น 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.85 บาท  

ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตำมผลก ำไรของบริษัท ตำม
ควำมจ ำเป็นท่ีต้องใช้เงินในกำรลงทุน และตำมภำระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
ทัง้นีใ้นปี 2556 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 588.51 ล้ำนบำท จึงเห็นควรเสนอให้พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไร
จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 29.43 ล้ำนบำท รวมทัง้พิจำรณำ
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรำหุ้นละ 0.85 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 304.52 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51.74 ของก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และ
สำมำรถเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 588.51 489.76 313.85 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 358 358 358 
3. เงินปันผล (บำท/หุ้น) 0.85 0.70 0.60 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ประมำณ (ล้ำนบำท) 304.52 250.78 214.95 
5. สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (%) 51.74 51.20 68.49 
6. ทนุส ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) 29.43 24.49 15.69 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 พิจำรณำอนุมตัิ
กำรจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2556 จ ำนวน 29.43 ล้ำนบำท เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2556 ในอตัรำหุ้นละ 0.85 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 304.52 ล้ำนบำท ซึง่กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบงัคบับริษัท ตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ 
วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 28 มีนำคม 2557 และปิดสมดุ
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรำยช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 31 มีนำคม 2557 โดยก ำหนดจ่ำยเงิน
ปันผลในวนัศกุร์ท่ี 11 เมษำยน 2557 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎำกร มำตรำ 

47 ทวิก ำหนด ดงันี ้
1. หุ้นละ 0.05 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลจำกกำรประกอบกิจกำรที่

ได้รับกำรสง่เสริมลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจึงไมส่ำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้ 
2. หุ้นละ 0.80 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรที่เสียภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้น

ประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้เทำ่กบัเงินปันผลคณูยีส่บิสว่นแปดสบิ 
 
วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา   ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ก ำหนดให้
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ใน 3 โดย
อตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 
1 ใน 3 โดยกรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปแล้วนัน้ อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ในปีนีม้ีกรรมกำร
ท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ จ ำนวน 4 คน ดงันี ้

1) พล.ต.ต.อไุร  สีอไุรย์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ* 

2) นำงสำวรวีวลัย์ ภิยโยพนำกุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ* 
3) นำยชำติชำย ลือกุลวฒันะชัย กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนและกรรมกำรบริหำร 
4) นำยมนตรี มหำพฤกษ์พงศ์ กรรมกำรบริหำร 

หมำยเหต ุ  * บริษัทพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและเสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรระหว่ำงวนัท่ี 1 กนัยำยน – 30 พฤศจิกำยน 2556 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและช่ือ
บคุคลใดเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2556  

ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2556 
ซึง่ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2556 หวัข้อผลกำรด ำเนินงำน ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2556 ซึง่สรุปผลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2556 ให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2557 รับทรำบ 
 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 บริษัทได้จดัท ำงบกำรเงิน
ประจ ำปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนญุำตแล้ว และ
ขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำปี 
2556 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 พิจำรณำ
อนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2556 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2556 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุป
สำระส ำคญัได้ดงันี ้

 สินทรัพย์รวม 6,678.27 ล้ำนบำท 
  หนีส้ินรวม  775.29 ล้ำนบำท 
  รำยได้จำกกำรขำย 5,636.58  ล้ำนบำท 
  ก ำไรส ำหรับปี  588.51 ล้ำนบำท 
  ก ำไรตอ่หุ้น  1.64 บำท/หุ้น 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.85 บาท  

ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตำมผลก ำไรของบริษัท ตำม
ควำมจ ำเป็นท่ีต้องใช้เงินในกำรลงทุน และตำมภำระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกวำ่ทนุส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
ทัง้นีใ้นปี 2556 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 588.51 ล้ำนบำท จึงเห็นควรเสนอให้พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไร
จำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2556 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 29.43 ล้ำนบำท รวมทัง้พิจำรณำ
จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรำหุ้นละ 0.85 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 304.52 
ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51.74 ของก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท และ
สำมำรถเปรียบเทียบกบัอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลในปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 588.51 489.76 313.85 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 358 358 358 
3. เงินปันผล (บำท/หุ้น) 0.85 0.70 0.60 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ประมำณ (ล้ำนบำท) 304.52 250.78 214.95 
5. สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (%) 51.74 51.20 68.49 
6. ทนุส ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) 29.43 24.49 15.69 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 พิจำรณำอนุมตัิ
กำรจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2556 จ ำนวน 29.43 ล้ำนบำท เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2556 ในอตัรำหุ้นละ 0.85 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 304.52 ล้ำนบำท ซึง่กำรจ่ำยเงินปันผล
ดงักล่ำวให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบงัคบับริษัท ตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ 
วนัก ำหนดรำยช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 28 มีนำคม 2557 และปิดสมดุ
ทะเบียนเพ่ือรวบรวมรำยช่ือผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 31 มีนำคม 2557 โดยก ำหนดจ่ำยเงิน
ปันผลในวนัศกุร์ท่ี 11 เมษำยน 2557 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 
หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกร มำตรำ 

47 ทวิก ำหนด ดงันี ้
1. หุ้นละ 0.05 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลจำกกำรประกอบกิจกำรที่

ได้รับกำรสง่เสริมลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจึงไมส่ำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้ 
2. หุ้นละ 0.80 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรที่เสียภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้น

ประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้เทำ่กบัเงินปันผลคณูยีส่บิสว่นแปดสบิ 
 
วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา   ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ก ำหนดให้
ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวน 1 ใน 3 โดย
อตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 
1 ใน 3 โดยกรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปแล้วนัน้ อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ในปีนีม้ีกรรมกำร
ท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหนง่ตำมวำระ จ ำนวน 4 คน ดงันี ้

1) พล.ต.ต.อไุร  สีอไุรย์ ประธำนกรรมกำรสรรหำ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรอิสระ* 

2) นำงสำวรวีวลัย์ ภิยโยพนำกุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ* 
3) นำยชำติชำย ลือกุลวฒันะชัย กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนและกรรมกำรบริหำร 
4) นำยมนตรี มหำพฤกษ์พงศ์ กรรมกำรบริหำร 

หมำยเหต ุ  * บริษัทพิจำรณำคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ 
บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและเสนอรำยช่ือบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรระหว่ำงวนัท่ี 1 กนัยำยน – 30 พฤศจิกำยน 2556 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและช่ือ
บคุคลใดเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 



 

 - 4 - 

อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2556 ได้อนุมตัิกำรก ำหนด
คณุสมบติัของกรรมกำรว่ำ กรรมกำรบริษัทมีก ำหนดเกษียณอำยุเมื่อครบ 72 ปี หำกกรรมกำรมีอำยุครบ 
72 ปี ในขณะท่ียังด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอยู่ก็ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนครบก ำหนดวำระแล้วจึง
เกษียณอำย ุแตห่ำกขณะเสนอแตง่ตัง้ กรรมกำรมีอำยุยงัไม่ครบ 72 ปี ก็ยงัสำมำรถได้รับเลือกตัง้ให้กลบั
เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้อีก ซึง่ในปี 2557 พล.ต.ต.อไุร สีอไุรย์ ครบก ำหนดออกตำมวำระและมี
อำยุเกิน  72 ปี จึงเป็นกรรมกำรท่ีเกษียณอำยุเมื่อเสร็จสิน้กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 
นอกจำกนีน้ำงสำวรวีวลัย์ ภิยโยพนำกุล ได้แจ้งควำมประสงค์ขอไม่รับกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัท  
ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจำรณำตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและจำกคุณสมบัติของกรรมกำรรำยเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
เป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ กล่ำวคือ ต้องเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำม
พระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมลูและ
เหตผุล และส ำหรับกรรมกำรรำยเดิม คณะกรรมกำรก็ได้พิจำรณำถึงผลกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ี
กรรมกำร ซึง่นำยชำติชำย ลือกลุวฒันะชยั และนำยมนตรี มหำพฤกษ์พงศ์ กรรมกำรรำยเดิมท่ีครบก ำหนด
ออกตำมวำระได้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ีกรรมกำรได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไม่มี
คณุสมบตัิต้องห้ำมเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท ำโดยทุจริต
และกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่ำนมำ จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 พิจำรณำเลือกตัง้นำยชำติชำย ลือกุลวฒันะชยั และนำยมนตรี 
มหำพฤกษ์พงศ์ กลับเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัท โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดเข้ำเป็นกรรมกำรแทน 
พล.ต.ต.อไุร สีอไุรย์ และนำงสำวรวีวลัย์ ภิยโยพนำกลุ ดงันัน้จ ำนวนกรรมกำรจะลดลงเหลือ 9 คน  
ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3 
ทัง้นีบ้คุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือทัง้ 2 คนข้ำงต้นเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท โดยนำยชำติชำย ลือกุลวฒันะชยั เป็นกรรมกำร
ผู้จดักำร บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จ ำกดั กรรมกำร Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศ
เวียดนำม และกรรมกำร United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ และนำยมนตรี มหำพฤษ์
พงศ์ เป็นกรรมกำรบริษัทสยำมครำฟท์อตุสำหกรรม จ ำกดั และกรรมกำร United Pulp and Paper Co., 
Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ซึง่ทัง้ 3 บริษัทนีเ้ป็นบริษัทท่ีมีบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ 
 

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 
ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ซึง่ก ำหนดให้
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั (KPMG) เป็นส ำนกังำนสอบ
บญัชีของบริษัทประจ ำปี 2557 เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี 
รวมทัง้ปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ ซึ่งเมื่อได้พิจำรณำเปรียบเทียบกับขอบเขตกำรให้บริกำร 
ปริมำณงำน และอตัรำคำ่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่ำ KPMG เสนอ
คำ่สอบบญัชีท่ีเหมำะสม  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   โดยกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอ
ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี อนมุตัิคำ่สอบบญัชี
งบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2557 และรับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรำยไตรมำสประจ ำปี 2557 
ดงันี ้ 
1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2557 ดงันี ้
- นำงสำวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5565) ซึง่เคยได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ ำปี 2556 (เป็นเวลำ 1 ปี) 

- นำงสำวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4409) ซึง่เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2554-2556 (เป็นเวลำ 3 ปี) 

