สารบัญ
หน้ า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

1-5

เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ลําดับที่
1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559

6-20

2.

รายงานประจําปี 2559

-

3.

ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ

21-22

4.

ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

23-25

5.

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

26-28

6.

แบบการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด

-

7.

แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

29

- ร่ าง หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560

เรี ยน

ท่ านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
2. รายงานประจําปี 2559
3. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
4. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. แบบการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิ จ
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7. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) (บริ ษัท)
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น. ณ ห้ อง Hall 1
ชั ้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559
ความเป็ นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 จัดขึ ้นเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ซึง่ บริ ษัท
ได้ จัดทํารายงานการประชุมเสร็ จสิ ้นและได้ ส่งให้ กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการ
บันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
วาระที่ 2 รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2559
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2559 ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2559 หัวข้ อผลการดําเนินงาน ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2559 ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงิน
ประจําปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชี ของบริ ษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ ว
รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจําปี 2559 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อม
กับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2559 ที่ผา่ นมา โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
7,042.24 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
592.03 ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
5,727.86 ล้ านบาท
กําไรสําหรับปี
416.59 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้นขั ้นพื ้นฐาน
1.16 บาท/หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 และการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.70 บาท
ความเป็ นมา บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นปี ๆ ไปตามผลกําไรของบริ ษัท ตาม
ความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินในการลงทุน และตามภาระหนี ้สินของบริ ษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษั ท ข้ อ 49 กํ าหนดให้ บริ ษั ทต้ องจัดสรรกํ าไรสุทธิ
ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกํ าไรสุทธิ ประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั ้งนี ้ในปี
2559 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 416.59 ล้ านบาท
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกําไรประจําปี 2559 จํานวน 20.90 ล้ านบาท เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ 250.78 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 60.20
ของกําไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลปี 2559 กับปี ที่ผา่ นมาได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2559
. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
416.59
. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
358
. เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
0.70
. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั ้งสิ ้นประมาณ (ล้ านบาท) 250.78
. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%)
60.20
. ทุนสํารองตามกฎหมาย (ล้ านบาท)
20.90

ปี 2558
426.17
358
0.70
250.78
58.85
21.31

ปี 2557
564.45
358
0.90
322.43
57.12
28.22

การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันพุธที่ 29 มีนาคม
2560 โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
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หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี คืนได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกร
มำตรำ 47 ทวิกำหนด ดังนี ้
1. หุ้นละ 0.64 บำท เป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรที่ได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบคุ คลจำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้ รับกำรส่งเสริ มลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สำมำรถขอเครดิตภำษี เงินปั นผลคืนได้
2. หุ้นละ 0.06 บำท เป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรที่เสียภำษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตรำร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี เงินปั นผลคืนได้ เท่ำกับเงินปั นผลคูณยี่สิบส่วน
แปดสิบ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18 กำหนดให้
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรจะต้ องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้ อยจำนวนหนึ่งในสำมโดยอัตรำ
ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสำม
โดยกรรมกำรผู้ออกจำกตำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึง่ ในกำรประชุมครัง้ นี ้มีกรรมกำรที่
ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 2 คน ดังนี ้
1) นำยดำริ
ตันชีวะวงศ์
2) นำยมนตรี
มหำพฤกษ์ พงศ์
ทังนี
้ ้นำยมนตรี มหำพฤกษ์ พงศ์ ได้ แจ้ งควำมประสงค์ขอไม่รับกำรเสนอชื่อเพื่อเลือกตั ้งเป็ นกรรมกำร
บริ ษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่ ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งในกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ พิจำรณำถึงคุณสมบัติของผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรเป็ นรำยบุคคลแล้ ว
เห็นว่ำ นำยดำริ ตันชีวะวงศ์ กรรมกำรผู้ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ และนำยสุชยั กอประเสริ ฐศรี
ผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อเพื่ อเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรทดแทนในตำแหน่งที่ว่ำงลง เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
ครบถ้ วนตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์
ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท มีคณ
ุ ธรรมและประวัติกำรทำงำนที่โปร่ งใส พร้ อมทังตั
้ ดสินใจ
ด้ วยข้ อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมกำรรำยเดิม คณะกรรมกำรก็ได้ พิจำรณำถึง ผลกำรปฏิบตั ิงำน
ในตำแหน่งหน้ ำที่กรรมกำร ซึง่ กรรมกำรรำยเดิมที่ครบกำหนดออกตำมวำระได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่กรรมกำรได้
เป็ นอย่ำงดีตลอดมำ ตลอดจนเป็ นผู้ที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ำมเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำใน
ควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทำโดยทุจริ ตและกำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
กับบริ ษัทในระหว่ำงกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
พิจำรณำเลือกตังนำยด
้
ำริ ตันชีวะวงศ์ กลับเข้ ำเป็ นกรรมกำรบริ ษัท และเลือกตังนำยสุ
้
ชยั กอประเสริ ฐศรี
เป็ นกรรมกำรบริ ษัท
ทังนี
้ ้นำยดำริ ตันชีวะวงศ์ และนำยสุชยั กอประเสริ ฐศรี ไม่ได้ ประกอบกิจกำร/เข้ ำเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมกำร
ในบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำร
ของบริ ษัท
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 3
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วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2560
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่ง
กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี
ในการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร เห็นควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตั ้งบุคคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงิน
ของบริ ษัทประจําปี 2560 ดังนี ้
(1) แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ประจําปี 2560 ดังนี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรื อ
- นายโชคชัย งามวุฒิกลุ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728) หรื อ
- นางสาวดุษณีย์ ยิ ้มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)
ทั ้งนี ้บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทั ้ง 4 รายข้ างต้ นที่เสนอแต่งตั ้งนั ้น
เป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย
(2) อนุมตั คิ า่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 720,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2559 จํานวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit services)
เท่านั ้น ไม่มีการให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)
วาระที่ 7 รั บทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
ความเป็ นมา ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 วรรคสอง กําหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หาร ดังนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี เบี ้ยประชุม
(บาท/คน/ปี )

(บาท/คน/ครัง้ )

90,000
90,000

30,000
15,000

ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริ ษัทมีผลกําไรและมีการจ่ายเงินปั นผล
ให้ ผ้ ูถือหุ้น ให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนตามผล
การดําเนินงานในอัตราร้ อยละ 0.5 ของยอดกําไรสุทธิ ประจํา
รอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ โดยกําหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานดังกล่าวให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
ตำแหน่ง

ค่ำตอบแทนรำยปี
(บำท/คน/ปี )

เบี ้ยประชุม
(บำท/คน/ครัง้ )

