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สารบัญ 
 

 
 หน้า 
 
หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 1-5 
 
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ล าดับที่ 
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 6-19 

2. รายงานประจ าปี 2561 - 

3. ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
 แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ      20-21 

4. ข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 22-24 

5. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
 และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 25-27 

6. แบบการลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  - 
 ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด  

7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 28 

 



 

 - 1 -  

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
 2. รำยงำนประจ ำปี 2561 
 3. ประวตัิของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่

ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 4. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. หลกัฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียง

ลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. แบบกำรลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง

พำณิชย์ก ำหนด 
 7. แผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชมุ อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 
เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทไทยเคนเปเปอร์จ ำกดั (มหำชน)(บริษัท) 

ได้มีมติให้เรียกประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 มีนำคม 2562 เวลำ 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 
ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซือ่ 
เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 

ความเป็นมา บริษัทได้จดัท ำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 จดัขึน้เมื่อวนัพุธท่ี 21 
มีนำคม 2561 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมี
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัพุธท่ี 21 มีนำคม 2561 ซึง่คณะกรรมกำร
เห็นวำ่ได้มีกำรบนัทกึรำยงำนไว้อย่ำงถกูต้อง 

 
วาระที่ 2: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2561 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญในรอบปี  2561 ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปี 2561 หวัข้อผลกำรด ำเนินงำน ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำ ปี  2561 ซึ่ งส รุปผล 
กำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 รับทรำบ 
 

- ร่าง -  

 - 2 -  

วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดท ำ 
งบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำปี 2561 ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำ
อนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ 
โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

สินทรัพย์รวม 7,514.18 ล้ำนบำท 
 หนีส้ินรวม 860.97 ล้ำนบำท 
 รำยได้จำกกำรขำย 6,952.39 ล้ำนบำท 
 ก ำไรส ำหรับปี 299.83 ล้ำนบำท 

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน 0.84 บำท/หุ้น 
 
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.60 บาท 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตำมผลก ำไรของบริษัท ตำม
ควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินในกำรลงทุน 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) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้
ในปี 2561 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 299.83 ล้ำนบำท  
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำ
อนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2561 จ ำนวน 15.00 ล้ำนบำทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และ
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.60 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 214.95 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 71.69 ของก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  
เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2561 กบัปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 299.83 435.72 416.59 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 358.25 358.25 358.25 
3. เงินปันผล (บำท/หุ้น) 0.60 0.75 0.70 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ประมำณ (ล้ำนบำท) 214.95 268.69 250.78 
5. สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (%) 71.69 61.67 60.20 
6. ทนุส ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) 15.00 21.90 20.90 

 



 

 - 1 -  

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
 2. รำยงำนประจ ำปี 2561 
 3. ประวตัิของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่

ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 4. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 5. หลกัฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียง

ลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. แบบกำรลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง

พำณิชย์ก ำหนด 
 7. แผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชมุ อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 

 
เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทไทยเคนเปเปอร์จ ำกดั (มหำชน)(บริษัท) 

ได้มีมติให้เรียกประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 มีนำคม 2562 เวลำ 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 
ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซือ่ 
เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้
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ความเป็นมา บริษัทได้จดัท ำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 จดัขึน้เมื่อวนัพุธท่ี 21 
มีนำคม 2561 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนด โดยมี
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วาระที่ 2: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2561 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญในรอบปี  2561 ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปี 2561 หวัข้อผลกำรด ำเนินงำน ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำ ปี  2561 ซึ่ งส รุปผล 
กำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 รับทรำบ 
 

- ร่าง -  
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วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดท ำ 
งบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำปี 2561 ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำ
อนุมติังบกำรเงินประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ 
โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

สินทรัพย์รวม 7,514.18 ล้ำนบำท 
 หนีส้ินรวม 860.97 ล้ำนบำท 
 รำยได้จำกกำรขำย 6,952.39 ล้ำนบำท 
 ก ำไรส ำหรับปี 299.83 ล้ำนบำท 

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน 0.84 บำท/หุ้น 
 
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.60 บาท 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตำมผลก ำไรของบริษัท ตำม
ควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินในกำรลงทุน 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) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้
ในปี 2561 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 299.83 ล้ำนบำท  
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 พิจำรณำ
อนุมตัิกำรจดัสรรก ำไรประจ ำปี 2561 จ ำนวน 15.00 ล้ำนบำทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และ
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ในอตัรำหุ้นละ 0.60 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 214.95 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ 71.69 ของก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  
เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2561 กบัปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 299.83 435.72 416.59 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 358.25 358.25 358.25 
3. เงินปันผล (บำท/หุ้น) 0.60 0.75 0.70 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ประมำณ (ล้ำนบำท) 214.95 268.69 250.78 
5. สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (%) 71.69 61.67 60.20 
6. ทนุส ำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท) 15.00 21.90 20.90 
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กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบงัคบับริษัทตำมท่ี
ปรำกฏในรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพุธท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวนัพธุท่ี 24 เมษำยน 2562 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 
หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้  ตำมบทบัญญัติ

มำตรำ 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกร เท่ำกับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ เนื่องจำกเป็น
กำรจ่ำยจำกก ำไรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 

 
วาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 
ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวน 
หนึ่งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสำมโดยกรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่ง
อีกก็ได้ ซึง่ในกำรประชมุครัง้นีม้ีกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 2 คน ดงันี ้

1) นำยธนวงษ์ อำรีรัชชกุล  
2) นำยแสงชัย วิริยะอ ำไพวงศ์ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรซึง่ไมร่วมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งใน
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
พิจำรณำเลือกตัง้บุคคลทัง้ 2 คนข้ำงต้น เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง เนื่องด้วย
บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ ที ่มีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  
พ.ศ. 2535 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรม
และประวติักำรท ำงำนที่โปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล และมีผลกำรปฏิบตัิงำนใน
ต ำแหน่งหน้ำท่ีกรรมกำรได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ  ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ำมเก่ียวกบักำร
กระท ำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท ำโดยทจุริตและกำรท ำรำยกำรท่ีอำจ
เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทในระหวำ่งกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท  
ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 3 
ทัง้นี ้บคุคลทัง้ 2 ข้ำงต้นเป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและอำจเป็น
กำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท ซึง่บริษัทดงักล่ำวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท นำยธนวงษ์ อำรีรัชชกุล นำยแสงชยั วิริยะอ ำไพวงศ์ 

สยำมครำฟท์อตุสำหกรรม ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร 

Vina Kraft Paper ประเทศเวียดนำม ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 

United Pulp and Paper ประเทศฟิลปิปินส์ รองประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
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วาระที่ 6: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ซึ่ง
ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ ำ
ทกุปี โดยในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 พิจำรณำ
อนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2562 ดงันี ้ 
(1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทประจ ำปี 2562 ดงันี ้
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นำงสำวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 10235) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รำยข้ำงต้นท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้
เป็นผู้ ท่ีไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และ KPMG จะได้รับกำรเสนอให้เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย  

(2) อนมุตัิคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 750,000 บำท เพ่ิมขึน้จำก
ปี 2561 จ ำนวน 15,000 บำท โดยค่ำสอบบัญชีดงักล่ำวเป็นกำรให้บริกำรสอบบัญชี (Audit services) 
เท่ำนัน้ ไมม่ีกำรให้บริกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี (Non-audit services) 

