


สารบัญ 
 

 

 หน้า 

 

หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 1-5 

 

เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ลาํดับท่ี 

1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 6-20 

2. รายงานประจําปี 2559 - 

3. ประวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

 แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 21-22 

4. ข้อบงัคบับริษัทในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 23-25 

5. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  

 และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 26-28 

6. แบบการลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และแบบ ข.  - 

 ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด  

7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 29 

 

 

 - 1 - 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

2. รายงานประจําปี 2559 
3. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ

กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หลกัฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. แบบการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 
7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 มกราคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) 
ได้มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 21 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 
ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 

ความเป็นมา  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จดัขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2559 ซึง่บริษัท
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จสิน้และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2559 

ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2559 ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2559 หวัข้อผลการดําเนินงาน ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงาน
ของบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
 

- ร่าง - 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

2. รายงานประจําปี 2559 
3. ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ

กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 
4. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
5. หลกัฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. แบบการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 
7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุ อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
 

เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 มกราคม 2560 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากดั (มหาชน) (บริษัท) 
ได้มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัองัคารท่ี 21 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 
ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ 
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 เม่ือวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 

ความเป็นมา  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 จดัขึน้เม่ือวนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2559 ซึง่บริษัท
ได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จสิน้และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 
ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการ
บนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2559 

ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 
2559 ซึง่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2559 หวัข้อผลการดําเนินงาน ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  

ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงาน
ของบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2559 ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

 
 

- ร่าง - 
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วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 บริษัทได้จดัทํางบการเงิน
ประจําปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
รายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 
ความเห็นของคณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2559 ท่ีผา่นมา โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 สนิทรัพย์รวม 7,042.24 ล้านบาท 
  หนีส้นิรวม 592.03 ล้านบาท 
  รายได้จากการขาย 5,727.86 ล้านบาท 
  กําไรสําหรับปี 416.59 ล้านบาท 
  กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 1.16 บาท/หุ้น 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.70 บาท  
ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกําไรของบริษัท ตาม
ความจําเป็นท่ีต้องใช้เงินในการลงทนุ และตามภาระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ทัง้นีใ้นปี 
2559 บริษัทมีกําไรสทุธิ 416.59  ล้านบาท  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนมุตัิ
การจดัสรรกําไรประจําปี 2559 จํานวน 20.90 ล้านบาท เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 250.78  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.20 
ของกําไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลปี 2559 กบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 416.59 426.17 564.45 
. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 358 358 358 
. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.70 0.70 0.90 
. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 250.78 250.78 322.43 
. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 60.20 58.85 57.12 
. ทนุสํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 20.90 21.31 28.22 
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามท่ี
ปรากฏรายช่ือ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัพธุท่ี 29 มีนาคม 
2560 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 18 เมษายน 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 
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หมายเหตุ  ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎำกร 
มำตรำ 47 ทวิก ำหนด ดงันี ้
1. หุ้นละ 0.64 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลจำกกำรประกอบ

กิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจึงไมส่ำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้ 
2. หุ้นละ 0.06 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรที่เสยีภำษีเงินได้นิติบคุคลในอตัรำร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้น

ประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้เท่ำกบัเงินปันผลคูณยี่สิบส่วน
แปดสบิ 

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา   ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ก ำหนดให้
ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมโดยอตัรำ 
ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสำม 
โดยกรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้ ซึง่ในกำรประชมุครัง้นีม้ีกรรมกำรท่ี
ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 2 คน ดงันี ้

1) นำยด ำริ ตนัชีวะวงศ์  
2) นำยมนตรี มหำพฤกษ์พงศ์ 

ทัง้นีน้ำยมนตรี มหำพฤกษ์พงศ์ ได้แจ้งควำมประสงค์ขอไม่รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร
บริษัท  
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งในกำร
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำถงึคณุสมบตัิของผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรเป็นรำยบุคคลแล้ว
เห็นวำ่ นำยด ำริ ตนัชีวะวงศ์ กรรมกำรผู้ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และนำยสชุยั กอประเสริฐศรี 
ผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมกำรทดแทนในต ำแหน่งท่ีว่ำงลง เป็นผู้มีคณุสมบัติเหมำะสม
ครบถ้วนตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์
ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรมและประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจ
ด้วยข้อมลูและเหตผุล และส ำหรับกรรมกำรรำยเดิม คณะกรรมกำรก็ได้พิจำรณำถึงผลกำรปฏิบตัิงำน
ในต ำแหน่งหน้ำท่ีกรรมกำร ซึง่กรรมกำรรำยเดิมท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีกรรมกำรได้
เป็นอย่ำงดีตลอดมำ ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ำมเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำใน
ควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท ำโดยทจุริตและกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์
กบับริษัทในระหวำ่งกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
พิจำรณำเลือกตัง้นำยด ำริ ตนัชีวะวงศ์ กลบัเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัท และเลือกตัง้นำยสชุยั กอประเสริฐศรี 
เป็นกรรมกำรบริษัท  
ทัง้นีน้ำยด ำริ ตนัชีวะวงศ์ และนำยสชุยั กอประเสริฐศรี ไมไ่ด้ประกอบกิจกำร/เข้ำเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมกำร
ในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึง่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำร
ของบริษัท 
ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3 
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วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 
ความเป็นมา   เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทเป็นประจําทกุปี 
ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ   โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอ
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงิน

ของบริษัทประจําปี 2560 ดงันี ้ 
(1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั (KPMG) เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท

ประจําปี 2560 ดงันี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นายโชคชยั งามวฒิุกลุ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9728) หรือ 
-  นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235) 
ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 4 รายข้างต้นท่ีเสนอแต่งตัง้นัน้
เป็นผู้ ท่ีไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสํานักงานสอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย  

(2) อนมุตัคิา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 720,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 
2559 จํานวน 15,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีดงักล่าวเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit services) 
เทา่นัน้ ไม่มีการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-audit services)  

วาระที่ 7 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
ความเป็นมา    ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทน
จากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 
ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้  
โดยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ดงันี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

ตําแหน่ง คา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ 
คา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน 

(บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 
ประธาน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญัชีใดหากบริษัทมีผลกําไรและมีการจ่ายเงินปันผล

ให้ผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามผล
การดําเนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกําไรสุทธิประจํา
รอบระยะเวลาบญัชีนัน้ โดยกําหนดวงเงินไมเ่กิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 
ทัง้นีค้า่ตอบแทนตามผลการดําเนินงานดงักลา่วให้คณะกรรมการ

บริษัทแบง่จ่ายในอตัราเทา่กนั 

กรรมการ 90,000 15,000 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 

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

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

ทัง้นีใ้ห้จ่ำยเฉพำะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรบริหำรท่ีไม่ใช่พนกังำนประจ ำของเอสซีจี โดยให้มีผล
ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน  

ความเห็นของคณะกรรมการ   โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรซึ่งได้พิจำรณำอัตรำ
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำร โดยกำรเปรียบเทียบกบัข้อมลูค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทอื่น ๆ และผลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของ
บริษัทอื่น รวมถงึพิจำรณำจำกสภำพธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและควำมเหมำะสมประกำร
ตำ่ง ๆ แล้ว เห็นวำ่อตัรำคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำรที่ใช้อยู่
ปัจจบุนัมีควำมเหมำะสมแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทจงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นรับทรำบ
กำรคงอตัรำคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรในอตัรำเดิม  
ส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
บริหำรรวมเป็นเงิน 1,705,963 บำท ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมตัิจำกผู้ถือหุ้น รำยละเอียด
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2559 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 

วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ในวนัองัคำรท่ี 21 มีนำคม 
2560 เวลำ 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) เลขท่ี 1 
ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แต่เวลำ 12:30 น. ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัอำหำรว่ำงและเคร่ืองดื่มไว้รับรองท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่ีมำร่วมประชมุ โดยไมไ่ด้มีกำรแจกของช ำร่วย 

อนึง่ เพ่ือควำมสะดวกหำกผู้ ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นเข้ำร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน
แทนในกำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 6 

ทัง้นีบ้ริษัทขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะมำยงับริษัท ภำยในวนัจนัทร์ท่ี 20 มีนำคม 
2560 โดยบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 27 มกรำคม 2560 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
 -พรเ 
พ็ญ  นามวงษ์- 

  (นำงพรเพ็ญ  นำมวงษ์) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2559 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
ประชมุ ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย 

