


สารบัญ 
 

 
 หน้า 
 
หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 1-8 
 
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือห ุ้น 
ลาํดับที 
1. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 9-20 

2. รายงานประจําปี 2560 - 

3. ประวตัขิองบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้ารับการเลือกตั งเป็นกรรมการ 
 แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ      21 

4. ข้อบงัคบับริษัทในส่วนทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 22-24 

5. หลกัฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน  
 และการออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 25-27 

6. แบบการลงทะเบียน และหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก.  - 
 ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด  

7. แผนทีสถานทีประชมุ อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 28 

 



- 1 -  

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
 2. รำยงำนประจ ำปี 2560 
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบ

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

ลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. แบบกำรลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ตำมท่ีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง

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

 
เมื่อวนัศกุร์ท่ี 26 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไทยเคนเปเปอร์จ ำกดั (มหำชน)(บริษัท) 

ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวนัพุธท่ี 21 มีนำคม 2561 เวลำ 15:30 น. ณ ห้อง Hall 1  
ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ 
เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

ความเป็นมา บริษัทได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 จดัขึน้เมื่อวนัองัคำรท่ี 
21 มีนำคม 2560 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดโดยมี
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2560 เมื่อวันอังคำรท่ี 21 มีนำคม 2560 ซึ่ง
คณะกรรมกำรเห็นวำ่ได้มีกำรบนัทกึรำยงำนไว้อย่ำงถกูต้อง 

 
วาระที่ 2: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2560 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญในรอบปี  2560 ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปี 2560 หวัข้อผลกำรด ำเนินงำน ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำน กิจกำรประจ ำปี  2560 ซึ่ งส รุปผล 
กำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 รับทรำบ 
 

- ร่าง - 
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วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดท ำ 
งบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำปี 2560 ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
อนุมติังบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ 
โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

สินทรัพย์รวม 7,527.99 ล้ำนบำท 
 หนีส้ินรวม 892.95 ล้ำนบำท 
 รำยได้จำกกำรขำย 6,310.06 ล้ำนบำท 
 ก ำไรส ำหรับปี 435.72 ล้ำนบำท 

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน 1.22 บำท/หุ้น 
 
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.75 บาท 
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นปีๆ ไปตำมผลก ำไรของบริษัท ตำม
ควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินในกำรลงทุน และตำมภำระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้
ในปี 2560 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 435.72 ล้ำนบำท  
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2560 จ ำนวน 21.90 ล้ำนบำทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และ
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.75 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 268.69 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ  61.67 ของก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  
เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2560 กบัปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 435.72 416.59 426.17 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 358 358 358 
3. เงินปันผล (บำท/หุ้น) 0.75 0.70 0.70 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ประมำณ (ล้ำนบำท) 268.69 250.78 250.78 
5. สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (%) 61.67 60.20 58.85 
6. ทนุส ำรองตำมกฎหมำย(ล้ำนบำท) 21.90 20.90 21.31 
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบงัคบับริษัทตำมท่ี
ปรำกฏในรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2561โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษำยน 2561 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 
เร่ือง ขอเชญิประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส ำเนำรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
 2. รำยงำนประจ ำปี 2560 
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบ

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

ลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. แบบกำรลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ตำมท่ีกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง

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

 
เมื่อวนัศกุร์ท่ี 26 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไทยเคนเปเปอร์จ ำกดั (มหำชน)(บริษัท) 

ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวนัพุธท่ี 21 มีนำคม 2561 เวลำ 15:30 น. ณ ห้อง Hall 1  
ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ 
เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 

ความเป็นมา บริษัทได้จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 จดัขึน้เมื่อวนัองัคำรท่ี 
21 มีนำคม 2560 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำท่ีกฎหมำยก ำหนดโดยมี
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2560 เมื่อวันอังคำรท่ี 21 มีนำคม 2560 ซึ่ง
คณะกรรมกำรเห็นวำ่ได้มีกำรบนัทกึรำยงำนไว้อย่ำงถกูต้อง 

 
วาระที่ 2: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2560 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีส ำคัญในรอบปี  2560 ซึ่งปรำกฏอยู่ในรำยงำน
ประจ ำปี 2560 หวัข้อผลกำรด ำเนินงำน ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำน กิจกำรประจ ำปี  2560 ซึ่ งส รุปผล 
กำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 รับทรำบ 
 

- ร่าง - 
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วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดท ำ 
งบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้ สอบบัญชี 
รับอนุญำตแล้ว โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินของรำยงำนประจ ำปี 2560 ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
อนุมตัิงบกำรเงินประจ ำปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำก
ผู้สอบบญัชีของบริษัทซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ 
โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

สินทรัพย์รวม 7,527.99 ล้ำนบำท 
 หนีส้ินรวม 892.95 ล้ำนบำท 
 รำยได้จำกกำรขำย 6,310.06 ล้ำนบำท 
 ก ำไรส ำหรับปี 435.72 ล้ำนบำท 

ก ำไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐำน 1.22 บำท/หุ้น 
 
วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ 0.75 บาท 
ความเป็นมา บริษัทมีนโยบำยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปันผลเป็นปีๆ ไปตำมผลก ำไรของบริษัท ตำม
ควำมจ ำเป็นต้องใช้เงินในกำรลงทุน และตำมภำระหนีส้ินของบริษัท ซึ่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ก ำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ(ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนีจ้ะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้
ในปี 2560 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 435.72 ล้ำนบำท  
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
อนุมัติกำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2560 จ ำนวน 21.90 ล้ำนบำทเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และ
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2560 ในอตัรำหุ้นละ 0.75 บำท รวมเป็นเงินประมำณ 268.69 ล้ำนบำท คิดเป็น
ร้อยละ  61.67 ของก ำไรสทุธิ ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท  
เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลปี 2560 กบัปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1. ก ำไรสทุธิ (ล้ำนบำท) 435.72 416.59 426.17 
2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 358 358 358 
3. เงินปันผล (บำท/หุ้น) 0.75 0.70 0.70 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ประมำณ (ล้ำนบำท) 268.69 250.78 250.78 
5. สดัสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรสทุธิ (%) 61.67 60.20 58.85 
6. ทนุส ำรองตำมกฎหมำย(ล้ำนบำท) 21.90 20.90 21.31 
กำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบงัคบับริษัทตำมท่ี
ปรำกฏในรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 12 กมุภำพนัธ์ 2561โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษำยน 2561 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 
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หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎำกร 
มำตรำ 47 ทวิก ำหนด ดงันี ้
1. หุ้นละ 0.20 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลจำกกำรประกอบ

กิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจึงไมส่ำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้ 
2. หุ้นละ 0.55 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรที่เสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ซึ่ง 

ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้เท่ำกบัเงินปันผลคูณ
ยี่สบิสว่นแปดสบิ 