- นำงศิริเพ็ญ สขุเจริญย่ิงยง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 3636) ซึง่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ ำปี 2557 เป็นปีแรก  

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รำยข้ำงต้นที่เสนอแต่งตัง้นัน้
เป็นผู้ ท่ีไมม่ีควำมสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล
ดงักลำ่วแตอ่ย่ำงใด และ KPMG จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ด้วย อนึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจึงไม่มีกำรแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรำยเดียวกนั 

2) อนมุตัิคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 720,000 บำท และรับทรำบ
คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสเป็นเงิน 270,000 บำท รวมเป็นค่ำสอบบญัชีทัง้สิน้ 990,000 บำท 
เท่ำกบัปี 2556 ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

                                                                                                                                           หน่วย : บำท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ส่วนต่าง 
(2557-2556) 

คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 720,000 720,000 720,000 - 
คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 270,000 270,000 270,000 - 

รวม 990,000 990,000 990,000 - 
อนึง่คำ่สอบบญัชีท่ีเสนอข้ำงต้นเป็นกำรให้บริกำรสอบบญัชี (Audit services) เท่ำนัน้ ไมม่ีกำรให้บริกำร
อื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี (Non-audit services) เช่นเดียวกบัปี 2556 
 

วาระที่ 7 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  
7.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ความเป็นมา ตำมข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับ
คำ่ตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตำมข้อบงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่อำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือ
วำงเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำว ไๆป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้
โดยท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2553 เมื่อวนัท่ี 19 มีนำคม 2553 ได้มีมติอนุมตัิให้ก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วันท่ีได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นต้นไป
จนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น ดงันี ้ 
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อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี 4 กุมภำพันธ์ 2556 ได้อนุมตัิกำรก ำหนด
คณุสมบตัิของกรรมกำรว่ำ กรรมกำรบริษัทมีก ำหนดเกษียณอำยุเมื่อครบ 72 ปี หำกกรรมกำรมีอำยุครบ 
72 ปี ในขณะท่ียังด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอยู่ก็ให้ด ำรงต ำแหน่งต่อไปจนครบก ำหนดวำระแล้วจึง
เกษียณอำย ุแตห่ำกขณะเสนอแตง่ตัง้ กรรมกำรมีอำยุยงัไม่ครบ 72 ปี ก็ยงัสำมำรถได้รับเลือกตัง้ให้กลบั
เข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรได้อีก ซึง่ในปี 2557 พล.ต.ต.อไุร สีอไุรย์ ครบก ำหนดออกตำมวำระและมี
อำยุเกิน  72 ปี จึงเป็นกรรมกำรท่ีเกษียณอำยุเมื่อเสร็จสิน้กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 
นอกจำกนีน้ำงสำวรวีวลัย์ ภิยโยพนำกุล ได้แจ้งควำมประสงค์ขอไม่รับกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรบริษัท  
ความเหน็ของคณะกรรมการ   คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจำรณำตำม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำและจำกคุณสมบัติของกรรมกำรรำยเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก 
เป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ กล่ำวคือ ต้องเป็นผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำม
พระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญ
เก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมลูและ
เหตผุล และส ำหรับกรรมกำรรำยเดิม คณะกรรมกำรก็ได้พิจำรณำถึงผลกำรปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ี
กรรมกำร ซึง่นำยชำติชำย ลือกลุวฒันะชยั และนำยมนตรี มหำพฤกษ์พงศ์ กรรมกำรรำยเดิมท่ีครบก ำหนด
ออกตำมวำระได้ปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ีกรรมกำรได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไม่มี
คณุสมบตัิต้องห้ำมเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท ำโดยทุจริต
และกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผ่ำนมำ จึงเห็นสมควร
เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 พิจำรณำเลือกตัง้นำยชำติชำย ลือกุลวฒันะชยั และนำยมนตรี 
มหำพฤกษ์พงศ์ กลับเข้ำเป็นกรรมกำรของบริษัท โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดเข้ำเป็นกรรมกำรแทน 
พล.ต.ต.อไุร สีอไุรย์ และนำงสำวรวีวลัย์ ภิยโยพนำกลุ ดงันัน้จ ำนวนกรรมกำรจะลดลงเหลือ 9 คน  
ประวติัของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3 
ทัง้นีบ้คุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือทัง้ 2 คนข้ำงต้นเป็นกรรมกำรในบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท โดยนำยชำติชำย ลือกุลวฒันะชยั เป็นกรรมกำร
ผู้จดักำร บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม จ ำกดั กรรมกำร Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศ
เวียดนำม และกรรมกำร United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ และนำยมนตรี มหำพฤษ์
พงศ์ เป็นกรรมกำรบริษัทสยำมครำฟท์อตุสำหกรรม จ ำกดั และกรรมกำร United Pulp and Paper Co., 
Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ซึง่ทัง้ 3 บริษัทนีเ้ป็นบริษัทท่ีมีบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ ำกดั (มหำชน) เป็นผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ 
 

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 
ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ซึง่ก ำหนดให้
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ ำทุกปี คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั (KPMG) เป็นส ำนกังำนสอบ
บญัชีของบริษัทประจ ำปี 2557 เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี 
รวมทัง้ปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ ซึ่งเมื่อได้พิจำรณำเปรียบเทียบกับขอบเขตกำรให้บริกำร 
ปริมำณงำน และอตัรำคำ่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่ำ KPMG เสนอ
คำ่สอบบญัชีท่ีเหมำะสม  
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ความเหน็ของคณะกรรมการ   โดยกำรพิจำรณำและเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรเสนอ
ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี อนมุตัิคำ่สอบบญัชี
งบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2557 และรับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรำยไตรมำสประจ ำปี 2557 
ดงันี ้ 
1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2557 ดงันี ้
- นำงสำวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5565) ซึง่เคยได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ ำปี 2556 (เป็นเวลำ 1 ปี) 

- นำงสำวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตเลขท่ี 4409) ซึง่เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2554-2556 (เป็นเวลำ 3 ปี) 

- นำงศิริเพ็ญ สขุเจริญย่ิงยง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 3636) ซึง่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ ำปี 2557 เป็นปีแรก  

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รำยข้ำงต้นที่เสนอแต่งตัง้นัน้
เป็นผู้ ท่ีไมม่ีควำมสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคล
ดงักลำ่วแตอ่ย่ำงใด และ KPMG จะได้รับกำรเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จ ำกดั 
(มหำชน) ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ด้วย อนึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจึงไม่มีกำรแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีรำยเดียวกนั 

2) อนมุติัคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2557 เป็นจ ำนวนเงิน 720,000 บำท และรับทรำบ
คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสเป็นเงิน 270,000 บำท รวมเป็นค่ำสอบบญัชีทัง้สิน้ 990,000 บำท 
เท่ำกบัปี 2556 ดงัรำยละเอียดตอ่ไปนี ้

                                                                                                                                           หน่วย : บำท 

รายการ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ส่วนต่าง 
(2557-2556) 

คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 720,000 720,000 720,000 - 
คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 270,000 270,000 270,000 - 

รวม 990,000 990,000 990,000 - 
อนึง่คำ่สอบบญัชีท่ีเสนอข้ำงต้นเป็นกำรให้บริกำรสอบบญัชี (Audit services) เท่ำนัน้ ไมม่ีกำรให้บริกำร
อื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี (Non-audit services) เช่นเดียวกบัปี 2556 
 

วาระที่ 7 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  
7.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ความเป็นมา ตำมข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับ
คำ่ตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตำมข้อบงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่อำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือ
วำงเป็นหลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำว ไๆป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได้
โดยท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2553 เมื่อวนัท่ี 19 มีนำคม 2553 ได้มีมติอนุมตัิให้ก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วันท่ีได้รับอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นต้นไป
จนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น ดงันี ้ 
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ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 
(บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 

ประธำน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลำบญัชีใดหำกบริษัทมีผลก ำไรและ
มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำร
บริษัทได้รับคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน
ในอตัรำร้อยละ 0.5 ของยอดก ำไรสทุธิประจ ำ
รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ โดยก ำหนดวงเงินไมเ่กิน 
2 ล้ำนบำทตอ่ปี 
ทัง้นีค้ำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนดงักลำ่ว
ให้คณะกรรมกำรบริษัทแบง่จ่ำยในอตัรำเทำ่กนั 

กรรมกำร 90,000 15,000 

ความเหน็ของคณะกรรมการ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนซึ่งได้
พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ โดยกำรเปรียบเทียบกับข้อมูล
คำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอตุสำหกรรมและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมถึง
พิจำรณำจำกสภำพธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 รับทรำบกำรคงอตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
บริษัทประจ ำปี 2557 ตำมหลกัเกณฑ์เดิมท่ีท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2553 ได้อนมุตัิไว้  
ทัง้นีใ้นปี 2556 ได้มกีำรจ่ำยคำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ และคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 4,174,998 บำท ซึง่ไม่เกินหลกัเกณฑ์ดงักล่ำว รำยละเอียดค่ำตอบแทน
กรรมกำรปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2556 ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 2 

7.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ความเป็นมา ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2550 เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2550 มีมติอนุมตัิ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยให้มีผลตัง้แต่
วนัท่ีได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น ดงันี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ต ำแหน่ง คำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ 

 (บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 
ประธำน 90,000 30,000 
กรรมกำร  90,000 15,000 

คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร 
ต ำแหน่ง คำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ 

 (บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 
ประธำน 60,000 20,000 
กรรมกำร  60,000 15,000 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนซึง่ได้
พิจำรณำคำ่ตอบแทนคณะอนกุรรมกำรตำมควำมเหมำะสมประกำรตำ่ง ๆ  โดยกำรเปรียบเทียบกบัข้อมลู
กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนคณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอตุสำหกรรม และ
ธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมถงึพิจำรณำจำกสภำพธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทแล้ว คณะกรรมกำร
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บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 รับทรำบกำรคงอตัรำค่ำตอบแทน
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ในปี 2557 ตำมหลกัเกณฑ์เดิมท่ีท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2550 
ได้อนมุตัิไว้  
ในปี 2556 ได้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยปีและเบีย้ประชุมให้แก่คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ จ ำนวน 
1,936,616 บำท ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงักลำ่ว  
รำยละเอียดขอบเขตหน้ำท่ีของคณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ และคำ่ตอบแทนอนกุรรมกำรปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปี 2556 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

 
จงึขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 มีนำคม 

2557 เวลำ 14:00 น. ณ ห้องซำลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขท่ี 204 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ตัง้แตเ่วลำ 12:00 น.  