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร วนัพธุท่ี 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. 
นายธนวงษ์   อารีรัชชกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 31 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ 
1,197,524 หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาจํานวน 39 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 338,907,472 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเอง
และท่ีมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จํานวน 70 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 340,104,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.9341 
ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดจํานวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการ
ประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่การประชมุครัง้นีมี้กรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัท
ท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เข้าร่วมประชมุเพ่ือตอบข้อซกัถาม และตวัแทนผู้สอบบญัชีจาก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ทําหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระด้วย ดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจาํนวน 7 คน  
1.  นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2.   นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
3.  นายสมชาย  หวงัวฒันาพาณิช กรรมการบริหาร 
4.  นายมนตรี  มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการบริหาร 
5.   นายวิชาญ จิตร์ภกัดี กรรมการบริหาร 
6.   นายสทิธิชยั จนัทราวดี กรรมการ 
7.  นายอํานวย   ผลพืช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจาํนวน 3 คน  
. นายสหรัฐ พฒันวิบลูย์  ผู้ อํานวยการโรงงานปราจีนบรีุ 
2. นางสาวเมธินนัท์  โลกิตสถาพร ผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน  
3. นางนภาพร  กาญจนทวีวฒัน์ ผู้ อํานวยการสายงานการตลาด  
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2558 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จาํกัด ที่
เข้าร่วมประชุม จาํนวน 4 คน 
1. นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2558 
2. นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว ตวัแทนผู้สอบบญัชี  
3. นางสาวจินตนา เหลา่อภิรัตน์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
4. นางสาววิภาวิน กาลอินทร์ ตวัแทนผู้สอบบญัชีและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

 เลขานุการคณะกรรมการ 
 นางพรเพ็ญ นามวงษ์    

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองวิธีการประชมุให้ท่ีประชมุทราบ 
 

- ร่าง - สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 1  
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เลขานกุารฯ ได้กลา่วแนะนํานายสมยศ ศกัดิศ์รีคณุากร อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทยท่ีเข้าร่วมการประชุมในครัง้นี ้และได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดในหนังสือนัดประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 หน้าท่ี 4  วาระท่ี 7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 ข้อ (2) 
ตวัเลขคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2559 ซึง่พิมพ์เป็น “750,000 บาท” ท่ีถกูต้องคือ “705,000 บาท” ซึง่บริษัท
ได้จดัทําใบแทรกแก้คําผิดและได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว จงึขออภยัในความผิดพลาดดงักลา่ว  

เพ่ือให้การดําเนินการประชุม และการบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน เลขานกุารฯ ได้
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับข้อบงัคบัของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
หนงัสือนดัประชมุหน้า 28 - 30 และการปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ
ในหน้า 32 - 33 สรุปได้ดงันี ้

() การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนัน้ต้องผ่านการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยสดัสว่นคะแนนเสียงเท่าไร  

(3) ในการขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกาเคร่ืองหมายลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือ

ช่ือในบตัร และขอให้ผู้ ถือหุ้นชมืูอเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปบนัทกึคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้
เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรโดยไม่
ต้องชูมือและจะขอให้คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทกุใบพร้อมกันทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชุม ใน
กรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ รับมอบฉันทะ 
กาเคร่ืองหมายลงคะแนนตามความเห็นท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนและปฏิบัติ

เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ใน
หนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

(4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยในการพิจารณา
คะแนนเสียงดงักลา่วจะคํานงึถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

(5) เน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จงึอาจมีจํานวนในแตล่ะวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะบางคนออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเตมิ  
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะสิน้สดุ ขอให้ส่งคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนทัง้หมดกับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชมุด้วย 
สําหรับผลการนบัคะแนนจะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบเม่ือเสร็จสิน้การนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม
หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชมุดําเนินการพิจารณาใน
วาระต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ก็จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบผลการนบัคะแนน 
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หนงัสือนดัประชมุหน้า 28 - 30 และการปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ
ในหน้า 32 - 33 สรุปได้ดงันี ้

() การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนัน้ต้องผ่านการอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยสดัสว่นคะแนนเสียงเท่าไร  

(3) ในการขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกาเคร่ืองหมายลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือ

ช่ือในบตัร และขอให้ผู้ ถือหุ้นชมืูอเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปบนัทกึคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้
เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรโดยไม่
ต้องชูมือและจะขอให้คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทกุใบพร้อมกันทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชุม ใน
กรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ รับมอบฉันทะ 
กาเคร่ืองหมายลงคะแนนตามความเห็นท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนและปฏิบัติ

เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ใน
หนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้ไม่ชดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

(4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้ๆ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยในการพิจารณา
คะแนนเสียงดงักลา่วจะคํานงึถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

(5) เน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จงึอาจมีจํานวนในแตล่ะวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะบางคนออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเตมิ  
ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะสิน้สดุ ขอให้ส่งคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนทัง้หมดกับ
เจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชมุด้วย 
สําหรับผลการนบัคะแนนจะแจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบเม่ือเสร็จสิน้การนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม
หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชมุดําเนินการพิจารณาใน
วาระต่อไปก่อน เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ก็จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบผลการนบัคะแนน 
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เม่ือท่ีประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตาม
รายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 เม่ือวันพฤหสับดีที่ 19 มีนาคม 2558 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าบริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนั

พฤหสับดีท่ี 19 มีนาคม 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 8 - 25 โดย
บริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมเสร็จสิน้ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชมุดงักล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อยา่งถกูต้อง 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 มีนาคม 
2558 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย 338,760,942 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100   
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0   
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,942 เสียง  

วาระที่ 2  รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2558 
ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จดัการรายงานกิจการประจําปี 2558 ซึง่สรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลง

ท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ สรุปได้ดงันี ้
ปี 2558 เศรษฐกิจโลกฟืน้ตวัในอตัราท่ีต่ํากว่าคาดการณ์ เน่ืองจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ตกต่ํา ความผนัผวนของ

ตลาดการเงินส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเศรษฐกิจจีนท่ีขยายตวัในอตัราท่ีต่ําลง ในขณะท่ีเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกาปรับตวัดีขึน้บ้าง และกลุ่มประเทศในสหภาพยโุรปทยอยฟืน้ตวัอย่างช้าๆ  สําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย
ฟืน้ตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการขยายตวัของการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจนการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการท่องเท่ียว แต่
ยงัคงถกูจํากดัด้วยรายได้ของเกษตรกรและภาคการสง่ออกท่ีลดลง 

ในปี 2558 กลุ่มอตุสาหกรรมกระดาษและบรรจภุณัฑ์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปริมาณและราคาวตัถดุิบ
ท่ีมีความผนัผวน นอกจากนี ้ยงัมีการแขง่ขนัจากผู้ผลติรายอ่ืนในประเทศและจากการนําเข้ากระดาษจากตา่งประเทศ ดงันัน้ 
เพ่ือจํากดัความเสี่ยงดงักลา่ว  บริษัทได้ดําเนินธุรกิจอย่างรัดกมุโดยเน้นการบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ 
รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และบริหารเงินทนุหมนุเวียน (Working Capital) ให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม และดําเนินการ
อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการบริหารต้นทนุการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคมุปริมาณสินค้าคงคลงั  
การควบคมุคา่ใช้จ่าย รวมถึงติดตามการให้สินเช่ืออย่างใกล้ชิด  สง่ผลให้ในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการเม่ือเทียบกบัปี 
2557 เป็นดงันี ้

(1) รายได้จากการขาย 5,404 ล้านบาท เทียบกบัรายได้จากการขายในปี 2557 จํานวน 5,490 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 2  

(2) รายได้รวม 5,431 ล้านบาท เทียบกบัรายได้รวมในปี 2557 จํานวน 5,504 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1  
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(3) กําไรสําหรับปี 2558 จํานวน 426 ล้านบาท เทียบกบักําไรสําหรับปี 2557 จํานวน 564 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
24 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากสว่นตา่งราคาขายและวตัถดุบิท่ีปรับตวัลดง 

(4) สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,284 ล้านบาท เทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 จํานวน 6,163 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 
หลังจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการนํา

นวตักรรมมาช่วยบริหารจดัการเพ่ือเพิ่มสว่นตา่งของราคาสนิค้ากบัต้นทนุ (Margin) อยา่งไรท่ีจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทมาก
ท่ีสดุในขณะท่ีกําลงัซือ้ของผู้ นําเข้ารายใหญ่ของโลกลดลง ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชีแ้จงว่า บริษัทมีการปรับปรุงในหลาย
ด้านโดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการภายใน ได้แก่ การควบคมุและลดต้นทนุ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมทัง้การ
บริหารจดัการเงินทนุหมนุเวียน โดยดแูลบริหารจดัการตลอดสายของหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้

จดัทํางบการเงินประจําปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2558 ตัง้แตห่น้า 
26 - 84 ซึง่บริษัทได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 
 สนิทรัพย์รวม 7,371.37 ล้านบาท 
  หนีส้นิรวม 1,086.93 ล้านบาท 
  รายได้จากการขาย 5,403.80 ล้านบาท 
  กําไรสทุธิ 426.17 ล้านบาท 
  กําไรตอ่หุ้น 1.19 บาท/หุ้น  

หลังจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ผู้ อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน  
ท่ีปรึกษาประจําสํานกังานกรรมการผู้จดัการ (นายองอาจ ลิม้ประยรูยงค์) และผู้สอบบญัชี ได้ร่วมกันตอบข้อซกัถามของ 
ผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (รายงานประจําปี 2558 หน้า 60) ในปี 2557 มีจํานวน 53 ล้านบาท แต่ในปี 
2558 ลดลงเหลือจํานวน 3 ล้านบาท  
ตอบ ในปี 2557 บริษัทมีโครงการทดแทนชดุกําเนิดไฟฟ้าและโครงการลงทนุทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมซึ่งมีการ
จ่ายเงินมดัจําคา่เคร่ืองจกัร จึงปรากฏเป็นรายการเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สินทรัพย์ ทัง้นีโ้ครงการดงักล่าวได้เร่ิม
ดําเนินการและปิดโครงการเกือบทัง้หมดแล้ว ดงันัน้ในปี 2558 เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิทรัพย์จงึลดลงมาก 

(2) การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป (รายงานประจําปี 2558 หน้า 61) ระหว่างปี 2557 กบัปี 2558 แตกตา่ง
กนัมาก มีสาเหตมุาจากอะไร และการแสดงรายการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ืออะไร   
ตอบ การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปเป็นผลต่างระหว่างสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือของปีปัจจุบนักบัปีก่อน 
จากตวัเลขในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแสดงว่าบริษัทมีปริมาณสินค้าสําเร็จรูป ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้
จากสิน้ปี 2557 จํานวนประมาณ 11 ล้านบาท และปี 2557 มีสนิค้าสําเร็จรูปเพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 129 
ล้านบาท แสดงว่าการบริหารจดัการสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือของบริษัทมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ การแสดงรายการ
ดงักล่าวเป็นการแสดงตามมาตรฐานบญัชีในเร่ืองสินค้าคงเหลือท่ีให้แสดงการเปล่ียนเปลงเม่ือเทียบกับปี

ก่อน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการสนิค้าคงเหลือของบริษัท  
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(3) กําไรสําหรับปี 2558 จํานวน 426 ล้านบาท เทียบกบักําไรสําหรับปี 2557 จํานวน 564 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
24 ซึง่สาเหตหุลกัมาจากสว่นตา่งราคาขายและวตัถดุบิท่ีปรับตวัลดง 

(4) สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,284 ล้านบาท เทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 จํานวน 6,163 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 
หลังจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการนํา

นวตักรรมมาช่วยบริหารจดัการเพ่ือเพิ่มสว่นตา่งของราคาสนิค้ากบัต้นทนุ (Margin) อยา่งไรท่ีจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทมาก
ท่ีสดุในขณะท่ีกําลงัซือ้ของผู้ นําเข้ารายใหญ่ของโลกลดลง ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชีแ้จงว่า บริษัทมีการปรับปรุงในหลาย
ด้านโดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการภายใน ได้แก่ การควบคมุและลดต้นทนุ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต รวมทัง้การ
บริหารจดัการเงินทนุหมนุเวียน โดยดแูลบริหารจดัการตลอดสายของหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain) 

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558 
มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้

จดัทํางบการเงินประจําปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2558 ตัง้แตห่น้า 
26 - 84 ซึง่บริษัทได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้ 
 สนิทรัพย์รวม 7,371.37 ล้านบาท 
  หนีส้นิรวม 1,086.93 ล้านบาท 
  รายได้จากการขาย 5,403.80 ล้านบาท 
  กําไรสทุธิ 426.17 ล้านบาท 
  กําไรตอ่หุ้น 1.19 บาท/หุ้น  

หลังจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ผู้ อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน  
ท่ีปรึกษาประจําสํานกังานกรรมการผู้จดัการ (นายองอาจ ลิม้ประยรูยงค์) และผู้สอบบญัชี ได้ร่วมกันตอบข้อซกัถามของ 
ผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (รายงานประจําปี 2558 หน้า 60) ในปี 2557 มีจํานวน 53 ล้านบาท แต่ในปี 
2558 ลดลงเหลือจํานวน 3 ล้านบาท  
ตอบ ในปี 2557 บริษัทมีโครงการทดแทนชดุกําเนิดไฟฟ้าและโครงการลงทนุทดแทนเคร่ืองจกัรเดิมซึ่งมีการ
จ่ายเงินมดัจําคา่เคร่ืองจกัร จึงปรากฏเป็นรายการเงินจ่ายลว่งหน้าคา่สินทรัพย์ ทัง้นีโ้ครงการดงักล่าวได้เร่ิม
ดําเนินการและปิดโครงการเกือบทัง้หมดแล้ว ดงันัน้ในปี 2558 เงินจ่ายลว่งหน้าคา่สนิทรัพย์จงึลดลงมาก 

(2) การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป (รายงานประจําปี 2558 หน้า 61) ระหว่างปี 2557 กบัปี 2558 แตกตา่ง
กนัมาก มีสาเหตมุาจากอะไร และการแสดงรายการนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ืออะไร   
ตอบ การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปเป็นผลต่างระหว่างสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือของปีปัจจุบนักบัปีก่อน 
จากตวัเลขในหมายเหตปุระกอบงบการเงินแสดงว่าบริษัทมีปริมาณสินค้าสําเร็จรูป ณ สิน้ปี 2558 เพิ่มขึน้
จากสิน้ปี 2557 จํานวนประมาณ 11 ล้านบาท และปี 2557 มีสินค้าสําเร็จรูปเพิ่มขึน้จากปี 2556 จํานวน 129 
ล้านบาท แสดงว่าการบริหารจดัการสินค้าสําเร็จรูปคงเหลือของบริษัทมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ การแสดงรายการ
ดงักล่าวเป็นการแสดงตามมาตรฐานบญัชีในเร่ืองสินค้าคงเหลือท่ีให้แสดงการเปล่ียนเปลงเม่ือเทียบกับปี

ก่อน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการบริหารจดัการสนิค้าคงเหลือของบริษัท  
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(3) หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 7 ลกูหนีอ่ื้น (รายงานประจําปี 2558 หน้า 60) หวัข้ออ่ืนๆ เพิ่มขึน้จาก 6.3 
ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 24.7 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นคา่อะไร 
ตอบ คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า เช่น คา่พฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ECC6 

 (4) หมายเหตปุระกอบงบการเงิน คา่บริการ (รายงานประจําปี 2558 หน้า 56) ท่ีจ่ายให้แก่บริษัทปนูซิเมนต์ไทย 
จํากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้จาก 9 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 60 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึน้กว่า 6 เท่าตวั และ
คา่บริการจ่ายให้แก่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) เพิ่มขึน้ 2-3 เทา่ตวั เป็นการจ่ายคา่บริการอะไร  
ตอบ ค่าบริการท่ีจ่ายให้แก่บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เป็นค่าพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ 
SAP ECC6 มลูค่าประมาณ 32 ล้านบาท ทัง้นีบ้ริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้ลงทนุค่าพฒันา
โปรแกรมดงักล่าวให้แก่บริษัทในเครือหลายบริษัทในคราวเดียวเพื่อให้มีอํานาจในการเจรจาต่อรอง จากนัน้
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จะเรียกเก็บค่าพฒันาโปรแกรมนีจ้ากบริษัทในเครือตามท่ีใช้จริงโดย
ไม่ได้มุ่งหวงัทํากําไร 
สําหรับคา่บริการท่ีบริษัทจ่ายให้แก่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) ท่ีเพิ่มขึน้ในปี 2558 เน่ืองจากมี
การโอนย้ายพนกังานแผนกคลงัและจดัสง่ไปอยู่รวมกนักบับริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) จึงมีการ
เรียกเก็บค่าบริการงานดงักล่าวกลบัมายงับริษัท นอกจากนีย้งัมีค่าใช้จ่ายงานวิศวกรรมท่ีเอสซีจี แพคเกจจิง้
ดําเนินการให้แก่โครงการลงทนุของบริษัทท่ีอยู่ระหวา่งดําเนินการ 

เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 338,760,742 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง  

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2558 และการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท  
ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกําไรของ

บริษัท ตามความจําเป็นท่ีต้องใช้เงินในการลงทนุ และตามภาระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 49 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็น
ทนุสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวน
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิ 426.17 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2558 เป็นทนุสํารองตามกฎหมายจํานวน 21.31 ล้านบาท รวมทัง้
พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 250.78 ล้านบาท  
คดิเป็นร้อยละ 58.85 ของกําไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ในปีท่ีผา่นมาปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ หน้า 2 ดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 
. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 426.17 564.45 588.51 
. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 358 358 358 
. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.70 0.90 0.85 
. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (ล้านบาท) 250.78 322.43 304.52 
. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 58.85 57.12 51.74 
. ทนุสํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 21.31 28.22 29.43 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ กําหนด ดงันี ้

(1) หุ้นละ 0.60 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากการประกอบกิจการท่ีได้รับ
การสง่เสริมลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจงึไม่สามารถขอเครดติภาษีเงินปันผลคืนได้ 

(2) หุ้นละ 0.10 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคล
ธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีเงินปันผลคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูย่ีสบิสว่นแปดสบิ 

ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามท่ี
ปรากฏรายชื่อ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 31 มีนาคม 2559 โดย
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 18 เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งกรรมการ (นายสิทธิชยั จนัทราวดี) กรรมการผู้จดัการ 
และท่ีปรึกษากฎหมาย (นางภทัรวรรณ ตุ้นสกลุ) ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุป
ได้ดงันี ้

(1) เสนอแนะให้บริษัทจดัสรรกําไรสะสมเป็นทนุสํารองตามกฎหมายให้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
ภายใน 1-2 ปี เพ่ือไม่เป็นภาระของบริษัทท่ีจะต้องจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายในทกุ ๆ ปี เพราะ
ทนุสํารองดงักลา่วเป็นเพียงตวัเลขทางบญัชีเทา่นัน้ ไม่จําเป็นต้องโอนจากกําไรของปีใดปีหนึง่โดยเฉพาะ   
ตอบ บริษัทยงัต้องจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายอีกประมาณ 156 ล้านบาท จึงพิจารณาสํารอง
เงินกําไรไว้เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของบริษัท ทัง้นีข้อรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา 

(2) บริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับเงินปันผลภายใน 10 ปี เป็นข้อกฎหมายหรือนโยบายของบริษัท มีท่ีมาอย่างไร และ ณ 
สิน้รอบปีบญัชี 2558 บริษัทมีเงินปันผลค้างจ่ายอยูห่รือไม่  
ตอบ ไม่มีกฎหมายกําหนดเร่ืองอายคุวามเงินปันผลไว้เป็นการเฉพาะ จึงถืออายคุวามตามหลกักฎหมาย
แพง่ท่ีนานท่ีสดุคือ 10 ปี บริษัทมีเงินปันผลค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2558 จํานวนประมาณ 1.8 ล้านบาท  

(3) หากเลยกําหนดระยะเวลารับเงินปันผล 10 ปี แล้วผู้ ถือหุ้นมาขอรับเงินปันผล บริษัทจะจ่ายให้หรือไม่  
ตอบ บริษัทจะตรวจสอบหลกัฐาน หากเห็นวา่ถกูต้อง ก็จะจ่ายให้ 

เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2558 จํานวน 
21.31 ล้านบาท เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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เงินกําไรไว้เพ่ือรักษาสภาพคลอ่งของบริษัท ทัง้นีข้อรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา 

(2) บริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับเงินปันผลภายใน 10 ปี เป็นข้อกฎหมายหรือนโยบายของบริษัท มีท่ีมาอย่างไร และ ณ 
สิน้รอบปีบญัชี 2558 บริษัทมีเงินปันผลค้างจ่ายอยูห่รือไม่  
ตอบ ไม่มีกฎหมายกําหนดเร่ืองอายคุวามเงินปันผลไว้เป็นการเฉพาะ จึงถืออายคุวามตามหลกักฎหมาย
แพง่ท่ีนานท่ีสดุคือ 10 ปี บริษัทมีเงินปันผลค้างจ่าย ณ สิน้ปี 2558 จํานวนประมาณ 1.8 ล้านบาท  

(3) หากเลยกําหนดระยะเวลารับเงินปันผล 10 ปี แล้วผู้ ถือหุ้นมาขอรับเงินปันผล บริษัทจะจ่ายให้หรือไม่  
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เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 2558 จํานวน 
21.31 ล้านบาท เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ตามท่ีคณะกรรมการ
บริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 338,760,742  เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย 0  เสียง  คดิเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง 0  เสียง  คดิเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง  

วาระที่ 5  พจิารณาลดจาํนวนกรรมการ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เดมิกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ตอ่มาเม่ือวนัท่ี 26 มกราคม 2559 มีกรรมการ

ลาออกจํานวน 2 คน คือ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายวีรพนัธ์ พลูเกษ โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 คงเหลือ
กรรมการปัจจบุนัจํานวน 7 คน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการจํานวน 7 คนเป็นจํานวนท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาลดจํานวน
กรรมการลง 2 คนจากจํานวน 9 คน ให้คงเหลือ 7 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบงัคบับริษัทข้อ 14 ท่ีกําหนดให้คณะกรรมการ
บริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะแสดงความเห็นว่าการลด
จํานวนกรรมการลงจะเป็นภาระหนกัแก่กรรมการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ จํานวนกรรมการเท่าเดิมน่าจะเหมาะสมแล้ว ถ้าปีนีมี้
มติให้ลดจํานวนลงแล้วก็ไม่ขัดข้องแต่ปีหน้าขอให้คงจํานวนกรรมการเท่าเดิม หากลดจํานวนกรรมการลงแล้วทําให้
ประสทิธิผลของบริษัทลดลงด้วยก็เป็นเร่ืองท่ีน่าเสียดาย ขอฝากแนวคดิวา่การมีจํานวนกรรมการมากขึน้ ทําให้ความคิดมากขึน้ 
การกระจายงานดีขึน้ อาจทําให้บริษัทมีผลกําไรมากขึน้ด้วย    

เม่ือไม่มีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิลดจํานวนกรรมการจากจํานวน 9 คน 
เหลือ 7 คน โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิลดจํานวนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 338,759,915 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9997  
ไม่เห็นด้วย 827 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0.0002   
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   0   
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง 
จากนัน้ประธานฯ ได้สรุปวา่ กรรมการของบริษัทมีจํานวน 7 คน ดงัรายช่ือตอ่ไปนี ้ 

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ  
2. นายดําริ ตนัชีวะวงศ์  
3. นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช 
4. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ 
5. นายวิชาญ จิตร์ภกัดี 
6. นายสทิธิชยั จนัทราวดี 
7. นายอํานวย ผลพืช  
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วาระที่ 6  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 
โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ผู้ออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนีมี้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระและท่ีสมคัรใจออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 คน คือ 
 1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 

2) นายวิชาญ จิตร์ภักดี 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ตนเองและนายวิชาญฯ สมคัรใจขอออกจากห้องประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา

วาระนีอ้ย่างเป็นอิสระ และเพ่ือให้การประชมุดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกําหนดว่า ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ ดําเนินการประชุม ดงันัน้จึงขอให้นายดําริ  
ตนัชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ ดําเนินการประชมุในวาระนี ้
(นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและทีส่มคัรใจออก
จากตําแหน่งทัง้ 2 คนออกจากหอ้งประชมุโดยความสมคัรใจ จากนัน้นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ จึงดําเนินการประชมุต่อไป) 

ประธานท่ีประชุม (นายดําริ ตันชีวะวงศ์) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีไ้ด้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

พิจารณาเลือกตัง้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก
นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรมและประวตัิ
การทํางานท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุลและมีผลการปฏิบตังิานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่าง
ดีตลอดมา ประวตัิของบคุคลทัง้ 2 คน ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 หน้า 26-27 ของหนงัสือนดั
ประชมุ 

อนึง่ บคุคลทัง้ 2 คนข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษัท โดยนายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ เป็นประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั และ Vina Kraft 
Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม รวมทัง้เป็นรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็นกรรมการผู้จดัการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั อีกทัง้เป็นกรรมการ Vina 
Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม และ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึง่บริษัท
ดงักลา่วเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามรายละเอียดใน
หนงัสือนดัประชมุหน้า 4  