 
วาระที่ 5: พจิารณาลดจ านวนกรรมการ 

ความเป็นมา นำยอ ำนวย ผลพืช และนำยสิทธิชยั จนัทรำวดี ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท 
มีผลตัง้แต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2560 และวนัท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561 ตำมล ำดับ ท ำให้จ ำนวนกรรมกำร
บริษัทลดลงจำก 7 คน เป็น 5 คน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรไม่เสนอบุคคลใดเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ขอลำออกทัง้ 2 คน และให้เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลดจ ำนวน
กรรมกำรจำก 7 คน เป็น 5 คน 
ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำลดจ ำนวน
กรรมกำรจำก 7 คน เป็น 5 คน เน่ืองจำกเป็นจ ำนวนท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้ำท่ีได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

 
วาระที่ 6: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 18 
ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่ง
ในสำมโดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียง
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำมโดยกรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ ซึง่
ในกำรประชมุครัง้นีม้ีกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 1 คน คือ นำยสมชำย 
หวงัวฒันำพำณิช 
ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรซึง่ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งใน
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
พิจำรณำเลือกตัง้นำยสมชำย หวงัวฒันำพำณิช เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตอ่ไปอีกวำระหนึ่ง เน่ืองด้วย
เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวตัิกำร
ท ำงำนท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และมีผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ี
กรรมกำรได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ  ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ำมเก่ียวกับกำรกระท ำควำมผิด
ทำงอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท ำโดยทุจริตและกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทในระหวำ่งกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท  
ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3 
ทัง้นี ้นำยสมชำย หวงัวฒันำพำณิช เป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั
และอำจเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท จ ำนวน 2 บริษัท คือ บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม 
จ ำกดั และ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนำม ซึง่บริษัททัง้ 2 บริษัทดงักลำ่วเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
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วาระที่ 7: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ซึ่ง
ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ ำ
ทกุปี โดยในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
อนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2561ดงันี ้ 
(1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทประจ ำปี 2561 ดงันี ้
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นำงสำวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นำยโชคชยั งำมวฒิุกลุ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 9728) หรือ 
- นำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 10235) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 4 รำยข้ำงต้นท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้
เป็นผู้ ท่ีไม่มีควำมสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และ KPMG จะได้รับกำรเสนอให้เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทด้วย  

(2) อนมุตัิคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 735,000 บำท เพ่ิมขึน้จำก
ปี 2560 จ ำนวน 15,000 บำท โดยคำ่สอบบญัชีดงักลำ่วเป็นกำรให้บริกำรสอบบญัชี (Audit services) 
เท่ำนัน้ ไมม่ีกำรให้บริกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี (Non-audit services) 

 
วาระที่ 8: พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25  ข้อ 34 และยกเลิก ข้อ 61 

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 34 

ความเป็นมา เน่ืองด้วยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี 21/2560 เร่ือง กำรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เร่ืองกำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ท ำให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 ซึง่ก ำหนดตำมกฎหมำยเดิมไมม่ีผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเน่ืองจำก
ขดักบักฎหมำยดงักลำ่ว 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเร่ืองดงักล่ำว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2561 พิจำรณำแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมำย ดงันี ้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 34 ให้มีกำรประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละ

หนึ่ งครัง้ กำรประชุมเช่นว่ำนี ใ้ห้ เรียกว่ำ 
“ประชุมสำมญั”กำรประชมุสำมญัดงักล่ำวให้
กระท ำภำยในสี่เดือนภำยหลงักำรสิน้สุดรอบ
ปีทำงกำรบญัชีของบริษัท กำรประชมุผู้ ถือหุ้น
ครำวอื่น ๆ  ให้เรียกวำ่ “ประชมุวิสำมญั” 

  

ข้อ 34 ให้มีกำรประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ นอย่ำงน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ กำรประชุมเช่นว่ำนีใ้ห้เรียกว่ำ 
“ประชมุสำมญั” กำรประชุมสำมญัดงักลำ่ว
ให้กระท ำภำยในสี่เดือนภำยหลงักำรสิน้สดุ
รอบปีบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ ถือหุ้น
ครำวอื่น ๆ ให้เรียกวำ่ “ประชมุวิสำมญั” 
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หมายเหตุ ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้ตำมหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกร 
มำตรำ 47 ทวิก ำหนด ดงันี ้
1. หุ้นละ 0.20 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลจำกกำรประกอบ

กิจกำรท่ีได้รับกำรสง่เสริมลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจึงไมส่ำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้ 
2. หุ้นละ 0.55 บำท เป็นกำรจ่ำยจำกก ำไรท่ีเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ซึ่ง 

ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีเงินปันผลคืนได้เท่ำกบัเงินปันผลคูณ
ยี่สบิสว่นแปดสบิ 

 
วาระที่ 5: พจิารณาลดจ านวนกรรมการ 

ความเป็นมา นำยอ ำนวย ผลพืช และนำยสิทธิชยั จนัทรำวดี ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท 
มีผลตัง้แต่วันท่ี 1 ธันวำคม 2560 และวนัท่ี 1 กุมภำพันธ์ 2561 ตำมล ำดับ ท ำให้จ ำนวนกรรมกำร
บริษัทลดลงจำก 7 คน เป็น 5 คน ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรไม่เสนอบุคคลใดเข้ำเป็น
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ขอลำออกทัง้ 2 คน และให้เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำลดจ ำนวน
กรรมกำรจำก 7 คน เป็น 5 คน 
ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 14 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอย่ำงน้อย 5 คน 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำลดจ ำนวน
กรรมกำรจำก 7 คน เป็น 5 คน เน่ืองจำกเป็นจ ำนวนท่ีเพียงพอและเหมำะสมท่ีจะปฏิบตัิหน้ำท่ีได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ 

 
วาระที่ 6: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน จ ำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 18 
ก ำหนดให้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทกุครัง้ กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่ง
ในสำมโดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้เป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียง
ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสำมโดยกรรมกำรผู้ออกจำกต ำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ ซึง่
ในกำรประชมุครัง้นีม้ีกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 1 คน คือ นำยสมชำย 
หวงัวฒันำพำณิช 
ความเหน็ของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรซึง่ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งใน
กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นได้พิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
พิจำรณำเลือกตัง้นำยสมชำย หวงัวฒันำพำณิช เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตอ่ไปอีกวำระหนึ่ง เน่ืองด้วย
เป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวตัิกำร
ท ำงำนท่ีโปร่งใส พร้อมทัง้ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และมีผลกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ี
กรรมกำรได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ  ตลอดจนเป็นผู้ ท่ีไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ำมเก่ียวกับกำรกระท ำควำมผิด
ทำงอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซึ่งได้กระท ำโดยทุจริตและกำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัทในระหวำ่งกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรบริษัท  
ประวตัิของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3 
ทัง้นี ้นำยสมชำย หวงัวฒันำพำณิช เป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนั
และอำจเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท จ ำนวน 2 บริษัท คือ บริษัทสยำมครำฟท์อุตสำหกรรม 
จ ำกดั และ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนำม ซึง่บริษัททัง้ 2 บริษัทดงักลำ่วเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท 
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วาระที่ 7: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ซึ่ง
ก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจ ำ
ทกุปี โดยในกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีสำมำรถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
อนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2561ดงันี ้ 
(1) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทประจ ำปี 2561 ดงันี ้
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นำงสำวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นำยโชคชยั งำมวฒิุกลุ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 9728) หรือ 
- นำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 10235) 