อนึง่ เพ่ือควำมสะดวกหำกผู้ ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนในกำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตำมสิ่งท่ีส่ง
มำด้วยล ำดบัท่ี 6 หรือสำมำรถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพำะ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) ได้จำก 
www.thaicane.com โดยเลือกใช้แบบหนึง่แบบใดตำมท่ีระบไุว้เท่ำนัน้ 

หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ บริษัทขอเรียนว่ำบริษัทมีกรรมกำรอิสระท่ีไม่มี
สว่นได้เสียในวำระพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรดงันี ้

1) นำยวีรพนัธ์ พลูเกษ 
2) นำยสิทธิชยั จนัทรำวดี 
3)  นำยโสภณ ธรรมปำโล 
4) นำยกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กลุ 

ทัง้นีบ้ริษัทขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมำยงับริษัท ภำยในวนัพุธท่ี 19 มีนำคม 
2557 โดยบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

อนึง่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของบริษัท “Better Environment” และร่วมรณรงค์กำรลดภำวะโลกร้อน 
บริษัทจงึได้จดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 2 อย่ำงไรก็ตำม 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีควำมประสงค์จะขอรับหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2556 สำมำรถติดต่อขอรับได้ที่ส ำนักงำนกรุงเทพฯ 
เลขท่ี 77/107-108 อำคำรสินสำธรทำวเวอร์ ชัน้ 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 
10600 โทรศพัท์ 02-440-0707 ตอ่ 106 หรือกรอกแบบฟอร์มตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 9 และส่งโทรสำรไปท่ีหมำยเลข 
02-440-0716 หรือสง่อีเมลล์ไปท่ี kanyanay@thaicane.com เพ่ือท่ีบริษัทจะได้จดัสง่ให้ท่ำนตอ่ไป 
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ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชุม 

ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 
(บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 

ประธำน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลำบญัชีใดหำกบริษัทมีผลก ำไรและ
มีกำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมกำร
บริษัทได้รับคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน
ในอตัรำร้อยละ 0.5 ของยอดก ำไรสทุธิประจ ำ
รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ โดยก ำหนดวงเงินไมเ่กิน 
2 ล้ำนบำทตอ่ปี 
ทัง้นีค้ำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนดงักลำ่ว
ให้คณะกรรมกำรบริษัทแบง่จ่ำยในอตัรำเทำ่กนั 

กรรมกำร 90,000 15,000 

ความเหน็ของคณะกรรมการ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนซึ่งได้
พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ โดยกำรเปรียบเทียบกับข้อมูล
คำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอตุสำหกรรมและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมถึง
พิจำรณำจำกสภำพธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 รับทรำบกำรคงอตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
บริษัทประจ ำปี 2557 ตำมหลกัเกณฑ์เดิมท่ีท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2553 ได้อนมุตัิไว้  
ทัง้นีใ้นปี 2556 ได้มีกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ และคำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนให้แก่
คณะกรรมกำรบริษัท จ ำนวน 4,174,998 บำท ซึง่ไม่เกินหลกัเกณฑ์ดงักล่ำว รำยละเอียดค่ำตอบแทน
กรรมกำรปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2556 ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 2 

7.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ 
ความเป็นมา ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2550 เม่ือวนัท่ี 23 มีนำคม 2550 มีมติอนุมตัิ
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร โดยให้มีผลตัง้แต่
วนัท่ีได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น ดงันี ้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ต ำแหน่ง คำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ 

 (บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 
ประธำน 90,000 30,000 
กรรมกำร  90,000 15,000 

คณะกรรมกำรสรรหำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำร 
ต ำแหน่ง คำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ 

 (บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 
ประธำน 60,000 20,000 
กรรมกำร  60,000 15,000 

ความเหน็ของคณะกรรมการ   โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทนซึง่ได้
พิจำรณำคำ่ตอบแทนคณะอนกุรรมกำรตำมควำมเหมำะสมประกำรตำ่ง ๆ  โดยกำรเปรียบเทียบกบัข้อมลู
กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนคณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอตุสำหกรรม และ
ธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมถงึพิจำรณำจำกสภำพธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทแล้ว คณะกรรมกำร
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บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 รับทรำบกำรคงอตัรำค่ำตอบแทน
คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ในปี 2557 ตำมหลกัเกณฑ์เดิมท่ีท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2550 
ได้อนมุตัิไว้  
ในปี 2556 ได้มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยปีและเบีย้ประชุมให้แก่คณะอนุกรรมกำรชุดต่ำง ๆ จ ำนวน 
1,936,616 บำท ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ดงักลำ่ว  
รำยละเอียดขอบเขตหน้ำท่ีของคณะอนกุรรมกำรชดุตำ่ง ๆ และคำ่ตอบแทนอนกุรรมกำรปรำกฏใน
รำยงำนประจ ำปี 2556 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 

 
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

 
จงึขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2557 ในวนัพฤหสับดีท่ี 20 มีนำคม 

2557 เวลำ 14:00 น. ณ ห้องซำลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขท่ี 204 ถนนรัชดำภิเษก 
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ตัง้แตเ่วลำ 12:00 น.  

อนึง่ เพ่ือควำมสะดวกหำกผู้ ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนในกำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตำมสิ่งท่ีส่ง
มำด้วยล ำดบัท่ี 6 หรือสำมำรถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพำะ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) ได้จำก 
www.thaicane.com โดยเลือกใช้แบบหนึง่แบบใดตำมท่ีระบไุว้เท่ำนัน้ 

หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระ บริษัทขอเรียนว่ำบริษัทมีกรรมกำรอิสระท่ีไม่มี
สว่นได้เสียในวำระพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรดงันี ้

1) นำยวีรพนัธ์ พลูเกษ 
2) นำยสิทธิชยั จนัทรำวดี 
3)  นำยโสภณ ธรรมปำโล 
4) นำยกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กลุ 

ทัง้นีบ้ริษัทขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมำยงับริษัท ภำยในวนัพุธท่ี 19 มีนำคม 
2557 โดยบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

อนึง่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของบริษัท “Better Environment” และร่วมรณรงค์กำรลดภำวะโลกร้อน 
บริษัทจงึได้จดัท ำรำยงำนประจ ำปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 2 อย่ำงไรก็ตำม 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีควำมประสงค์จะขอรับหนังสือรำยงำนประจ ำปี 2556 สำมำรถติดต่อขอรับได้ที่ส ำนักงำนกรุงเทพฯ 
เลขท่ี 77/107-108 อำคำรสินสำธรทำวเวอร์ ชัน้ 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสำน กรุงเทพฯ 
10600 โทรศพัท์ 02-440-0707 ตอ่ 106 หรือกรอกแบบฟอร์มตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 9 และส่งโทรสำรไปท่ีหมำยเลข 
02-440-0716 หรือสง่อีเมลล์ไปท่ี kanyanay@thaicane.com เพ่ือท่ีบริษัทจะได้จดัสง่ให้ท่ำนตอ่ไป 
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 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 7 กมุภำพนัธ์ 2557 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
 -พรเพ็ญ  นามวงษ์- 

   (นำงพรเพ็ญ  นำมวงษ์) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
 
หมำยเหต:ุ ทำ่นผู้ ถือหุ้นสำมำรถเรียกดหูนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นและเอกสำรประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicane.com) 

ได้ตัง้แต่วนัองัคำรที่ 18 กุมภำพนัธ์ 2557 และสำมำรถสง่ค ำถำมเพื่อสอบถำมข้อมลูที่เก่ียวข้องในแต่ละวำระ
หรือข้อมลูอื่นที่ส ำคญัของบริษัทได้โดยผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัท หรือโทรศพัท์ 0 2440 0707 หรือ 0 2586 3020
โทรสำร 0 2586 3007 หรือตำมที่อยูข่องบริษัท  
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2556 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
ประชุม ณ ห้องซาลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขท่ี 204 ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วนัพฤหสับดีท่ี 21 มีนาคม 2556 เวลา 14:00 น. 

นายรุ่งโรจน์  รังสิโยภาส เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน  76 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 
6,550,101 หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาจํานวน 96 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 327,604,467 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วย
ตนเองและท่ีมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จํานวน 172 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 334,154,568 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 93.2732 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดจํานวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นีห้ลงัจากประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองเพิ่มเติม
อีกจํานวน 12 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 1,003,702 หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาเพ่ิมเติมอีกจํานวน 6 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 
3,178,147 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จํานวน 190 ราย รวมจํานวนหุ้น
ได้ทัง้สิน้ 338,336,417 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 94.4404 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดจํานวน 358,253,721 หุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่การประชมุครัง้นีมี้กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบญัชี
ของบริษัทท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถาม และตวัแทน
ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระด้วย ดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจาํนวน 11 คน  
1.  นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2.   นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร 
3.  นายกฤษณะ ศวิะกฤษณ์กลุ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ 
4.   นายชาตชิาย ลือกลุวฒันะชยั กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการบริหาร 
5.   นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการบริหาร 
6.   นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากลุ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7.   นายวีรพนัธ์ พลูเกษ กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 
8.   นายสทิธิชยั จนัทราวดี กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ 
9.   นายโสภณ ธรรมปาโล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10.  พล.ต.ต. อไุร สีอไุรย์ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
11.  นายธวชัชยั วงศ์ไพศาล กรรมการผู้จดัการและกรรมการบริหาร 
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจาํนวน 3 คน  
1. นายสทุธิพงษ์ ภมิูศรีสอาด ผู้ อํานวยการโรงงานปราจีนบรีุ 