ประธำน
กรรมกำร

60,000
60,000

20,000
15,000

ทังนี
้ ้ให้ จ่ำยเฉพำะกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรบริ หำรที่ไม่ใช่พนักงำนประจำของเอสซีจี โดยให้ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริ หำรซึ่งได้ พิจำรณำอัตรำ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรบริ หำร โดยกำรเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทอื่น ๆ และผลสำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของ
บริ ษัทอื่น รวมถึงพิจำรณำจำกสภำพธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและควำมเหมำะสมประกำร
ต่ำง ๆ แล้ ว เห็นว่ำอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ หำรที่ใช้ อยู่
ปั จจุบนั มีควำมเหมำะสมแล้ ว คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบ
กำรคงอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรบริ หำรในอัตรำเดิม
สำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำร
บริ หำรรวมเป็ นเงิน 1,705,963 บำท ซึง่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้น รำยละเอียด
ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2559 ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 2
วาระที่ 8

เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)

จึงขอเรี ยนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคำรที่ 21 มีนำคม
2560 เวลำ 14:30 น. ณ ห้ อง Hall 1 ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลำ 12:30 น. ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จดั อำหำรว่ำงและเครื่ องดื่มไว้ รับรองท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่มำร่ วมประชุม โดยไม่ได้ มีกำรแจกของชำร่ วย
อนึง่ เพื่อควำมสะดวกหำกผู้ถือหุ้นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนในกำรประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 6
ทังนี
้ ้บริ ษัทขอควำมร่ วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริ ษัท ภำยในวันจันทร์ ที่ 20 มีนำคม
2560 โดยบริ ษัทจะอำนวยควำมสะดวกในกำรปิ ดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ูรับมอบฉันทะที่มำ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ด้ วย

พ็ญ นามวงษ์ -

ขอแสดงควำมนับถือ
กรุ งเทพมหำนคร วันที่ 27 มกรำคม 2560
โดยคำสัง่ ของคณะกรรมกำร
-พรเ
(นำงพรเพ็ญ นำมวงษ์ )
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
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- ร่ าง -