ทัง้นีบ้ริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 4 รำยข้ำงต้นท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้
เป็นผู้ ท่ีไม่มีควำมสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และ KPMG จะได้รับกำรเสนอให้เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของ
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทด้วย  

(2) อนมุติัคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน 735,000 บำท เพ่ิมขึน้จำก
ปี 2560 จ ำนวน 15,000 บำท โดยคำ่สอบบญัชีดงักลำ่วเป็นกำรให้บริกำรสอบบญัชี (Audit services) 
เท่ำนัน้ ไมม่ีกำรให้บริกำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบญัชี (Non-audit services) 

 
วาระที่ 8: พจิารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25  ข้อ 34 และยกเลิก ข้อ 61 

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 34 

ความเป็นมา เน่ืองด้วยค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี 21/2560 เร่ือง กำรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ได้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติม พระรำชบญัญัติ
บริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เร่ืองกำรให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ท ำให้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 ซึง่ก ำหนดตำมกฎหมำยเดิมไมม่ีผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเน่ืองจำก
ขดักบักฎหมำยดงักลำ่ว 
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเร่ืองดงักล่ำว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2561 พิจำรณำแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 34 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมำย ดงันี ้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 34 ให้มีกำรประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำงน้อยปีละ

หนึ่ งครัง้ กำรประชุมเช่นว่ำนี ใ้ห้ เรียกว่ำ 
“ประชุมสำมญั”กำรประชมุสำมญัดงักล่ำวให้
กระท ำภำยในสี่เดือนภำยหลงักำรสิน้สุดรอบ
ปีทำงกำรบญัชีของบริษัท กำรประชมุผู้ ถือหุ้น
ครำวอื่น ๆ  ให้เรียกวำ่ “ประชมุวิสำมญั” 

  

ข้อ 34 ให้มีกำรประชุมใหญ่ผู้ ถือหุ้ นอย่ำงน้อยปี
ละหนึ่งครัง้ กำรประชุมเช่นว่ำนีใ้ห้เรียกว่ำ 
“ประชมุสำมญั” กำรประชุมสำมญัดงักลำ่ว
ให้กระท ำภำยในสี่เดือนภำยหลงักำรสิน้สดุ
รอบปีบัญชีของบริษัท กำรประชุมผู้ ถือหุ้น
ครำวอื่น ๆ ให้เรียกวำ่ “ประชมุวิสำมญั” 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญ

เมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อ 
ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในห้ำของจ ำนวนหุ้ นท่ีจ ำหน่ำยได้
ทัง้หมด หรือจ ำนวนผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ำ
ย่ีสิบห้ำคนซึง่มีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวำ่หนึง่
ในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด
เข้ำช่ือกันท ำหนังสือในฉบับเดียวกัน 
ร้องขอให้คณะกรรมกำรประชุมวิสำมัญ 
ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้จะต้องระบุ
ว่ำให้เรียกประชุมเพ่ือกำรใดไว้ให้ชัดเจน 
คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน 1 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจำกผู้ ถือหุ้น 

 

 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร  
ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ำร้อยละสิบของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเข้ำช่ือ
กันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลใน
กำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนั ง สื อดั งกล่ ำวด้ วย  ในกรณี เช่ น นี ้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วัน ท่ี
ได้รับหนงัสือจำกผู้ ถือหุ้น 
ในกรณี ท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำร
ประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำม
วรรคสำม ผู้ ถือหุ้ นทัง้หลำยซึ่งเข้ำช่ือกัน
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้จ ำนวนหุ้น
ตำมท่ีบังคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภำยในส่ีสิบห้ำวันนับแต่วันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้
ให้ ถื อ ว่ ำ เป็ น ก ำรป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ท่ี
คณะกรรมกำรเรียกประชุมโดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นท่ีเกิดจำก
กำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำม
สะดวกตำมสมควร 
ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น
กำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้ นตำมวรรคสี่
ครัง้ใดจ ำนวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำร่วมประชุม 
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ข้อ 36 ผู้ ถือหุ้ นตำมวรรคส่ี  ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำร 
จดัให้มีกำรประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61 

ความเป็นมา เน่ืองด้วยพ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ ไม่ได้ก ำหนดให้บริษัทมหำชนจ ำกัดต้อง 
จดทะเบียนดวงตรำของบริษัทไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และไม่ได้บังคบัให้กำรลงนำมผูกพนับริษัทต้องมี
ดวงตรำของบริษัทประทบัควบคู่กันไปด้วย และบำงหน่วยงำนรำชกำรจ ำเป็นต้องน ำดวงตรำของบริษัทไป
ประทบัตอ่หน้ำเจ้ำหน้ำท่ี ท ำให้ไมส่ะดวกในกำรท ำงำน  
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเร่ืองดงักล่ำว จึงเห็นควรเสนอให้ยกเลิกดวงตรำของบริษัท โดยให้เสนอ 
ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำแก้ไขข้อบังคบัข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61 เพ่ือให้เกิดควำม
คลอ่งตวัในกำรด ำเนินงำน ดงันี ้
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 25. คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบจัดกำร

กิจกำรทัง้หลำยทัง้ปวงของบริษัท และมี
อ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกำรภำยในขอบเขตของ
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท และตำมมติของท่ีประชุมใหญ่ 
ผู้ ถือหุ้ น และมีอ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ 
ตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือท่ี
เก่ียวข้องกบักำรดงักล่ำวนัน้ 

 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้บุคคล
หนึ่งหรือหลำยคนปฏิบตัิงำนอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่แทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

 กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพัน
บริษัท ให้กรรมกำรสองท่ำนลงลำยมือช่ือ
และประทับตรำส ำคัญของบริษัท และ
คณะกรรมกำรอำจก ำหนดรำยช่ือกรรมกำร
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 

ข้อ 25. คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบจัดกำร
กิจกำรทัง้หลำยทัง้ปวงของบริษัท และมี
อ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกำรภำยในขอบเขต
ของกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบังคบั
ของบริษัท และตำมมติของท่ีประชมุใหญ่
ผู้ ถือหุ้ น และมีอ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ 
ตำมท่ีระบุไว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ
ท่ีเก่ียวข้องกบักำรดงักล่ำวนัน้ 

 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้บุคคล
หนึ่งหรือหลำยคนปฏิบัติงำนอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่แทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพัน
บริษัท ให้กรรมกำรสองท่ำนลงลำยมือ
ช่ือ ร่วมกัน  และคณะกรรมกำรอำจ
ก ำหนดรำยช่ือกรรมกำรผู้ มี อ ำนำจ 
ลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัทได้  

ข้อ 61. ดวงตรำของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้

 

ข้อ 61. (ยกเลิก) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
อนมุตัิกำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25  ข้อ 34 และยกเลิก ข้อ 61  

ทัง้นี ้วำระนีจ้ะต้องได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9: รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