- ร่าง - สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1 
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2. นายองอาจ   ลิม้ประยรูยงค์ ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน บญัชี และ MIS 
3. นายณฐัวฒิุ พรกิตพิงษ์ ผู้ อํานวยการสายงานการตลาด  
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2555 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จาํกัด 
ที่เข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 คน 
1. นายวินิจ  ศลิามงคล ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2555 
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ  ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
3. นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
4. นางสาวนถวรรณ ตยิะพิบลูย์ไชยา ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
5. นายสเุมธ พิบลูย์พฒัน์  ตวัแทนผู้สอบบญัชี เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
 นางพรเพ็ญ นามวงษ์    

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองวิธีการประชมุให้ท่ีประชมุทราบ 
เลขานกุารฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบเร่ืองข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนงัสือนดัประชุมแล้ว (หน้า 33-36) และได้
ชีแ้จงขัน้ตอนในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน เพ่ือให้การ
บนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน สรุปได้ดงันี ้

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผยด้วยวิธีชมืูอ โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง    
(2) การลงคะแนนลบัจะทําได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุอยา่งน้อย 5 คนร้องขอและท่ีประชมุลงมตด้ิวยคะแนนเสียง

ข้างมากให้มีการลงคะแนนลบั  
(3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบวา่วาระนัน้ต้องผา่นการอนมุตัจิากท่ีประชมุ

ผู้ ถือหุ้นด้วยสดัสว่นคะแนนเสียงเทา่ไร  
(4) ในการขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองด

ออกเสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นชมืูอและเลือกกาเคร่ืองหมายตามความเห็นลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ได้แจก
ให้ผู้ ถือหุ้นในขณะท่ีลงทะเบียน ซึง่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะขอรับบตัรยืนยนัการลงคะแนนดงักลา่วเพ่ือรวบรวม
คะแนน และใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถตรวจสอบได้ โดยการนบัคะแนน
จะถือการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเป็นสําคญั  
หากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุแตไ่ม่ได้สง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่งดออกเสียง 
ในกรณีมอบฉนัทะ หากผู้มอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
กาเคร่ืองหมายตามความเห็นท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าท่ีจะใช้คะแนนเสียงตามท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือมอบฉนัทะ แตห่ากผู้มอบฉนัทะ
ไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบ
ฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้  

(5) การนบัคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ดโดยมีตวัแทนผู้สอบบญัชีเป็นสกัขีพยาน และจะตรวจสอบคะแนนทัง้ท่ี
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากบตัรยืนยนัการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาประชมุ  

นอกจากนีเ้ลขานกุารฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบเพิม่เตมิวา่การนบัคะแนนในแตล่ะวาระจะนบัจากการออกเสียง
ลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ ๆ ซึง่อาจมีจํานวนในแตล่ะวาระไม่เทา่กนั เน่ืองจาก
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อาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเตมิ ผลการนบัคะแนนของแตล่ะวาระจะ
แสดงให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบเม่ือนบัคะแนนเสร็จ 

เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 

 
1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 เม่ือวันพฤหสับดีที่ 22 มีนาคม 2555 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าบริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 22 มีนาคม 2555 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว (ตามรายละเอียดใน
หน้า 9-21) โดยบริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุเสร็จสิน้ภายใน 14 วนั นบัแตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และได้สง่ให้
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชมุดงักล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึก
รายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใด ประธานฯ ได้เสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 
22 มีนาคม 2555 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 318,490,624 เสียง คดิเป็นร้อยละ  94.1511 
ไม่เห็นด้วย 18,283,079 เสียง คดิเป็นร้อยละ  5.4048 
งดออกเสียง 1,502,441 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.4441 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,276,144 เสียง  

2. รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2555 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการรายงานสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ี

สําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2555 ให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ท่ีประชมุทราบ สรุปได้ดงันี ้
ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงประสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหนีส้าธารณะของยุโรป 

ในขณะท่ีการฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็ยงัไม่ปรากฏผลชดัเจน ทําให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน
ภูมิภาคเอเซียได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออก อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วภาวะ
เศรษฐกิจในเอเซียยงัคงขยายตวั สําหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลจากการผลกัดนัโครงการต่าง ๆ ของ
รัฐบาลไม่วา่จะเป็นระบบบริหารจดัการนํา้หลงันํา้ทว่มเม่ือปลายปี 2554  และการลงทนุโครงสร้างพืน้ฐาน ทําให้การ
อปุโภคบริโภคในประเทศฟืน้ตวัอยา่งมากในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2555 และคาดวา่จะขยายตวัตอ่เน่ืองในปี 2556 

อตุสาหกรรมกระดาษและบรรจภุณัฑ์ของโลกยงัคงมีการแข่งขนัสงู ราคาขายเฉล่ียทัง้ปีค่อนข้างทรงตวั 
ปริมาณเย่ือกระดาษในตลาดโลกไม่เพียงพอทําให้มีราคาสงูขึน้ ผู้ผลติกระดาษในประเทศจงึหนัไปเพิ่มสดัสว่นการใช้
เศษกระดาษเพ่ือทดแทนการใช้เย่ือกระดาษ ทําให้ราคาเศษกระดาษมีความผนัผวน  
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ในปี 2555 บริษัทจึงได้ดําเนินธุรกิจอย่างรัดกมุโดยเน้นการบริหารต้นทนุทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
การบริหารเงินทนุหมนุเวียนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม การบริหารต้นทนุการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
รวมถึงตดิตามการให้สนิเช่ืออยา่งใกล้ชิด สง่ผลให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึน้เม่ือเทียบกบัปี 2554 ดงันี ้

1. รายได้รวม 5,592 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 โดยเป็นรายได้จากการขาย 5,577 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 11 สาเหตหุลกัมาจากปริมาณขายท่ีเพิ่มขึน้ 

2. กําไรสุทธิ 490 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 56 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนการผลิต การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทาง 
การเงินเพิ่มขึน้ 

3. สนิทรัพย์รวม 6,515 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2  
4. สว่นของผู้ ถือหุ้น 5,565 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 5  
หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จงึเสนอ

ให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2555 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2555 

 
3. พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงินประจําปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปีของบริษัทสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี 
จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2555 (ตัง้แต่
หน้า 24-77) ซึง่บริษัทได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 

สนิทรัพย์รวม 6,514.68 ล้านบาท 
หนีส้นิรวม 949.44 ล้านบาท 
รายได้รวม 5,592.26 ล้านบาท 
กําไรสทุธิ 489.76 ล้านบาท 
กําไรตอ่หุ้น (คํานวณจากกําไรสทุธิ)   1.37 บาท/หุ้น  

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่กรรมการผู้จดัการได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ (นายชาตรี เจริญเนือง) เก่ียวกบัผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2556 จากคา่เงินบาท
ท่ีแข็งคา่ขึน้ โดยสรุปว่าสว่นใหญ่บริษัทขายสินค้าในประเทศ มีการสง่ออกน้อยมาก จึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการ
ขายสินค้า ในทางกลบักนัการแข็งคา่ของเงินบาทจะเอือ้ประโยชน์ตอ่บริษัทในด้านการนําเข้าวตัถดุิบและการปรับปรุง
เคร่ืองจกัรของโรงงานเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพการผลติและรองรับมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อมท่ีคาดวา่จะเพิ่มสงูขึน้ 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นด้วย 318,490,662 เสียง คดิเป็นร้อยละ  94.1502 
ไม่เห็นด้วย  18,283,079 เสียง คดิเป็นร้อยละ  5.4047 
งดออกเสียง 1,505,595 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.4451 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,279,336 เสียง  

 
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรประจาํปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.70 บาท  
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผล

กําไรของบริษัท ตามความจําเป็นท่ีต้องใช้เงินในการลงทนุ และตามภาระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 49 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ทัง้นีใ้นปี 2555 บริษัทมีกําไรสทุธิ 489.76 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2555 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 24.49 ล้านบาท 
รวมทัง้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 250.78 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.20 ของกําไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียด
การจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ (หน้า 3) สรุปได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 489.76 313.85 298.49 
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 358 358 358 
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.70 0.60 0.60 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 250.78 214.95 214.95 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 51.20 68.49 72.01 
6. ทนุสํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 24.49 15.69 14.92 
ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท 

ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 29 มีนาคม 2556 และ
ปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพ่ือสทิธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 1 เมษายน 2556 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนั
ศกุร์ท่ี 12 เมษายน 2556 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

อนึง่การขอคืนเครดิตภาษีของผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร มาตรา 
47 ทวิ กําหนด มีรายละเอียดดงันี ้

(1) หุ้นละ 0.33 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีไม่ได้ผ่านการเสียภาษีมาก่อน เน่ืองจากมีผลขาดทนุสะสม
ยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 จงึไม่สามารถขอเครดติภาษีเงินปันผลคืนได้ 

(2) หุ้นละ 0.37 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ ถือหุ้น
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีเงินปันผลคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูย่ีสบิสามสว่นเจ็ดสบิเจ็ด 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ และกรรมการผู้จดัการได้ตอบข้อซกัถาม
ตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
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ข้อซกัถามจากผู้ รับมอบฉนัทะ (นายพสษิฐ์ เจนดษิฐการ) 
 เหตผุลท่ีสดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิของปี 2555 ต่ํากว่าปี 2554 - กรรมการผู้จดัการ

ได้ชีแ้จงวา่เน่ืองจากในปี 2556 บริษัทมีโครงการลงทนุปรับปรุงเคร่ืองจกัรหลายรายการทัง้ท่ีโรงงาน
กาญจนบุรีและโรงงานปราจีนบุรี เช่น โครงการทดแทนชุดกําเนิดไฟฟ้าและไอนํา้ โครงการลงทุน 
ปรับปรุงเคร่ืองจกัรด้านสิง่แวดล้อมเพ่ือรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเพิ่มสงูขึน้ รวมทัง้
ยงัมีคา่ใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็นกระแสเงินสดท่ีต้องใช้จ่ายในปี 2556 ประมาณ 1,800 ล้านบาท 
บริษัทจงึจําเป็นต้องมีเงินสํารองไว้ใช้ให้เพียงพอ 

ข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ (นายชาตรี เจริญเนือง) 
(1) แหลง่เงินทนุท่ีจะใช้ในโครงการลงทนุของบริษัทและผลกระทบจากการลงทนุตอ่เงินปันผล - กรรมการ