หลงัจากนัน้ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานท่ีประชุม เลขานุการฯ และท่ีปรึกษา
กฎหมาย (นางภทัรวรรณ ตุ้นสกลุ) ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้ครัง้นี ้คณะกรรมการเสนอให้เลือกตัง้กรรมการรายเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง 2 คนใช่หรือไม่ 
บตัรลงคะแนนในวาระนีมี้ตัง้แตเ่ลขท่ี 6.1 – 6.4 ผู้ ถือหุ้นจะต้องใช้บตัรลงคะแนนท่ี 6.1 และ 6.2 เท่านัน้ ไม่
ใช้บตัรลงคะแนนเลขท่ี 6.3 และ 6.4 ใช่หรือไม่  

 ตอบ  เลือกกรรมการ 2 คน โดยใช้บตัรยืนยนัการลงคะแนนเลขที่ 6.1 และ 6.2 เท่านัน้ ส่วนบตัรเลขท่ี 6.3 
และ 6.4 เป็นบตัรสํารองเฉพาะในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเตมิ 
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วาระที่ 6  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 
โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ผู้ออกจากตําแหน่งไปแล้วนัน้ อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนีมี้กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระและท่ีสมคัรใจออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 คน คือ 
 1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 

2) นายวิชาญ จิตร์ภักดี 
ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ตนเองและนายวิชาญฯ สมคัรใจขอออกจากห้องประชมุเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา

วาระนีอ้ย่างเป็นอิสระ และเพ่ือให้การประชมุดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกําหนดว่า ใน
กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อาจปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ ดําเนินการประชุม ดงันัน้จึงขอให้นายดําริ  
ตนัชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ ดําเนินการประชมุในวาระนี ้
(นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี กรรมการทีค่รบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและทีส่มคัรใจออก
จากตําแหน่งทัง้ 2 คนออกจากหอ้งประชมุโดยความสมคัรใจ จากนัน้นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ จึงดําเนินการประชมุต่อไป) 

ประธานท่ีประชุม (นายดําริ ตันชีวะวงศ์) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการท่ีออกจากตําแหน่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีไ้ด้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

พิจารณาเลือกตัง้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เน่ืองจาก
นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคณุธรรมและประวตัิ
การทํางานท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุลและมีผลการปฏิบตังิานในตําแหน่งหน้าท่ีกรรมการได้เป็นอย่าง
ดีตลอดมา ประวตัิของบคุคลทัง้ 2 คน ท่ีได้รับการเสนอช่ือ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 หน้า 26-27 ของหนงัสือนดั
ประชมุ 

อนึง่ บคุคลทัง้ 2 คนข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทอ่ืนซึง่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั
กบักิจการของบริษัท โดยนายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ เป็นประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั และ Vina Kraft 
Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม รวมทัง้เป็นรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็นกรรมการผู้จดัการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั อีกทัง้เป็นกรรมการ Vina 
Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม และ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึง่บริษัท
ดงักลา่วเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามรายละเอียดใน
หนงัสือนดัประชมุหน้า 4  

หลงัจากนัน้ประธานท่ีประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานท่ีประชุม เลขานุการฯ และท่ีปรึกษา
กฎหมาย (นางภทัรวรรณ ตุ้นสกลุ) ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้ครัง้นี ้คณะกรรมการเสนอให้เลือกตัง้กรรมการรายเดิมกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง 2 คนใช่หรือไม่ 
บตัรลงคะแนนในวาระนีมี้ตัง้แตเ่ลขท่ี 6.1 – 6.4 ผู้ ถือหุ้นจะต้องใช้บตัรลงคะแนนท่ี 6.1 และ 6.2 เท่านัน้ ไม่
ใช้บตัรลงคะแนนเลขท่ี 6.3 และ 6.4 ใช่หรือไม่  

 ตอบ  เลือกกรรมการ 2 คน โดยใช้บตัรยืนยนัการลงคะแนนเลขที่ 6.1 และ 6.2 เท่านัน้ ส่วนบตัรเลขท่ี 6.3 
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(2) การเลือกตัง้ครัง้นีเ้ป็นการเลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระใช่หรือไม่ และเม่ือมีมติ
ลดจํานวนกรรมการลง 2 คนแล้ว ก็ครบหนึ่งในสามแล้ว ทําไมยงัต้องเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออก
ตามวาระอีก 
ตอบ ในวาระท่ี 5 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิให้ลดจํานวนกรรมการจาก 9 คน เหลือ 7 คน และประธานฯ 
ได้แจ้งรายช่ือกรรมการทัง้ 7 คนให้ท่ีประชมุทราบแล้ว ดงันัน้จํานวนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ
ในครัง้นีเ้ป็นอตัราท่ีใกล้เคียง 1 ใน 3 ส่วนของ 7 คน คือ 2 คน  ซึ่งกรรมการในจํานวน 7 คนนี ้ท่ีอยู่ในวาระ
นานท่ีสดุคือนายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ สว่นนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เดิมท่ีมีจํานวนกรรมการ 9 คนจะครบกําหนด
ออกตามวาระในปี 2560 ได้สมคัรใจเป็นกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ 

(3) การเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ต้องเป็นไปตามวาระของตน บริษัทต้อง
เรียงลําดบักรรมการว่าแต่ละคนครบกําหนดออกตามวาระเม่ือใด จึงไม่ควรต้องมีกรณีท่ีกรรมการสมคัรใจ
ลาออก เช่นในการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการท่ีครบกําหนดออกตาม
วาระ และได้รับเลือกตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการ เมื่อนายรุ่งโรจน์ฯ ลาออก กรรมการที่ได้รับแต่งตัง้เข้ามา
แทนก็มีวาระเท่าวาระของนายรุ่งโรจน์ฯ ซึง่จะไปครบกําหนดออกใน 2 ปีข้างหน้า ไม่ใช่ในรอบปีนี ้ดงันัน้ตาม
กฎหมายจึงไม่ใช่ว่ากรรมการอีก 6 คน จะออกพร้อมกนัทัง้หมด ต้องออกตามวาระของกรรมการที่ตนแทน 
การมีกรรมการออกโดยสมคัรใจ จงึไม่น่าจะถกูต้อง  
ตอบ  นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ท่ีลาออก
ระหว่างกาลในปี 2558  ซึง่จะไปครบกําหนดออกใน 2 ปีข้างหน้าตามท่ีผู้ ถือหุ้นเข้าใจ นอกจากนี ้นายธนวงษ์ 
อารีรัชชกลุ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนนายโสภณ ธรรมปาโล ซึง่เป็นตําแหน่งท่ีวา่งอยู ่และครบกําหนด
ออกตามวาระในปี 2559 นี ้บริษัทได้ทําตารางวาระกรรมการในรอบ 3 ปีว่ากรรมการคนใดครบกําหนดออก
เม่ือใด และมาแทนกรรมการคนใด  ซึง่เดิมมีกรรมการ 9 คน ก็มีกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 
3 คน  แตเ่น่ืองจากในปีนีมี้กรรมการลาออก 2 คน มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2559 คงเหลือกรรมการท่ีมี
ตวัอยู่ 7 คน ใน 7 คนนีต้ามตารางวาระกรรมการในรอบ 3 ปี มีกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 1 คน 
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(4) ถ้ามีกรรมการครบกําหนดออกจากวาระพร้อมกนัหลายคน เข้าใจว่ากฎหมายกําหนดให้ใช้วิธีการจบัสลาก 
จึงควรดําเนินการให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
ตอบ  ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้ในลกัษณะเดียวกนัว่าสําหรับการออกจากวาระของ
กรรมการในคราวแรกคือคราวที่มีการตัง้บริษัท ให้ใช้วิธีการจบัสลาก แต่เนื่องจากบริษัทได้นบัวาระ
กรรมการต่อเนื่องกนัมาแล้ว ไม่ใช่ในเร่ืองของครัง้แรก กรรมการที่จะครบกําหนดในวาระในปีหน้าจึงขอ
สมคัรใจลาออกในปีนี ้ทําให้ครบจํานวนกรรมการท่ีต้องออกตามสดัส่วนในปีนี ้จึงเห็นว่าทําได้เช่นกนั 

(5) หลกัการในกฎหมายกําหนดให้จบัสลากในครัง้แรก แต่หากว่าไม่มีมาตราใดมาตราหนึ่งกําหนดไว้ชดัเจน 
และมีกรรมการครบวาระพร้อมกนั จะอนโุลมใช้วิธีการจบัสลากหรือกรรมการจะสมคัรใจลาออกก่อนก็ได้ 
ไม่ผิดกฎหมาย ทําได้ทัง้หมด 
ตอบ  รับทราบ 