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ อง Hall 1 ชั ้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น.
นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า มี ผ้ ูถื อ หุ้น มาเข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเอง จํา นวน 31 ราย รวมจํา นวนหุ้น ได้
1,197,524 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจํานวน 39 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 338,907,472 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทั ้งที่มาด้ วยตนเอง
และที่มอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมทั ้งสิ ้นจํานวน 70 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทั ้งสิ ้น 340,104,996 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.9341
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วทั ้งหมดจํานวน 358,253,721 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการ
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครัง้ นี ้มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ที่ได้ รับการแต่งตั ้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้ วย ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุมจํานวน 7 คน
1. นายธนวงษ์
อารี รัชชกุล
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
2. นายดําริ
ตันชีวะวงศ์
รองประธานกรรมการและกรรมการบริ หาร
3. นายสมชาย
หวังวัฒนาพาณิช กรรมการบริ หาร
4. นายมนตรี
มหาพฤกษ์ พงศ์ กรรมการบริ หาร
5. นายวิชาญ
จิตร์ ภกั ดี
กรรมการบริ หาร
6. นายสิทธิชยั
จันทราวดี
กรรมการ
7. นายอํานวย
ผลพืช
กรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
ผู้บริหารของบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุมจํานวน 3 คน
. นายสหรัฐ
พัฒนวิบลู ย์
ผู้อํานวยการโรงงานปราจีนบุรี
2. นางสาวเมธินนั ท์ โลกิตสถาพร
ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นางนภาพร
กาญจนทวีวฒ
ั น์ ผู้อํานวยการสายงานการตลาด
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2558 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่
เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 4 คน
1. นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2558
2. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวจินตนา เหล่าอภิรัตน์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
4. นางสาววิภาวิน กาลอินทร์
ตัวแทนผู้สอบบัญชีและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
เลขานุการคณะกรรมการ
นางพรเพ็ญ
นามวงษ์
จากนั ้นประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ชี ้แจงรายละเอียดเรื่ องวิธีการประชุมให้ ที่ประชุมทราบ
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เลขานุการฯ ได้ กล่าวแนะนํานายสมยศ ศักดิศ์ รี คณ
ุ ากร อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยที่เข้ าร่ วมการประชุมในครั ง้ นี ้ และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดในหนังสือนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 หน้ าที่ 4 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ข้ อ (2)
ตัวเลขค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2559 ซึง่ พิมพ์เป็ น “750,000 บาท” ที่ถกู ต้ องคือ “705,000 บาท” ซึง่ บริ ษัท
ได้ จดั ทําใบแทรกแก้ คําผิดและได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว จึงขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว
เพื่อให้ การดําเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมเป็ นไปโดยถูกต้ องและครบถ้ วน เลขานุการฯ ได้
แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
หนังสือนัดประชุมหน้ า 28 - 30 และการปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม
ในหน้ า 32 - 33 สรุปได้ ดงั นี ้
() การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน
(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้ งให้ ทราบว่าวาระนั ้นต้ องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
(3) ในการขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงกาเครื่ องหมายลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทั ้งลงลายมือ
ชื่อในบัตร และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปบันทึกคะแนนเสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทั ้ง
เก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยขอให้ ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรโดยไม่
ต้ องชูมือและจะขอให้ คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทั ้งหมดเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม ใน
กรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะ
กาเครื่ องหมายลงคะแนนตามความเห็ นที่ ระบุในหนังสื อ มอบฉั นทะลงในบัตรยื นยันการลงคะแนนและปฏิ บัติ
เช่นเดียวกับ ผู้ถือ หุ้นที่มาด้ วยตนเอง หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ใ น
หนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
(4) ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั ้งหมดที่เข้ า
ร่ วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงในวาระนั ้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณา
คะแนนเสียงดังกล่าวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
(5) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั ้น ๆ จึงอาจมีจํานวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะบางคนออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ขอให้ ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั ้งหมดกับ
เจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้ วย
สําหรับผลการนับคะแนนจะแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็ จสิ ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม
หากในบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาใน
วาระต่อไปก่อน เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน
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เมื่อที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตาม
รายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ ี 19 มีนาคม 2558
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว ตามรายละเอียดในหน้ า 8 - 25 โดย
บริ ษั ทได้ จัดทํ ารายงานการประชุมเสร็ จสิ น้ และได้ ส่ งให้ ก ระทรวงพาณิ ช ย์ ภ ายในระยะเวลาที่ ก ฎหมายกํ า หนด โดย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
จากนั ้นประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม
2558 ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย
338,760,942 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,942 เสียง
วาระที่ 2 รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2558
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จดั การรายงานกิจการประจําปี 2558 ซึง่ สรุปผลการดําเนินงานของบริ ษัทและการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2558 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
กรรมการผู้จดั การได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ สรุปได้ ดงั นี ้
ปี 2558 เศรษฐกิจโลกฟื น้ ตัวในอัตราที่ตํ่ากว่าคาดการณ์ เนื่องจากราคาสินค้ าโภคภัณฑ์ตกตํ่า ความผันผวนของ
ตลาดการเงินส่งผลลบต่อเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวในอัตราที่ตํ่าลง ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริ กาปรับตัวดีขึ ้นบ้ าง และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปทยอยฟื น้ ตัวอย่างช้ าๆ สําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย
ฟื น้ ตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไปจากการขยายตัวของการใช้ จ่ายภาครัฐ ตลอดจนการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการท่องเที่ยว แต่