ผู้จดัการได้ชีแ้จงว่า บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานปีละประมาณ 900 ล้านบาท และมี
วงเงินกู้ ระยะสัน้อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท จึงยงัไม่มีความจําเป็นต้องเพิ่มทนุเพ่ือมาใช้ในโครงการ
ลงทนุของบริษัท สําหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจากผลการดําเนินงานและความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท 

(2) เงินปันผลสว่นท่ีจ่ายจากกําไรท่ีไม่ได้ผา่นการเสียภาษีมาก่อน เน่ืองจากมีผลขาดทนุสะสมยกมาไมเ่กิน 
5 ปี ผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ - ประธานฯ ชีแ้จงว่าไม่มีผลขาดทนุสะสม
ยกไปปี 2557 ดงันัน้หากมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2557 ผู้ ถือหุ้นจะสามารถขอเครดติภาษีคืนได้ทัง้หมด 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2555 
จํานวน 24.49 ล้านบาท เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 
0.70 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2555 และการจา่ยเงินปันผล ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย 318,481,722 เสียง คดิเป็นร้อยละ  94.1352 
ไม่เห็นด้วย  18,283,079 เสียง คดิเป็นร้อยละ  5.4040 
งดออกเสียง 1,559,082 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.4608 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,223,883 เสียง  

 
5. พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอยา่งน้อย
จํานวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบั
สว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ในปีนีมี้กรรมการท่ีครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 คน คือ 

1. นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร  
2. นายกฤษณะ ศวิะกฤษณ์กลุ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ 
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3. นายวีรพนัธ์ พลูเกษ กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ 
4. นายธวชัชยั วงศ์ไพศาล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

(กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน ออกจากหอ้งประชมุโดยความสมคัรใจ  
จากนัน้ประธานฯ จึงดําเนินการประชมุต่อไป) 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเพ่ือ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2555 ปรากฏว่าไม่มี 
ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
จากคณุสมบตัิของกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้อง
เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรมและประวตักิารทํางานท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจ
ด้วยข้อมลูและเหตผุล และสําหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าท่ี
กรรมการ ซึ่งนายดําริ ตนัชีวะวงศ์ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายธวัชชัย วงศ์ไพศาล 
กรรมการรายเดมิท่ีครบกําหนดออกตามวาระได้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจน
เป็นผู้ ท่ีไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามเก่ียวกบัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระทําโดย
ทจุริตและการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอ 
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 พิจารณาเลือกตัง้นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กลุ นายวีรพนัธ์ 
พลูเกษ และนายธวชัชยั วงศ์ไพศาล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอ่ืน ๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซึง่มี
คณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 (หน้า 22-25) ของหนงัสือนดัประชมุ 

ทัง้นีบ้คุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 4 คนข้างต้นเป็นบคุคลท่ีไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นสว่นหรือกรรมการ
ในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

จากนัน้ประธานฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบเก่ียวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
เพิ่มเตมิวา่ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดวิธีการเลือกตัง้กรรมการโดยมีหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึง่ได้คะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเตมิ ประธานฯ จงึขอให้
ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตเิลือกตัง้นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ นายกฤษณะ ศวิะกฤษณ์กลุ นายวีรพนัธ์ 
พลูเกษ และนายธวชัชยั วงศ์ไพศาล เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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1. นายดาํริ ตนัชีวะวงศ์ 
เห็นด้วย 336,744,900 เสียง 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง  1,591,117 เสียง 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,336,017 เสียง  

2. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล 
เห็นด้วย 337,007,638 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  100 เสียง 
งดออกเสียง 1,328,279 เสียง 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,336,017 เสียง  

3. นายวีรพันธ์ พูลเกษ 
เห็นด้วย 336,595,801 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  100 เสียง 
งดออกเสียง 1,740,116 เสียง 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,336,017 เสียง  

4. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล 
เห็นด้วย 336,743,801 เสียง 
ไม่เห็นด้วย  100 เสียง 
งดออกเสียง 1,592,116 เสียง 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,336,017 เสียง  

ประธานฯ ได้กลา่วสรุปวา่ เน่ืองจากในปีนีมี้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 4 คน เท่ากับจํานวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้      
ท่ีประชมุจงึมีมตเิลือกตัง้นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ นายกฤษณะ ศวิะกฤษณ์กลุ นายวีรพนัธ์ พลูเกษ และนายธวชัชยั วงศ์ไพศาล 
เป็นกรรมการของบริษัท และขอให้เจ้าหน้าท่ีเชิญกรรมการทัง้ 4 คน กลบัเข้าร่วมประชมุ 

(กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 4 คน กลบัเข้าร่วมประชมุต่อ) 
ประธานฯ ได้กลา่วแสดงความยินดีตอ่กรรมการทัง้ 4 คนข้างต้นท่ีได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
  

6. พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2556 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

มาตรา 120 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นประจํา
ทกุปี และตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) กําหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้ สอบบัญชี หากผู้ สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ี สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นตอ่  งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายเดิมทําหน้าท่ีครบ 
5 รอบปีบญัชีตดิตอ่กนั บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิได้เม่ือพ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีตดิตอ่กนั 
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สําหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั (KPMG) เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทเน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเม่ือได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัขอบเขต
การให้บริการ ปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้ว เห็นว่า KPMG เสนอ
ค่าสอบบญัชีท่ีเหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทและอนมุตัคิา่สอบบญัชีประจําปี 2556 ดงันี ้

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 
2556 ดงันี ้
- นายวินิจ ศลิามงคล  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3378)  
 ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือช่ือในงบการเงินประจําปี 2552 – 2555 (เป็นเวลา 

4 ปี)  
- นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068)  
 ซึง่เคยได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2551-2555 (เป็นเวลา 5 ปี) 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409)  
 ซึง่เคยได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2554-2555 (เป็นเวลา 2 ปี) 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565)  
 ซึง่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีแรก 
ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 4 คนข้างต้นท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้เป็น
ผู้ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักลา่วแตอ่ย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากดั 
(มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย  

2. อนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงิน 720,000 บาท และรับทราบค่า
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจํานวนเงิน 270,000 บาท รวมเป็นคา่สอบบญัชีทัง้สิน้ 990,000 บาท 
เท่ากบัปี 2555 โดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอนีเ้ป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit Services) เท่านัน้ ไม่มี
การให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non Audit Services) เช่นเดียวกบัปี 2555 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานฯ ผู้สอบบญัชี และผู้ อํานวยการสาย
งานการเงิน บญัชี และ MIS ได้ตอบข้อซกัถาม รวมทัง้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (นายธงชยั ลกัขณะวิสฏิฐ์) 
(1) จํานวนผู้สอบบญัชีท่ีมาร่วมประชมุในวนันีแ้ละเสนอแนะให้ลดคา่สอบบญัชีสําหรับปี 2557 ลงร้อยละ 2 - 

ผู้สอบบญัชีชีแ้จงว่ามีผู้สอบบญัชีและตวัแทนผู้สอบบญัชีท่ีได้รับแต่งตัง้จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2555 มาร่วมประชมุในวนันี ้2 คน 

(2) คา่ปรึกษาด้านกฎหมาย - ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน บญัชี และ MIS ชีแ้จงว่าบริษัทใช้บริการ 
ขอคําปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากดั ซึง่จะเสียคา่บริการเป็นคราว ๆ ไป 

(3) การคดัเลือกผู้สอบบญัชีมีใต้โต๊ะหรือไม่ – ประธานตอบวา่ไม่มี 
 



- 18 - 

ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (นางสาวสนิุส จลุกะรัตน์) 
 การให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non audit service) - ผู้ อํานวยการสายงานการเงิน 

บญัชี และ MIS ชีแ้จงว่าค่าสอบบญัชีท่ีเสนอขออนมุตัิเป็นค่าบริการสําหรับให้บริการสอบบญัชี
เทา่นัน้ ไม่มีการให้บริการอ่ืน เช่น บริการให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกลุ) 
 เสนอแนะให้บริษัทเปรียบเทียบค่าสอบบญัชีของสํานักงานสอบบญัชีรายอ่ืนให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

ความเหมาะสมด้วย หรือหากมีเหตผุลเร่ืองความจําเป็นในการใช้บริการผู้สอบบญัชีรายเดียวกนักบั
บริษัทใหญ่ก็ระบใุห้ชดัเจนในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น - ประธานฯ รับทราบ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
กําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2556 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2556 ดงันี ้ 

- นายวินิจ ศลิามงคล  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3378)  
- นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068) 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409) 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565)  
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั และกําหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 

2556 เป็นจํานวนเงิน 720,000 บาท รวมทัง้รับทราบคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจํานวนเงิน 270,000 บาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 990,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 320,868,052 เสียง คดิเป็นร้อยละ  94.8370 
ไม่เห็นด้วย  3,180,900 เสียง คดิเป็นร้อยละ  0.9402 
งดออกเสียง 14,287,465 เสียง คดิเป็นร้อยละ  4.2228 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,336,417 เสียง 
  

7. พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้มีการนําวสัดเุหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาพฒันาเป็น

ผลิตภณัฑ์ใหม่ เช่น ปุ๋ ย สารปรับปรุงดิน และอิฐบล็อก เป็นต้น ปัจจบุนับริษัทนําผลิตภณัฑ์ดงักลา่วมาใช้ในกิจกรรม
เพ่ือสงัคม ในอนาคตหากบริษัทมีวสัดเุหลือใช้จากการผลติเพิ่มมากขึน้ ก็อาจจะวางแผนที่จะนํามาใช้ผลิตผลิตภณัฑ์
ใหม่และจําหน่ายต่อไป อย่างไรก็ตามหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบบัปัจจบุนัประกอบด้วยวตัถปุระสงค์จํานวน 
34 ข้อ ยงัไม่ครอบคลมุธุรกรรมท่ีบริษัทจะดําเนินการในอนาคตดงักลา่ว  

สําเนาหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วตัถปุระสงค์ของบริษัท) ฉบบัปัจจุบนั ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดบัท่ี 4 
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คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2556 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์อีก 2 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ 
36 ข้อ ดงันี ้

