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หนังสือนัดประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เร่ือง ขอเชญิประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2562 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 
 2. ข้อบงัคบัของบริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 3. หลกัฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ กำรลงทะเบียน และกำรออกเสียง

ลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 4 แบบกำรลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ตำมท่ีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง

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

 
เมื่อวันจันทร์ท่ี 4 พฤศจิกำยน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ำกัด (มหำชน)

(บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 ธันวำคม 2562 เวลำ 09:30 น. 
ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 

ความเป็นมา บริษัทได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 จดัขึน้เมื่อวนัจนัทร์ท่ี 
25 มีนำคม 2562 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดโดยมี
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 พิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ท่ี  25 มีนำคม 2562 ซึ่ง
คณะกรรมกำรเห็นวำ่ได้มีกำรบนัทกึรำยงำนไว้อย่ำงถกูต้อง 

 
วาระที่ 2: พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 9 ข้อ 61 - 65 

ความเป็นมา ตำมท่ี บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ("เอสซีจีพี") ซึง่เป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท 
ก ำลงัอยู่ในระหว่ำงเตรียมกำรเพ่ือออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนต่อประชำชนเป็นครัง้แรก ("IPO") 
และน ำหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้ำจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ในรูปแบบบริษัทท่ีประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งวตัถุประสงค์หลกั
ของเอสซีจีพีในกำรเข้ำท ำ IPO ได้แก่ กำรขยำยธุรกิจของเอสซีจีพีทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ 
ในกำรเข้ำท ำ IPO ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ("ส ำนกังำน ก.ล.ต.") 
ได้ก ำหนดให้เอสซีจีพีมีมำตรกำรก ำกบัดแูลกำรบริหำรจดักำรบริษัทย่อยให้สอดคล้องกบันโยบำยของ
เอสซีจีพี โดยขอให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทย่อย เพ่ือให้บริษัทย่อยสำมำรถปฏิบตัิตำมนโยบำย
กำรควบคมุกำรบริหำรจดักำรของเอสซีจีพีได้ 

- ร่าง - 
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ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมวิสำมัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562  พิจำรณำ
แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบับริษัท โดยเพ่ิมหมวดท่ี 9 ข้อ 61 - 65 เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรก ำกบั
ดแูลกำรบริหำรจดักำรบริษัทย่อยให้สอดคล้องกบันโยบำยของเอสซีจีพี ดงันี ้
 

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

หมวด 9 

การบริหารจัดการเพื่อปฏิบตัติามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่ 

ข้อ 61 ข้อบงัคบัในหมวดนีม้ีวตัถุประสงค์ที่จะก ำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้กำร
บริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัทเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชน
จ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 เพื่อประโยชน์ในกำรตีควำมภำยใต้หมวดนี ้"บริษัทใหญ่" หมำยถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด 
(มหำชน) 

 ในกรณีที่ข้อบังคับตำมควำมในหมวดนีไ้ด้ก ำหนดให้กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งมี
นยัส ำคญัหรือมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ เป็นเร่ืองที่
จะต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทใหญ่หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแตก่รณี)  
ให้กรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีในกำรจดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทและ/หรือกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติและ/หรือเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวนัน้ภำยหลงัจำกที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในกำรนี ้
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีกำรที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะขอ
อนุมตัินัน้ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วยโดยอนโุลมด้วย (เทำ่ที่ไมข่ดัหรือแย้ง) อยำ่งครบถ้วนและถกูต้อง 

 อนึ่ง ข้อบงัคบัทกุข้อในหมวดนี ้จะมีผลใช้บงัคบัตรำบเท่ำที่บริษัท ยงัคงควำมเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลกัของบริษัทใหญ่ ทัง้นี ้ค ำนิยำมของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลกั เป็นไปตำมตำมค ำนิยำมที่
ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 62 กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของบริษัทในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร
ของบริษัทใหญ่หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแตก่รณี) 
(1) เร่ืองที่จะต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทใหญ่ 

(ก) กำรแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบคุคลเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทอย่ำงน้อยตำมสดัสว่น
กำรถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท  
เว้นแต่ข้อบงัคบัฉบบันีจ้ะก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่น ให้กรรมกำรและผู้บริหำรที่บริษัทใหญ่แตง่ตัง้
หรือเสนอช่ือมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทใน
เร่ืองที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปและกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทได้ตำมแต่ที่
กรรมกำรและผู้บริหำรรำยดงักลำ่วจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทใหญ่ และบริษัท 
(แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เร่ืองที่กรรมกำรและผู้ บริหำรรำยนัน้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ดงักลำ่ว 
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ข้อ 61 ข้อบงัคบัในหมวดนีม้ีวตัถุประสงค์ที่จะก ำหนดมำตรกำรและกลไกทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมเพื่อให้กำร
บริหำรจดักำรกิจกำรของบริษัทเป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมำยวำ่ด้วยบริษัทมหำชน
จ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 เพื่อประโยชน์ในกำรตีควำมภำยใต้หมวดนี ้"บริษัทใหญ่" หมำยถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด 
(มหำชน) 

 ในกรณีท่ีข้อบังคับตำมควำมในหมวดนีไ้ด้ก ำหนดให้กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งมี
นยัส ำคญัหรือมีผลต่อฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ เป็นเร่ืองที่
จะต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทใหญ่หรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแตก่รณี)  
ให้กรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ในกำรจดัให้มีกำรประชมุคณะกรรมกำรของบริษัทและ/หรือกำรประชมุผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติและ/หรือเข้ำท ำรำยกำรดังกล่ำวนัน้ภำยหลงัจำกที่ได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยในกำรนี ้
ให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูและปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข ขัน้ตอนและวิธีกำรที่เก่ียวข้องกบัเร่ืองที่จะขอ
อนุมตัินัน้ตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกดั และกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับ
ตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยด้วยโดยอนโุลมด้วย (เทำ่ที่ไมข่ดัหรือแย้ง) อยำ่งครบถ้วนและถกูต้อง 