ยังคงถูกจํากัดด้ วยรายได้ ของเกษตรกรและภาคการส่งออกที่ลดลง
ในปี 2558 กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภณ
ั ฑ์ได้ รับผลกระทบเป็ นอย่างมากจากปริ มาณและราคาวัตถุดิบ
ที่มีความผันผวน นอกจากนี ้ ยังมีการแข่งขันจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศและจากการนําเข้ ากระดาษจากต่างประเทศ ดังนั ้น
เพื่อจํากัดความเสี่ยงดังกล่าว บริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้ นการบริ หารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และบริ หารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสม และดําเนินการ
อย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการบริ หารต้ นทุนการผลิต การปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมปริ มาณสินค้ าคงคลัง
การควบคุมค่าใช้ จ่าย รวมถึงติดตามการให้ สินเชื่ออย่างใกล้ ชิด ส่งผลให้ ในปี 2558 บริ ษัทมีผลประกอบการเมื่อเทียบกับปี
2557 เป็ นดังนี ้
(1) รายได้ จากการขาย 5,404 ล้ านบาท เทียบกับรายได้ จากการขายในปี 2557 จํานวน 5,490 ล้ านบาท ลดลง
ร้ อยละ 2
(2) รายได้ รวม 5,431 ล้ านบาท เทียบกับรายได้ รวมในปี 2557 จํานวน 5,504 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 1
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(3) กําไรสําหรับปี 2558 จํานวน 426 ล้ านบาท เทียบกับกําไรสําหรับปี 2557 จํานวน 564 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ
24 ซึง่ สาเหตุหลักมาจากส่วนต่างราคาขายและวัตถุดบิ ที่ปรับตัวลดง
(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,284 ล้ านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 จํานวน 6,163 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 2
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ สอบถามว่า บริ ษัทมี แนวทางในการนํ า
นวัตกรรมมาช่วยบริ หารจัดการเพื่อเพิ่มส่วนต่างของราคาสินค้ ากับต้ นทุน (Margin) อย่างไรที่จะเป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทมาก
ที่สดุ ในขณะที่กําลังซื ้อของผู้นําเข้ ารายใหญ่ของโลกลดลง ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีการปรับปรุ งในหลาย
ด้ านโดยเน้ นการปรับปรุงกระบวนการภายใน ได้ แก่ การควบคุมและลดต้ นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั ้งการ
บริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียน โดยดูแลบริ หารจัดการตลอดสายของห่วงโซ่อปุ ทาน (Supply Chain)
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้
จัดทํางบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2558 ตั ้งแต่หน้ า
26 - 84 ซึง่ บริ ษัทได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
7,371.37 ล้ านบาท
หนี ้สินรวม
1,086.93 ล้ านบาท
รายได้ จากการขาย
5,403.80 ล้ านบาท
กําไรสุทธิ
426.17 ล้ านบาท
กําไรต่อหุ้น
1.19 บาท/หุ้น
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ผู้อํานวยการสายงานบัญชี และการเงิน
ที่ปรึ กษาประจําสํานักงานกรรมการผู้จดั การ (นายองอาจ ลิ ้มประยูรยงค์) และผู้สอบบัญชี ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามของ
ผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินทรัพย์ (รายงานประจําปี 2558 หน้ า 60) ในปี 2557 มีจํานวน 53 ล้ านบาท แต่ในปี
2558 ลดลงเหลือจํานวน 3 ล้ านบาท
ตอบ ในปี 2557 บริ ษัทมีโครงการทดแทนชุดกําเนิดไฟฟ้าและโครงการลงทุนทดแทนเครื่ องจักรเดิมซึ่งมีการ
จ่ายเงินมัดจําค่าเครื่ องจักร จึงปรากฏเป็ นรายการเงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินทรัพย์ ทั ้งนี ้โครงการดังกล่าวได้ เริ่ ม
ดําเนินการและปิ ดโครงการเกือบทั ้งหมดแล้ ว ดังนั ้นในปี 2558 เงินจ่ายล่วงหน้ าค่าสินทรัพย์จงึ ลดลงมาก
(2) การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าสําเร็ จรูป (รายงานประจําปี 2558 หน้ า 61) ระหว่างปี 2557 กับปี 2558 แตกต่าง
กันมาก มีสาเหตุมาจากอะไร และการแสดงรายการนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่ออะไร
ตอบ การเปลี่ยนแปลงในสินค้ าสําเร็ จรู ปเป็ นผลต่างระหว่างสินค้ าสําเร็ จรู ปคงเหลือของปี ปั จจุบนั กับปี ก่อน
จากตัวเลขในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงว่าบริ ษัทมีปริ มาณสินค้ าสําเร็ จรู ป ณ สิ ้นปี 2558 เพิ่มขึ ้น
จากสิ ้นปี 2557 จํานวนประมาณ 11 ล้ านบาท และปี 2557 มีสนิ ค้ าสําเร็ จรูปเพิ่มขึ ้นจากปี 2556 จํานวน 129
ล้ านบาท แสดงว่าการบริ หารจัดการสินค้ าสําเร็ จรู ปคงเหลือของบริ ษัทมีแนวโน้ มที่ดีขึ ้น การแสดงรายการ
ดังกล่าวเป็ นการแสดงตามมาตรฐานบัญชีในเรื่ องสินค้ าคงเหลือที่ให้ แสดงการเปลี่ยนเปลงเมื่อเทียบกับปี
ก่อน เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือของบริ ษัท
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(3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 7 ลูกหนี ้อื่น (รายงานประจําปี 2558 หน้ า 60) หัวข้ ออื่นๆ เพิ่มขึ ้นจาก 6.3
ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 24.7 ล้ านบาท ในปี 2558 เป็ นค่าอะไร
ตอบ ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า เช่น ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ SAP ECC6
(4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ค่าบริ การ (รายงานประจําปี 2558 หน้ า 56) ที่จ่ายให้ แก่บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้นจาก 9 ล้ านบาท ในปี 2557 เป็ น 60 ล้ านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นกว่า 6 เท่าตัว และ
ค่าบริ การจ่ายให้ แก่บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน) เพิ่มขึ ้น 2-3 เท่าตัว เป็ นการจ่ายค่าบริ การอะไร
ตอบ ค่าบริ การที่จ่ายให้ แก่บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบ
SAP ECC6 มูลค่าประมาณ 32 ล้ านบาท ทั ้งนี ้บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ได้ ลงทุนค่าพัฒนา
โปรแกรมดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทในเครื อหลายบริ ษัทในคราวเดียวเพื่อให้ มีอํานาจในการเจรจาต่อรอง จากนั ้น
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) จะเรี ยกเก็บค่าพัฒนาโปรแกรมนี ้จากบริ ษัทในเครื อตามที่ใช้ จริ งโดย
ไม่ได้ ม่งุ หวังทํากําไร
สําหรับค่าบริ การที่บริ ษัทจ่ายให้ แก่บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน) ที่เพิ่มขึ ้นในปี 2558 เนื่องจากมี
การโอนย้ ายพนักงานแผนกคลังและจัดส่งไปอยูร่ วมกันกับบริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน) จึงมีการ
เรี ยกเก็บค่าบริ การงานดังกล่าวกลับมายังบริ ษัท นอกจากนี ้ยังมีค่าใช้ จ่ายงานวิศวกรรมที่เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
ดําเนินการให้ แก่โครงการลงทุนของบริ ษัทที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
338,760,742 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นปี ๆ ไปตามผลกําไรของ
บริ ษัท ตามความจําเป็ นที่ต้องใช้ เงินในการลงทุน และตามภาระหนี ้สินของบริ ษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 49 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทั ้งนี ้ในปี 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 426.17 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2558 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 21.31 ล้ านบาท รวมทั ้ง
พิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้นประมาณ 250.78 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 58.85 ของกําไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
ในปี ที่ผา่ นมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้ า 2 ดังนี ้
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รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
. เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั ้งสิ ้นประมาณ (ล้ านบาท)
. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%)
. ทุนสํารองตามกฎหมาย (ล้ านบาท)