ความเป็นมา ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับคำ่ตอบแทนจำก
บริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตำม
ข้อบังคับหรือตำมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึง่
ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2560 เมื่อวันท่ี 21 มีนำคม 2560 ได้มีมติ รับทรำบค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำร ตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำม ัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2559 เมื่อวันท่ี 23 มีนำคม 2559 ดงันี ้
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญ

เมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร หรือเมื่อ 
ผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำ
หนึ่งในห้ำของจ ำนวนหุ้ นท่ีจ ำหน่ำยได้
ทัง้หมด หรือจ ำนวนผู้ ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ำ
ย่ีสิบห้ำคนซึง่มีหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวำ่หนึง่
ในสิบของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด
เข้ำช่ือกันท ำหนังสือในฉบับเดียวกัน 
ร้องขอให้คณะกรรมกำรประชุมวิสำมัญ 
ก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนัน้จะต้องระบุ
ว่ำให้เรียกประชุมเพ่ือกำรใดไว้ให้ชัดเจน 
คณะกรรมกำรต้องจัดประชุมภำยใน 1 
เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจำกผู้ ถือหุ้น 

 

 คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้สดุแตเ่ห็นสมควร  
ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่งหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้ นนับ
รวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ำร้อยละสิบของ
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเข้ำช่ือ
กันท ำหนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลใน
กำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนั งสื อดั งกล่ ำวด้ วย  ในกรณี เช่ น นี ้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วัน ท่ี
ได้รับหนงัสือจำกผู้ ถือหุ้น 
ในกรณี ท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำร
ประชุมภำยในก ำหนดระยะเวลำตำม
วรรคสำม ผู้ ถือหุ้ นทัง้หลำยซึ่งเข้ำช่ือกัน
หรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆรวมกันได้จ ำนวนหุ้น
ตำมท่ีบังคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี ้
ให้ ถื อ ว่ ำ เป็ น ก ำรป ระชุ ม ผู้ ถื อหุ้ น ท่ี
คณะกรรมกำรเรียกประชุมโดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นท่ีเกิดจำก
กำรจัดให้มีกำรประชุมและอ ำนวยควำม
สะดวกตำมสมควร 
ในกรณีท่ีปรำกฏวำ่กำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็น
กำรเรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้ นตำมวรรคสี่
ครัง้ใดจ ำนวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำร่วมประชุม 
ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
ข้อ 36 ผู้ ถือหุ้ นตำมวรรคสี่  ต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำร 
จดัให้มีกำรประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61 

ความเป็นมา เน่ืองด้วยพ.ร.บ.บริษัทมหำชนจ ำกัดฯ ไม่ได้ก ำหนดให้บริษัทมหำชนจ ำกัดต้อง 
จดทะเบียนดวงตรำของบริษัทไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และไม่ได้บังคบัให้กำรลงนำมผูกพนับริษัทต้องมี
ดวงตรำของบริษัทประทบัควบคู่กันไปด้วย และบำงหน่วยงำนรำชกำรจ ำเป็นต้องน ำดวงตรำของบริษัทไป
ประทบัตอ่หน้ำเจ้ำหน้ำท่ี ท ำให้ไมส่ะดวกในกำรท ำงำน  
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเร่ืองดงักล่ำว จึงเห็นควรเสนอให้ยกเลิกดวงตรำของบริษัท โดยให้เสนอ 
ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำแก้ไขข้อบังคบัข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61 เพ่ือให้เกิดควำม
คลอ่งตวัในกำรด ำเนินงำน ดงันี ้
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 25. คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบจัดกำร

กิจกำรทัง้หลำยทัง้ปวงของบริษัท และมี
อ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกำรภำยในขอบเขตของ
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของ
บริษัท และตำมมติของท่ีประชุมใหญ่ 
ผู้ ถือหุ้ น และมีอ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ 
ตำมท่ีระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือท่ี
เก่ียวข้องกบักำรดงักล่ำวนัน้ 

 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้บุคคล
หนึ่งหรือหลำยคนปฏิบตัิงำนอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่แทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

 กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพัน
บริษัท ให้กรรมกำรสองท่ำนลงลำยมือช่ือ
และประทับตรำส ำคัญของบริษัท และ
คณะกรรมกำรอำจก ำหนดรำยช่ือกรรมกำร
ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัทได้ 

ข้อ 25. คณะกรรมกำรเป็นผู้ รับผิดชอบจัดกำร
กิจกำรทัง้หลำยทัง้ปวงของบริษัท และมี
อ ำนำจหน้ำท่ีด ำเนินกำรภำยในขอบเขต
ของกฎหมำย วตัถุประสงค์ และข้อบังคบั
ของบริษัท และตำมมติของท่ีประชมุใหญ่
ผู้ ถือหุ้ น และมีอ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ 
ตำมท่ีระบุไว้ในหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือ
ท่ีเก่ียวข้องกบักำรดงักล่ำวนัน้ 

 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้บุคคล
หนึ่งหรือหลำยคนปฏิบัติงำนอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่แทนคณะกรรมกำรก็ได้ 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือผูกพัน
บริษัท ให้กรรมกำรสองท่ำนลงลำยมือ
ช่ือ ร่วมกัน  และคณะกรรมกำรอำจ
ก ำหนดรำยช่ือกรรมกำรผู้ มี อ ำนำจ 
ลงลำยมือช่ือผกูพนับริษัทได้  

ข้อ 61. ดวงตรำของบริษัทให้มีลกัษณะดงันี ้

 

ข้อ 61. (ยกเลิก) 

ความเหน็ของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 พิจำรณำ
อนมุตัิกำรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 25  ข้อ 34 และยกเลิก ข้อ 61  

ทัง้นี ้วำระนีจ้ะต้องได้รับอนุมัติโดยมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ
จ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9: รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

ความเป็นมา ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง ก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับคำ่ตอบแทนจำก
บริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบีย้ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตำม
ข้อบังคับหรือตำมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึง่
ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2560 เมื่อวันท่ี 21 มีนำคม 2560 ได้มีมติ รับทรำบค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำร ตำมท่ีได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำม ัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2559 เมื่อวันท่ี 23 มีนำคม 2559 ดงันี ้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

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

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

กรรมกำร 90,000 15,000 

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  
ความเหน็ของคณะกรรมการ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรซึ่งได้พิจำรณำอัตรำ
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรโดยกำรเปรียบเทียบกบัข้อมลูคำ่ตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทอื่น ๆ และผลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของ
บริษัทอื่นรวมถงึพิจำรณำจำกสภำพธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและควำมเหมำะสมประกำร
ต่ำง ๆ แล้ว เห็นว่ำอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร 
ท่ีใช้อยู่ปัจจบุนัมีควำมเหมำะสมแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทจงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
รับทรำบกำรคงอตัรำคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรในอตัรำเดิม  
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ น้สุดวัน ท่ี  31 ธันวำคม 2560 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรบริหำรรวมเป็นเงิน 1,043,446 บำท ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น
รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 