 อนึ่ง ข้อบงัคบัทกุข้อในหมวดนี ้จะมีผลใช้บงัคบัตรำบเท่ำที่บริษัท ยงัคงควำมเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลกัของบริษัทใหญ่ ทัง้นี ้ค ำนิยำมของบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจหลกั เป็นไปตำมตำมค ำนิยำมที่
ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุ ประกอบกบัประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

ข้อ 62 กำรท ำรำยกำรหรือกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของบริษัทในกรณีดงัตอ่ไปนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิจำกคณะกรรมกำร
ของบริษัทใหญ่หรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแตก่รณี) 
(1) เร่ืองที่จะต้องได้รับกำรอนมุตัิจำกคณะกรรมกำรของบริษัทใหญ่ 

(ก) กำรแต่งตัง้หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำรและผู้บริหำรในบริษัทอยำ่งน้อยตำมสดัสว่น
กำรถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท  
เว้นแต่ข้อบงัคบัฉบบันีจ้ะก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่น ให้กรรมกำรและผู้บริหำรท่ีบริษัทใหญ่แตง่ตัง้
หรือเสนอช่ือมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทใน
เร่ืองที่เก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรทั่วไปและกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษัทได้ตำมแต่ที่
กรรมกำรและผู้บริหำรรำยดงักลำ่วจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทใหญ่ และบริษัท 
(แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เร่ืองที่กรรมกำรและผู้ บริหำรรำยนัน้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ือง
ดงักลำ่ว 
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ทัง้นี ้กรรมการตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตัง้ต้องเป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในระบบข้อมลู
รายช่ือกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ (Whitelist) และมีคุณสมบตัิ บทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตลอดจนไม่มีลกัษณะขาด
ความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยการ
ก าหนดลกัษณะขาดความนา่ไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 

(ข) การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจดัสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วน
การถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นรวมทัง้การลดทนุจดทะเบียนและ/หรือทนุช าระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่
เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้สัดสว่น
การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงทัง้หมดของบริษัทหรือ
ของทุนช าระแล้วของบริษัท (แล้วแต่กรณี) นัน้ เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรือ
งบประมาณประจ าปีของบริษัทซึง่ได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่แล้ว 

(ค) การพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี และเงินปันผลระหวา่งกาล (หากมี) ของบริษัท 
(ง) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท (เว้นแต่การแก้ไขข้อบงัคบัในเร่ืองที่มีนยัส าคญัตาม 62 (2) (ก) 

ซึ่งต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท) 
(จ) การพิจารณาอนมุตัิงบประมาณประจ าปีของบริษัท 
(ฉ) การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่ได้อยู่ ในสงักดั

ส านกังานสอบบญัชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกนักบั
ผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ที่
ผู้สอบบญัชีของบริษัทจะต้องสงักัดส านกังานสอบบญัชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้ สอบบัญชี
ของบริษัทใหญ่  

รายการตัง้แต่ข้อ (ช) ถึงข้อ (ญ) นีเ้ป็นรายการที่ถือวา่มีสาระส าคญั และหากเข้าท ารายการดงักลา่ว
จะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัตอ่ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท ดงันัน้ บริษัท
จะต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อน ทัง้นี ้ต้องเป็นกรณีท่ีเมื่อค านวณขนาด
รายการท่ีบริษัทจะเข้าท ารายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยน าหลกัเกณฑ์การ
ค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เร่ืองการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนั (แล้วแตก่รณี) มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยูใ่นเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึง่รายการดงัตอ่ไปนีค้ือ 
(ช) บริษัทตกลงเข้าท ารายการกบับุคคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทใหญ่ หรือรายการที่เก่ียวกับการ

ได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท ซึง่รวมถงึแตไ่มจ่ ากดัเพียงกรณีดงัตอ่ไปนี ้
๑) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความ

เสยีหายแก่บริษัท  
๒) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่

บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ 
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๓) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่มาเป็นของ

บริษัท 
๔) การเข้าท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่

มีนัยส าคัญ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการของบริษัทกบับคุคลอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ 

(ซ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษัทให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่
บคุคลอื่นในจ านวนที่มีนยัส าคญัและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแตเ่ป็นการกู้ยืมเงินระหว่าง
บริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหวา่งบริษัทภายในกลุม่ของบริษัทใหญ่ 

(ฌ) การเลกิกิจการของบริษัท 
(ญ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทใหญ่

อยา่งมีนยัส าคญั 
(2) ก่อนที่บริษัทจะเข้าท ารายการดงัต่อไปนี ้บริษัทดงักลา่วต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 
(ก) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในเร่ืองที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและ

ผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทที่
สง่ผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอช่ือหรือแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารในบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้ นของบริษัทใหญ่ในบริษัท ออกเสียงลงคะแนน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท 

ส าหรับรายการตัง้แต่ข้อ (ข) ถึงข้อ (จ) เฉพาะกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทจะเข้าท า
รายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศท่ีเก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลที่เก่ียวโยงกนัของบริษัทใหญ่ หรือรายการที่เก่ียวกบั

การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท  
(ค) การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทและการจดัสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วน

การถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียนและ/หรือทุนช าระแล้วของบริษัท 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้
สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และ/หรือสดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัทใหญ่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง
เหลือน้อยกว่าสดัสว่นที่ก าหนดในกฎหมายที่ใช้บงัคบักบับริษัทอนัมีผลให้บริษัทใหญ่ไมม่ี
อ านาจควบคมุบริษัท  

(ง) การเลกิกิจการของบริษัท  
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทซึง่เป็นรายการที่มีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างมี

นยัส าคญั 
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๓) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นท่ีไมใ่ช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่มาเป็นของ

บริษัท 
๔) การเข้าท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นที่

มีนัยส าคัญ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวม
กิจการของบริษัทกบับคุคลอื่นที่ไมใ่ช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ 

(ซ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเช่ือ การค า้ประกนั การท านิติกรรมผกูพนับริษัทให้ต้อง
รับภาระทางการเงินเพ่ิมขึน้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลกัษณะอ่ืนใดแก่
บคุคลอื่นในจ านวนที่มีนยัส าคญัและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแตเ่ป็นการกู้ยืมเงินระหว่าง
บริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหวา่งบริษัทภายในกลุม่ของบริษัทใหญ่ 