 
วาระที่ 7: รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

ความเป็นมา ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำก
บริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตำมข้อบงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่อำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้
ซึ่งท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 21 มีนำคม 2561 ได้มีมติรับทรำบค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำร ตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2559 เมื่อวันท่ี 23 มีนำคม 2559 ดงันี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ต ำแหนง่ คำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน 
(บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 

ประธำน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลำบญัชีใดหำกบริษัทมีผลก ำไรและมีกำรจ่ำยเงิน
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนตำม
ผลกำรด ำเนินงำนในอตัรำร้อยละ 0.5 ของยอดก ำไรสทุธิประจ ำ
รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ โดยก ำหนดวงเงินไมเ่กิน 2 ล้ำนบำทตอ่ปี 
ทัง้นีค้ำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วให้คณะกรรมกำร
บริษัทแบง่จ่ำยในอตัรำเทำ่กนั 

กรรมกำร 90,000 15,000 
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กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบงัคบับริษัทตำมท่ี
ปรำกฏในรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพุธท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2562 โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวนัพธุท่ี 24 เมษำยน 2562 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 
หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้  ตำมบทบัญญัติ

มำตรำ 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกร เท่ำกับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ เนื่องจำกเป็น
กำรจ่ำยจำกก ำไรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 

 
วาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 
ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวน 
หนึ่งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวน
ใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสำมโดยกรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่ง
อีกก็ได้ ซึง่ในกำรประชมุครัง้นีม้ีกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 2 คน ดงันี ้

1) นำยธนวงษ์ อำรีรัชชกุล  
2) นำยแสงชัย วิริยะอ ำไพวงศ์ 

ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรซึง่ไมร่วมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งใน
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
พิจำรณำเลือกตัง้บุคคลทัง้ 2 คนข้ำงต้น เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง เนื่องด้วย
บุคคลดังกล่ำวเป็นผู้ ที ่มีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  
พ.ศ. 2535 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรม
และประวตัิกำรท ำงำนที่โปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล และมีผลกำรปฏิบตัิงำนใน
ต ำแหน่งหน้ำท่ีกรรมกำรได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ  ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ำมเก่ียวกบักำร
กระท ำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท ำโดยทจุริตและกำรท ำรำยกำรท่ีอำจ
เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทในระหวำ่งกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท  
ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 3 
ทัง้นี ้บคุคลทัง้ 2 ข้ำงต้นเป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและอำจเป็น
กำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท ซึง่บริษัทดงักล่ำวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั 
(มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัท นำยธนวงษ์ อำรีรัชชกุล นำยแสงชยั วิริยะอ ำไพวงศ์ 

สยำมครำฟท์อตุสำหกรรม ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร 

Vina Kraft Paper ประเทศเวียดนำม ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 

United Pulp and Paper ประเทศฟิลปิปินส์ รองประธำนกรรมกำร กรรมกำร 
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วาระที่ 6: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ซึ่ง
ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ ำ
ทกุปี โดยในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 พิจำรณำ
อนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2562 ดงันี ้ 
(1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทประจ ำปี 2562 ดงันี ้
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นำงสำวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 10235) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รำยข้ำงต้นท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้
เป็นผู้ ท่ีไม่มีควำมสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และ KPMG จะได้รับกำรเสนอให้เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย  

(2) อนมุติัคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน 750,000 บำท เพ่ิมขึน้จำก
ปี 2561 จ ำนวน 15,000 บำท โดยค่ำสอบบัญชีดงักล่ำวเป็นกำรให้บริกำรสอบบัญชี (Audit services) 
เท่ำนัน้ ไมม่ีกำรให้บริกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี (Non-audit services) 

 
วาระที่ 7: รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

ความเป็นมา ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำก
บริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตำมข้อบงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจำรณำ ซึง่อำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได้
ซึ่งท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 21 มีนำคม 2561 ได้มีมติรับทรำบค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำร ตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2559 เมื่อวันท่ี 23 มีนำคม 2559 ดงันี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ต ำแหนง่ คำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ คำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำน 
(บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 

ประธำน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลำบญัชีใดหำกบริษัทมีผลก ำไรและมีกำรจ่ำยเงิน
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนตำม
ผลกำรด ำเนินงำนในอตัรำร้อยละ 0.5 ของยอดก ำไรสทุธิประจ ำ
รอบระยะเวลำบญัชีนัน้ โดยก ำหนดวงเงินไมเ่กิน 2 ล้ำนบำทตอ่ปี 
ทัง้นีค้ำ่ตอบแทนตำมผลกำรด ำเนินงำนดงักลำ่วให้คณะกรรมกำร
บริษัทแบง่จ่ำยในอตัรำเทำ่กนั 

กรรมกำร 90,000 15,000 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
 

 
ทัง้นีใ้ห้จ่ำยเฉพำะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำรท่ีไม่ใช่พนกังำนประจ ำของเอสซีจี โดยให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน  
ความเหน็ของคณะกรรมการ อตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำร
ที่ใช้อยู่ปัจจุบนัเมื่อเปรียบเทียบกบัข้อมลูค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำร
ของบริษัทอื่น ๆ และผลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทอื่น รวมถึงพิจำรณำจำกสภำพธุรกิจ
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ แล้ว เห็นว่ำอตัรำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรท่ีใช้อยู่ปัจจุบันมีควำมเหมำะสมแล้ว คณะกรรมกำร
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นรับทรำบกำรคงอตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรในอตัรำเดิม  
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรบริหำร รวมเป็นเงินจ ำนวน 537,306 บำท ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมตัิจำก
ผู้ ถือหุ้น รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 2 

 
วาระที่ 8: เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 
จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 มีนำคม 

2562 เวลำ 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1 
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร (รำยละเอียดแผนที่ตัง้สถำนที่ประชุมปรำกฏ
ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่เวลำ 13:00 น. 
ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัของว่ำงและเคร่ืองดื่มไว้รับรองท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำร่วมประชุม โดยไม่ได้มีกำรแจก
ของช ำร่วย 

อนึ่ง เพ่ือควำมสะดวกหำกผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในกำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 6 

ทัง้นีบ้ริษัทขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัทภำยในวนัศุกร์ท่ี 22 มีนำคม  
2562 โดยบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2562 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
-พรเ 
พ็ญนามวงษ์- 

 (นำงพรเพ็ญ นำมวงษ์) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 

ต ำแหน่ง คำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ 
(บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 

ประธำน 60,000 20,000 
กรรมกำร 60,000 15,000 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 
 

 
ทัง้นีใ้ห้จ่ำยเฉพำะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำรท่ีไม่ใช่พนกังำนประจ ำของเอสซีจี โดยให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน  
ความเหน็ของคณะกรรมการ อตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำร
ที่ใช้อยู่ปัจจุบนัเมื่อเปรียบเทียบกบัข้อมลูค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำร
ของบริษัทอื่น ๆ และผลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทอ่ืน รวมถึงพิจำรณำจำกสภำพธุรกิจ
และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและควำมเหมำะสมประกำรต่ำง ๆ แล้ว เห็นว่ำอตัรำค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรท่ีใช้อยู่ปัจจุบันมีควำมเหมำะสมแล้ว คณะกรรมกำร
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นรับทรำบกำรคงอตัรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรในอตัรำเดิม  
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรบริหำร รวมเป็นเงินจ ำนวน 537,306 บำท ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมตัิจำก
ผู้ ถือหุ้น รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 2 

 
วาระที่ 8: เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 
จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 25 มีนำคม 