(6) เสนอแนะให้เพิ่มจํานวนกรรมการเป็น 9 คน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพในการทํางานและไม่ลําบากในการหาจํานวน
กรรมการเข้าประชมุให้ครบองค์ประชมุ เพราะมีกรรมการบางคนท่ีต้องไปอยูท่ี่ประเทศเวียดนามด้วย  
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ตอบ  ขอบคณุท่ีผู้ ถือหุ้นมีความเป็นห่วงและชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ปัจจบุนักรรมการบริษัทจํานวน 7 คนนีมี้กรรมการ
ท่ีเป็นตวัแทนจากเอสซีจีจํานวน 5 คน และกรรมการภายนอกอีก 2 คน การประชมุคณะกรรมการ มีกรรมการ
เข้าครบองค์ประชมุ ตามท่ีแสดงในหนงัสือรายงานประจําปี ไม่มีปัญหานีแ้ตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ประธานท่ีประชมุได้ขอให้เลขานกุารฯ ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ ซึง่เลขานกุารฯ ได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้น
ได้ทราบเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บคุคลซึง่ได้คะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอยา่งใดอีกและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเพ่ิมเตมิ ประธานท่ีประชมุ
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตเิลือกตัง้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 
เห็นด้วย 338,760,742 เสียง 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,760,742 เสียง  

2. นายวิชาญ จิตร์ภักดี 
เห็นด้วย 338,760,742 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,760,742 เสียง  

ประธานท่ีประชุมได้กล่าวสรุปว่า ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็น
กรรมการของบริษัท และขอให้เจ้าหน้าท่ีเชิญกรรมการทัง้ 2 คน กลบัเข้าร่วมประชมุ 

(กรรมการทัง้ 2 คน กลบัเข้าหอ้งประชมุ) 

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วแสดงความยินดีตอ่กรรมการทัง้ 2 คนข้างต้นท่ีได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ จากนัน้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานกรรมการได้ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นประจําทกุปี ในการแต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ สําหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของ
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เห็นด้วย 338,760,742 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 0 เสียง 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,760,742 เสียง  

ประธานท่ีประชุมได้กล่าวสรุปว่า ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ภกัดี เป็น
กรรมการของบริษัท และขอให้เจ้าหน้าท่ีเชิญกรรมการทัง้ 2 คน กลบัเข้าร่วมประชมุ 

(กรรมการทัง้ 2 คน กลบัเข้าหอ้งประชมุ) 

ประธานท่ีประชมุได้กลา่วแสดงความยินดีตอ่กรรมการทัง้ 2 คนข้างต้นท่ีได้รับการเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ จากนัน้นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานกรรมการได้ดําเนินการประชมุตอ่ไป 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2559 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ซึ่งกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นประจําทกุปี ในการแต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ สําหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของ
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คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
อนมุตัคิา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2559 ดงันี ้

(1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ดงันี ้
- นางศริิเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3636) หรือ 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409)  หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565)   

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายข้างต้นท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้เป็นผู้ ท่ีไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสํานกังานตรวจสอบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จํากดั (มหาชน)  
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย  

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 705,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 
จํานวน 15,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit services) เท่านัน้ ไม่มีการ
ให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-audit services) เช่นเดียวกบัปี 2558 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอยา่งใด ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ดงันี ้ 

- นางศริิเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3636) หรือ 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และกําหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2559 เป็น
จํานวนเงิน 705,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 338,760,742 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0   
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0   
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง  

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
ประธานฯ รายงานต่อท่ีประชมุว่า ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญั

จํานวน 358,388,721 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชําระแล้วจํานวน 3,582,537,210 บาท แบ่งออกเป็น 
358,253,721 หุ้น มีส่วนต่างจํานวน 135,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามญัท่ีออกตัง้แต่ปี 2547 เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ทัง้นีใ้บสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่วได้ครบกําหนดอายแุล้วเม่ือปี 2549 แตย่งัคงเหลือหุ้นท่ีจดัสรร
เพ่ือรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเน่ืองจากไม่เข้าเง่ือนไขของการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กําหนดว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธี
ตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียังมิได้นําออกจําหน่ายได้ เม่ือท่ีประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุน
ภายในสบิส่ีวนันบัแตว่นัท่ีท่ีประชมุลงมต ิ
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คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและตามข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นจึง

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,583,887,210 
บาท เป็น 3,582,537,210 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 135,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายได้ 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน   

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 338,760,742 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง  

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนในวาระที่ 8 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนในวาระท่ี 8 คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน  3,582,537,210 บาท  (สามพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสามหม่ืน
เจ็ดพนัสองร้อยสบิบาทถ้วน)  

 แบง่ออกเป็น  358,253,721 หุ้น  (สามร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนห้าหม่ืนสามพัน
เจ็ดร้อยย่ีสบิเอ็ดหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ  10 บาท (สบิบาท)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 358,253,721 หุ้น (สามร้อยห้าสบิแปดล้านสองแสนห้าหม่ืนสามพนั

เจ็ดร้อยย่ีสบิเอ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -.หุ้น (                   -                  )” 
หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดย
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 338,760,742 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100   
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742  เสียง  
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คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและตามข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นจึง

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,583,887,210 
บาท เป็น 3,582,537,210 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายจํานวน 135,000 
หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ีจําหน่ายไม่ได้หรือท่ียงัมิได้นําออกจําหน่ายได้ 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน   

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 338,760,742 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง  

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนในวาระที่ 8 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนในวาระท่ี 8 คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดงันี ้

“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียนจํานวน  3,582,537,210 บาท  (สามพันห้าร้อยแปดสิบสองล้านห้าแสนสามหม่ืน
เจ็ดพนัสองร้อยสบิบาทถ้วน)  

 แบง่ออกเป็น  358,253,721 หุ้น  (สามร้อยห้าสิบแปดล้านสองแสนห้าหม่ืนสามพัน
เจ็ดร้อยย่ีสบิเอ็ดหุ้น)  

 มลูคา่หุ้นละ  10 บาท (สบิบาท)  
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 358,253,721 หุ้น (สามร้อยห้าสบิแปดล้านสองแสนห้าหม่ืนสามพนั

เจ็ดร้อยย่ีสบิเอ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -.หุ้น (                   -                  )” 
หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดย
วาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ
ลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย 338,760,742 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100   
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742  เสียง  
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วาระที่ 10  อนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตาม
ข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนด
ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได้  โดยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง  ๆ ไว้ดงันี ้

(1) ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2553 เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
จะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงันี ้ 

ตําแหน่ง คา่ตอบแทนรายปี เบีย้ประชมุ 
คา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครัง้) 

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

กรรมการ 90,000 15,000 

(2) ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 เม่ือวนัท่ี 23 มีนาคม 2550 ได้มีมติอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงันี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ตําแหน่ง คา่ตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี) เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 
ประธาน 90,000 30,000 
กรรมการ  90,000 15,000 

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

ทัง้นีท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ยกเลิกคณะอนกุรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตัง้แตว่นัท่ี 20 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัท่ี 25 เมษายน 2557 
คงเหลือคณะอนกุรรมการ 1 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2559 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึง่ได้พิจารณาอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมลูค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอ่ืนๆ  และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอ่ืนๆ รวมถึงพิจารณาจากสภาพ
ธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอตัราเดิม ทัง้นีใ้ห้จ่ายเฉพาะกรรมการ
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บริษัทและกรรมการบริหารท่ีไม่ใช่พนกังานประจําของเอสซีจี โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกว่า
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการ
ชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 4,108,349 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2558 หน้า 91 

หลังจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามถึงการเปล่ียนแปลงของ
คา่ตอบแทนท่ีเสนอขออนมุตัใินครัง้นีก้บัท่ีแจ้งเพ่ือทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่เลขานกุารฯ ได้ชีแ้จง
ว่า อตัราค่าตอบแทนท่ีเสนอเป็นอตัราเดิม ท่ีขอเปลี่ยนแปลงคือ ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารท่ีไม่ใช่
พนกังานประจําของเอสซีจี  

เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
เห็นด้วย 338,760,692 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100   
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,760,692 เสียง  