(ฌ) การเลกิกิจการของบริษัท 
(ญ) รายการอ่ืนใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบตอ่บริษัทใหญ่

อยา่งมีนยัส าคญั 
(2) ก่อนที่บริษัทจะเข้าท ารายการดงัต่อไปนี ้บริษัทดงักลา่วต้องได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีง 
(ก) การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทในเร่ืองที่อาจสง่ผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและ

ผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไมจ่ ากดัเพียงการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทที่
สง่ผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอช่ือหรือแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารในบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้ นของบริษัทใหญ่ในบริษัท ออกเสียงลงคะแนน
ในท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท 

ส าหรับรายการตัง้แต่ข้อ (ข) ถึงข้อ (จ) เฉพาะกรณีที่เมื่อค านวณขนาดของรายการที่บริษัทจะเข้าท า
รายการเปรียบเทียบกบัขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยน าหลกัเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนด
ไว้ในประกาศที่เก่ียวข้องของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุและคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมาบงัคบัใช้โดยอนโุลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 
(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าท ารายการกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทใหญ่ หรือรายการที่เก่ียวกบั

การได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิของบริษัท  
(ค) การเพิ่มทนุโดยการออกหุ้นเพิ่มทนุของบริษัทและการจดัสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัส่วน

การถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น รวมทัง้การลดทนุจดทะเบียนและ/หรือทุนช าระแล้วของบริษัท 
ซึ่งไม่เป็นไปตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้น หรือการด าเนินการอื่นใดอนัจะเป็นผลให้
สดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และ/หรือสดัส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ
บริษัทใหญ่ทัง้ทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลง
เหลือน้อยกว่าสดัสว่นที่ก าหนดในกฎหมายที่ใช้บงัคบักบับริษัทอนัมีผลให้บริษัทใหญ่ไมม่ี
อ านาจควบคมุบริษัท  

(ง) การเลกิกิจการของบริษัท  
(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทซึง่เป็นรายการท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทอย่างมี

นยัส าคญั 
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ข้อ 63 กรรมการมีหน้าที่ดงัตอ่ไปนี ้
(1) เปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน การท ารายการที่เก่ียวโยงกนัของบริษัท 

ตลอดจนการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สนิและ/หรือรายการท่ีมีนยัส าคญัให้แก่บริษัทใหญ่ทราบ
โดยครบถ้วน ถกูต้อง และภายในก าหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่ก าหนด 

(2) หลีกเลี่ยงการท ารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั 
ในกรณีที่มีการท ารายการที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 
ต้องแจ้งข้อมูลดงักล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบ และคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่
แจ้งเร่ืองดงักลา่วให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในก าหนดเวลาที่บริษัทใหญ่ก าหนดเพื่อ
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานัน้จะค านึงถึงประโยชน์
โดยรวมของบริษัทและบริษัทใหญ่เป็นส าคญั 

ทัง้นี ้กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมตัิในเร่ืองที่ตนเองมีสว่นได้เสียหรือความขดัแย้ง  
ทางผลประโยชน์ทัง้ทางตรงและ/หรือทางอ้อมนัน้ด้วย 

อนึ่ง การกระท าดงัตอ่ไปนีซ้ึ่งเป็นผลให้กรรมการ หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัทได้รับประโยชน์
ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พงึได้ตามปกติ หรือเป็นเหตใุห้บริษัท หรือบริษัทใหญ่ ได้รับความเสียหาย
ให้สนันิษฐานวา่เป็นการกระท าที่ขดัแย้งกบัผลประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

(ก) การท าธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ หรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องโดยมิได้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของการท ารายการที่เก่ียวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บงัคบัอยู่ใน
ขณะนัน้ 

(ข) การใช้ข้อมลูของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทที่ลว่งรู้มา เว้นแตเ่ป็นข้อมลูที่เปิดเผยตอ่สาธารณชนแล้ว 
(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทในลกัษณะเดียวกันกับที่

บริษัทใหญ่กระท าและเป็นการฝ่าฝืนหลกัเกณฑ์หรือหลกัปฏิบตัิทัว่ไปตามท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 

(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมตัิจาก
บริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทนุกบัผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงาน
ผลการด าเนินงานประจ าเดือน และเข้าชีแ้จงและ/หรือน าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณี
ดงักลา่วในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทด าเนินการตามอ านาจด าเนนิการ
ของบริษัทโดยไมม่ีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ต้องได้รับอนมุตัิจากบริษัทใหญ่ 

(4) เข้าชีแ้จงและ/หรือน าสง่ข้อมูลหรือเอกสารท่ีเก่ียวด้วยการด าเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับ
การร้องขอตามความเหมาะสม 

(5) เข้าชีแ้จงและ/หรือน าสง่ข้อมลูหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่
ตรวจพบประเด็นที่มีนยัส าคญัใดๆ 

(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการ
ทจุริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ท าให้มัน่ใจได้วา่การด าเนินการต่าง ๆ ของ
บริษัทจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ ข้อบงัคบัในหมวดนี ้กฎหมายและประกาศเร่ืองการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบัและหลกัเกณฑ์ตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้องของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
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ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อยา่งแท้จริงและต่อเนื่อง รวมทัง้การจดัให้มีระบบงานที่ชดัเจน 
เพื่อแสดงได้วา่บริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู และมีช่องทางให้กรรมการของบริษัท
ใหญ่สามารถติดตามให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินการ การท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และ/หรือ รายการที่มีนยัส าคญัอื่นใดต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีต้้องจดัให้มี
กลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักลา่วในบริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการ
ของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงาน
ดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตาม
ระบบงานท่ีจดัท าไว้อยา่งสม ่าเสมอ 

ข้อ 64 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคูส่มรสและบตุร
ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใช้ข้อมลูภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัท ทัง้ที่ได้มาจาก
การกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบริษัทใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

ข้อ 65 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัท จะกระท าธุรกรรมกบับริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาด
รายการท่ีค านวณได้ (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเก่ียวกบัเร่ือง
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) 
ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากับ
คู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่
อนมุตัิไว้แล้ว 