2562 เวลำ 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1 
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร (รำยละเอียดแผนที่ตัง้สถำนที่ประชุมปรำกฏ
ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่เวลำ 13:00 น. 
ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัของว่ำงและเคร่ืองดื่มไว้รับรองท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำร่วมประชุม โดยไม่ได้มีกำรแจก
ของช ำร่วย 

อนึ่ง เพ่ือควำมสะดวกหำกผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในกำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 6 

ทัง้นีบ้ริษัทขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริษัทภำยในวนัศุกร์ท่ี 22 มีนำคม  
2562 โดยบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 4 กมุภำพนัธ์ 2562 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
-พรเ 
พ็ญนามวงษ์- 

 (นำงพรเพ็ญ นำมวงษ์) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 

ต ำแหน่ง คำ่ตอบแทนรำยปี เบีย้ประชมุ 
(บำท/คน/ปี) (บำท/คน/ครัง้) 

ประธำน 60,000 20,000 
กรรมกำร 60,000 15,000 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชมุ ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนน 

ปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วนัพธุท่ี 21 มีนาคม 2561 เวลา 15:30 น. 
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 22 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
1,193,380 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมาจ านวน 40 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 352,190,967 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมา
ด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 62 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 353,384,347 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 98.6408 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นีห้ลงัจากประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ท่ีมอบฉันทะเพ่ิมเติมอีก จ านวน 5 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 115 หุ้ น รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ี 
มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 67 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ทัง้สิน้ 353,384,462 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 
98.6408 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 358,253,721 หุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าการประชุมครัง้นีม้ีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบญัชี
ของบริษัทท่ีได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถาม และ
ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงใน
แตล่ะวาระด้วย ดงันี ้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน  

1. นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2. นายด าริ ตนัชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
3. นายสมชาย  หวงัวฒันาพาณิช กรรมการและกรรมการบริหาร 
4. นายสชุยั กอประเสริฐศรี กรรมการและกรรมการบริหาร 
5. นายวิชาญ จิตร์ภกัดี กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ  

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 4 คน  
1. นายประกอบ พิกลุกานตเลิศ ผู้อ านวยการโรงงานปราจีนบรีุ 
2. นางนภาพร  กาญจนทวีวฒัน์ ผู้อ านวยการสายงานการตลาด  
3. นางสาวเมธินนัท์  โลกิตสถาพร ผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงิน  
4. นายกิตติ  วิวฒัน์บวรวงษ์ ผู้จดัการโรงงานท่ามว่ง 

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 4 คน 

1. นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว  ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 
2. นายสิริพงศ์ ติ่งเจริญ ตวัแทนผู้สอบบญัชี  
3. นางสาวนชุนาฎ จงกิตติรักษ์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
4. นางสาวศวิตา ศรีเกต ุ สกัขีพยานการนบัคะแนนเสียง 

- ร่าง - สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  1 
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 เลขานุการคณะกรรมการ 
นางพรเพ็ญ นามวงษ์    
จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองวิธีการประชมุให้ท่ีประชมุทราบ 
เพ่ือให้การด าเนินการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน เลขานุการฯ 

ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับข้อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น การออกเสียง
ลงคะแนน การนบัคะแนน และการแจ้งผลการนบัคะแนน ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชุมหน้า 22 – 27 
สรุปได้ดงันี ้

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนัน้ต้องผ่านการอนุมตัิจาก 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยสดัสว่นคะแนนเสียงเท่าไร  

(3) ในการขออนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกาเคร่ืองหมายลงคะแนนในบตัรยืนยนั
การลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบัตร และขอให้ผู้ ถือหุ้ นชูมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปบันทึก
คะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักลา่ว ส่วน 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรโดยไม่ต้องชมูือและจะขอให้คืนบตัรยืนยนั
การลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การประชุม ในกรณีมอบฉันทะ หาก 
ผู้ มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ รับมอบฉัน ทะ 
กาเคร่ืองหมายลงคะแนนตามความเห็นท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนและ
ปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง
ลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ 

(4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็น
ด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ
แสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

(5) เน่ืองจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีจ านวนในแต่ละวาระ 
ไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางคนออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพ่ิมเติม  
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะกลับก่อนท่ีการประชุมจะเสร็จสิน้ ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนทัง้หมดกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชมุด้วย 
ส าหรับผลการนับคะแนนจะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิน้การนบัคะแนนในแต่ละวาระ 
อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้  
ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเมื่อ
เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบผลการนบัคะแนน 
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เมื่อท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศ 
ผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

เมื่อวนัองัคารท่ี 21 มีนาคม 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 9 - 20 
โดยบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่าง
ถกูต้อง 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวนัองัคารท่ี 
21 มีนาคม 2560 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 339,966,613 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.2030   
ไมเ่ห็นด้วย 13,417,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.7969   
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,384,447 เสียง  

 
วาระที่ 2   รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2560 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานกิจการประจ าปี 2560 ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ท่ีประชมุทราบ สรุปได้ดงันี ้
ปี 2560 ปัจจัยพืน้ฐานเศรษฐกิจโลกโดยรวมดีขึน้จากพืน้ฐานของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลกัอย่าง

สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญ่ีปุ่ น และจีน ซึง่เป็นผลมาจากนโยบายทางด้านการคลงั การค้าโลกท่ีขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง ตลอดจนสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงท่ีลดลง ส าหรับเศรษฐกิจอาเซียนยังคงเติบโต
ต่อเน่ือง ภาพรวมเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ดีกว่าท่ีคาดการณ์ โดยเฉพาะในไตรมาสสดุท้าย โดยได้รับแรงหนุน
หลกัจากการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทัง้การส่งออกท่ีฟืน้ตวัต่อเน่ือง 
แม้จะมีทิศทางชะลอตวัในช่วงคร่ึงปีแรก 

ในปี 2560 อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยเติบโตเพ่ิมขึน้ตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศท่ีภาพรวมปรับตวัดีขึน้ สว่นการสง่ออกยงัคงเติบโต
จากการขยายตวัอย่างต่อเน่ืองของกลุ่มประเทศอาเซียน ส าหรับด้านการแข่งขนั ผู้ผลิตในภูมิภาคยังขยายก าลงั
การผลิตอย่างตอ่เน่ืองสง่ผลให้เกิดการแข่งขนัด้านราคา ในขณะเดียวกนัยงัมีความผนัผวนอย่างมากในด้านต้นทุน
วตัถุดิบท่ีเพ่ิมขึน้กว่าร้อยละ 20 และต้นทุนพลงังานท่ีเพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 จากปี 2559 ท่ามกลางความท้าทายจาก
ปัจจยัดงักล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารจดัการต้นทนุ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่ายให้คลอ่งตวัและมี
ประสิทธิภาพสงูสดุ สง่ผลให้ในปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการดีขึน้ สรุปได้ดงันี ้
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(1)  รายได้จากการขาย 6,310 ล้านบาท เทียบกบัรายได้จากการขายในปี 2559 จ านวน 5,728 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 

(2) รายได้รวม 6,368 ล้านบาท เทียบกบัรายได้รวมในปี 2559 จ านวน 5,747 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 11 
เน่ืองจากในปี 2560 มีก าไรจากการขายห้องชดุอาคารสินสาธร จ านวน 35 ล้านบาท 

(3) ก าไรก่อนภาษีเงินได้ปี 2560 จ านวน 499 ล้านบาท เทียบกับก าไรส าหรับปี 2559 จ านวน 446 
ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12  