วาระที่ 10: เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

จงึขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี2561ในวนัพุธท่ี 21 มีนำคม 2561 
เวลำ 15:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 1 ถนน 
ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร (รำยละเอียดแผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชุมปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำ
ด้วยล ำดบัท่ี 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลำ 13:30 น. ทัง้นีบ้ริษัทได้จดั
ของวำ่งและเคร่ืองดื่มไว้รับรองท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำร่วมประชุม โดยไมไ่ด้มีกำรแจกของช ำร่วย 
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อนึ่ง เพ่ือควำมสะดวกหำกผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในกำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 6 

ทัง้นีบ้ริษัทขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมำยงับริษัทภำยในวนัองัคำรท่ี 20 มีนำคม  
2561 โดยบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 26 มกรำคม 2561 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
-พรเ 
พ็ญนามวงษ์- 

 (นำงพรเพ็ญ นำมวงษ์) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

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

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

กรรมกำร 90,000 15,000 

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  
ความเหน็ของคณะกรรมการ โดยกำรเสนอแนะของคณะกรรมกำรบริหำรซึ่งได้พิจำรณำอัตรำ
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรโดยกำรเปรียบเทียบกบัข้อมลูคำ่ตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรของบริษัทอื่น ๆ และผลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของ
บริษัทอื่นรวมถงึพิจำรณำจำกสภำพธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและควำมเหมำะสมประกำร
ต่ำง ๆ แล้ว เห็นว่ำอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริหำร 
ท่ีใช้อยู่ปัจจบุนัมีควำมเหมำะสมแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทจงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
รับทรำบกำรคงอตัรำคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรบริหำรในอตัรำเดิม  
ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ น้สุดวัน ท่ี  31 ธันวำคม 2560 ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรบริหำรรวมเป็นเงิน 1,043,446 บำท ซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีได้รับอนมุตัิจำกผู้ ถือหุ้น
รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 

วาระที่ 10: เร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

จงึขอเรียนเชิญท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี2561ในวนัพุธท่ี 21 มีนำคม 2561 
เวลำ 15:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อำคำรอเนกประสงค์บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) เลขท่ี 1 ถนน 
ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร (รำยละเอียดแผนท่ีตัง้สถำนท่ีประชุมปรำกฏตำมสิ่งท่ีส่งมำ
ด้วยล ำดบัท่ี 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลำ 13:30 น. ทัง้นีบ้ริษัทได้จดั
ของวำ่งและเคร่ืองดื่มไว้รับรองท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำร่วมประชุม โดยไมไ่ด้มีกำรแจกของช ำร่วย 
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อนึ่ง เพ่ือควำมสะดวกหำกผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในกำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 6 

ทัง้นีบ้ริษัทขอควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนงัสือมอบฉนัทะมำยงับริษัทภำยในวนัองัคำรท่ี 20 มีนำคม  
2561 โดยบริษัทจะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ รับมอบฉันทะท่ีมำ
ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีด้้วย 

 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 26 มกรำคม 2561 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
-พรเ 
พ็ญนามวงษ์- 

 (นำงพรเพ็ญ นำมวงษ์) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจาํปี 2560 
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) 

 
ประชมุ ณ ห้อง Hall 1 ชั น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) เลขที 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย 

แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร วนัองัคารที 21 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น. 
นายธนวงษ์   อารีรัชชกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานทีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ แจ้งให้ทีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 23 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 59,619 
หุ้น และทีมอบฉนัทะมาจํานวน 36 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 338,706,964 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทั งทีมาด้วยตนเองและทีมอบฉนัทะมา
เข้าร่วมประชุมทั งสิ นจํานวน 59 ราย รวมจํานวนหุ้ นได้ทั งสิ น 338,766,583 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 94.5605 ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ายแล้ว
ทั งหมดจํานวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชมุเพือพิจารณาเรืองต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระ 

ทั งนี หลงัจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิมเติมอีก
จํานวน 2 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 12,916,334 หุ้น และทีมอบฉันทะมาเพิมเติมอีกจํานวน 1 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 1,600 หุ้น 
รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั งทีมาด้วยตนเองและทีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั งสิ นจํานวน 62 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทั งสิ น 
351,684,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.1663 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้วทั งหมดจํานวน 358,253,721 หุ้น 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ทีประชมุทราบวา่การประชุมครั งนี มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบญัชีของบริษัท
ทีได้รับการแต่งตั งจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เข้าร่วมประชุมเพือตอบข้อซกัถาม และตวัแทนผู้สอบบญัชีจาก
บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ทําหน้าทีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงในแตล่ะวาระด้วย ดงันี  

กรรมการบริษัทท ีเข้าร่วมประชุมจาํนวน 7 คน  
1.  นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2.  นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 
3.  นายสมชาย  หวงัวฒันาพาณิช กรรมการบริหาร 
4.  นายมนตรี  มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการบริหาร 
5.  นายวิชาญ จิตร์ภกัดี กรรมการบริหาร 
6.  นายสิทธิชยั จนัทราวดี กรรมการ 
7.  นายอํานวย   ผลพืช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหารของบริษัทท ีเข้าร่วมประชุมจาํนวน 3 คน  
1. นางนภาพร  กาญจนทวีวฒัน์ ผู้ อํานวยการสายงานการตลาด  
2. นางสาวเมธินนัท์  โลกิตสถาพร ผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน  
3. นายกิตติ  วิวฒัน์บวรวงษ์ ผู้จดัการโรงงานท่ามว่ง 
ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2559 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด ท ี
เข้าร่วมประชุม จาํนวน 5 คน 
1. นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 
2. นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว ตวัแทนผู้สอบบญัชี  
3. นางสาวจินตนา เหลา่อภิรัตน์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
4. นางสาวอญัมณี  ตนัติชศูกัดิ ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
5. นางสาววิภาวิน กาลอินทร์ ตวัแทนผู้สอบบญัชีและเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง 

- ร่าง - สิงท ี ส่งมาด้วยลาํดับท ี  1 
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 เลขานุการคณะกรรมการ 
 นางพรเพ็ญ นามวงษ์    

จากนั นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารฯ ชี แจงรายละเอียดเรืองวิธีการประชมุให้ทีประชมุทราบ 
เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนํานางสาวศิริพร ขตัตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคม

สง่เสริมผู้ลงทนุไทยทีเข้าร่วมการประชมุในครั งนี  และได้แจ้งให้ทีประชุมทราบเกียวกบัข้อบงัคบัของบริษัททีเกียวข้องกบัการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 23 - 25 และการปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน
ในทีประชมุผู้ ถือหุ้นตามทีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุในหน้า 27 - 28 เพือให้การดําเนินการประชมุ และการบนัทกึรายงาน
การประชมุเป็นไปโดยถกูต้องและครบถ้วน สรุปได้ดงันี  

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง ซึงผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั นต้องผ่านการอนมุติัจากทีประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วยสดัสว่นคะแนนเสียงเท่าไร  