นอกจากนีเ้พ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและ
คล่องตวั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท รวมทัง้บคุคลอื่นใดผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทดงักลา่ว มีอ านาจ
ลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท และ
การย่ืนขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดงักล่าวท่ีเก่ียวข้องกบั
การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทท่ีต้องย่ืนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด  ๆตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร 
และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ี 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ    ไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อยา่งแท้จริงและต่อเนื่อง รวมทัง้การจดัให้มีระบบงานที่ชดัเจน 
เพื่อแสดงได้วา่บริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมลู และมีช่องทางให้กรรมการของบริษัท
ใหญ่สามารถติดตามให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินการ การท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกนั รายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
และ/หรือ รายการที่มีนยัส าคญัอื่นใดต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนีต้้องจดัให้มี
กลไกในการตรวจสอบระบบงานดงักลา่วในบริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการ
ของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมลูได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงาน
ดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตาม
ระบบงานท่ีจดัท าไว้อยา่งสม ่าเสมอ 

ข้อ 64 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน ลกูจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคูส่มรสและบตุร
ที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะของบุคคลดงักล่าวใช้ข้อมลูภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัท ทัง้ท่ีได้มาจาก
การกระท าตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อราคาหลกัทรัพย์
ของบริษัทใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้ อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 

ข้อ 65 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้องของบริษัท จะกระท าธุรกรรมกบับริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรม
ดงักลา่วได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาด
รายการที่ค านวณได้ (โดยน าหลักเกณฑ์การค านวณรายการตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเก่ียวกบัเร่ือง
รายการที่เก่ียวโยงกนั และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บงัคบัอยูใ่นขณะนัน้ มาบงัคบัใช้โดยอนุโลม) 
ทัง้นี ้เว้นแต่เป็นการท าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลกัษณะเดียวกบัที่วิญญชูนจะพึงกระท ากับ
คู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลที่มีความเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่
ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลกัการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่
อนมุตัิไว้แล้ว 

นอกจากนีเ้พ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและ
คล่องตวั จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัมอบหมายให้กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพัน
บริษัท รวมทัง้บคุคลอื่นใดผู้ รับมอบอ านาจจากกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัทดงักลา่ว มีอ านาจ
ลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท และ
การย่ืนขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทกบักรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
การด าเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงค าขอหรือข้อความในเอกสารดงักล่าวท่ีเก่ียวข้องกบั
การจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทท่ีต้องย่ืนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด  ๆตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกับการด าเนินการดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร 
และเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคบั และการตีความของหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 
รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสัง่ของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าท่ี 
คะแนนเสียงส ำหรับกำรอนุมัติ    ไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัพฤหสับดีท่ี 12 
ธนัวาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 5) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 08:30 น. 
ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัของว่างและเคร่ืองด่ืมไว้รับรองท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม โดยไม่ได้มีการ
แจกของช าร่วย 

อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

ทัง้นีบ้ริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดสง่หนงัสือมอบฉนัทะมายงับริษัทภายในวนัพธุท่ี 11 ธนัวาคม  
2562 โดยบริษัทจะอ านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมา
ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 
 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
-พรเ 
  

 (นางสาววรารี โต๊ะเงิน) 
 เลขานกุารคณะกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 

ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วนัจนัทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:30 น. 
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุลประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 28 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
788,279 หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาจ านวน 36 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 352,980,156 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วย
ตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 64 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ทัง้สิน้ 353,768,435 หุ้ น  
คิดเป็นร้อยละ 98.748 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 358,253,721 หุ้ น เป็นองค์ประชุม 
ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึขอเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ทัง้นีห้ลงัจากประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ
ท่ีมอบฉันทะเพ่ิมเติมอีก จ านวน 7 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 870,061 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและ 
ท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 71 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 354,638,496 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 
98.9908 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมดจ านวน 358,253,721 หุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบญัชี
ของบริษัทท่ีได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถาม และ
ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงใน
แตล่ะวาระด้วย ดงันี ้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจ านวน 5 คน  

1. นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ ประธานกรรมการ 
2. นายด าริ ตนัชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ กรรมการ 
4. นายสชุยั กอประเสริฐศรี กรรมการ 
5. นายแสงชยั วิริยะอ าไพวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการ  

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 คน 

1. นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว  ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
2. นายสิริพงศ์ ติ่งเจริญ ตวัแทนผู้สอบบญัชี  
3. นางสาวนชุนาฎ จงกิตติรักษ์ สกัขีพยานการนบัคะแนนเสียง 

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

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

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

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนัน้ต้องผ่านการอนุมตัิจาก  
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยสดัสว่นคะแนนเสียงเท่าไร  

(3) ในการขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นคนใดไมเ่ห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงท าเคร่ืองหมายลงคะแนนยืนยนัการลงคะแนน
ในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไป
บนัทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 
ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบัตรโดยไม่ต้องชูมือและจะขอให้คืนบัตร
ยืนยนัการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ  
ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้
ผู้ รับมอบฉันทะท าเคร่ืองหมายยืนยันการลงคะแนนตามความเห็นท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะลงใน
บัตรยืนยันการลงคะแนนและปฏิบตัิเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุ
ความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะ
มีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

(4) การนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ
แสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

(5) เน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีจ านวนในแต่ละวาระไม่เท่ากนั 
เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพ่ิมเติม  
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะกลับก่อนท่ีการประชุมจะเสร็จสิน้ ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนทัง้หมดกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชมุด้วย 
ส าหรับผลการนบัคะแนนนัน้ จะแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิน้การนบัคะแนนในแตล่ะวาระ 
อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้  
ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเมื่ อ
เจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบผลการนบัคะแนน 
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เมื่อท่ีประชมุรับทราบและไมม่ีความเห็นเป็นอย่างอื่นกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการ
ประกาศผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เม่ือวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561
เมื่อวนัพธุท่ี 21 มีนาคม 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 6-19 โดย
บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จสิน้ และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ซึง่
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2561 เมื่อวันพุธท่ี  
21 มีนาคม 2561 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 354,638,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,445 เสียง  

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2561 

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานกิจการประจ าปี 2561 ซึง่สรุปผลการด าเนินงานของบริษัท
และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชมุทราบ สรุปได้ดงันี ้
ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงคร่ึงปีหลงั