(4) ก าไรส าหรับปี 2560 จ านวน 436 ล้านบาท เทียบกบัก าไรส าหรับปี 2559 จ านวน 417 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 โดยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้ เน่ืองจากมีบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ี
หมดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว 1 บตัร โดยยงัคงเหลือสิทธิฯ BOI อยู่อีก 1 บตัร 

(5) ส่วนของผู้ ถือหุ้น 6,635 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2559 จ านวน 6,450 ล้านบาท 
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 3 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานฯ กรรมการผู้จดัการ ผู้อ านวยการ
สายงานบญัชีและการเงิน และผู้อ านวยการสายงานการตลาด ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) ราคาสินค้าของบริษัทในปี 2560 ยังคงเดิมหรือดีขึน้กว่าเดิม ผู้ผลิตกล่องอ้างว่าราคากระดาษ
เพ่ิมขึน้ 
ตอบ  ราคาสินค้าเฉลี่ยเพ่ิมสงูขึน้ประมาณร้อยละ 10 ในขณะท่ีต้นทนุเศษกระดาษเฉลี่ยเพ่ิมขึน้

ประมาณร้อยละ 20 
(2) บริษัทมีการขายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือกว่าพันล้านบาทต่อปี มีข้อสงสัยว่ามีสาเหตุอะไรท่ี

บริษัทต้องขายสินค้าให้บริษัทในเครือแทนท่ีจะขายสินค้าให้บริษัทภายนอกโดยตรง ซึง่หากขาย
ให้บริษัทในเครือในราคาต ่ากว่าราคาตลาดเพ่ือให้บริษัทในเครือสามารถท าก าไรได้ ก็จะท าให้
รายได้จากการขายของบริษัทต ่ากวา่ความเป็นจริง  
ตอบ  บริษัทมีการขายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 50 ซึง่เป็นการ

ขายในราคาตลาด บางส่วนเป็นการขายกระดาษให้แก่โรงงานบรรจุภัณฑ์ บางส่วนขาย
ให้แก่บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ ากัด (สยามคราฟท์) ซึ่งเป็นผู้ ผลิตกระดาษ
คราฟท์เช่นเดียวกันกับบริษัท แต่เป็นสินค้าต่างประเภทกัน นอกจากนี ้บริษัทเองก็ซือ้
สินค้าบางสว่นจากสยามคราฟท์ในราคาตลาดด้วยเช่นกนั เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบั
ลกูค้าท่ีต้องการสินค้าบางประเภทท่ีบริษัทไมไ่ด้ผลิต 

(3) บริษัทมีการสง่ออกสินค้าด้วยตวัเองหรือไม ่ 
ตอบ  ไมม่ี 

เม่ือไมม่ีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 
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วาระที่ 3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

บริษัทได้จดัท างบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2560 ตัง้แต่หน้า 19 – 78 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้ 

สินทรัพย์รวม 7,527,985,967 บาท 
หนีส้ินรวม 892,947,008 บาท 
รายได้จากการขาย 6,310,057,649 บาท 
ก าไรส าหรับปี 435,723,225 บาท 
ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน  1.22 บาท/หุ้น 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้ จัดการ ผู้ อ านวยการสายงาน
การตลาด และผู้อ านวยการสายงานบญัชีและการเงินได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
สรุปได้ดงันี ้

(1) เปรียบเทียบผลการประกอบการปี 2560 ของบริษัทกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่าการขายของบริษัทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 10 ในขณะท่ีการขายของบริษัท
ดงักล่าวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 37.73 ก าไรของบริษัทเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 10 ของบริษัทดงักล่าว
เพ่ิมขึน้ร้อยละ 33.5 เงินปันผลของบริษัทเพ่ิมขึน้ร้อยละ 5 ของบริษัทดังกล่าวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 
68.96  ทนุจดทะเบียนของบริษัทมากเป็น 10 เท่าของบริษัทดงักลา่วแตม่ียอดขายเพียง 1.47 เท่า
ของบริษัทดงักล่าว และหุ้นของบริษัทดงักล่าวราคา 1 บาท หุ้นของบริษัทราคา 10 บาท ถ้าคณู 
10 กบัเงินปันผลท่ีจ่ายย่ิงแตกต่างกนัมาก หลายปีท่ีผ่านมาเป็นปีทองของอตุสาหกรรมกระดาษ 
ทุกอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกระดาษท าก าไรได้มาก เหตุใดผลการด าเนินงานของบริษัทจึง 
ต ่ากวา่บริษัทดงักลา่ว และขอเสนอให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่รับซือ้หุ้นบริษัทในราคายตุิธรรม   
ตอบ  ทราบว่าบริษัทดังกล่าวมีการลงทุนเคร่ืองจักรเพ่ิมอีก 1 เคร่ือง ท าให้ก าลังการผลิตและ

ยอดขายเพ่ิมขึน้ และเคร่ืองจกัรเก่าได้หักค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว ความสามารถในการท า
ก าไรจึงเพ่ิมขึน้ อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทอยู่ท่ี
ประมาณร้อยละ 62 แต่ของบริษัทดังกล่าวอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 51 นอกจากนีห้าก
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบับริษัทอื่นในภมูิภาคนี ้เช่น ญ่ีปุ่ น พบวา่ผลประกอบการ
ของบริษัทไม่ได้ด้อยกว่าแต่อย่างใด ส่วนเงินปันผลจ่ายถ้าเทียบท่ีราคาพาร์กับท่ีราคา
ตลาดก็จะแตกตา่งกนั   

(2) เคร่ืองจกัรของบริษัทมีการ Upgrade แล้วหรือไม ่
ตอบ บริษัทมีการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร (Upkeep) และปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจกัรให้ดีขึน้ 

 (3) ในปี 2560 ปริมาณการขายของบริษัทเพ่ิมขึน้หรือไม ่ในอตัราเท่าใด บริษัทมีก าลงัการผลิตเท่าใด 
เดินเคร่ืองจกัรเต็มก าลงัการผลิตหรือไม่ มีสินค้าคงคลงัเท่าไร ขอเสนอให้เพ่ิมปริมาณขายซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ในช่วงท่ีราคาดี ส่วนประเด็นการขายสินค้าให้บริษัทในเครือก็มีข้อดีในเร่ืองความ
เสี่ยงต ่าในการเก็บเงินคา่สินค้า 
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ตอบ  ปริมาณการขายในปี 2560 อยู่ท่ีประมาณ 325,000 ตัน เพ่ิมขึน้จากปี 2559 ประมาณ 
2,000 ตนั คิดเป็นร้อยละ 0.6 บริษัทมีก าลงัการผลิตรวม 275,000 ตนัตอ่ปี เดินเคร่ืองจกัร
เตม็ก าลงัการผลิตแล้วทัง้ 2 โรงงาน มีสินค้าคงคลงัประมาณ 20,000 ตนั 

 (4) บริษัทมีรายได้อื่นเพ่ิมขึน้จาก 19.2 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 57.7 ล้านบาท ในปี 2560 เกิดจาก
รายได้จากการขายอาคารชุดใช่หรือไม ่และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึน้จาก 29.1 ล้านบาท ในปี 
2559 เป็น 63.6 ล้านบาท ในปี 2560 เน่ืองจากสิทธิประโยชน์ทาง BOI บางสว่นหมดลงใช่หรือไม ่
(รายงานประจ าปีหน้า 27) 
ตอบ  ใช่ 

(5) การเปิดเผยรายได้ท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุไม่เป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้เปิดเผย
ว่าก าไรสทุธิจากกิจการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนเป็นเท่าใด เหลืออีกเท่าใด หมดสิทธิประโยชน์
เม่ือใด ฝากให้ผู้สอบบญัชีช่วยดดู้วย (รายงานประจ าปีหน้า 75) 
ตอบ  สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากกิจการท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุของบริษัทท่ี