ปี 2558
426.17
358
0.70
250.78
58.85
21.31

ปี 2557
564.45
358
0.90
322.43
57.12
28.22

ปี 2556
588.51
358
0.85
304.52
51.74
29.43

ทั ้งนี ้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ ที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กําหนด ดังนี ้
(1) หุ้นละ 0.60 บาท เป็ นการจ่ายจากกําไรที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้ รับ
การส่งเสริ มลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้
(2) หุ้นละ 0.10 บาท เป็ นการจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สบิ ส่วนแปดสิบ
ทั ้งนี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 โดย
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 18 เมษายน 2559 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หลังจากนั ้นประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการ (นายสิทธิชยั จันทราวดี) กรรมการผู้จดั การ
และที่ปรึ กษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล) ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามตลอดจนรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุ ป
ได้ ดงั นี ้
(1) เสนอแนะให้ บริ ษัทจัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายให้ ครบจํานวนร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ภายใน 1-2 ปี เพื่อไม่เป็ นภาระของบริ ษัทที่จะต้ องจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายในทุก ๆ ปี เพราะ
ทุนสํารองดังกล่าวเป็ นเพียงตัวเลขทางบัญชีเท่านั ้น ไม่จําเป็ นต้ องโอนจากกําไรของปี ใดปี หนึง่ โดยเฉพาะ
ตอบ บริ ษัทยังต้ องจัดสรรกําไรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายอีกประมาณ 156 ล้ านบาท จึงพิจารณาสํารอง
เงินกําไรไว้ เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริ ษัท ทั ้งนี ้ขอรับข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
(2) บริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับเงินปั นผลภายใน 10 ปี เป็ นข้ อกฎหมายหรื อนโยบายของบริ ษัท มีที่มาอย่างไร และ ณ
สิ ้นรอบปี บัญชี 2558 บริ ษัทมีเงินปั นผลค้ างจ่ายอยูห่ รื อไม่
ตอบ ไม่มีกฎหมายกําหนดเรื่ องอายุความเงินปั นผลไว้ เป็ นการเฉพาะ จึงถืออายุความตามหลักกฎหมาย
แพ่งที่นานที่สดุ คือ 10 ปี บริ ษัทมีเงินปั นผลค้ างจ่าย ณ สิ ้นปี 2558 จํานวนประมาณ 1.8 ล้ านบาท
(3) หากเลยกําหนดระยะเวลารับเงินปั นผล 10 ปี แล้ วผู้ถือหุ้นมาขอรับเงินปั นผล บริ ษัทจะจ่ายให้ หรื อไม่
ตอบ บริ ษัทจะตรวจสอบหลักฐาน หากเห็นว่าถูกต้ อง ก็จะจ่ายให้
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2558 จํานวน
21.31 ล้ านบาท เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2558 ให้ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2558 และการจ่ายเงินปั นผล ตามที่คณะกรรมการ
บริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
338,760,742 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาลดจํานวนกรรมการ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เดิมกรรมการบริ ษัทมีจํานวน 9 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีกรรมการ
ลาออกจํานวน 2 คน คือ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กลุ และนายวีรพันธ์ พูลเกษ โดยมีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คงเหลือ
กรรมการปั จจุบนั จํานวน 7 คน ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่ากรรมการจํานวน 7 คนเป็ นจํานวนที่เพียงพอ
และเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้ าที่ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดจํานวน
กรรมการลง 2 คนจากจํานวน 9 คน ให้ คงเหลือ 7 คน ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 14 ที่กําหนดให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน
หลังจากนั ้นประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นว่าการลด
จํานวนกรรมการลงจะเป็ นภาระหนักแก่กรรมการที่ดํารงตําแหน่งอยู่ จํานวนกรรมการเท่าเดิมน่าจะเหมาะสมแล้ ว ถ้ าปี นี ้มี
มติใ ห้ ลดจํ า นวนลงแล้ วก็ ไม่ ขัดข้ อ งแต่ปี หน้ า ขอให้ คงจํ า นวนกรรมการเท่า เดิม หากลดจํ า นวนกรรมการลงแล้ ว ทํ า ให้
ประสิทธิผลของบริ ษัทลดลงด้ วยก็เป็ นเรื่ องที่นา่ เสียดาย ขอฝากแนวคิดว่าการมีจํานวนกรรมการมากขึ ้น ทําให้ ความคิดมากขึ ้น
การกระจายงานดีขึ ้น อาจทําให้ บริ ษัทมีผลกําไรมากขึ ้นด้ วย
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิลดจํานวนกรรมการจากจํานวน 9 คน
เหลือ 7 คน โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิลดจํานวนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
338,759,915 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้ วย
827 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0002
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง
จากนั ้นประธานฯ ได้ สรุปว่า กรรมการของบริษัทมีจํานวน 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี ้
1. นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล
2. นายดําริ ตันชีวะวงศ์
3. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
4. นายมนตรี มหาพฤกษ์ พงศ์
5. นายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี
6. นายสิทธิชยั จันทราวดี
7. นายอํานวย ผลพืช
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 18 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวน 1 ใน 3
โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ผู้ออกจากตําแหน่งไปแล้ วนั ้น อาจจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปี นี ้มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตาม
วาระและที่สมัครใจออกจากตําแหน่ง จํานวน 2 คน คือ
1) นายธนวงษ์
อารี รัชชกุล
2) นายวิชาญ
จิตร์ ภักดี
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าตนเองและนายวิชาญฯ สมัครใจขอออกจากห้ องประชุมเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ พิจารณา
วาระนี ้อย่างเป็ นอิสระ และเพื่อให้ การประชุมดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 39 ซึ่งกําหนดว่า ใน
กรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นผู้ดําเนินการประชุม ดังนั ้นจึงขอให้ นายดําริ
ตันชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ ดําเนินการประชุมในวาระนี ้
(นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล และนายวิ ชาญ จิ ตร์ ภกั ดี กรรมการทีค่ รบกํ าหนดออกจากตําแหน่งตามวาระและทีส่ มัครใจออก
จากตําแหน่งทัง้ 2 คนออกจากห้องประชุมโดยความสมัครใจ จากนัน้ นายดําริ ตันชีวะวงศ์ จึ งดําเนิ นการประชุมต่อไป)
ประธานที่ ประชุม (นายดําริ ตันชี วะวงศ์ ) แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั ้งนายธนวงษ์ อารี รัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท มีคณ
ุ ธรรมและประวัติ
การทํางานที่โปร่งใส พร้ อมทั ้งตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบตั งิ านในตําแหน่งหน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่าง
ดีตลอดมา ประวัติของบุคคลทั ้ง 2 คน ที่ได้ รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3 หน้ า 26-27 ของหนังสือนัด
ประชุม
อนึง่ บุคคลทั ้ง 2 คนข้ างต้ นเป็ นกรรมการของบริ ษัทอื่นซึง่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริ ษัท โดยนายธนวงษ์ อารี รัชชกุล เป็ นประธานกรรมการ บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด และ Vina Kraft
Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม รวมทั ้งเป็ นรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ และนายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี เป็ นกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด อีกทั ้งเป็ นกรรมการ Vina
Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม และ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึง่ บริ ษัท
ดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ตามรายละเอียดใน
หนังสือนัดประชุมหน้ า 4
หลังจากนั ้นประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุม เลขานุการฯ และที่ปรึ กษา
กฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล) ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามตลอดจนรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ในการเลือกตั ้งครัง้ นี ้ คณะกรรมการเสนอให้ เลือกตั ้งกรรมการรายเดิมกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง 2 คนใช่หรื อไม่
บัตรลงคะแนนในวาระนี ้มีตั ้งแต่เลขที่ 6.1 – 6.4 ผู้ถือหุ้นจะต้ องใช้ บตั รลงคะแนนที่ 6.1 และ 6.2 เท่านั ้น ไม่
ใช้ บตั รลงคะแนนเลขที่ 6.3 และ 6.4 ใช่หรื อไม่
ตอบ เลือกกรรมการ 2 คน โดยใช้ บตั รยืนยันการลงคะแนนเลขที่ 6.1 และ 6.2 เท่านั ้น ส่วนบัตรเลขที่ 6.3
และ 6.4 เป็ นบัตรสํารองเฉพาะในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ารับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเพิ่มเติม
- 13 -