วาระที่ 11  เร่ืองอ่ืน ๆ   
- ไมมี่ - 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จดัการ และท่ีปรึกษา
ประจําสํานกังานกรรมการผู้จดัการ (นายองอาจ ลิม้ประยรูยงค์) ได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) อยากให้บริษัทลกูของเอสซีจีมาประชุมท่ีเอสซีจีทัง้หมด เน่ืองจากสถานท่ีค่อนข้างจะเอือ้อํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นคอ่นข้างจะดีมาก ไม่ต้องปะปนกบัแขกในโรงแรม และได้กลา่วช่ืนชมเลขานกุารคณะกรรมการท่ีให้
เกียรติแก่ผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด รวมทัง้คาดหวงัว่าคณะกรรมการบริษัทจะทําให้ผลประกอบการในอนาคตท่ีจะ
ตอบแทนเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยให้มากขึน้ และเสนอให้จดักิจกรรมพาผู้ ถือหุ้นไปเย่ียมชมโรงงานด้วย  
ตอบ รับทราบ 

(2) บริษัทมีอตัราการใช้กําลงัการผลิตอยู่ท่ีเท่าไร สามารถเดินให้เต็มกําลงัการผลิตแล้วส่งออกได้หรือไม่ และการ
เปิด AEC ทําให้การสง่ออกของบริษัทมากขึน้ได้หรือไม่ ขอให้ขยายความในเร่ืองของ AEC ด้วย 
ตอบ ปัจจุบนับริษัทใช้กําลงัการผลิตเต็มท่ีแล้ว มีการส่งสินค้าออกไปยงัประเทศเวียดนามในปริมาณน้อยมาก 
สว่นใหญ่เป็นการขายในประเทศเกือบทัง้หมด สําหรับใน AEC กําลงัการผลิตในประเทศไทยของเรานบัว่าใหญ่
ท่ีสดุ ในประเทศลาวและเมียนมาเรายงัไม่มีโรงงานผลิต ท่ีมีโรงงานผลิตของในเครือก็มีท่ีประเทศเวียดนามและ
ฟิลปิปินส์  
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บริษัทและกรรมการบริหารท่ีไม่ใช่พนกังานประจําของเอสซีจี โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกว่า
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนกุรรมการ
ชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 4,108,349 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2558 หน้า 91 

หลังจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามถึงการเปล่ียนแปลงของ
คา่ตอบแทนท่ีเสนอขออนมุตัใินครัง้นีก้บัท่ีแจ้งเพ่ือทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่เลขานกุารฯ ได้ชีแ้จง
ว่า อตัราค่าตอบแทนท่ีเสนอเป็นอตัราเดิม ท่ีขอเปลี่ยนแปลงคือ ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารท่ีไม่ใช่
พนกังานประจําของเอสซีจี  

เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหารตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
เห็นด้วย 338,760,692 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100   
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  338,760,692 เสียง  

วาระที่ 11  เร่ืองอ่ืน ๆ   
- ไมมี่ - 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จดัการ และท่ีปรึกษา
ประจําสํานกังานกรรมการผู้จดัการ (นายองอาจ ลิม้ประยรูยงค์) ได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) อยากให้บริษัทลกูของเอสซีจีมาประชุมท่ีเอสซีจีทัง้หมด เน่ืองจากสถานท่ีค่อนข้างจะเอือ้อํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นคอ่นข้างจะดีมาก ไม่ต้องปะปนกบัแขกในโรงแรม และได้กลา่วช่ืนชมเลขานกุารคณะกรรมการท่ีให้
เกียรติแก่ผู้ ถือหุ้นมาโดยตลอด รวมทัง้คาดหวงัว่าคณะกรรมการบริษัทจะทําให้ผลประกอบการในอนาคตท่ีจะ
ตอบแทนเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยให้มากขึน้ และเสนอให้จดักิจกรรมพาผู้ ถือหุ้นไปเย่ียมชมโรงงานด้วย  
ตอบ รับทราบ 

(2) บริษัทมีอตัราการใช้กําลงัการผลิตอยู่ท่ีเท่าไร สามารถเดินให้เต็มกําลงัการผลิตแล้วส่งออกได้หรือไม่ และการ
เปิด AEC ทําให้การสง่ออกของบริษัทมากขึน้ได้หรือไม่ ขอให้ขยายความในเร่ืองของ AEC ด้วย 
ตอบ ปัจจุบนับริษัทใช้กําลงัการผลิตเต็มท่ีแล้ว มีการส่งสินค้าออกไปยงัประเทศเวียดนามในปริมาณน้อยมาก 
สว่นใหญ่เป็นการขายในประเทศเกือบทัง้หมด สําหรับใน AEC กําลงัการผลิตในประเทศไทยของเรานบัว่าใหญ่
ท่ีสดุ ในประเทศลาวและเมียนมาเรายงัไม่มีโรงงานผลิต ท่ีมีโรงงานผลิตของในเครือก็มีท่ีประเทศเวียดนามและ
ฟิลปิปินส์  
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(3) เสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม ให้เน้นการช่วยเหลือให้รับคนพิการเข้าทํางานแทน
การจ่ายเงินเข้ากองทุนสวัสดิการคนพิการ หรือการจ่ายเงินไปสร้างบ้านให้คนท่ีไม่มีบ้านอยู่ ควรให้ความ
ช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึง่ตวัเองได้จะเหมาะสมกวา่  
ตอบ รับไว้พิจารณา   

ก่อนปิดการประชมุ เลขานกุารฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นสง่บตัรยืนยนัการลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีของบริษัทหรือหย่อนลงใน
กลอ่งเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม
และให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ และกลา่วปิดประชมุ 

 
 ปิดประชมุเวลา 15:55 น. 
  
 
 นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 
 ประธานท่ีประชมุ  

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจาก 

 ตาํแหน่งตามวาระ 

 

ประวัตขิองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ  

ชื่อ นายดาํริ  ตนัชวีะวงศ์ เป็นกรรมการซึ่งมีอาํนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

อายุ 64 ปี สัญชาต ิไทย 

วุฒกิารศึกษา 
 

 

 

 

• 2519 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

• 2547  Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School 

  ประเทศสหรัฐอเมริกา 

• 2549 INSEAD Inno-Leadership Program, INSEAD ประเทศสงิคโปร์ 

• 2552 หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 8 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษัท • รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบริษัท 

• 23 มกราคม 2549 (11 ปี) 

การเป็นกรรมการในองค์กรอื่น • องค์กรอ่ืนท่ีไมไ่ด้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

- ตัง้แต ่2542 กรรมการ บริษัทเหลก็สยามยามาโตะ จํากดั 

 - ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทไทยรุ่งยเูน่ียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2558     กรรมการอิสระ บริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 

 • องค์กรอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

 - ไมม่ี 

ประสบการณ์ • 2542-2548 กรรมการผู้จดัการ บริษัทเหลก็สยามยามาโตะ จํากดั 

2547-2548 รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จํากดั 

2548-2553 กรรมการ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ จํากดั 

2548-2553 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จํากดั 

2548-2554 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

2548-2554 กรรมการ บริษัทอตุสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จํากดั 

2550-2553 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวยีดนาม 

การเข้าประชุม • คณะกรรมการบริษัท  4 ครัง้   เข้าประชมุ 4 ครัง้ 

• คณะกรรมการบริหาร 5 ครัง้   เข้าประชมุ 4 ครัง้ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 

 

 

 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 
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ชื่อ นายสุชัย  กอประเสริฐศรี 

 

อายุ 50 ปี สัญชาต ิไทย 

วุฒกิารศึกษา • 2532  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

• 2538  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• 2547 ประกาศนียบตัร Management Development Program จาก Wharton School 

มหาวิทยาลยั Pennsylvania 

• 2550 ประกาศนียบตัร Executive Development Program จาก Columbia Business 

School 

ตาํแหน่งปัจจุบนัในบริษัท •   - 

วันที่ได้รับการแต่งตัง้เป็น

กรรมการบริษัท 

•   - 

การเป็นกรรมการในองค์กรอื่น • องค์กรอ่ืนท่ีไม่ได้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

- ตัง้แต ่2558   กรรมการ PT Indoris Printingdo. 

 • องค์กรอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมสีภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 

 - ไมม่ี 

ประสบการณ์ • 2548-2551  Vice President – Marketing, United Pulp and Paper Co., Inc.  