(3) ในการขออนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามทีประชมุว่ามีผู้ ถือหุ้นคนใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกาเครืองหมายลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทั งลงลายมือ
ชือในบัตร และขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือเพือให้เจ้าหน้าทีเข้าไปบนัทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั ง
เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว สว่นผู้ ถือหุ้นทีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชือในบตัรโดยไมต้่อง
ชูมือและจะขอให้คืนบัตรยืนยนัการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั งหมดเมือเสร็จสิ นการประชุม ในกรณี
มอบฉนัทะ หากผู้มอบฉนัทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ รับมอบฉนัทะกาเครืองหมาย
ลงคะแนนตามความเห็นทีระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบตัรยืนยนัการลงคะแนนและปฏิบติัเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้น
ทีมาด้วยตนเอง หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุ
ไว้ไมช่ดัเจน ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ 

(4) ในการนบัคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั งหมดทีเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั นๆ สว่นทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียง
ดงักลา่วจะคํานงึถงึการลงคะแนนเสียงทีผู้ ถือหุ้นทีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย  

(5) เนืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทีเข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั น ๆ จงึอาจมีจํานวนในแต่ละวาระไมเ่ท่ากนั เนืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะบางคนออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิมเติม  
ในกรณีทีผู้ ถือหุ้ นมีความประสงค์จะกลบัก่อนทีการประชุมจะสิ นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั งหมดกับ
เจ้าหน้าทีทีบริเวณประตทูางออก เพือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในทีประชมุด้วย 
สําหรับผลการนับคะแนนจะแจ้งให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบเมือเสร็จสิ นการนบัคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม
หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ทีประชุมดําเนินการพิจารณาใน
วาระต่อไปก่อน เพือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนือง และเมือเจ้าหน้าทีได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ก็จะแจ้งให้ทีประชมุทราบผลการนบัคะแนน 
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เมือทีประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตาม
รายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระตอ่ไป 

วาระท ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจาํปี 2559 เมือวันพุธท ี 23 มีนาคม 2559 
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมือวนัพุธที 

23 มีนาคม 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 6 - 20 โดยบริษัทได้
จัดทํารายงานการประชุมเสร็จสิ น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดงักล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถกูต้อง 

จากนั นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จงึเสนอให้ทีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยวาระนี ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิ ีประชุม  ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมือวนัพุธที 23 มีนาคม 
2559 ตามทีคณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี  

เห็นด้วย 338,760,422 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.3272   
ไมเ่ห็นด้วย 12,916,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ    3.6727   
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,656 เสียง  

วาระท ี 2  รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2559 
ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้ จัดการรายงานกิจการประจําปี 2559 ซึงสรุปผลการดําเนินงานของบริษัทและการ

เปลียนแปลงทีสําคญัซึงเกิดขึ นในรอบปี 2559 ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
กรรมการผู้จดัการได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ทีประชมุทราบ สรุปได้ดงันี  
ปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีความเปลียนแปลงจากปัจจยัหลายประการ ได้แก่ การออกจากสมาชิกสหภาพยโุรปของ 

สหราชอาณาจกัร (Brexit) ผลการเลือกตั งของประเทศสหรัฐอเมริกา และในภูมิภาคอาเซียน การดําเนินนโยบายปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศจีน รวมถงึความผนัผวนของราคานํ ามนั ถ่านหินและพลงังาน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเปลียนแปลง
จากปัจจยัตา่งๆ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมยงัคงเติบโตอย่างต่อเนือง จากการลงทนุของภาครัฐ รวมถงึการบริโภค
ในประเทศและการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน สําหรับประเทศไทยในปี 2559 ร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่าน
การลงประชามติเห็นชอบ ทําให้แผนการดําเนินงานของรัฐบาลในเรืองนี มีความคืบหน้า ส่วนด้านเศรษฐกิจ ได้มีการริเริม
ปฏิรูปเศรษฐกิจและภาคอตุสาหกรรมในหลายด้าน ซึงจะนําไปสูก่ารเพิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและการเติบโตตอ่ไป 

ในปี 2559 กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์มีการขยายตัวเพิมขึ นตามการเติบโตของเศรษฐกิจของไทย 
โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ การท่องเทียวและการสง่ออก อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดําเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้น
การเพิมประสิทธิภาพภายในองค์กร รักษาเสถียรภาพทางการเงิน บริหารเงินทุนหมนุเวียนให้อยู่ในระดบัทีเหมาะสม โดย
การควบคุมค่าใช้จ่าย เพิมมูลค่าทางธุรกิจ เพิมประสิทธิภาพการผลิตและจําหน่ายให้คล่องตวัและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
สง่ผลให้ในปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการดงันี   

(1)  รายได้จากการขาย 5,728 ล้านบาท เทียบกบัรายได้จากการขายในปี 2558 จํานวน 5,404 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 6 
(2)  รายได้รวม 5,747 ล้านบาท เทียบกบัรายได้รวมในปี 2558 จํานวน 5,431 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 6  
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(3) กําไรสําหรับปี 2559 จํานวน 417 ล้านบาท เทียบกบักําไรสําหรับปี 2558 จํานวน 426 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 
ซึงสาเหตหุลกัมาจากคา่เสือมราคาจากโครงการลงทนุของบริษัท   

(4) สว่นของผู้ ถือหุ้น 6,450 ล้านบาท เทียบกบัสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2558 จํานวน 6,284 ล้านบาท เพิมขึ นร้อยละ 3 
หลงัจากนั นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึงประธานฯ กรรมการผู้จดัการ กรรมการ (นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์) 

และผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและการเงิน ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถาม รวมทั งรับทราบข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น 
สรุปได้ดงันี  

(1) ทําไมรายจ่ายในปี 2559 จงึเพิมขึ นจากปี 2558 มากกวา่รายได้ทีเพิมขึ น ทําให้กําไรของบริษัทลดลง     
ตอบ ในปี 2559 กําไรทีลดลงมีสาเหตหุลกัมาจากค่าเสือมราคาทีเพิมขึ นจากการลงทุนในหม้อไอนํ า (Boiler) 
ของโรงงานกาญจนบรีุ รวมทั งราคาวตัถดิุบหลกัและราคาพลงังานทีปรับตวัสงูขึ นในช่วงปลายปี 2559 

(2) อตัรากําไรสทุธิตอ่ทนุจดทะเบียน และอตัรากําไรสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทตํากวา่อตัราสว่นดงักลา่ว
ของบริษัทแห่งหนึงซึงอยู่ในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท  นอกจากนี อตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารต่อยอดขายก็สูงกว่าบริษัทดงักล่าวด้วย เนืองมาจากยอดขายทีลดลงในขณะทีไม่สามารถลด
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารลงได้ ซึงยอดขายทีลดลงน่าจะเนืองมาจากการทีบริษัทไมไ่ด้ขายสินค้าให้กบั
บริษัทในเครือในราคาตลาดทีควรจะเป็น ดังนั นยอดขายในรอบ 10 ปีจึงแทบจะไม่มีการเติบโตเลย ดงันั น
เสนอวา่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ควรจะรับซื อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยไปทั งหมด  
ตอบ ในด้านผลการดําเนินงานในปี 2559 บริษัทมี EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation 
and amortization) จํานวน 969 ล้านบาท (รายงานประจําปี 2559 หน้า 9) สงูกว่าปี 2558 ผลกําไรทีลดลงมี
สาเหตหุลกัมาจากค่าเสือมราคาทีเพิมขึ น และต้นทุนเศษกระดาษทีมีราคาสงูขึ น นอกจากนี ในการพิจารณา
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานระหว่างบริษัทและบริษัทอืนต้องพิจารณาปัจจัยอืนทีแตกต่างกันด้วย เช่น 
รายได้จากการขายไฟฟ้า ประเภทของสินค้า ปริมาณการผลิตจริง กําลงัการผลิตทีออกแบบไว้ (designed 
capacity) ปริมาณการขายสินค้า เป็นต้น ซึงจะทําให้ผลการดําเนินงานแตกตา่งกนั  