(2) การเลือกตั ้งครัง้ นี ้เป็ นการเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระใช่หรื อไม่ และเมื่อมีมติ
ลดจํานวนกรรมการลง 2 คนแล้ ว ก็ครบหนึ่งในสามแล้ ว ทําไมยังต้ องเลือกตั ้งกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระอีก
ตอบ ในวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิให้ ลดจํานวนกรรมการจาก 9 คน เหลือ 7 คน และประธานฯ
ได้ แจ้ งรายชื่อกรรมการทั ้ง 7 คนให้ ที่ประชุมทราบแล้ ว ดังนั ้นจํานวนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ในครัง้ นี ้เป็ นอัตราที่ใกล้ เคียง 1 ใน 3 ส่วนของ 7 คน คือ 2 คน ซึ่งกรรมการในจํานวน 7 คนนี ้ ที่อยู่ในวาระ
นานที่สดุ คือนายธนวงษ์ อารี รัชชกุล ส่วนนายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี เดิมที่มีจํานวนกรรมการ 9 คนจะครบกําหนด
ออกตามวาระในปี 2560 ได้ สมัครใจเป็ นกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในครัง้ นี ้
(3) การเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ต้ องเป็ นไปตามวาระของตน บริ ษัทต้ อง
เรี ยงลําดับกรรมการว่าแต่ละคนครบกําหนดออกตามวาระเมื่อใด จึงไม่ควรต้ องมีกรณีที่กรรมการสมัครใจ
ลาออก เช่นในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส เป็ นกรรมการที่ครบกําหนดออกตาม
วาระ และได้ รับเลือกตั ้งกลับเข้ าเป็ นกรรมการ เมื่อนายรุ่ งโรจน์ฯ ลาออก กรรมการที่ได้ รับแต่งตั ้งเข้ ามา
แทนก็มีวาระเท่าวาระของนายรุ่งโรจน์ฯ ซึง่ จะไปครบกําหนดออกใน 2 ปี ข้ างหน้ า ไม่ใช่ในรอบปี นี ้ ดังนั ้นตาม
กฎหมายจึงไม่ใช่ว่ากรรมการอีก 6 คน จะออกพร้ อมกันทั ้งหมด ต้ องออกตามวาระของกรรมการที่ตนแทน
การมีกรรมการออกโดยสมัครใจ จึงไม่นา่ จะถูกต้ อง
ตอบ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิ ช ได้ รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนนายรุ่ งโรจน์ รั งสิโยภาส ที่ ลาออก
ระหว่างกาลในปี 2558 ซึง่ จะไปครบกําหนดออกใน 2 ปี ข้ างหน้ าตามที่ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจ นอกจากนี ้ นายธนวงษ์
อารี รัชชกุล ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการแทนนายโสภณ ธรรมปาโล ซึง่ เป็ นตําแหน่งที่วา่ งอยู่ และครบกําหนด
ออกตามวาระในปี 2559 นี ้ บริ ษัทได้ ทําตารางวาระกรรมการในรอบ 3 ปี ว่ากรรมการคนใดครบกําหนดออก
เมื่อใด และมาแทนกรรมการคนใด ซึง่ เดิมมีกรรมการ 9 คน ก็มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน
3 คน แต่เนื่องจากในปี นี ้มีกรรมการลาออก 2 คน มีผลตั ้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คงเหลือกรรมการที่มี
ตัวอยู่ 7 คน ใน 7 คนนี ้ตามตารางวาระกรรมการในรอบ 3 ปี มีกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ 1 คน
คือนายธนวงษ์ อารี รัชชกุล และมีกรรมการที่มีวาระเท่ากันที่เดิมต้ องออกในปี 2560 รวม 3 คน และในปี 2561
อีก 3 คน ซึง่ นายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี ขอสมัครใจออกในครัง้ นี ้
(4) ถ้ ามีกรรมการครบกําหนดออกจากวาระพร้ อมกันหลายคน เข้ าใจว่ากฎหมายกําหนดให้ ใช้ วิธีการจับสลาก
จึงควรดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ตอบ ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้ ในลักษณะเดียวกันว่าสําหรับการออกจากวาระของ
กรรมการในคราวแรกคือ คราวที่มีก ารตั ้งบริ ษัท ให้ ใ ช้ วิธีก ารจับ สลาก แต่เ นื่อ งจากบริ ษัท ได้ น บั วาระ
กรรมการต่อเนื่องกันมาแล้ ว ไม่ใช่ในเรื่ องของครัง้ แรก กรรมการที่จะครบกําหนดในวาระในปี หน้ าจึงขอ
สมัครใจลาออกในปี นี ้ ทําให้ ครบจํานวนกรรมการที่ต้องออกตามสัดส่วนในปี นี ้ จึงเห็นว่าทําได้ เช่นกัน
(5) หลักการในกฎหมายกําหนดให้ จบั สลากในครัง้ แรก แต่หากว่าไม่มีมาตราใดมาตราหนึ่งกําหนดไว้ ชดั เจน
และมีกรรมการครบวาระพร้ อมกัน จะอนุโลมใช้ วิธีการจับสลากหรื อกรรมการจะสมัครใจลาออกก่อนก็ได้
ไม่ผิดกฎหมาย ทําได้ ทั ้งหมด
ตอบ รับทราบ
(6) เสนอแนะให้ เพิ่มจํานวนกรรมการเป็ น 9 คน เพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการทํางานและไม่ลําบากในการหาจํานวน
กรรมการเข้ าประชุมให้ ครบองค์ประชุม เพราะมีกรรมการบางคนที่ต้องไปอยูท่ ี่ประเทศเวียดนามด้ วย
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ตอบ ขอบคุณที่ผ้ ถู ือหุ้นมีความเป็ นห่วงและชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัทจํานวน 7 คนนี ้มีกรรมการ
ที่เป็ นตัวแทนจากเอสซีจีจํานวน 5 คน และกรรมการภายนอกอีก 2 คน การประชุมคณะกรรมการ มีกรรมการ
เข้ าครบองค์ประชุม ตามที่แสดงในหนังสือรายงานประจําปี ไม่มีปัญหานี ้แต่อย่างใด
จากนั ้นประธานที่ประชุมได้ ขอให้ เลขานุการฯ ชี ้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการ ซึง่ เลขานุการฯ ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ได้ ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมการตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 ดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดตาม (1) เลือกตั ้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่
จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้นให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใดอีกและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเพิม่ เติม ประธานที่ประชุม
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั ้งนายธนวงษ์ อารี รัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ ภักดี เป็ นกรรมการของบริ ษัท
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล
เห็นด้ วย
338,760,742 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง
2. นายวิชาญ จิตร์ ภักดี
เห็นด้ วย
338,760,742 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวสรุ ปว่า ที่ประชุมมีมติเลือกตั ้งนายธนวงษ์ อารี รัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ ภกั ดี เป็ น
กรรมการของบริ ษัท และขอให้ เจ้ าหน้ าที่เชิญกรรมการทั ้ง 2 คน กลับเข้ าร่วมประชุม
(กรรมการทัง้ 2 คน กลับเข้าห้องประชุม)
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวแสดงความยินดีตอ่ กรรมการทั ้ง 2 คนข้ างต้ นที่ได้ รับการเลือกตั ้งให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ จากนั ้นนายธนวงษ์ อารี รัชชกุล ประธานกรรมการได้ ดําเนินการประชุมต่อไป
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2559
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึ่งกําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี ในการแต่งตั ้ง
ผู้สอบบัญชีจะแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ สําหรั บปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของ
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คณะกรรมการบริ หาร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งบุคคลเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและ
อนุมตั คิ า่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2559 ดังนี ้
(1) แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 ดังนี ้
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) หรื อ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
ทั ้งนี ้บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทั ้ง 3 รายข้ างต้ นที่เสนอแต่งตั ้งนั ้นเป็ นผู้ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
และ KPMG จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นสํานักงานตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จํากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย
(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงิน 705,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
จํานวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit services) เท่านั ้น ไม่มีการ
ให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2558
จากนั ้นประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนน
เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 ดังนี ้
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิ่งยง
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) หรื อ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และกําหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2559 เป็ น
จํานวนเงิน 705,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
338,760,742 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ
จํ านวน 358,388,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10 บาท และมี ทุนชํ าระแล้ วจํ านวน 3,582,537,210 บาท แบ่งออกเป็ น
358,253,721 หุ้น มีสว่ นต่างจํานวน 135,000 หุ้น ซึ่งเป็ นหุ้นสามัญที่ออกตั ้งแต่ปี 2547 เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ ทั ้งนี ้ใบสําคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวได้ ครบกําหนดอายุแล้ วเมื่อปี 2549 แต่ยงั คงเหลือหุ้นที่จดั สรร
เพื่ อ รองรั บ การปรั บ สิท ธิ ใ บสํ า คัญ แสดงสิท ธิ ดังกล่าวเนื่ องจากไม่เข้ าเงื่ อนไขของการปรั บสิทธิ ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
พระราชบัญญัติบ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กําหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ ลดทุนโดยวิธี
ตัด หุ้น จดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยังมิได้ นําออกจําหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ ว ให้ บริ ษัทขอจดทะเบียนลดทุน
ภายในสิบสี่วนั นับแต่วนั ที่ที่ประชุมลงมติ
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คณะกรรมการบริ ษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารและตามข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จาก 3,583,887,210
บาท เป็ น 3,582,537,210 บาท โดยวิธีตดั หุ้นสามัญจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 135,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
หลังจากนั ้นประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยวิธีตดั หุ้นจดทะเบียนที่จําหน่ายไม่ได้ หรื อที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายได้
ตามที่คณะกรรมการเสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนน
เสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
338,760,742 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัตกิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนในวาระที่ 8
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8 คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,582,537,210 บาท (สามพันห้ าร้ อยแปดสิบสองล้ านห้ าแสนสามหมื่ น
เจ็ดพันสองร้ อยสิบบาทถ้ วน)
แบ่งออกเป็ น
358,253,721 หุ้น (สามร้ อยห้ าสิบแปดล้ านสองแสนห้ าหมื่นสามพัน
เจ็ดร้ อยยี่สบิ เอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
358,253,721 หุ้น (สามร้ อยห้ าสิบแปดล้ านสองแสนห้ าหมื่นสามพัน
เจ็ดร้ อยยี่สบิ เอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-.หุ้น (
)”
หลังจากนั ้นประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดย
วาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
338,760,742 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง
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วาระที่ 10 อนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 วรรคสอง กํ าหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ อาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนด
ไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ ดงั นี ้
(1) ที่ ประชุ มสามั ญผู้ ถื อหุ้ นประจํ าปี 2553 เมื่ อวันที่ 19 มี นาคม 2553 ได้ มี มติ อนุ มั ติ ให้ กํ าหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัท โดยให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี
(บาท/คน/ปี )