ท่ีมีความผนัผวนอย่างมากจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอนัเน่ืองจากหลายปัจจัย อาทิ ผลกระทบ
ของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ท่ีปรับสูงขึน้ และความตึงเครียดทาง
การเมืองในหลายประเทศ ส่วนเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงคร่ึงปีแรกแม้ยังอยู่ในระดับดีด้วยปัจจัยพืน้ฐานทาง
เศรษฐกิจ การลงทนุโครงสร้างพืน้ฐานและการสง่ออก แตจ่ากความผนัผวนของเศรษฐกิจโลกท่ีเข้ามากระทบท าให้
มีปัจจยัความเส่ียงต่อเศรษฐกิจเพ่ิมสูงขึน้ เช่นเดียวกนักบัภาพรวมเศรษฐกิจไทยท่ีช่วงคร่ึงปีแรกมีการฟืน้ตัวของ
เศรษฐกิจจากปัจจัยภาคการผลิต แต่ในคร่ึงปีหลงัเร่ิมมีปัจจัยท่ีส่งผลด้านลบมากขึน้ อาทิ การชะลอตวัของภาค
การสง่ออก การปรับขึน้ของอตัราดอกเบีย้ และความไมแ่น่นอนของจ านวนนกัท่องเท่ียว 

อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภณัฑ์ในประเทศไทย ปี 2561 ยังคงมีอตัราการเติบโตท่ีใกล้เคียงกับการ
ขยายตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ ส าหรับอตุสาหกรรมกระดาษบรรจุภณัฑ์ในภูมิภาคอาเซียนยงัคงขยายตวั  
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผู้ ผลิตรายต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายก าลังการผลิตเพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการท่ีเติบโต อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงจากโอกาสท่ีจะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน 
สง่ผลให้อาจท าให้มีการย้ายฐานการผลิตสินค้าเข้าและออกจากภมูิภาคได้  
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นอกจากนีส้ถานการณ์ราคาวตัถุดิบเย่ือกระดาษ แป้งและพลงังานยังคงมีความผันผวน และปรับตวั  
เพ่ิมจากปีก่อนอย่างมีนยัส าคญั ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 6,952 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ 10  
จากปีก่อน และมีก าไรส าหรับปี 300 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยดงันี ้ 
ปี 2560 มีก าไรจากการขายห้องชุดสุทธิ 28 ล้านบาท ปี 2561 ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และการด้อยค่าสินทรัพย์
เป็นเงิน 53 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพ่ิมขึน้ 60 ล้านบาท รวมทัง้สิน้ 141 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทยังคงมุ่งมัน่ด าเนิน
ธุรกิจอย่างรัดกมุโดยเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพภายในองค์กร รักษาเสถียรภาพทางการเงิน บริหารเงินทนุหมนุเวียนให้อยู่
ในระดบัท่ีเหมาะสมโดยการควบคมุคา่ใช้จ่าย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจ าหน่ายให้คลอ่งตวัและมีประสิทธิภาพสงู 

หลังจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามอย่างใด ประธานฯ  
จงึเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

บริษัทได้จดัท างบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สุดวนัท่ี  
31 ธันวาคม 2561 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามรายงานประจ าปี 2561 ตัง้แต่หน้า 29–88 ซึง่บริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุม สรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้ 

สินทรัพย์รวม 7,514.18 ล้านบาท 
 หนีส้ินรวม 860.97 ล้านบาท 
 รายได้จากการขาย 6,952.39 ล้านบาท 
 ก าไรส าหรับปี 299.83 ล้านบาท 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.84 บาท/หุ้น 
จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการ และผู้อ านวยการสายงาน

บญัชีและการเงินได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้
(1) รายได้จากการขายปี 2560 เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 10 และมีก าไรเพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 5 

ในขณะท่ีปี 2561 รายได้จากการขายก็เพ่ิมขึน้จากปีก่อนร้อยละ 10 แต่มีก าไรลดลงจาก 436 
ล้านบาทเหลือ 300 ล้านบาท ลดลงถงึร้อยละ 31 มีสาเหตจุากอะไร  
ตอบ เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีก าไรจากการขายห้องชุดสทุธิ 28 ล้านบาท ส าหรับปี 2561 

บริษัทมีขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นเงิน 53 ล้านบาท และ
มีค่าเสื่อมราคาเพ่ิมขึน้อีก 60 ล้านบาทจากการลงทุน รวมเป็น 141 ล้านบาท ซึง่เป็นส่วนต่าง
จากปีท่ีผ่านมา 

(2) บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 รวม 231 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ประมาณ 70 ล้านบาทจาก 
163 ล้านบาท ในปี 2560  จากสาเหตุหลกั 3 รายการ ได้แก่ 1) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน 
อาคารและอปุกรณ์ 2) ขาดทนุจากการด้อยคา่ของท่ีดินและอปุกรณ์ และ 3) ขาดทนุจากการปรับ
มลูคา่สินค้า  มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 ในรายงานประจ าปี
หน้า 80) 



 

- 12 - 
 

ตอบ รายละเอียดประกอบด้วยขาดทนุจากการขาย Oil fire boiler ท่ีเลิกใช้งาน ขาดทนุจากการ
ด้อยค่าเคร่ืองจกัรและอะไหล่ของอปุกรณ์ท่ี Back Line และโครงการ Save All เน่ืองจาก
มีการลงทนุติดตัง้เคร่ืองจกัรใหมเ่พ่ือลดต้นทนุการผลิต  

(3) บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 228 ล้านบาทสงูกว่า
ปี 2560 ท่ีมีเงินสดเพียง 13 ล้านบาท  บริษัทเตรียมเงินสดในส่วนนีไ้ว้ เพ่ือประโยชน์อะไร  
(งบแสดงฐานะการเงิน ในรายงานประจ าปี หน้า 34) 
ตอบ เงินสดเพ่ิมขึน้จากกิจกรรมด าเนินงาน ซึ่งบริษัทจะน าไปใช้เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

กิจการและใช้ลงทุนโครงการในอนาคต โดยในปี 2562 บริษัทมีแผนการลงทุนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพเคร่ืองจักร ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน รวมถึงโครงการ
ด้านความปลอดภัยในการท างานรวมประมาณ 300 กว่าล้านบาท และเตรียมไว้เพ่ือ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยเงินสดส่วนท่ีเหลือบริษัทจะฝากธนาคาร ได้รับดอกเบีย้
ประมาณร้อยละ 1 