“(35) ประกอบกิจการผลติ ซือ้ขาย นําเข้า สง่ออก แลกเปล่ียน หรือกระทําด้วยประการอ่ืนซึง่ปุ๋ ย สารปรับปรุงดิน
ทกุชนิดและสารประกอบเคมีท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงผลิตภณัฑ์เก่ียวเน่ืองกับปุ๋ ย ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้
จากปุ๋ ย สารปรับปรุงดินและสารประกอบเคมีท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการตัง้โรงงานเพ่ือประกอบ
กิจการดงักลา่ว 

(36) ประกอบกิจการผลิต ซือ้ขาย นําเข้า สง่ออก แลกเปล่ียน หรือกระทําด้วยประการอ่ืนซึง่วสัดกุ่อสร้าง 
อิฐ อิฐตวัหนอน อิฐบล็อก อิฐมวลเบา อิฐประสานหรือสิ่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั รวมทัง้
อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้สําหรับการผลิตสินค้าข้างต้น ตลอดจนการตัง้โรงงานเพื่อประกอบ
กิจการดงักลา่ว” 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จดัการได้ร่วมกัน
ตอบข้อซกัถาม รวมทัง้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (นายกอบกิจ กิตตโิสภากรู) 
 กล่าวขอบคุณท่ีบริษัทพาผู้ ถือหุ้นไปชมกิจการท่ีโรงงานปราจีนบุรีและซักถามเก่ียวกับการผลิต 

อิฐมวลเบาของบริษัทจะซํา้ซ้อนกบัของบริษัทควอลตีิค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
บริษัทท่ีอยูใ่นเครือเดียวกนักบับริษัทใหญ่ของบริษัทหรือไม่ และจะใช้วตัถดุบิในการผลติอิฐมวลเบา
จากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตเย่ือกระดาษของบริษัทหรือเป็นวตัถุประสงค์ในอนาคต - 
ประธานชีแ้จงวา่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้  

ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น (นางสาวสนิุส จลุกะรัตน์) 
 เสนอแนะกระบวนการผลิตปุ๋ ยด้วยวิธีการหมกัแบบแห้งและสกดัเป็นปุ๋ ยเคมี จากนัน้นํากากท่ีเหลือ

มาผลติเป็นอิฐบลอ็กหรืออิฐมวลเบา – ประธานฯ รับทราบ 

ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น (นายวิวฒัน์ คสูกลุ) 
 ฐานในการคํานวณคะแนนเสียง 3 ใน 4 นบัรวมของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุแตไ่ม่ออกเสียงด้วยหรือไม่  

ซึง่ตามรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 แยกการรายงานคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น
ท่ีงดออกเสียงกับผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุแต่ไม่ออกเสียง – เลขานกุารฯ ชีแ้จงว่าคะแนนเสียง 3 ใน 4 
นับรวมของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันัน้ฐานในการคํานวณ
คะแนนเสียงจึงเป็นคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
งดออกเสียง และท่ีมาประชุมแต่ไม่ออกเสียงด้วย โดยก่อนเร่ิมการประชุมได้ขอกําหนดให้ผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุแตไ่ม่ได้สง่บตัรลงคะแนน จะนบัรวมวา่งดออกเสียง 

ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น (นายธงชยั ลกัขณะวิสฏิฐ์)  
 เสนอแนะให้จดักิจกรรมให้ผู้ ถือหุ้นไปเย่ียมชมโรงงาน - กรรมการผู้จดัการได้ชีแ้จงว่าเน่ืองจากโรงงาน

ทัง้สองแห่ง (โรงงานกาญจนบรีุและปราจีนบุรี) มีการปรับปรุงโรงงานและติดตัง้เคร่ืองจกัรเพิ่ม จึง
ขอพิจารณากําหนดเวลาท่ีเหมาะสม เน่ืองจากเป็นหว่งเร่ืองความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้น 
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เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพ่ิมเตมิวตัถปุระสงค์อีก 2 ข้อ รวมเป็นวตัถปุระสงค์ 36 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระ
นีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพ่ิมเติมวตัถปุระสงค์อีก 2 
ข้อ รวมเป็นวตัถุประสงค์ 36 ข้อ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 337,633,953 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.7924 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0 
งดออกเสียง 702,464 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.2076 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,336,417 เสียง 
 

8. รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าตามแนวทางของบรรษัทภิบาลท่ีดี คณะกรรมการบริษัทควรรายงาน

คา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบเป็นประจําทกุปี จึงขอรายงาน
ให้ท่ีประชมุรับทราบดงันี ้

8.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กําหนดให้กรรมการมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็น
จํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 19 มีนาคม 
2553 ได้มีมติอนมุตัิให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนมุตัิจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงันี ้

ตําแหน่ง คา่ตอบแทน
รายปี 

(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชมุ 
(บาท/คน/ครัง้) 

คา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน 

ประธาน 
 

90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญัชีใดหากบริษัทมีผลกําไรและ
มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
บริษัทได้รับค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดกําไรสทุธิประจํา
รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ โดยกําหนดวงเงินไม่เกิน 
2 ล้านบาทตอ่ปี 
ทัง้นีค้า่ตอบแทนตามผลการดําเนินงานดงักลา่ว
ให้คณะกรรมการบริษัทแบง่จ่ายในอตัราเทา่กนั 

กรรมการ 90,000 15,000 
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ในปี 2556 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตามความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกบัข้อมลูค่าตอบแทนของบริษัท 
จดทะเบียนอ่ืน ๆ ในหมวดอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีใกล้เคียงกนั รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและ
ผลการดําเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 รับทราบการคงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2556 ตามหลกัเกณฑ์
เดมิท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ได้อนมุตัไิว้ 

ทัง้นีใ้นปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุและค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานให้แก่
คณะกรรมการบริษัท จํานวน 3,609,150 บาท ซึง่ไม่เกินหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว ตามรายละเอียดคา่ตอบแทน
คณะกรรมการท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2555 (หน้า 99) 

8.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2550 
ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนของคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 
โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลง
เป็นอยา่งอ่ืน ดงันี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 
ตําแหน่ง คา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ 
 (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 
ประธานกรรมการ 60,000 20,000 
กรรมการ 60,000 15,000 

ในปี 2556 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทน
คณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
คณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ๆ ในหมวดอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีใกล้เคียง
กนั รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทแล้ว ประกอบกบัพิจารณาจาก
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้
เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 รับทราบการคงอตัราคา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการชดุ
ตา่ง ๆ ในปี 2556 ตามหลกัเกณฑ์เดมิท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 ได้อนมุตัไิว้  
อนึ่งในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีและเบีย้ประชุมให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตาม
หลกัเกณฑ์ดงักล่าว จํานวน 1,955,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว ทัง้นีมี้รายละเอียดใน
รายงานประจําปี 2555 (หน้า 99) 
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สําหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ของบริษัทจะ
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2555 (หน้า 90-94) 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ ได้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ (นายชาตรี เจริญเนือง) ซึง่เห็นว่าคา่ตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอมีความเหมาะสม
แล้ว และกรรมการได้ปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ ทําให้มลูคา่ตามบญัชี (Book Value) ของบริษัท
เพิ่มขึน้ และหากผลประกอบการของบริษัทดีขึน้ เงินปันผลดีขึน้ ก็ยินดีจะเพิ่มเบีย้ประชมุและคา่ตอบแทน
ให้คณะกรรมการ  
เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

และคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

 
9.  เร่ืองอ่ืน ๆ   
 - ไมมี่ - 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการ
ผู้จัดการ และท่ีปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล) ได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
สรุปได้ดงันี ้

ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ (นายชาตรี เจริญเนือง) 
 ความคืบหน้าคดีผู้ ถือหุ้น 9 รายฟ้องเพิกถอนมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2551 เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน 

2551 ท่ีอนมุตัิการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน - ท่ีปรึกษากฎหมาย
ชีแ้จงว่าเม่ือวนัท่ี 25 ตลุาคม 2555 ศาลชัน้ต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ เน่ืองจากศาลเห็นว่าบริษัทได้
ดําเนินกระบวนการจัดประชุมท่ีถูกต้องแล้ว ต่อมาเม่ือต้นเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 โจทก์ได้อุทธรณ์ 
คําพิพากษาของศาลชัน้ต้น และบริษัทได้ย่ืนคําแก้อุทธรณ์ไปแล้ว ขณะนีค้ดีอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของศาลอทุธรณ์ ซึง่โดยปกตจิะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี กระบวนการเพิกถอนหุ้นจงึชะงกัไปก่อน 

ข้อซกัถามของผู้ รับมอบฉนัทะ (นายพงศธร วณิชเสถียร) 
(1) เม่ือคดีฟ้องเพิกถอนมตท่ีิประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นฯ ถึงท่ีสดุแล้ว บริษัทจะกลบัไปดําเนินการตอ่ตามมตเิดมิ

หรือไม่ - ประธานฯ ชีแ้จงวา่คงต้องศกึษาในด้านข้อกฎหมายให้ชดัเจน ซึง่ยงัคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร 
(2) บริษัทมีความจําเป็นต้องเพิ่มทุนสําหรับลงทุนในโครงการปรับปรุงชุดกําเนิดไฟฟ้าและไอนํา้หรือไม่ 

สภาพการแข่งขนัและสถานะด้านต้นทุนของบริษัท - กรรมการผู้จัดการชีแ้จงว่า บริษัทไม่มีความ
จําเป็นต้องเพิ่มทนุสําหรับโครงการลงทนุดงักลา่ว  สําหรับสถานะทางธุรกิจในอนาคต มีทัง้ปัจจยัด้าน
บวกและด้านลบ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) 
ทําให้ตลาดบรรจภุณัฑ์ขยายตวั มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาสู่อาเซียนมากขึน้ รวมทัง้ตา่งประเทศอาจ
สง่ออกสนิค้าเข้ามาแข่งขนัในอาเซียนมากขึน้ บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดรวมทัง้กําหนดกลยทุธ์และ
แผนงานเพ่ือให้บริษัทเติบโตต่อไป นอกจากนี ้ประธานฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าต้นทนุหลกัในการผลิต
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สินค้าของบริษัทประกอบด้วย ต้นทนุด้านพลงังานและต้นทนุวตัถดุิบ ปัจจุบนับริษัทอยู่ระดบักลาง ๆ 
ในภมิูภาค ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานมีแนวโน้มสงูขึน้ และมาตรฐานข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความ
เข้มงวดมากขึน้ ดงันัน้โอกาสในการขยายโรงงานหรือขยายกําลงัการผลิตจึงไม่ใช่เร่ืองท่ีง่าย บริษัทจึง
ต้องพฒันาปรับปรุงเคร่ืองจกัรให้ทนัสมยั พร้อมรับมือกบัการแขง่ขนัจากตา่งประเทศ 