90,000
90,000

เบี ้ยประชุม

ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน

30,000
15,000

ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริ ษัทมีผลกําไรและ
มีการจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้น ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ในอัตราร้ อยละ 0.5 ของยอดกําไรสุทธิประจํา
รอบระยะเวลาบัญชีนนั ้ โดยกําหนดวงเงินไม่เกิน
2 ล้ านบาทต่อปี
ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานดังกล่าว
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน

(บาท/คน/ครัง้ )

(2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ได้ มีมติอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร โดยให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบ
ตําแหน่ง
ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี )
เบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
ประธาน
90,000
30,000
กรรมการ
90,000
15,000
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริ หาร
ตําแหน่ง
ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี )
เบี ้ยประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
ประธาน
60,000
20,000
กรรมการ
60,000
15,000
ทั ้งนี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ ยกเลิกคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้ แก่ คณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตั ้งแต่วนั ที่ 20 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ตั ้งแต่วนั ที่ 25 เมษายน 2557
คงเหลือคณะอนุกรรมการ 1 คณะคือ คณะกรรมการบริ หาร
ในปี 2559 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารซึง่ ได้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการบริ หารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทอื่นๆ และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทอื่นๆ รวมถึงพิจารณาจากสภาพ
ธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารในอัตราเดิม ทั ้งนี ้ให้ จ่ายเฉพาะกรรมการ
- 18 -

บริ ษัทและกรรมการบริ หารที่ไม่ใช่พนักงานประจําของเอสซีจี โดยให้ มีผลตั ้งแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ รวมเป็ นเงิน 4,108,349 บาท ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2558 หน้ า 91
หลัง จากนัน้ ประธานฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซัก ถาม ซึ่ ง มี ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ ส อบถามถึ ง การเปลี่ ย นแปลงของ
ค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมตั ใิ นครัง้ นี ้กับที่แจ้ งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ซึง่ เลขานุการฯ ได้ ชี ้แจง
ว่า อัตราค่าตอบแทนที่เสนอเป็ นอัตราเดิม ที่ขอเปลี่ยนแปลงคือ ให้ จ่ายเฉพาะกรรมการบริ ษัทและกรรมการบริ หารที่ไม่ใช่
พนักงานประจําของเอสซีจี
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการบริ หารตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะกรรมการบริ ห ารตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอข้ างต้ นด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
338,760,692 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,692 เสียง
วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี จากนั ้น ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จดั การ และที่ปรึกษา
ประจําสํานักงานกรรมการผู้จดั การ (นายองอาจ ลิ ้มประยูรยงค์) ได้ ตอบข้ อซักถามและรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) อยากให้ บริ ษัทลูกของเอสซีจีมาประชุมที่เอสซีจีทั ้งหมด เนื่องจากสถานที่ค่อนข้ างจะเอื ้ออํานวยความสะดวก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นค่อนข้ างจะดีมาก ไม่ต้องปะปนกับแขกในโรงแรม และได้ กล่าวชื่นชมเลขานุการคณะกรรมการที่ให้
เกียรติแก่ผ้ ถู ือหุ้นมาโดยตลอด รวมทั ้งคาดหวังว่าคณะกรรมการบริ ษัทจะทําให้ ผลประกอบการในอนาคตที่จะ
ตอบแทนเป็ นเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยให้ มากขึ ้น และเสนอให้ จดั กิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานด้ วย
ตอบ รับทราบ
(2) บริ ษัทมีอตั ราการใช้ กําลังการผลิตอยู่ที่เท่าไร สามารถเดินให้ เต็มกําลังการผลิตแล้ วส่งออกได้ หรื อไม่ และการ
เปิ ด AEC ทําให้ การส่งออกของบริ ษัทมากขึ ้นได้ หรื อไม่ ขอให้ ขยายความในเรื่ องของ AEC ด้ วย
ตอบ ปั จจุบนั บริ ษัทใช้ กําลังการผลิตเต็มที่แล้ ว มีการส่งสินค้ าออกไปยังประเทศเวียดนามในปริ มาณน้ อยมาก
ส่วนใหญ่เป็ นการขายในประเทศเกือบทั ้งหมด สําหรับใน AEC กําลังการผลิตในประเทศไทยของเรานับว่าใหญ่
ที่สดุ ในประเทศลาวและเมียนมาเรายังไม่มีโรงงานผลิต ที่มีโรงงานผลิตของในเครื อก็มีที่ประเทศเวียดนามและ
ฟิ ลิปปิ นส์
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(3) เสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ เน้ นการช่วยเหลือให้ รับคนพิการเข้ าทํางานแทน
การจ่ายเงินเข้ ากองทุนสวัสดิการคนพิการ หรื อการจ่ายเงินไปสร้ างบ้ านให้ คนที่ไม่มี บ้า นอยู่ ควรให้ ความ
ช่วยเหลือให้ ประชาชนสามารถพึง่ ตัวเองได้ จะเหมาะสมกว่า
ตอบ รับไว้ พจิ ารณา
ก่อนปิ ดการประชุม เลขานุการฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทหรื อหย่อนลงใน
กล่องเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้ บริ ษัทเก็บไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมประชุม
และให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15:55 น.

นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล
ประธานที่ประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 3

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจาก
ตําแหน่ งตามวาระ
ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นายดําริ ตันชีวะวงศ์

เป็ นกรรมการซึ่งมีอาํ นาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

• 2519 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2547 Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
• 2549 INSEAD Inno-Leadership Program, INSEAD ประเทศสิงคโปร์
• 2552 หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่ นที่ 8
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตําแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท

• รองประธานกรรมการ และกรรมการบริ หาร

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท

• 23 มกราคม 2549 (11 ปี )

การเป็ นกรรมการในองค์ กรอื่น • องค์กรอื่นที่ไม่ได้ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
- ตังแต่
้ 2542 กรรมการ บริ ษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
- ตังแต่
้ 2555 กรรมการ บริ ษัทไทยรุ่งยูเนีย่ นคาร์ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2558 กรรมการอิสระ บริ ษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
• องค์กรอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- ไม่มี
ประสบการณ์

• 2542-2548
2547-2548
2548-2553
2548-2553
2548-2554
2548-2554
2550-2553

การเข้ าประชุม

• คณะกรรมการบริ ษัท 4 ครัง้ เข้ าประชุม 4 ครัง้
• คณะกรรมการบริ หาร 5 ครัง้ เข้ าประชุม 4 ครัง้

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเหล็กสยามยามาโตะ จํากัด
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษัทโตโยต้ ามอเตอร์ ไทยแลนด์ จํากัด
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ ้ง จํากัด
กรรมการ บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
กรรมการ บริ ษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จํากัด
กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
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ชื่อ นายสุชัย กอประเสริฐศรี
อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

• 2532 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2538 ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• 2547 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School
มหาวิทยาลัย Pennsylvania
• 2550 ประกาศนียบัตร Executive Development Program จาก Columbia Business
School

ตําแหน่ งปั จจุบนั ในบริษัท

• -

วันที่ได้ รับการแต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการบริษัท

• -

การเป็ นกรรมการในองค์ กรอื่น • องค์กรอื่นที่ไม่ได้ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
- ตังแต่
้ 2558 กรรมการ PT Indoris Printingdo.
• องค์กรอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- ไม่มี
ประสบการณ์