(4) บริษัทมีรายได้จากการขายสงูขึน้และต้นทุนขายท่ีเพ่ิมขึน้ แต่ก าไรขัน้ต้นลดลงมีสาเหตหุลกัมาจาก
ราคาขายหรือปริมาณการขาย (งบแสดงฐานะการเงิน ในรายงานประจ าปี หน้า 37) 
ตอบ มีสาเหตมุาจากทัง้ 2 สว่น คือในปี 2561 มีการปรับราคาขายเฉลี่ยสงูขึน้ประมาณร้อยละ 4

และมีปริมาณการขายเพ่ิมขึน้ โดยใช้กลยทุธ์จดัหาจากภายนอก (outsourcing) ประมาณ 
40,000 ตนั มาประกอบด้วย เน่ืองจากเคร่ืองจกัรของบริษัทเดินเตม็ก าลงัการผลิตแล้ว 

(5) รายได้ค้างรับค่าขายไฟฟ้าปี 2561 เพ่ิมขึน้จาก 2.5 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 18.2 ล้านบาท เป็น
การค้างรับจากบริษัทหรือหน่วยงานใด (หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเลข 7 ในรายงาน
ประจ าปี หน้า 67) 
ตอบ เป็นรายการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าสว่นภมูิภาค 

(6) คา่เผ่ือมลูคา่สินค้าลดลง 16 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้วท่ีมีจ านวนไมถ่ึง 1 ล้านบาท เป็นคา่เผ่ือการ
ลดลงของมลูค่าของสินค้าอะไร และยังมี Stock ท่ีจะด้อยค่าอีกหรือไม่ (หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเลข 8 รายงานประจ าปี หน้า 68) 
ตอบ เป็นการตัง้ด้อยคา่อะไหล่ของอปุกรณ์เดิมท่ีไมใ่ช้งาน จ านวน 16 ล้านบาท เน่ืองจากมีการ

ลงทนุเคร่ืองจกัรใหมเ่พ่ือลดต้นทนุการผลิต  
(7) บริษัทใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่ีได้รับเมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2556 

และวนัท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2557 หมดไปหรือยัง (หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเลข 25 ใน
รายงานประจ าปี หน้า 83) 
ตอบ บริษัทใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุจากบตัรท่ีได้รับเมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 

2556 ครบแล้วในปี 2560 สว่นบตัรสง่เสริมการลงทนุท่ีได้รับเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2557 
จะสิน้สดุในปี 2565 ปัจจบุนัยงัคงเหลือสิทธิประโยชน์ อยู่ประมาณ 547 ล้านบาท 

(8) บริษัทมีก าไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรรอีก 2,455 ล้านบาท เป็นก าไรที่เสียภาษีเงินได้ในอตัราเท่าไร 
และเป็นก าไรท่ีมาจาก BOI จ านวนเท่าไร (งบแสดงฐานะการเงิน ในรายงานประจ าปี หน้า 36) 
ตอบ บริษัทมีก าไรที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 จ านวน 222 ล้านบาท ท่ีเหลือเป็นก าไรจากการ

ปรับโครงสร้างหนี ้728 ล้านบาท และก าไรจากกิจการท่ีได้รับสง่เสริมการลงทนุ (BOI) 
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(9) บริษัทควรใช้ก าไรจากกิจการที่ได้รับสง่เสริมการลงทนุท่ีบริษัทไม่ได้เสียภาษีกนัไว้เป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากก าไรท่ีเสียภาษีก่อนแล้วจึงใช้ก าไรจากกิจการท่ีได้รับ
สง่เสริมการลงทนุ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในการเครดิตภาษีเงินปันผล  
ตอบ รับไว้พิจารณา 

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ 
ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติ งบการเงินประจ าปี  สิ น้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 354,638,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
รวมจ านวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496 เสียง  
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.60 บาท 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลก าไร
ของบริษัท ความจ าเป็นท่ีต้องใช้เงินในการลงทุน และภาระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
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 

ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทมีก าไรสทุธิ 299.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 
15 ล้านบาท รวมทัง้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ  0.60 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้
ประมาณ 214.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.69 ของก าไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ หน้า 2 ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1. ก าไรสทุธิ (ล้านบาท) 299.83 435.72 416.59 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 358.25 358 358 
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.60 0.75 0.70 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 214.95 268.69 250.78 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ (%) 71.69 61.67 60.20 
6. ทนุส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 15.00 21.90 20.90 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบญัญตัิมาตรา 47 

ทวิแห่งประมวลรัษฎากร เท่ากับเงินปันผลคูณย่ีสิบส่วนแปดสิบเน่ืองจากเป็นการจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีเงินได้ 
นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 

2561
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อนึง่ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วันก าหนดปิดสมุดทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธท่ี 20 
กมุภาพนัธ์ 2562 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จงึเสนอให้
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 จ านวน 15 ล้านบาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดย
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 จ านวน 15 ล้านบาท เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็น
เงินทัง้สิน้ประมาณ 214.95 ล้านบาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 354,638,496   เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496 เสียง 
ก่อนท่ีประธานฯ จะด าเนินการประชมุในวาระต่อไป ผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผล

จากก าไรสะสมท่ียงัไมไ่ด้จดัสรร โดยการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลเป็นหุ้นปันผล ซึง่ประธานฯ ขอรับไปพิจารณา 
 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั
ของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อย
จ านวน 1 ใน 3 โดยอตัราถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับ
ส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ ออกจากต าแหน่งไปแล้วนัน้ อาจได้รับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จ านวน 2 คน ดงันี ้

1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล  
2) นายแสงชัย วิริยะอ าไพวงศ์ 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เน่ืองจากตนเองเป็นกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ

ในครัง้นีถื้อว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงไม่สามารถท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมได้ และเพ่ือให้การประชุม
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งก าหนดว่า ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจ
ปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ด าเนินการประชมุ ดงันัน้จึงขอให้นายด าริ ตนัชีวะวงศ์ รองประธาน
กรรมการ ด าเนินการประชมุในวาระนีต้อ่ไป 