ยังคงเหลืออยู่มี 1 บัตร เร่ิมใช้ตัง้แต่ปี 2557 ปัจจุบันยังเหลืออยู่ประมาณ 550 ล้านบาท
จากจ านวนทัง้หมด 642.6 ล้านบาท  

(6) ค่าใช้จ่ายท่ีถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ เพ่ิมขึน้ประมาณ 15 ล้านบาท จาก 1.6 ล้านบาทในปี 
2559 เป็น 16.9 ล้านบาท เกิดจากรายจ่ายอะไร (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 22 ในรายงาน
ประจ าปีหน้า 73)  
ตอบ   เป็นผลตา่งของคา่เสื่อมราคาทางภาษีกบัคา่เสื่อมราคาทางบญัชีของ Boiler   

(7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของค่าใช้จ่ายทางอ้อมเรียกเก็บ ในปี 2560 เพ่ิมขึน้เท่าตวัจากปี 
2559 เรียกเก็บอย่างไร จะเพ่ิมขึน้ทุกปีหรือไม่ (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 ในรายงาน
ประจ าปีหน้า 71) 
ตอบ  ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเรียกเก็บในแต่ละปีจะแตกต่างกันไป ส าหรับในปี 2560 เป็นค่า

ด าเนินการในการจัดซือ้วัตถุดิบคือเศษกระดาษจากต่างประเทศ เน่ืองจากวัตถุดิบใน
ประเทศขาดแคลน  

(8) ค่าใช้จ่ายส าหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกันในปี 2560 เพ่ิมขึน้ 11 ล้านบาท 
บริษัทเตรียมตวัจะปลดคนงานหรือผู้บริหารในปีนีห้รืออย่างไร (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 21 
ในรายงานประจ าปีหน้า 72)  
ตอบ  ในปี 2560 บริษัทมีโครงการแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน (Mutual 

Separation Plan : MSP) ซึง่มีพนกังานและคณุอ านวย ผลพืช อดีตกรรมการผู้จดัการได้
แสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการ  

(9) กระดาษ Liner ของบริษัทเกรดต ่าสดุราคาเท่าไร 
ตอบ ราคา Liner อยู่ท่ีประมาณกิโลกรัมละ 20-21 บาท 

(10) ในปี 2560 บริษัทผลิตได้ 332,000 ตนั มีรายได้จากการขาย 6,310 ล้านบาท ดงันัน้ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ี
กิโลกรัมละ 19 บาท โรงงานกาญจนบรีุผลิต Medium ทัง้หมดขณะท่ีโรงงานปราจีนบรีุผลิตLiner 
เกือบทัง้หมด แต่ราคาเฉลี่ยอยู่ท่ีกิโลกรัมละ 19 บาท กระดาษ Medium ขายอยู่กิโลกรัมละ 21 
บาท โยกราคาไปไหน และเสนอแนะให้เปิดเผยข้อมูลปริมาณการผลิตแยกเป็น Liner และ 
Medium อย่างละเท่าไร ในรายงานประจ าปีด้วย  
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ตอบ ราคา 19.389 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาเฉลี่ยรวมกัน ส่วนราคา Liner เกรด White Top 
อยู่ท่ีประมาณกิโลกรัมละ 21 บาท ถ้าเป็นราคา Medium จะต ่ากว่านี ้ซึ่งราคาขายของ
บริษัท จะ benchmark กบัราคาตลาดในภมูิภาค และขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนะ 

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ น้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 338,815,028 เสียง คิดเป็นร้อยละ  95.8771   
ไมเ่ห็นด้วย 13,576,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.8419   
งดออกเสียง 992,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.2808  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,384,462 เสียง  

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.75 บาท  

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ  ไป ตามผลก าไร
ของบริษัท ความจ าเป็นท่ีต้องใช้เงินในการลงทนุ และภาระหนีส้ินของบริษัท ซึง่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิ 435.72  ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 21.90 
ล้านบาท รวมทัง้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทในอัตราหุ้ นละ  0.75 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้
ประมาณ 268.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.67 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ หน้า 2 ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 435.72 416.59 426.17 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 358.25  358.25  358.25  
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.75 0.70 0.70 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 268.69 250.78 250.78 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 61.67 60.20 58.85 
6. ทนุส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 21.90 20.90 21.31 
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ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ก าหนด ดงันี ้

(1) หุ้นละ 0.20 บาท เป็นการจ่ายจากก าไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบ
กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจงึไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

(2) หุ้นละ 0.55 บาท เป็นการจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้น
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณูย่ีสิบสว่นแปดสิบ 

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคบับริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ท่ี 12 
กมุภาพนัธ์ 2561 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งผู้ อ านวยการสายงานบัญชีและการเงินได้
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่าก าไรสะสมของบริษัทท่ีเหลืออยู่ไม่มีก าไรส่วนท่ีได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม
การลงทุนแล้ว คงเหลือแต่ส่วนท่ีเป็นก าไรท่ีเสียภาษี ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรท่ีเสียภาษีให้หมดก่อนท่ีจะจ่ายเงินปันผลจากก าไรของกิจการท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุน เพ่ือประโยชน์ด้าน
ภาษีของผู้ ถือหุ้นรายย่อย 

เม่ือไมม่ีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 
2560 จ านวน  21.90 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นใน
อตัราหุ้นละ 0.75 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจดัสรรก าไรประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 338,750,228 เสียง คิดเป็นร้อยละ  95.8588   
ไมเ่ห็นด้วย 1,717,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.4860   
งดออกเสียง 12,916,734 เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.6551  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,384,462 เสียง  

 
วาระที่ 5 พจิารณาลดจ านวนกรรมการ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เน่ืองจากนายอ านวย ผลพืช และนายสิทธิชยั จนัทราวดี ได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 และ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามล าดบั ท าให้จ านวน
กรรมการบริษัทลดลงจาก 7 คน เป็น 5 คน ซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรไม่เสนอบุคคลใดเข้าเป็น
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกทัง้ 2 คน เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าจ านวนกรรมการ 5 คนเป็นจ านวนท่ี
เพียงพอและเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ยงัไม่ขดักบัข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 ท่ีก าหนดให้
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
ลดจ านวนกรรมการลงจากจ านวน 7 คน เป็น 5 คน 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัลดจ านวนกรรมการจากจ านวน 7 คน เหลือ 5 คน โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิลดจ านวนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 339,966,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.2030   
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง 13,417,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.7969  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,384,462 เสียง  
ประธานฯ จงึได้สรุปรายช่ือกรรมการของบริษัทชดุปัจจบุนั จ านวน 5 คน ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. คณุธนวงษ์  อารีรัชชกลุ 
2. คณุด าริ  ตนัชีวะวงศ์  
3. คณุสมชาย  หวงัวฒันาพาณิช 
4. คณุสชุยั  กอประเสริฐศรี  
5. คณุวิชาญ  จิตร์ภกัดี 

 
วาระที่ 6  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
จ านวน 1 ใน 3 โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกบั
สว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากต าแหน่งไปแล้วนัน้ อาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ในการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 1 คน คือ นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้นายสมชาย 
หวงัวฒันาพาณิช เข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากนายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช 
เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการท างานท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้
ตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุลและมีผลการปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจน
เป็นผู้ ท่ีไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามเก่ียวกบัการกระท าความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดย
ทุจริตและการท ารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการบริษัท 

ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏอยู่ในหนงัสือนดัประชมุหน้า 21  
ทัง้นี ้นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช เป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันกบักิจการของบริษัท จ านวน 2 บริษัท คือ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั และ Vina Kraft 
Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัททัง้ 2 บริษัทดงักล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด 
(มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

จากนัน้ประธานท่ีประชมุได้ขอให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึง่เลขานกุารฯ ได้ชีแ้จง
วิธีการเลือกตัง้กรรมการตามท่ีก าหนดโดยข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งปรากฏอยู่ในหนงัสือนัดประชุมหน้า 22 
ดงันี ้ 
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(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึง่ได้คะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบั  
ถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็น
ประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด และไมมี่การเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเติม ประธานฯ 
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช เป็นกรรมการของบริษัทด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 339,966,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.2030   
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง 13,417,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.7969  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,384,462 เสียง  
ประธานท่ีประชุมได้กล่าวสรุปว่า ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช กลบัเข้าเป็น

กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งและได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายสมชาย ที่ได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  
 
วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ า  
ทกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหาร เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 ดงันี ้

(1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2561 ดงันี ้
- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวธัญลกัษณ์  เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นายโชคชยั  งามวฒิุกลุ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9728) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์  ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235) 
ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 4 รายข้างต้นท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้
เป็นผู้ ท่ีไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จะได้รับการเสนอให้เป็น
ส านกังานสอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย  
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(2) อนุมตัิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 735,000 บาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2560 จ านวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit 
services) เท่านัน้ ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) 
เช่นเดียวกบัปี 2560 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งผู้ อ านวยการสายงานบญัชีและการเงินได้ตอบ 
ข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นว่าค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนจ านวน 15,000 บาท เป็นการปรับขึน้ตามอัตราเงินเฟ้อ 
ท่ีประมาณร้อยละ 2 เช่นเดียวกบัปีท่ีผ่านมา  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2561 ดงันี ้

- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวธัญลกัษณ์  เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นายโชคชยั งามวฒิุกลุ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9728) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์  ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235) 
และก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 735,000 บาท (เพ่ิมขึน้จาก

ปี 2560 จ านวน 15,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้
เห็นด้วย 339,966,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.2030   
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง 13,417,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.7969  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,384,462 เสียง  

 
วาระที่ 8   พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิกข้อ 61 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เน่ืองด้วยมีการแก้ไขพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 100 ประกอบกับบริษัทประสงค์จะยกเลิกดวงตราของบริษัท เพ่ือความคล่องตวัในการด าเนินงาน จึงขอ
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิกข้อ 61 โดยประธานฯ ได้
มอบหมายให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุ 

เลขานกุารฯ ชีแ้จงรายละเอียดของการเสนอขอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท สรุปได้ดงันี ้
ข้อเสนอแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 34 เน่ืองด้วยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 

เ ร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ของบริษัท ท าให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงัคบัได้ต่อไป เน่ืองจากขดักบั
กฎหมายดงักลา่ว คณะกรรมการจงึเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย โดย
มีข้อความท่ีเสนอแก้ไขตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 4-5 ดงันี ้ 
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ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า "ประชมุสามญั" 
การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระท าภายในส่ีเดือนภายหลงัการสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกวา่ "ประชมุวิสามญั" 
คณะกรรมการจะเรียกประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร  
ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้ น ท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุม
เองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่
เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวน
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อเสนอแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61  เน่ืองจากพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ไมไ่ด้ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดัต้องจดทะเบียนดวงตราของบริษัทไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และไมไ่ด้บงัคบั
ให้การลงนามผูกพนับริษัทต้องมีดวงตราของบริษัทประทบัควบคูก่นัไปด้วย และบางหน่วยงานราชการจ าเป็นต้องน า
ดวงตราของบริษัทไปประทบัต่อหน้าเจ้าหน้าท่ี ท าให้ไม่สะดวกในการท างาน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ยกเลิก
ดวงตราของบริษัท โดยเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคบัข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61 เพ่ือให้เกิด
ความคลอ่งตวัในการด าเนินงาน โดยมีข้อความท่ีเสนอแก้ไขตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 6  ดงันี ้ 

ข้อ 25 คณะกรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการกิจการทัง้หลายทัง้ปวงของบริษัท และมีอ านาจหน้าท่ี
ด าเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วตัถุประสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท และตามมติของท่ี
ประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ น และมีอ านาจกระท าการใด ๆ ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือท่ี
เก่ียวข้องกบัการดงักล่าวนัน้ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการก็ได้ 
กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกพนับริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือช่ือร่วมกนั และ
คณะกรรมการอาจก าหนดรายช่ือกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 

ข้อ 61 (ยกเลิก)  
หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึง

ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคบับริษัท ข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิกข้อ 61 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ
ข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท ข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิกข้อ 61 ดงันี ้ 

เห็นด้วย 339,966,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.2030   
ไมเ่ห็นด้วย 501,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.1419 
งดออกเสียง 12,916,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ     3.6550  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 353,384,462 เสียง  

 
วาระที่ 9   รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ
อื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 
และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2560 เมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 ได้มีมติรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหารตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2559 ดงันี ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

ต าแหนง่ คา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทนตามผลการด าเนินงาน 
(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 

ประธาน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญัชีใดหากบริษัทมีผลก าไรและมีการ
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับ
ค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานในอัตราร้อยละ 
0.5 ของยอดก าไรสทุธิประจ ารอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 
โดยก าหนดวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 
ทัง้นีค้่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานดังกล่าวให้
คณะกรรมการบริษัทแบง่จ่ายในอตัราเทา่กนั 

กรรมการ 90,000 15,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  

ต าแหน่ง คา่ตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี) เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 
ประธาน 60,000 20,000 
กรรมการ 60,000 15,000 

ทัง้นี ้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนกังานประจ าของเอสซีจี โดยให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

ในปี 2561 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึง่ได้พิจารณาอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่นๆ และผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น 
รวมถงึพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นวา่อตัรา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว  
คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการคงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการบริหารในอตัราเดิม 



 

- 19 - 
 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหาร รวมเป็นเงิน 1,043,446 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้ น 
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 82-83 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีการซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ 
ท่ีประชมุรับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
 
วาระที่ 10  เร่ืองอื่น ๆ   

- ไมม่ ี- 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยกรรมการ
ผู้จดัการได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) เป็นไปได้หรือไม่ท่ีบริษัทจะเปล่ียนนโยบายการขายจากการขายให้แก่บริษัทในเครือท่ีเป็นผู้ผลิต
กระดาษเช่นเดียวกนั เป็นการขายตรงให้แก่ลกูค้า ขอฝากไว้ให้พิจารณา  
ตอบ   บริษัทมีผู้ตรวจสอบบญัชี รวมทัง้กรมสรรพากรก็มีหน้าท่ีตรวจสอบในเร่ือง Transfer Pricing 

(การก าหนดราคาโอน) ซึง่บริษัทก็ด าเนินการอย่างถกูต้องตามกฏและระเบียบท่ีมีอยู่   
(2) ขอยืนยนัสิ่งท่ีเสนอและขอให้บนัทกึในรายงานการประชุมด้วยวา่ขอทราบก าลงัการผลิตว่าบริษัท

ผลิต Liner เท่าไร ผลิต Medium เท่าไร เพ่ือจะได้ตรวจสอบราคาขายได้ ถ้าบริษัทก้าวหน้าก็
ภูมิใจ แต่ไม่ยอมขายหุ้นตัง้แต่ท่ีราคาหุ้ นละ 21 บาท เพราะมูลค่าท่ีแท้จริง ณ เวลานี ้ถ้าใน
ประเทศท่ีโปร่งใสจริงๆ ราคาน่าจะสงูถงึหุ้นละ 70-80 บาท 
ตอบ ขอบคณุส าหรับค าแนะน า และขอเรียนท่านผู้ ถือหุ้นวา่บริษัทมีผู้ตรวจสอบ มีมาตรฐาน ใน

การด าเนินการและมีเจ้าหน้าท่ีภาครัฐตรวจสอบตามปกติ   

ก่อนปิดการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นส่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหรือ
หย่อนลงในกลอ่งเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพ่ือให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วม
ประชมุและให้ข้อเสนอแนะตา่ง ๆ และกลา่วปิดประชมุ 

 
 ปิดประชมุเวลา 17:00 น. 