(3) เสนอแนะให้บริษัทแสดงปริมาณการขายและอตัราการใช้กําลงัการผลิตในรายงานประจําปีเพิมเติม รวมทั ง
เสนอแนะให้จ่ายเงินปันผลมากขึ น เพือให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ น (Return on equity: ROE) 
เพิมขึ น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ 
ตอบ รับทราบ 

(4) ชืนชมบริษัทในการทํากิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม (CSR) ซึงเป็นแบบอย่างทีดีของการอยู่ร่วมกบั
สงัคมในระยะยาว  
ตอบ รับทราบ 

(5) มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นอยู่ทีเท่าไร  
ตอบ 18 บาท   

เมือไมมี่การซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จงึเสนอให้ทีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559 
มตทิ ีประชุม  ทีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559 
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วาระท ี 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิ นสุดวันท ี 31 ธ ันวาคม 2559 
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษัทได้

จดัทํางบการเงินประจําปีสิ นสดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินประจําปีสิ นสุดวนัที 31 ธันวาคม 2559 ซึงได้ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ตั งแต่หน้า 
26 - 86 ซึงบริษัทได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ สรุปสาระสําคญัได้ดงันี   

สินทรัพย์รวม 7,042.24 ล้านบาท 
หนี สินรวม 592.03 ล้านบาท 
รายได้จากการขาย 5,727.86 ล้านบาท 
กําไรสําหรับปี 416.59 ล้านบาท 
กําไรตอ่หุ้นขั นพื นฐาน  1.16 บาท/หุ้น 

หลงัจากนั นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึงกรรมการผู้จดัการ และผู้ อํานวยการสายงานบญัชีและ
การเงินได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี  

(1) อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 9 ในรายงานประจําปี 2559 หน้า 64) จํานวน 
41 ล้านบาท คืออะไร  
ตอบ เป็นมูลค่าทีดินทียังไม่ได้ใช้งานของโรงงานกาญจนบุรีและโรงงานปราจีนบุรี ต้องแสดงแยกไว้ตาม
มาตรฐานบญัชี 

(2) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ในรายงานประจําปี 2559 หน้า 75) เพิมขึ นจาก 
10.9 ล้านบาท เป็น 22.2 ล้านบาท เป็นคา่อะไร  
ตอบ ในปี 2559 มีการโอนย้ายพนกังานบญัชี คลงัสินค้า และการตลาดของบริษัทไปสงักดัเอสซีจี ทําให้เงินเดือน
และสวสัดิการของพนักงานบริษัทลดลง 17 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากเอสซีจีกลบัมาทีบริษัท 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพทีเพิมขึ นสว่นใหญ่จงึเป็นคา่ธรรมเนียมวิชาชีพบญัชี นอกจากนี ยงัมีคา่ตรวจสอบภายใน 
คา่สอบบญัชี และคา่บริการด้านกฎหมาย ซึงคิดเป็นสดัสว่นไมม่ากนกั 

(3) เสนอแนะให้เปิดเผยข้อมลูสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการทีได้รับส่งเสริมการลงทุนส่วนทีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคลวา่ได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วเท่าไร คงเหลือให้ใช้อีกเท่าไร 
ตอบ ตามมาตรฐานบัญชีไม่ได้กําหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยส่วนกําไรของกิจการทีได้รับส่งเสริมการลงทุน 
อย่างไรก็ตามบริษัทได้เปิดเผยสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนไว้แล้ว 
ความเห็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทจะขอรับไว้พิจารณา 

(4)  มลูค่ายุติธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ในรายงานประจําปี 2559 หน้า 81) แสดงมูลค่าเจ้าหนี 
การค้าและเจ้าหนี อืนเป็นบวก ซึงในปี 2558 มีค่าเป็นลบโดยแสดงด้วยเครืองหมายวงเล็บ หมายความว่า
อย่างไร  

 ตอบ เนืองจากการพิมพ์คลาดเคลือน ทีถูกต้องคือมลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี การค้าและ
เจ้าหนี อืนในปี 2559 มีจํานวน  (512,124) พนับาท (มีคา่เป็นลบ แสดงด้วยเครืองหมายวงเลบ็) 

เมือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี สิ นสดุวนัที 31 
ธนัวาคม 2559 โดยวาระนี ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มตทิ ีประชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีคณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  

เห็นด้วย 338,760,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3272  
ไมเ่ห็นด้วย 12,916,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ   3.6727  
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง  

วาระท ี 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2559 และการจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท  
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกําไรของ

บริษัท ตามความจําเป็นทีต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี สินของบริษัท ซึงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 49 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็น
ทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวน
ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 

ทั งนี ในปี 2559 บริษัทมีกําไรสทุธิ  416.59  ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 20.90 ล้านบาท 
รวมทั งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ นประมาณ 250.78 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 60.20 ของกําไรสทุธิ ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปี
ทีผ่านมาปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ หน้า 2 ดงันี  

รายละเอ ียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
. กําไรสทุธิ (ล้านบาท) 416.59 426.17 564.45 
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 358 358 358 
. เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.70 0.70 0.90 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั งสิ นประมาณ (ล้านบาท) 250.78 250.78 322.43 
. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ (%) 60.20 58.85 57.12 
6. ทนุสํารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 20.90 21.31 28.22 

ทั งนี ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลกัเกณฑ์ทีประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ กําหนด ดงันี  

(1) หุ้นละ 0.64 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการทีได้รับ
การสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ผู้ ถือหุ้นจงึไมส่ามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ 

(2) หุ้ นละ 0.06 บาท เป็นการจ่ายจากกําไรทีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึงผู้ ถือหุ้ นประเภท
บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณูยีสิบสว่นแปดสิบ 

ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามทีปรากฏ
รายชือ ณ วนักําหนดปิดสมดุทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุที 29 มีนาคม 2560 โดยกําหนดจ่าย 
เงินปันผลในวนัองัคารที 18 เมษายน 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

หลงัจากนั นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึงประธานฯ และกรรมการผู้จดัการได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถาม
ตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะและข้อสงัเกตของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี  
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(1) ด้วยความเชือมันในความสามารถของคณะกรรมการและผู้บริหาร จงึขอเสนอแนะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในปี
หน้าเพิมเป็นหุ้นละ 1 บาท โดยการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพิมรายได้และลดคา่ใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร ธุรกิจของบริษัทไม่ใช่อุตสาหกรรมทีผลิตกระดาษเพือสือสิงพิมพ์ทีเป็น Sunset Industry แต่เป็น
การผลิตกระดาษสําหรับบรรจุภัณฑ์ ซึงยังมีแนวโน้มเติบโต บริษัทประมาณการการเติบโตของยอดขายในปี 
2560 อย่างไร 
ตอบ ยอดขายกระดาษบรรจุภณัฑ์ในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตเพิมขึ นเล็กน้อย สําหรับค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารในปี 2559 (รายงานประจําปีหน้า 33) ตํากว่าปี 2558 คา่ใช้จ่ายทีเพิมขึ นคือต้นทนุขาย เนืองจาก
ราคาวตัถดิุบจากเศษกระดาษและถ่านหินปรับตวัสงูขึ น 