• 2548-2551 Vice President – Marketing, United Pulp and Paper Co., Inc.
ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
2553-2556 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทไทยบริ ติชซีเคียวริ ตี ้ พริ น้ ติ ้ง จํากัด (มหาชน)
2553-2556 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทไทยบริ ติช ดีโพสต์ จํากัด
2556-2558 Regional Operations Director บริ ษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด
2558-2559 กรรมการและผู้จดั การทัว่ ไป โรงงานชลบุรี บริ ษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จํากัด

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 4

ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการ
ข้ อ 14. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยให้ ที่ประชุมใหญ่เป็ นผู้พิจารณาเลือกตัง้ และให้
คณะกรรมการเลือกตังกรรมการด้
้
วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ
ตําแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้ วยก็ ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํ านวนกรรมการทัง้ หมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร
กรรมการมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้
เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึ่งได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ ในอันที่จะได้ รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 15. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 16. บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด
ข้ อ 17. ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัทไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3)
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไป ให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื
้
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 21. ในกรณีที่ตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ น
แต่วาระของกรรมการเหลือน้ อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึง่ เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจํานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
ข้ อ 30. ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ าง
หุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิด ณ ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเข้ าเป็ นกรรมการในบริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทมหาชน
อื่น ซึง่ ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อ
เพื่อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
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การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 33. การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จัดขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อ ณ ที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 34. ให้ มีการประชุมใหญ่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครัง้ การประชุมเช่นว่านี ้ให้ เรี ยกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว
ให้ กระทําภายในสี่เดือนภายหลังการสิ ้นสุดรอบปี ทางการบัญชีของบริ ษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่า “ประชุม
วิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า
ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อจํานวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคนซึ่งมีห้ ุนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดเข้
ั้
าชื่อกันทําหนังสือในฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนัน้
จะต้ องระบุวา่ ให้ เรี ยกประชุมเพื่อการใดไว้ ให้ ชดั เจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 35. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา พร้ อมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึง่ คําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึ่งชัว่ โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ า
การประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบที่นายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี ้
ก. จํานวนหุ้นซึง่ ผู้มอบฉันทะนันถื
้ ออยู่
ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยให้ ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็ จ หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้ อยกว่า หนึ่ง ในสามของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดเสนอในที่ป ระชุมไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้ องเลื่อนการ
พิจารณา ให้ ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั ้งนี ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้ วย
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ข้ อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น
ในกรณีที่ผ้ ูถือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้ เรื่ องนันมิ
้ ได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี ้จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื่น
ข. การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริ ษัทได้ ดําเนินการไปในระยะรอบปี ที่ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
(6) กิจการอื่น ๆ
เงินปั นผล และเงินสํารอง
ข้ อ 46. ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตเงินปั นผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันทางหนั
้
งสือพิมพ์แห่งท้ องที่
ฉบับหนึง่ 3 วันติดต่อกัน และจัดให้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นว่านัน้
ข้ อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นครัง้ คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษัทมีกําไรพอสมควรที่จะ
กระทําเช่นนันได้
้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 48. เงินปั นผลนันให้
้ แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จะได้ มีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่นสําหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 49. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จัดสรรเงินทุนสํารองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม


ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ (สําหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน) ซึง่ มี Barcode ติดอยู่
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
 บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
และหากมีการเปลีย่ นชื่อ - นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี่ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณีผ้ มู ีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี่ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
1.2 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี่ หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรื อสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็ นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ที่รับรองสําเนาถูกต้ อง
2. วิธีการมอบฉันทะ

บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพื่อความ
สะดวกในการลงทะเบียนโปรดนําใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี ้
1. เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึง่ ที่บริ ษัทได้ จดั ส่งมาให้ หรื อใช้ แบบ ค. กรณีของ Custodian ตามแบบที่กรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรายละเอียดของบุคคลที่ผ้ ูถือหุ้น
ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้
ครบถ้ วน
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่าลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เตรี ยมอากรแสตมป์เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
ให้ ด้วยแล้ ว
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4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสํานักงานเลขานุการบริ ษัท โดยติดต่อนางสาวประพาฬรัตน์ ตังวิ
้ ริยะไพบูลย์ หรื อ นางวันทิพย์
เธียรสุนทร โทรศัพท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลําดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม
2560 หรื อก่อนเวลาเริ่ มการประชุมอย่างน้ อยครึ่งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้
ทันเวลาเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มลงทะเบียนการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรื อตัง้ แต่เวลา 12:30 น.
เป็ นต้ นไป ณ ห้ อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร แผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 7
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนน
เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่
ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 กําหนดให้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงเท่าที่มีอยูท่ งหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นันให้
้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการ
ลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้ แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ )
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มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
• กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของที่ประชุม
• กรณีอื่น ๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันกํ
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะ
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
3. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุมว่าบริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุม
ทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 7

แผนที่
สําหรั บการประชุมผู้ถือหุ้น
บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

บางโพ

รพ.บางโพ

เตาปูน
ธ.กรุ งเทพ
สาขาบางซื่อ

ประชาชื่น
สะพานแดง

เทสโก้ โลตัส
ร.ร.ผะดุงศิษย์ พทิ ยา

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สะพานบางซื่อ
ปั ้ม ปตท.

ทางเข้ า-ออก
ประตู 2

ธ.กสิกรไทย

อาคาร
4
โรง
อาหาร

ถนนปูนซิเมนต์ ไทย

อาคารจอดรถ

ทางเข้ า-ออก

ทางเข้ า-ออก

ปั ้มบางจาก

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สี่แยก
เทอดดําริ

อาคารอเนกประสงค์

อาคาร
สนญ. 1

รถไฟฟ้าใต้ ดิน
สถานีบางซื่อ
(ทางออกหมายเลข 1)

ทางเข้ า
ประตู 3
จุดจอดรถรับส่ ง

ทางเข้ า
ประตู 4/1
รถไฟฟ้าใต้ ดิน
สถานีบางซื่อ
(ทางออกหมายเลข 2)

สถานีรถไฟ
สามเสน

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

อาคาร
สนญ. 2

ทางเข้ า-ออก
ประตู 1
สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้ )

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ
หมายเหตุ :

ตึกทิปโก้

ลงทางด่ วนพระรามหก

ถ.พระรามหก

สี่แยกประดิพัทธ์

อาคารอเนกประสงค์ - สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบริษัท
ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ห้ อง Hall 1 ชัน้ P10

การเดินทาง : 1. รถประจําทางที่ผ่าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรั บอากาศที่ผ่าน : 50, 67, 70, 97
2. เดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว โปรดเข้ าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้ สํารองที่จอดรถไว้ ท่ ี
อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ P1
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ ดนิ ให้ ขึน้ ที่สถานีบางซื่อ (ทางออกหมายเลข 1) ทัง้ นี ้ บริษัทมี
บริการรถรั บส่ งบริเวณประตู 4/1

สะพานควาย
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