จากนัน้นายด าริฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ คณะกรรมการซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นในครัง้นี ไ้ด้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกตัง้ 
นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ และนายแสงชยั วิริยะอ าไพวงศ์ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ เน่ืองด้วยเป็น 
ผู้ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ  
มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการท างานท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้
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ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจน 
เป็นผู้ ท่ีไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต
และการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในระหวา่งการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท 

ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 หน้า 20-21 ของหนงัสือนดัประชมุ 

อนึ่ง นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายแสงชยั วิริยะอ าไพวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทท่ีประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทจ านวน 3 บริษัท คือ บริษัทสยามคราฟท์
อุตสาหกรรม จ ากัด Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม และ United Pulp and Paper Co., Inc. 
ประเทศฟิลิปปินส์ ซึง่บริษัททัง้ 3 บริษัทดงักลา่วเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

จากนัน้ประธานท่ีประชุมได้ขอให้เลขานุการฯ ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ซึ่ง
เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงวิธีการเลือกตัง้กรรมการตามท่ีก าหนดโดยข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือ 
นดัประชมุหน้า 22 ดงันี ้ 

(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 ถือหุ้นซกัถามอย่างใดและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเติม ประธานฯ 
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือกตัง้นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ และนายแสงชยั วิริยะอ าไพวงศ์ เป็นกรรมการ
ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 
เห็นด้วย 354,638,496   เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496  เสียง 

2. นายแสงชัย วิริยะอ าไพวงศ์ 
เห็นด้วย 354,638,496   เสียง  
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496  เสียง 
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นายด าริฯ ได้กล่าวสรุปว่าเน่ืองจากในปีนีมี้ผู้ ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 คน เท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นี ้ 
ท่ีประชุมจึงมีมติเลือกตัง้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายแสงชยั วิริยะอ าไพวงศ์ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป
อีกวาระหนึง่ และได้กลา่วแสดงความยินดีตอ่กรรมการทัง้ 2 คน จากนัน้ นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ ประธานกรรมการ
ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุและด าเนินการประชมุตอ่ไป 
 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

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

ส าหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562 ดงันี ้

(1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2562 ดงันี ้
- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวธัญลกัษณ์  เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235) 
ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายข้างต้นท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้
เป็นผู้ ท่ีไม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดและบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จะได้รับการเสนอให้เป็น
ส านกังานสอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย 

(2) อนุมตัิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 750,000 บาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2561 จ านวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit 
services) เท่านัน้ ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) 
เช่นเดียวกบัปี 2561 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานฯ และผู้อ านวยการสายงานบญัชีและ
การเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นว่าบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและไม่ต้องจัดท างบการเงินรวม ซึ่งผู้ ถือหุ้ นได้ 
ตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัคา่สอบบญัชีของบริษัทท่ีปรับเพ่ิมขึน้ทกุปีทัง้ๆท่ีงานไมไ่ด้เพ่ิมขึน้ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและ
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2562 ดงันี ้

- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวธัญลกัษณ์  เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์  ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235) 
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และก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 750,000 บาท (เพ่ิมขึน้จาก
ปี 2561 จ านวน 15,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 354,638,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100  
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
รวมจ านวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496 เสียง  

 
วาระที่ 7 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามข้อบังคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ 
และจะก าหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 เมื่อวนัท่ี 21 มีนาคม 2561 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 

ทัง้นีใ้ห้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารท่ีไม่ใช่พนกังานประจ าของเอสซีจี โดยให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
บริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่นๆและผลส ารวจคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น รวมถึงพิจารณาจากสภาพ
ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่ใช้อยู่ในปัจจบุนัมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการคงอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารในอตัราเดิม 
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ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการบริหาร รวมเป็นเงิน 537,306 บาท ซึง่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้นรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 หน้า 92-93 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ผู้ ถือหุ้นเสนอแนะให้พิจารณาเปลี่ยนเกณฑ์การให้
ค่าตอบแทนกรรมการตามผลการด าเนินงานจากปัจจบุนัท่ีก าหนดเป็นร้อยละของก าไรสทุธิ เป็นร้อยละของเงินปันผล
แทน ประธานฯ จงึขอรับไว้พิจารณา 

เม่ือไมม่ีการซกัถามอย่างใดอีกประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่น ๆ 

- ไมม่ี - 
 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยประธานฯ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้ อ านวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ร่วมกันตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) วิธีการค านวณค่าตอบแทนตามผลการด าเนินงานของกรรมการท่ีไม่ใช่พนักงานประจ าของเอสซีจี
ตามผลการด าเนินงานปี 2561 
ตอบ การค านวณจะน าอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดก าไรสทุธิมาหารด้วยจ านวนกรรมการทัง้หมด 

คือ 5 คน ได้จ านวนเท่าไร ก็จะจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นพนกังานประจ า
ของเอสซีจีจ านวน 2 คน คือ นายด าริ ตนัชีวะวงศ์ และนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยทอน
ตามสว่นเวลาท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในปีท่ีใช้ค านวณคา่ตอบแทน 

(2) ต้นทุนกระดาษและต้นทุนพลงังานในปี 2562 มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึน้หรือไม่ จะมีรายการท่ีเกิดขึน้จาก
การขาดทนุจากการจ าหนา่ยท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ และการขาดทนุจากการด้อยคา่ในปีนีอ้ีกหรือไม ่
ตอบ ต้นทนุเย่ือกระดาษในไตรมาส 4 ของปีท่ีผ่านมาปรับตวัลดลงเลก็น้อย ซึง่เป็นไปตามกลไก

ทางการตลาด คาดวา่ต้นทนุด้านพลงังานในปีนีจ้ะใกล้เคียงกบัปีท่ีผ่านมา ส าหรับรายการ
ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี โดยบริษัทจะพยายาม
บริหารจดัการต้นทนุ และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านตา่งๆ ให้ดีขึน้ 