   
  
          นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 
 ประธานท่ีประชมุ  
ลงช่ือ 

 
(นางพรเพ็ญ นามวงษ์) 

เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
ผู้จดัท ารายงาน 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง 
 ตามวาระ 
 

ช่ือ   นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 

อายุ 56 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศึกษา • 2529 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
• 2551 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, USA 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท • ประธานกรรมการ 

วันที่ ได้ รับการแต่งตั ้งเป็น
กรรมการบริษัท 

• 4 พฤษภาคม 2558 (3 ปี 9 เดือน) 

ต าแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร) 

• บริษัทจดทะเบียน 
- ไมมี่ 

 

• กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 
- ตัง้แต ่2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
- ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ 

ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

• การด ารงต าแหนง่ในกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 
 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 
 - ตัง้แต ่2558 รองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประสบการณ์  • 2550 – 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากดั 
 2551 – 2555 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited 

2555 – 2558 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซจีี 
2556 – 2561 กรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
2558 – 2560  กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง 
 ตามวาระ 
 

ชื่อ   นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 

อายุ 56 ปี  

สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศึกษา • 2529 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
• 2551 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, USA 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท • ประธานกรรมการ 

วันที่ ได้ รับการแต่งตั ้งเป็น
กรรมการบริษัท 

• 4 พฤษภาคม 2558 (3 ปี 9 เดือน) 

ต าแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร) 

• บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 

 

• กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 
- ตัง้แต ่2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
- ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ 

ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

• การด ารงต าแหนง่ในกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 
 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 
 - ตัง้แต ่2558 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 
 - ตัง้แต ่2558 รองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประสบการณ์  • 2550 – 2553 กรรมการผู้จดัการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จ ากดั 
 2551 – 2555 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited 

2555 – 2558 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซจีี 
2556 – 2561 กรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
2558 – 2560  กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 

  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีที่ผา่นมา 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ชื่อ   นายแสงชัย วิริยะอ าไพวงศ์ 
อายุ 57 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศึกษา • 2530 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
• 2558 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A. 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท • กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

วันที่ ได้ รับการแต่งตั ้งเป็น
กรรมการบริษัท 

• 1 กนัยายน 2561 (5 เดือน) 

 

ต าแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร) 

• บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 

 

• กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 - ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ Paperlink Inter-Trade Corporation ประเทศฟิลปิปินส์ 
 - ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 - ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
 - ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
 - ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่

 ได้รับมอบหมาย 

 

• การด ารงต าแหนง่ในกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 
 - ตัง้แต ่2557   กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 
 - ตัง้แต ่2561 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประสบการณ์  • 2556 - 2557 ผู้จดัการโรงงาน - Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 
 2555 - 2561 General Director - Vina Kraft Paper Company Limited  

 ประเทศเวียดนาม 

  

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

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

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

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้คะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

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

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

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

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

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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ช่ือ   นายแสงชัย วิริยะอ าไพวงศ์ 
อายุ 57 ปี  
สัญชาต ิ ไทย 

วุฒกิารศึกษา • 2530 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
• 2558 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A. 

ต าแหน่งปัจจุบันในบริษัท • กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 

วันที่ ได้ รับการแต่งตั ้งเป็น
กรรมการบริษัท 

• 1 กนัยายน 2561 (5 เดือน) 

 

ต าแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร) 

• บริษัทจดทะเบียน 
- ไมม่ี 

 

• กิจการอื่น (ที่ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบยีนและไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนัและ
เป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท) 

 - ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ Paperlink Inter-Trade Corporation ประเทศฟิลปิปินส์ 
 - ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จ ากดั 
 - ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ ากดั 
 - ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จ ากดั 
 - ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่

 ได้รับมอบหมาย 

 

• การด ารงต าแหนง่ในกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 
 - ตัง้แต ่2557   กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 
 - ตัง้แต ่2561 กรรมการและกรรมการผู้จดัการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จ ากดั 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลปิปินส์ 

ประสบการณ์  • 2556 - 2557 ผู้จดัการโรงงาน - Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 
 2555 - 2561 General Director - Vina Kraft Paper Company Limited  

 ประเทศเวียดนาม 

  

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

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

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

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้คะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

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

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

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

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

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

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

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

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

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

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

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

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

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

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

เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์แห่งท้องที่
ฉบบัหนึง่ 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะ
กระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นส าหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

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

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

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

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

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

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

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

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

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

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

เงนิปันผล และเงนิส ารอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาค าบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์แห่งท้องที่
ฉบบัหนึง่ 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะ
กระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่นส าหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

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

การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
 

  

 
  ใบลงทะเบยีน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (ส ำหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชมุแทน) ซึง่ม ีBarcode ติดอยู ่
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

1.1 บุคคลธรรมดา 
(1) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ใบขับขี่ หรือหนังสือ 

เดินทำง และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 
1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  

(1) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอำยุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ที่มำด้วยตนเอง และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) 
ที่มำประชมุมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(2) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ)   
 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและ   
ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (1) ของผู้มอบฉนัทะซึ่งผู้มอบฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง  

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

(1) หนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนงัสือนดัประชุมซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและ      
ลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 

(2) ส ำเนำหนงัสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอำยไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำ
กำรแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ทัง้นีเ้อกสำรตำมข้อนี ้ต้องมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ
บคุคลที่ลงลำยมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้
ถือหุ้น  

(3) ส ำเนำเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (1) ของผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ที่บุคคล
ดงักลำ่วได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(4) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
 
 
 
 

 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 
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บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด และเพื่อควำมสะดวกใน
กำรลงทะเบียนโปรดน ำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรำกฏอยูม่ำในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำรดงันี  ้
1. ใช้หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่มำให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตำมแบบที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง

พำณิชย์ก ำหนด 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้น

ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุมดงักล่ำว และกรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะให้
ครบถ้วน 

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

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนไปยงัส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท โดยติดต่อนำงสำววรำรี โต๊ะเงิน หรือ นำงสำวทนทัรยำ พลกุลกรณ์
โทรศพัท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3013 ตำมล ำดบั โทรสำร 0 2586 3007 ภำยในวนัศกุร์ที่ 22 มีนำคม 2562 หรือ
ก่อนเวลำเร่ิมกำรประชุมอย่ำงน้อยคร่ึงชั่วโมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้มีเวลำตรวจสอบเอกสำรและให้ทันเวลำเร่ิม
ประชมุ 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพ่ือแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉนัทะเพียงบำงสว่นน้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและ
ดแูลหุ้นตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
 

บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ก่อนเร่ิมกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลำ 12:30 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร แผนที่ตัง้สถำนท่ีประชมุตำมสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 7 
 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  กำรออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวำระ ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนน

เพียงอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ คือเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ำมำรถแบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น 
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนน
เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หำกผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงคะแนน
แทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
 

  

 
  ใบลงทะเบยีน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (ส ำหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้ำประชมุแทน) ซึง่ม ีBarcode ติดอยู ่
1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  

1.1 บุคคลธรรมดา 
(1) เอกสำรท่ีส่วนรำชกำรออกให้ เช่น บัตรประจ ำตัวประชำชน บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร ใบขับขี่ หรือหนังสือ 

เดินทำง และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 
1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  

(1) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอำยุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ที่มำด้วยตนเอง และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) 
ที่มำประชมุมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(2) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ)   
 

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและ   
ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (1) ของผู้มอบฉนัทะซึ่งผู้มอบฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง  

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

(1) หนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนงัสือนดัประชุมซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วนและ      
ลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้ รับมอบฉันทะ 

(2) ส ำเนำหนงัสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอำยไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำ
กำรแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ทัง้นีเ้อกสำรตำมข้อนี ้ต้องมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำ
บคุคลที่ลงลำยมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้
ถือหุ้น  

(3) ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (1) ของผู้ มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ที่บุคคล
ดงักลำ่วได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(4) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (1) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
 
 
 
 

 

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  5 
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บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ตำมที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด และเพื่อควำมสะดวกใน
กำรลงทะเบียนโปรดน ำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรำกฏอยูม่ำในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉนัทะได้โดยด ำเนินกำรดงันี  ้
1. ใช้หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่มำให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตำมแบบที่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง

พำณิชย์ก ำหนด 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบุช่ือพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้น

ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุมดงักล่ำว และกรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะให้
ครบถ้วน 

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

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนไปยงัส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท โดยติดต่อนำงสำววรำรี โต๊ะเงิน หรือ นำงสำวทนทัรยำ พลกุลกรณ์
โทรศพัท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3013 ตำมล ำดบั โทรสำร 0 2586 3007 ภำยในวนัศกุร์ที่ 22 มีนำคม 2562 หรือ
ก่อนเวลำเร่ิมกำรประชุมอย่ำงน้อยคร่ึงชั่วโมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทได้มีเวลำตรวจสอบเอกสำรและให้ทันเวลำเร่ิม
ประชมุ 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉนัทะเพียงบำงสว่นน้อยกว่ำจ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีปรำกฏช่ือตำมสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและ
ดแูลหุ้นตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
 

บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ก่อนเร่ิมกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลำ 12:30 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร แผนที่ตัง้สถำนท่ีประชมุตำมสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 7 
 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  กำรออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวำระ ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนน

เพียงอยำ่งใดอยำ่งหนึง่ คือเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ำมำรถแบง่กำรออกเสยีงลงคะแนนเป็นบำงสว่น 
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนน
เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็นไปตำมที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นกำรลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หำกผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวำมประสงค์ในกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีกำรเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจำรณำและลงคะแนน
แทนได้ตำมที่เห็นสมควร 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก ำหนดให้ 
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงเท่ำที่มีอยูท่ัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ 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 รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตำม
ควำมเห็นเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง (เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉนัทะก ำหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสยีงได้) 

 
มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 
• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้ำงมำกเป็นมติของที่ประชมุ 
• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

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

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่ครำวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมกำร 
3. กำรลงคะแนนลบัอำจกระท ำได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุอยำ่งน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 

โดยประธำนท่ีประชมุจะเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชมุทรำบก่อนกำรออกเสยีงลงคะแนน
ในวำระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชุมว่ำบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วำระจำกกำรลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมำประชุมและมีสทิธิออกเสียง และจะแจ้งผลกำรนบัคะแนนให้ที่ประชุม
ทรำบทกุวำระหลงัจำกผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวำระ 



 

 - 27 - 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ก ำหนดให้ 
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงเท่ำที่มีอยูท่ัง้หมดตำม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกินจ ำนวน
กรรมกำรท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธำนเป็นผู้ออกเสยีงชีข้ำด 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
(1) ประธำนท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระจำก

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

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

 
มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 
• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้ำงมำกเป็นมติของที่ประชมุ 
• กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย

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

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่ครำวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นกำรออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมกำร 
3. กำรลงคะแนนลบัอำจกระท ำได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุอยำ่งน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 

โดยประธำนท่ีประชมุจะเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชมุทรำบก่อนกำรออกเสยีงลงคะแนน
ในวำระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 
ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชุมว่ำบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วำระจำกกำรลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมำประชุมและมีสทิธิออกเสียง และจะแจ้งผลกำรนบัคะแนนให้ท่ีประชุม
ทรำบทกุวำระหลงัจำกผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวำระ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
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ตกึ
ทปิ

โก้

สี่แยกประดิพัทธ์ถ.พระรามหก

ลงทางด่วนพระรามหก

สะพานควาย

มาจากสวนจิตรลดาฯ สี่แยก

สถานีรถไฟ สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้)

ทางเข้า-ออก
ประตู 2

ทางเข้า-ออก
ประตู 1

ทางเข้า
ประตู 3

สะพานบางซื่อ

สะพานแดง

มาจากสวนจิตรลดาฯ

เทสโก้ โลตสั   

ร.ร.ผะดุงศิษย์พทิยา

ป้ัมบางจาก

ป้ัม ปตท. ธ.กสิกรไทย

บางโพ
รพ.บางโพ

ประชาชื่น

เตาปูน

ทางเข้า-ออก

ทางเข้า-ออก

เทอดด าริ

แผนที่

รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีบางซื่อ

(ทางออกหมายเลข 1)

บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

สามเสน

ธ.กรุงเทพ 
สาขาบางซื่อ

โรง
อาหาร

อา
คา

รจอ
ดร

ถ

การเดนิทาง :   1. รถประจ าทางท่ีผ่าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศท่ีผ่าน : 50, 67, 70, 97
2. เดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้ส ารองที่จอดรถไว้ที่

อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ P1
3. เดนิทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดนิ ให้ขึน้ท่ีสถานีบางซ่ือ (ทางออกหมายเลข 1) ทัง้นี ้บริษัทมี
บริการรถรับส่งบริเวณประตู 4/1

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ

หมายเหตุ : - สถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัท
ไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 

ถน
นป

ูนซ
ิเม
นต์

ไท
ย 
  

อาคาร
สนญ. 1

อาคาร
4 อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
สนญ. 2

อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

ทางเข้า
ประตู 4/1

รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีบางซื่อ

จุดจอดรถรับส่ง

(ทางออกหมายเลข 2)





บริษัทไทยเคนเปเปอร จำกัด (มหาชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานกรุงเทพฯ
1 ถนนปูนซิเมนต�ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท� : 0 2586 4500 โทรสาร : 0 2586 6600

โรงงานกาญจนบุร� (สำนักงานใหญ�)
222 หมู� 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท�าม�วง 
จังหวัดกาญจนบุร� 71110 
โทรศัพท� : 0 3461 5800 โทรสาร : 0 3461 5899

โรงงานปราจ�นบุร�
70 หมู� 4 ถนนหนองสังข�-วังตะเคียน ตำบลบ�อทอง 
อำเภอกบินทร�บุร� จังหวัดปราจ�นบุร� 25110 
โทรศัพท� : 0 3728 4800 โทรสาร : 0 3728 4899

http://www.thaicane.com
Email: infotcp@thaicane.com      

ทะเบียนเลขท่ี  0107536000242