ข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี)  
 ผลตอบแทนจากการลงทนุในโครงการผลิตปุ๋ ยและอิฐ - ประธานฯ ชีแ้จงว่า การผลิตสินค้าดงักล่าวมี

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือประโยชน์ด้านสิง่แวดล้อมและชมุชน โครงการดงักลา่วจะช่วยลดคา่ใช้จ่ายในการ
ขนย้ายและกําจดัวสัดเุหลือใช้จากการผลิต ซึง่บริษัทจะผลิตเท่าท่ีบริษัทมีวตัถดุิบ ไม่ได้ผลิตเป็นธุรกิจ
หลกัของบริษัท 

ข้อซกัถามจากผู้ ถือหุ้น (นางสาวสนิุส จลุกะรัตน์)  
 การใช้ไม้ไผเ่ป็นวตัถดุบิในการผลติกระดาษคราฟท์ของบริษัทและการใช้พลงังานทดแทนจากหญ้าเนเปียร์ 

- ประธานฯ ชีแ้จงว่า วตัถุดิบหลกัของบริษัทมาจากเศษกระดาษ และบริษัทไม่ได้มีแนวคิดท่ีจะใช้
พลงังานจากหญ้าเนเปียร์ เท่าท่ีทราบเร่ืองหญ้าเนเปียร์ยงัอยู่ในระหว่างการศกึษาซึง่บริษัทไม่ได้เข้าไป
เก่ียวข้องด้วย 

ข้อซกัถามของผู้ รับมอบฉนัทะ (นายพสษิฐ์ เจนดษิฐการ) 
บริษัทได้มีการประเมินราคายตุิธรรมหรือไม่หลงัจากท่ีได้มีการเสนอซือ้หุ้นของบริษัทท่ีราคา 16 บาท 
และราคาสินค้าท่ีขายนอกเครือเอสซีจีทํากําไรได้มากกว่าขายให้เครือเอสซีจีหรือไม่ - ผู้ อํานวยการสาย
งานการเงิน บญัชี และ MIS ชีแ้จงว่าบริษัทไม่ได้มีการประเมินราคายตุิธรรมอีก และราคาหุ้น 16 บาท
ตอ่หุ้น เป็นราคาท่ีอ้างอิงจากบญัชีท่ีมีการปรับปรุง (Adjusted Book Value) ณ เวลาท่ีเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณา (Tender Offer) ซึง่ ณ ขณะนัน้ราคาตามบญัชีอยู่ท่ีประมาณ 13 บาทตอ่หุ้น สําหรับราคา
สนิค้าท่ีซือ้ขายกบัทกุรายเป็นราคาตลาด 

 
เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วม

ประชมุและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ และกลา่วปิดประชมุ 
 

 ปิดประชมุเวลา 15:45 น. 
 รุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 
 
 รุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 
 ประธานท่ีประชมุ 
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ประกอบการพจิารณาในวาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจาก 
 ตาํแหน่งตามวาระ 
 

1.ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

1.1  นายชาตชิาย  ลือกุลวัฒนะชัย  เป็นกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
อายุ 58 ปี  สัญชาต ิ ไทย 
วุฒกิารศกึษา      2522 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล  
  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

●  2531 Certificate in Advance Paper Technology, Markaryd, ประเทศสวีเดน 
  2542 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
  2552 Advanced Management Program, Harvard Business School, 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004  
- Director Certification Program   (DCP) 178/2013 

ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท  ● กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการบริษัท  ● 18 มีนาคม 2554 (2 ปี 11 เดือน) 

ตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน   บริษัทจดทะเบียน  
(กรรมการ/ผู้บริหาร)   -  ไมมี่ 
   กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่าง

เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท)  
   -  ตัง้แต ่2552 กรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

 -  ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทกระดาษสหไทย จํากดั (มหาชน) 
 -  ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทผลติภณัฑ์กระดาษไทย จํากดั 
 -  ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทสยามเซลลโูลส จํากดั 
 -  ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จํากดั (มหาชน) 

    การดํารงตําแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท 

   -  ตัง้แต ่2552 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม 
 -  ตัง้แต ่2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั  
 -  ตัง้แต ่2553 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc.,  

ประเทศฟิลปิปินส์ 
ประสบการณ์ (ในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา)   2545 - 2548 กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป บริษัทสยามบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

 2548 - 2552 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. , 
ประเทศฟิลปิปินส์ 

 2552 - 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จํากดั 
 2553 - 2554 President of Asian Corrugated Case Association (ACCA) 

การเข้าประชุม   คณะกรรมการบริษัท   6 ครัง้   เข้าประชมุ 6 ครัง้ 
   คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  2 ครัง้   เข้าประชมุ 2 ครัง้ 
   คณะกรรมการบริหาร  5 ครัง้   เข้าประชมุ 4 ครัง้ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 
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1.2  นายมนตรี  มหาพฤกษ์พงศ์ 
 

  

เป็นกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษัท 
อายุ  53 ปี 
สัญชาต ิ  ไทย 

วุฒกิารศกึษา  
 2526 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบญัชี สาขาการตลาด  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  2530 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Boston University,  

Boston Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา 
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ   สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Director Accreditation Program (DAP) 89/2011  
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท  ● กรรมการ และกรรมการบริหาร 
วันที่ได้รับการแต่งตัง้ 
เป็นกรรมการบริษัท 

 
● 18 มีนาคม 2554 (2 ปี 11 เดือน) 

ตาํแหน่งในองค์กรอ่ืน   บริษัทจดทะเบียน 
(กรรมการ/ผู้บริหาร)   - ไมมี่ 

  
 กิจการอ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง

เดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท) 

  
 -  ตัง้แต ่2554 กรรมการผู้จดัการ บริษัทอินโฟเซฟ จํากดั 
 -  ตัง้แต ่2554 ผู้ อํานวยการสํานกังานการตลาด 
   บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 

  
 การดํารงตําแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบั

กิจการของบริษัท 

  
 -  ตัง้แต ่2554 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc.,  

ประเทศฟิลปิปินส์ 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

ประสบการณ์ 
 

  2548 - 2549 ผู้ อํานวยการฝ่ายการตลาด บริษัทไทยซีอาร์ที จํากดั 
 2549 - 2552 ผู้ อํานวยการสํานกังานการตลาด  

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จํากดั (มหาชน) 
 2552 - 2553 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., 

ประเทศฟิลปิปินส์ 
การเข้าประชุม   คณะกรรมการบริษัท   6 ครัง้   เข้าประชมุ 5 ครัง้ 
   คณะกรรมการบริหาร  5 ครัง้   เข้าประชมุ 4 ครัง้ 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมมี่ประวติัการกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไมมี่ประวติัการทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 
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2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ 
ผู้ได้รับการเสนอช่ือ จาํนวนหุ้น คดิเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 

1.  นายชาติชาย  ลือกลุวฒันะชยั - - 
2.  นายมนตรี  มหาพฤกษ์พงศ์ - - 

3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กจิการอ่ืนๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กจิการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
และไม่ได้ประกอบกจิการ
อันมีสภาพอย่างเดยีวกัน
และเป็นการแข่งขันกับ
กจิการของบริษัท) 

การดาํรงตาํแหน่ง
ในกจิการอนัมี
สภาพอย่าง

เดยีวกันและเป็น
การแข่งขันกับ
กจิการของบริษัท 

จาํนวน ประเภทกรรมการ 

1. นายชาติชาย  ลือกลุวฒันะชยั ไมมี่ - 5 แหง่ 3 แหง่ 
2. นายมนตรี      มหาพฤกษ์พงศ์ ไมมี่ - 2 แหง่ 2 แหง่ 

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ 

ลักษณะความสัมพันธ์ 
รายช่ือผู้ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคุณสมบัติ

เป็นกรรมการอสิระ 
- 

การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมผู้ที่เก่ียวข้อง) 
- จํานวนหุ้น 
- สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 

 
- 
 

เป็นญาตสินิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอาํนาจควบคุม/หรือ
บุคคลที่จะได้รับการเสนอช่ือให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจควบคุมของ
บริษัท/บริษัทย่อย 

- 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีกั้บบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/หรือผู้มีอาํนาจควบคุมในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษา
ท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

- 
 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึง่ได้รับคา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปี
หรือเป็นผู้สอบบญัชี - 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซือ้/ขาย วตัถดิุบ/สนิค้า/บริการ/ การให้
กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย - 

 
หมายเหตุ:  บริษัทพิจารณาคณุสมบติัของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ดงันี ้

(1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัทแตต้่องไมน้่อยกวา่สามคน   
(2) กรรมการอิสระแตล่ะคนของบริษัทต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นีใ้ห้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

(ข) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจํา หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
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(ค) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะทีเ่ป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ี
จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

(ง) ไมมี่หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 
ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร้่อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ย่ีสิบ
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นี ้การคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที่เก่ียวโยงกนัโดย
อนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง
ธรุกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของสํานกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ฉ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด  ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่ได้รับ
คา่บริการเกินกวา่สองล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุ
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้ มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจาก
การมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

(ซ) ไมป่ระกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไมเ่ป็นหุ้นส่วน
ที่มีนยัในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึง่ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึง่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  

(ฌ) ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดําเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ วธีิการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อ  14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง่ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชมุใหญ่เป็นผู้พิจารณา
เลือกตัง้ และให้คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ 
กรรมการผู้จดัการและตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้
ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึง่ไมก่ระทบกระเทือนสทิธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึง่ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
 

ข้อ  15.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นต่อหนึง่เสียง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็น
ผู้ออกเสียงชีข้าด 

   
ข้อ  16. บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

 
ข้อ  17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 
ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 

โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

  กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่า
ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 

  กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 
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การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33. การประชมุใหญ่ของบริษัทให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง
หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
 

ข้อ 34. ให้มีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชมุเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชมุสามญั” การประชมุ
สามญัดงักล่าว ให้กระทําภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ 
ให้เรียกวา่ “ประชมุวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกนัไม่น้อย
กวา่หนึง่ในสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกนัทําหนงัสือในฉบบัเดียวกนัร้องขอให้คณะกรรมการประชมุวิสามญั
ก็ได้โดยในหนงัสือร้องขอนัน้ จะต้องระบุว่าให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน 
นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัทําหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา 
ระเบียบวาระการประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็น
เร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติั หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้
ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่ คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อย
กว่า 3 วนั 
 

ข้อ 36. การประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบองค์ประชมุ 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุใหม่และ
ให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉนัทะ
จะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด และอย่างน้อยให้มี
รายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จํานวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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โดยให้ย่ืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ 
สถานท่ีประชมุ ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
 

ข้อ 38. ในกรณีที ่ที ่ประชมุพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุไม่เสร็จ หรือ
พิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในท่ีประชมุ
ไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเล่ือนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุกําหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชมุครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการส่ง
หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชมุ ทัง้นี ้
ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 
 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชมุ หรือไม่อาจ
ปฏิบติัหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ ถือหุ้ นจะออกเสียงลงคะแนนให้เร่ืองนัน้มิได้
นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนมุติักิจการใด ๆ ท่ีประชมุใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 
ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมาย

ให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่ง
กําไรขาดทนุกนั 

 
ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 
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เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณี
ท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนัน้ทาง
หนงัสือพิมพ์แหง่ท้องท่ีฉบบัหนึง่ 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตมี่มติเช่นวา่นัน้ 
 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัท
มีกําไรพอสมควรท่ีจะกระทําเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 

ข้อ 48. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนสําหรับหุ้นบริุมสทิธิ 
 

ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทนุสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทนุสํารองอ่ืน
ตามท่ีเหน็วา่จะเป็นประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

 
  

 
  ใบลงทะเบยีน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (ส ำหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชมุแทน) ซึง่ม ีBarcode ติดอยู ่

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
  บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) 

และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ - นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 
2. กรณีมีการมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 
2.2  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือส ำเนำใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนงัสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส ำเนำถกูต้อง 
นิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 
1.1 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือส ำเนำใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนงัสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ที่รับรองส ำเนำถกูต้อง 
1.2 ส ำเนำหนงัสอืรับรองของกระทรวงพำณิชย์ที่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนติิบคุคล 

2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 
2.2 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือส ำเนำบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร หรือส ำเนำใบขบัขี่ หรือส ำเนำหนงัสือ

เดินทำง (กรณีเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะที่รับรองส ำเนำถกูต้อง 
2.3 ส ำเนำหนงัสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ หรือส ำเนำหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

ตำ่งประเทศ) ที่รับรองส ำเนำถกูต้อง 
3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอืหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
3.1  ให้เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ  2 
3.2 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน ต้องสง่

หลกัฐำนดงัตอ่ไปนีเ้พิ่มเติม 
1) หนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสอืยืนยนัวำ่ผู้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสำรที่มิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษจะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล 

 
 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ก ำหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะไว้จ ำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพฒันำ
ธุรกิจกำรค้ำ เร่ืองกำรก ำหนดแบบหนงัสอื (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ำยไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก ำหนดรำยกำรตำ่ง ๆ ที่จะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตำยตวั 
 แบบ ค.   เป็นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำก

และดแูลหุ้น 
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ท่ีจัดพิมพ์ Barcode ของผู้ ถือหุ้นแต่ละรำยตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด หำกผู้ ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบอื่นสำมำรถ download ได้จำก www.thaicane.com 
และเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนโปรดน ำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรำกฏอยูม่ำในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำรดงันี  ้
1. ให้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่มำให้ หรือตำมแบบอื่นข้ำงต้นเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่ไม่ใช่ 

Custodian จะเลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เทำ่นัน้ 
2. มอบฉนัทะให้บคุคลใดบคุคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทคนใด

คนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกำเคร่ืองหมำยหน้ำช่ือกรรมกำร
อิสระ ตำมที่บริษัทระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะโดยเลอืกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในกำรเข้ำร่วมประชมุดงักลำ่ว  

3. ปิดอำกรแสตมป์ จ ำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ขีดฆำ่ลงวนัท่ีที่ท ำหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลำ่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั
ตำมกฎหมำย ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอำกรแสตมป์เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
ให้ด้วยแล้ว 

4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนไปยงัส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท โดยติดตอ่นำงสำวประพำฬรัตน์ ตัง้วิริยะไพบลูย์ หรือ นำยประยทุธ์  
เอี่ยมพอ่ค้ำ โทรศพัท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 2562 ตำมล ำดบั โทรสำร 0 2586 3007 ภำยในวนัพธุที่ 19 มีนำคม 
2557 หรือก่อนเวลำเร่ิมกำรประชมุอยำ่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้มีเวลำตรวจสอบเอกสำรและให้
ทนัเวลำเร่ิมประชมุ  

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉนัทะเพียงบำงสว่นน้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็นผู้ ถือหุ้นที่ปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและ
ดแูลหุ้นตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค.  

 
 

บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลำ 12:00 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้องซำลอน เอ ชัน้ 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้วยขวำง 
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร แผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชมุตำมสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 8 
 
 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระท ำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สำมำรถ
แบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนน
เสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หำกผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไม่ชดัเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจำรณำและลงคะแนน
แทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก ำหนดให้ 
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงเทำ่ที่มีอยูท่ัง้หมดตำม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนั เกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

 
วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
(1) ประธำนท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระจำก

ที่ประชมุวำ่มีผู้ ถือหุ้นทำ่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
(2) หำกผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ำนใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นกำร

ลงคะแนนลบั) เมื่อประธำนที่ประชมุสอบถำมควำมเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำม
ควำมเห็นเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก ำหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสยีงได้) 

 
มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้ำงมำกเป็นมติของที่ประชมุ 
 กรณีอื่น ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดงักลา่ว 
1. หำกคะแนนเสยีงเทำ่กนัให้ประธำนท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตำ่งหำกเป็นเสยีงชีข้ำด 
2. ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพำะ ห้ำมมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และประธำนที่ประชุมอำจจะ

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่ครำวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมกำร 
3. กำรลงคะแนนลบัอำจกระท ำได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมอย่ำงน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 

โดยประธำนท่ีประชมุจะเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชมุทรำบก่อนกำรออกเสยีงลงคะแนน
ในวำระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชุมว่ำบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วำระจำกกำรลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลกำรนบัคะแนนให้ที่ประชุม
ทรำบทกุวำระหลงัจำกผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวำระ 
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ข้อมูลกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ 
 

รายช่ือกรรมการ อายุ ตาํแหน่งในบริษัท ที่อยู่ 

ส่วนได้เสียใน

การประชุม   

ผู้ถือหุ้นครัง้นี ้

1. นายวีรพนัธ์  พลูเกษ 53 ปี กรรมการ และกรรมการ
สรรหา 

ชัน้ 26 สินสาธรทาวเวอร์ ถนน
กรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กทม.10600 

ไมมี่ 

2. นายสทิธิชยั จนัทราวดี 64 ปี กรรมการ และกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน 

ชัน้ 26 สินสาธรทาวเวอร์ ถนน
กรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กทม.10600 

ไมมี่ 

3. นายโสภณ ธรรมปาโล 72 ปี กรรมการ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

ชัน้ 26 สินสาธรทาวเวอร์ ถนน
กรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กทม.10600 

ไมมี่ 

4. นายกฤษณะ  ศิวะกฤษณ์กลุ 73 ปี กรรมการ และประธาน
กรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน 

ชัน้ 26 สินสาธรทาวเวอร์ ถนน
กรุงธนบุรี  แขวงคลองต้นไทร 
เขตคลองสาน กทม.10600 

ไมมี่ 

 
หมายเหต ุ 1. นางสาวรวีวลัย์ ภิยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ และพล.ต.ต. อไุร สีอไุรย์ กรรมการตรวจสอบและ

ประธานกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระท่ีสามารถเป็นผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นได้ แต่เน่ืองจากเป็น
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2557 จงึขอไมเ่ป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 2. รายละเอียดประวติักรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจําปี 2556 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้น
ร า ย ใ ห ญ่  ห รื อ ผู้ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั บ
บคุคลดงักลา่ว  
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แผนที่ตัง้สถานที่ประชุม 
โรงแรมสวสิโฮเตล็ เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  หากเดนิทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดนิให้ขึน้ท่ีสถานีห้วยขวางโดยใช้ประตทูางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คองคอร์ด 
- รถประจําทางท่ีผา่น :  12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206 

- รถปรับอากาศท่ีผา่น :  ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529 
 
 
 
 

 

สถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง 
Huay Kwang Station 

ไปรัชโยธิน 
Go to Ratchayothin ไปอโศก 

Go to Asoke

เมืองไทย-ภทัรฯ 
Muang Thai-Phatra 

ถนนรัชดาภิเษก 
Ratchadapisek Road

อโุมงค์ 
Tunnel

โลตสั ซปุเปอร์ เซน็เตอร์ 
Lotus Super Center 

โรบินสนั รัชดา 
Robinson Ratchada 

ศนูย์วฒันธรรมฯ 
Thailand

Cultural Center 

อาคาร เลอ คองคอร์ด 
Le Concorde, Building 

 

อาคารฟอรัม 
Forum

SWISSôTEL LE CONCORDE 
BANGKOK 

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 
โทรศพัท์: 0-2694-2222 
โทรสาร: 0-2694-2223 

อโุมงค์ 
Tunnel

 

อย่าลงอโุมงค์  
ตรงไปกลบัรถที่แยกห้วยขวาง 

Do not use tunnel 
U-turn at Huay Kwang Intersection 

อย่าลงอโุมงค์  
Do not use tunnel 
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