(3) รายการขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2561 มีจ านวน 35.8 ล้านบาท 
ใกล้เคียงกบัปี 2560 รายการนีเ้ป็นรายการท่ีเกิดขึน้ประจ าหรือเป็นรายการท่ีตวัเลขใกล้เคียงกนั 
(รายงานประจ าปีหน้า 40) 
ตอบ ในปี 2560 บริษัทมีก าไรจากการขายห้องชุด และในปี 2561 มีขาดทุนจากการขาย Oil 

fire boiler ซึง่เป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียว แตมี่ตวัเลขใกล้เคียงกนั 
(4) เน่ืองจากก าไรสะสมของบริษัทมีจ านวนมาก จงึเสนอวา่บริษัทควรพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่

ผู้ ถือหุ้ น และหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินเพ่ือการลงทุน บริษัทก็ควรพิจารณาเพ่ิมทุน 
อย่างไรก็ตามไม่ควรจ่ายเป็นหุ้นปันผล เน่ืองจากต้องออกหุ้นในราคา Par Value ท าให้ก าไรตอ่หุ้นต ่า  
ตอบ รับไว้พิจารณา 
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(5) เมื่อพิจารณารายได้รวม ต้นทุนขาย และ EBITDA แล้วเห็นว่าบริษัทมียอดขายในระดบัสูง แต่
ก าไรไมเ่ติบโตไปในทิศทางเดียวกนั อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นปรับลงเร่ือยๆทกุปี และ
อัตราก าไรส าหรับปีต่อรายได้จากการขายก็ลดลงเช่นกัน บริษัทควรเพ่ิมอัตราการท าก าไรให้
สงูขึน้ (รายงานประจ าปี หน้า 7) 
ตอบ รับทราบ 

(6) เสนอแนะให้บริษัทจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายให้ครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนเน่ืองจากมี
ก าไรสะสมคอ่นข้างเยอะ 
ตอบ บริษัทจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ

ประจ าปีตามเกณฑ์ของกฎหมาย เน่ืองจากยงัไม่มีความจ าเป็นต้องเร่งจดัสรรให้ครบร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบียน 

(7) เสนอแนะให้บริษัทเพ่ิมช่องทางการสมคัรเข้าร่วมกิจกรรมเย่ียมชมโรงงานนอกเหนือไปจากการ
รับสมคัรผ่านเคร่ืองโทรสารทางเดียว และเพ่ิมช่องทางในการติดตอ่กบับริษัทให้สะดวกมากย่ิงขึน้ 
เช่น อีเมล์ และ QR Code 
ตอบ รับไว้พิจารณา 

(8) การรับรายงานประจ าปีในรูปแบบ QR Code ตามท่ีบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) 
จ ากดั เร่ิมให้บริการในปีนี ้มีความซบัซ้อน และไม่สะดวก เน่ืองจากต้องใช้อินเตอร์เน็ต และไม่มี
บริการ Wi-fi สาธารณะในห้องประชุม รวมทัง้ต้องใช้พืน้ท่ีความจุของเคร่ืองโทรศพัท์จ านวนมาก
ในการดาวน์โหลด 
ตอบ ปัจจุบันบริษัทจัดพิมพ์และส่งรายงานประจ าปีเป็นรูปเล่มให้แก่ผู้ ถือหุ้ น จึงขอรับ

ข้อเสนอแนะดงักลา่วไปเพ่ือปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ในอนาคต 

ก่อนปิดการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นส่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหรือ
หย่อนลงในกลอ่งเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพ่ือให้บริษัทเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป 

เม่ือไมม่ีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วม
ประชมุและให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ และกลา่วปิดประชมุ 

 
 ปิดประชมุเวลา 15:50 น. 

  
 
 นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 
 ประธานท่ีประชมุ 

ลงช่ือ  
 

(นางพรเพ็ญ นามวงษ์) 
เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

ผู้จดัท ารายงาน 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
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 ในกรณีเช่นนีถ้ือวา่เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที ่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
อนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม
ไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มี
การประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อที่ประชุม 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 เข้าร่วมประชุมไมค่รบ
เป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป  
ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง  
ผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสือ 
ลงลายมอืช่ือผู้มอบฉนัทะ และท าตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้
ก. จ านวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครัง้ที่ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการก าหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม 
ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
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ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุม ไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการ
พิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานที่ วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 

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

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

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
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ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุม ไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการ
พิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานที่ วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 

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

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

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
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ข้อ 38. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุม ไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการ
พิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 

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

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

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
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ข้อ 38. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุม ไม่เสร็จ และจ าเป็นต้องเลื่อนการ
พิจารณา ให้ท่ีประชุมก าหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 

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

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

ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
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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  3 
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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  3 
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บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และเพื่อความสะดวกใน
การลงทะเบียนโปรดน าใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยด าเนินการดงันี  ้
1. ใช้หนงัสือมอบฉนัทะที่บริษัทได้จดัสง่มาให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์ก าหนด 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้น

ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดงักล่าว และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้
ครบถ้วน 

3. ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พร้อมทัง้ขีดฆา่ลงวนัท่ีที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพื่อให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทัง้นีบ้ริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ให้ด้วยแล้ว 

4. สง่หนงัสือมอบฉนัทะคืนไปยงัส านกังานเลขานกุารบริษัท โดยติดต่อนางสาววรารี โต๊ะเงิน หรือ นางสาวทนทัรยา พลกุลกรณ์
โทรศพัท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3013 ตามล าดบั โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนัพธุที่ 11 ธันวาคม 2562 หรือ
ก่อนเวลาเร่ิมการประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเร่ิม
ประชมุ 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกวา่จ านวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
 

บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง หรือตัง้แต่เวลา 08:30 น. 
เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระ ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนน

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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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 
ประธำนท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสยีงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชุมว่ำบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วำระจำกกำรลงคะแนนทีผู่้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมำประชุมและมีสทิธิออกเสียง และจะแจ้งผลกำรนบัคะแนนให้ท่ีประชุม
ทรำบทกุวำระหลงัจำกผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวำระ 
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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 
ประธำนที่ประชุมจะชีแ้จงวิธีกำรนบัคะแนนเสยีงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเร่ิมวำระกำรประชุมว่ำบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วำระจำกกำรลงคะแนนทีผู่้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมำประชุมและมีสทิธิออกเสียง และจะแจ้งผลกำรนบัคะแนนให้ท่ีประชุม
ทรำบทกุวำระหลงัจำกผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวำระ 

ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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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

ป๊ัมบางจาก

ป๊ัม 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