 ประเทศฟิลปิปินส์ 

 2553-2556  กรรมการผู้จดัการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี ้พริน้ติง้ จํากดั (มหาชน) 

 2553-2556  กรรมการผู้จดัการ บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จํากดั 

2556-2558 Regional Operations  Director บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จํากดั 

2558-2559  กรรมการและผู้จดัการทัว่ไป โรงงานชลบรีุ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จํากดั   

 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

กรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้ พิจารณาเลือกตัง้ และให้

คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ

ตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 

ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้

เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 15.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้คะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

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

กรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 

ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และ

ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้น

แตว่าระของกรรมการเหลอืน้อยกวา่สองเดือน 

 บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

ข้อ 30. ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้าง

หุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิด ณ ห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชน

อ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ

เพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

กรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ท่ีประชุมใหญ่เป็นผู้ พิจารณาเลือกตัง้ และให้

คณะกรรมการเลือกตัง้กรรมการด้วยกนัเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ

ตําแหน่งอ่ืนตามท่ีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยู่ใน

ราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 

ตามข้อบงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้

เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่าง ๆ 

ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานและลกูจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ

คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 15.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตาม (1) เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้คะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

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

กรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 

ตอ่ไป ให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ไปนัน้อาจจะเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีท่ีตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึง่มีคณุสมบตัิ และ

ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้น

แตว่าระของกรรมการเหลอืน้อยกวา่สองเดือน 

 บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

ข้อ 30. ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้าง

หุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิด ณ ห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชน

อ่ืน ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือ

เพ่ือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้ 
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การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดัใกล้เคียงหรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ี

คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 34. ให้มีการประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ห้เรียกว่า “ประชุมสามญั” การประชุมสามญัดงักลา่ว 

ให้กระทําภายในสี่เดือนภายหลงัการสิน้สดุรอบปีทางการบญัชีของบริษัท การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืน ๆ ให้เรียกว่า “ประชุม

วิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า

ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือจํานวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดเข้าช่ือกันทําหนงัสือในฉบบัเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามญัก็ได้โดยในหนงัสือร้องขอนัน้ 

จะต้องระบวุา่ให้เรียกประชมุเพ่ือการใดไว้ให้ชดัเจน คณะกรรมการต้องจดัประชมุภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้คณะกรรมการจัดทําหนงัสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ

ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ือ

อนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ

ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง่ คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

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

ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะครบ

องค์ประชุม 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึ่งชัว่โมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ

เป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า

การประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น

ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือลง

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี ้

ก. จํานวนหุ้นซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู ่

ข. ช่ือผู้ รับมอบฉนัทะ 

ค. ครัง้ท่ีของการประชมุท่ีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยให้ยื่นหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนผู้ รับ

มอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น

นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทัง้หมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลื่อนการ

พิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที่ วนั 

เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมใน

หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 
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ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามี

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เร่ืองนัน้มิได้นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้า

จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์แห่งท้องท่ี

ฉบบัหนึง่ 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะ

กระทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนสาํหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามี

รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองอันใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เร่ืองนัน้มิได้นอกจากการออกเสียง

ลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสยีงลงมติใด ๆ หรือการอนมุตัิกิจการใด ๆ ท่ีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนีจ้ะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสาํคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

ข. การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้า

จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

ข้อ 41. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการท่ีทางบริษัทได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล 

 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกลา่วการจ่ายเงินปันผลนัน้ทางหนงัสือพิมพ์แห่งท้องท่ี

ฉบบัหนึง่ 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นัน้ 

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรท่ีจะ

กระทําเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

ข้อ 48. เงินปันผลนัน้ให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืนสาํหรับหุ้นบริุมสทิธิ 

ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอ่ืนตามท่ีเห็นว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

  

 

  ใบลงทะเบียน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (สาํหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชมุแทน) ซึง่ม ีBarcode ติดอยู ่

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

  บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

และหากมีการเปลีย่นช่ือ - นามสกลุ ให้ยื่นหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2.2  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี่ หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

1. กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี่ หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

1.2 สาํเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง่) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

2.2 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี่ หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

2.3 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ท่ีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 

 

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

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี ้

1. เลอืกใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบใดแบบหนึง่ท่ีบริษัทได้จดัสง่มาให้ หรือใช้แบบ ค. กรณีของ Custodian ตามแบบท่ีกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลท่ีผู้ ถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉนัทะ ให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชุมดงักลา่ว และกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉันทะให้
ครบถ้วน 

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

1. หลักฐานแสดงสทิธิการเข้าร่วมประชุม 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 
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4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนไปยงัสาํนกังานเลขานกุารบริษัท โดยติดต่อนางสาวประพาฬรัตน์ ตัง้วิริยะไพบลูย์ หรือ นางวนัทิพย์ 
เธียรสนุทร โทรศพัท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลําดบั โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนัจนัทร์ท่ี 20 มีนาคม 
2560 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

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

 

 
บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 12:30 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7 

 
 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระ ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนน

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้

ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถงึกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน

แทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงเทา่ท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก

ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

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

ลงคะแนนลบั) เมื่อประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบ่งแยก

คะแนนเสยีงได้) 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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4. สง่หนงัสอืมอบฉนัทะคืนไปยงัสาํนกังานเลขานกุารบริษัท โดยติดต่อนางสาวประพาฬรัตน์ ตัง้วิริยะไพบลูย์ หรือ นางวนัทิพย์ 
เธียรสนุทร โทรศพัท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลําดบั โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนัจนัทร์ท่ี 20 มีนาคม 
2560 หรือก่อนเวลาเร่ิมการประชมุอยา่งน้อยคร่ึงชัว่โมง เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

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

 

 
บริษัทจะเร่ิมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น ก่อนเร่ิมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 12:30 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนท่ีตัง้สถานท่ีประชมุตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7 

 
 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป    
1.  การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระ ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสียงลงคะแนน

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนน

เสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่

ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้

ไม่ชดัเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน

แทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดให้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงเทา่ท่ีมีอยูท่ัง้หมดตาม (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี

หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน

กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก

ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  

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

ลงคะแนนลบั) เมื่อประธานท่ีประชมุสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบ่งแยก

คะแนนเสยีงได้) 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 
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มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของท่ีประชมุ 

• กรณีอ่ืน ๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

หรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ

วาระดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชุมอาจจะ

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ 

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 

โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนน

ในวาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมว่าบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ

วาระจากการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชุม

ทราบทกุวาระหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวาระ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7 
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ตกึ
ทปิ

โก้
 

สี่แยกประดิพัทธ์ ถ.พระรามหก 

ลงทางด่วนพระรามหก 

สะพานควาย 

มาจากสวนจิตรลดาฯ สี่แยก 

สถานีรถไฟ สถานีรถไฟบางซ่ือ (สายใต้) 

ทางเข้า-ออก 

ประตู 2 

ทางเข้า-ออก 

ประตู 1 

ทางเข้า 

ประตู 3 

สะพานบางซื่อ 

สะพานแดง 

มาจากสวนจิตรลดาฯ 

 เทสโก้ โลตสั    

ร.ร.ผะดุงศิษย์พทิยา 

ป้ัมบางจาก 

ป้ัม ปตท. ธ.กสิกรไทย 

บางโพ 
รพ.บางโพ 

ประชาชื่น 

เตาปูน 

ทางเข้า-ออก 

ทางเข้า-ออก 

เทอดดาํริ 

แผนที่ 

รถไฟฟ้าใต้ดิน  

สถานีบางซ่ือ 

(ทางออกหมายเลข 1) 

บมจ.ไทยเคนเปเปอร์ 

สามเสน 

ธ.กรุงเทพ  

สาขาบางซ่ือ 

โรง

อาหาร 

 

อา
คา

รจ
อด

รถ
 

การเดนิทาง :   1. รถประจําทางท่ีผ่าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศท่ีผ่าน : 50, 67, 70, 97 
                     2. เดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้สํารองท่ีจอดรถไว้ท่ี 
                         อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ P1 
                     3. เดนิทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดนิ ให้ขึน้ท่ีสถานีบางซ่ือ (ทางออกหมายเลข 1) ทัง้นี ้บริษัทมี 
                        บริการรถรับส่งบริเวณประตู 4/1  
 

สาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 

อาคาร 

เอสซีจี 100 ปี 

สถานีรถไฟบางซ่ือ (สายเหนือ 

หมายเหตุ :                                    - สถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัท 

                                                     ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ห้อง Hall 1 ชัน้ P10   

ถน
น

ป
ูน

ซิเ
ม

น
ต์ไ

ท
ย 

   

อาคาร 

สนญ. 1  

 

อาคาร 

4  อาคารอเนกประสงค์  

อาคาร 

สนญ. 2  

อาคารอเนกประสงค์  

อาคาร 

เอสซีจี 100 ปี 

ทางเข้า 
ประตู 4/1 

รถไฟฟ้าใต้ดิน 

สถานีบางซ่ือ 

จุดจอดรถรับส่ง 

(ทางออกหมายเลข 2) 