(2) ให้ข้อสงัเกตว่าสดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัมลูค่าหุ้นของบริษัทตํากว่าบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
ในขณะทีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารใกล้เคียงกบัปีก่อน ยอดขายเกือบเท่าเดิม แตเ่มือคิดเป็นสดัส่วนของ
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่ยอดขายของบริษัทสงูกวา่เกณฑ์ปกติทีอตัราร้อยละ 4 
ตอบ รับทราบ 

(3) เอสซีจีรับซื อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยทีราคาเท่าไรในช่วงทีบริษัทออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ปัจจบุนัผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่มีนโยบายจะซื อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายย่อยอีกหรือไม ่ทีราคาเท่าไร  
ตอบ ราคารับซื อหุ้นของบริษัทในขณะนั นคือ หุ้นละ 21 บาท สําหรับการพิจารณาซื อหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
บริษัทจะแจ้งเรืองทีผู้ ถือหุ้นสอบถามไปยงับริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ง จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ตอ่ไป  

(4) บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าคิดเป็นสดัส่วนเท่าไรเมือเทียบกับการขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ และบริษัท
ผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มกําลงัการผลิตแล้วหรือไม่ รวมทั งเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการเร่งดําเนินการเรืองการขาย
ไฟฟ้าจากโรงงานปราจีนบรีุ โดยผู้ ถือหุ้นยินดีให้การสนบัสนนุและผลกัดนัในเรืองนี  
ตอบ ขณะนี บริษัทขายไฟฟ้าจากโรงงานกาญจนบุรีเพียงแห่งเดียว โดยเฉลียประมาณ 3 เมกะวตัต์ต่อเดือน มี
รายได้ประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายทั งหมด สําหรับการขาย
ไฟฟ้าจากโรงงานปราจีนบรีุ ยงัอยู่ระหวา่งการปรับปรุงหม้อไอนํ า และติดตามเร่งรัดเรืองการอนญุาตขายไฟฟ้า
จากกระทรวงอตุสาหกรรมและหน่วยงานทีเกียวข้อง 

(5) โรงงานกาญจนบุรีเริมขายไฟฟ้ามาแล้วกีปี และเสนอแนะให้แยกแสดงรายได้จากการขายไฟฟ้าเพือความ
ชดัเจน  
ตอบ บริษัทเริมขายไฟฟ้าตั งแตไ่ตรมาสที 4/2558 โดยได้แสดงกําไรจากการขายไฟฟ้ารวมไว้ในหวัข้อรายได้อืน 
ตามมาตรฐานบญัชี เนืองจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคิดเป็นสดัส่วนเพียงประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จาก
การขายทั งหมด  

เมือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2559 จํานวน  
20.90 ล้านบาท เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.70 บาท 
ตามทีคณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิ ีประชุม ทีประชมุมีมติอนุมติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ตามทีคณะกรรมการ
บริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  
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เห็นด้วย 338,760,522  เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3272  
ไมเ่ห็นด้วย 12,916,234  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   3.6727  
งดออกเสียง 0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0  
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง  

วาระท ี 5 พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการท ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท 

ข้อ 18 กําหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวน 1 ใน 3 
โดยอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ผู้ออกจากตําแหน่งไปแล้วนั น อาจจะเลือกเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึงในปีนี มีกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 2 คน คือ 
 1) นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ 

2) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ 
ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่านายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอชือเพือเลือกตั ง

เป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึงไมร่วมกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระได้พิจารณาถึงคณุสมบติัของ
ผู้ ได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ กรรมการผู้ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ และนายสชุยั กอประเสริฐศรี ผู้ ได้รับการเสนอชือเพือเลือกตั งเป็นกรรมการทดแทนในตําแหน่งทีว่างลงเนืองจาก
กรรมการรายเดิมครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระเป็นผู้ มีคณุสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชียวชาญเกียวกบัธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวติั
การทํางานทีโปร่งใส พร้อมทั งตดัสินใจด้วยข้อมลูและเหตผุล และสําหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึง
ผลการปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าทีกรรมการ ซึงกรรมการรายเดิมทีครบกําหนดออกตามวาระได้ปฏิบติัหน้าทีกรรมการได้
เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ ทีไม่มีคณุสมบติัต้องห้ามเกียวกบัการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดทีเกียวกบั
ทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทุจริตและการทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั งนายดําริ ตนัชีวะวงศ์ กลบัเข้า
เป็นกรรมการบริษัท และเลือกตั งนายสชุยั กอประเสริฐศรี เป็นกรรมการบริษัท ประวติัของบคุคลทีได้รับการเสนอชือ ปรากฏ
ตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 3 หน้า 21-22 ของหนงัสือนดัประชมุ 

ทั งนี  นายดําริ ตนัชีวะวงศ์ และนายสชุัย กอประเสริฐศรี ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการใน
บริษัทเอกชนหรือบริษัทอืนซึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท  

จากนั นประธานฯ ได้ขอให้เลขานกุารฯ ชี แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั งกรรมการ ซึงเลขานกุารฯ ได้ชี แจงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ
เกียวกบัวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั งกรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 ดงัตอ่ไปนี   

(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสียง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีมีอยู่ทั งหมดตาม (1) เลือกตั งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึงได้คะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพงึมี

หรือจะพงึเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบุคคลซึงได้รับการเลือกตั งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพงึมี หรือจะพงึเลือกตั งในครั งนั นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี ขาด 

เมือไมมี่ผู้ ถือหุ้นซกัถามและไมมี่การเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั งเป็นกรรมการเพิมเติม ประธานทีประชุมจงึขอให้
ทีประชมุพิจารณาลงคะแนนเลือกตั งกรรมการเป็นรายบคุคล  
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มตทิ ีประชุม ทีประชมุมีมติเลือกตั งนายดําริ ตนัชีวะวงศ์ และนายสชุยั กอประเสริฐศรี เป็นกรรมการของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงดงันี  

1. นายดาํริ ตันชีวะวงศ์ 
เห็นด้วย 338,760,522 เสียง 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 12,916,234 เสียง 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  351,676,756 เสียง  

2. นายสุช ัย กอประเสริฐศรี 
เห็นด้วย 338,760,522 เสียง  
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง 
งดออกเสียง 12,916,234 เสียง 
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง  

ประธานฯ กลา่วสรุปว่า ทีประชมุมีมติเลือกตั งนายดําริ ตนัชีวะวงศ์ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัท และเลือกตั งนายสชุยั 
กอประเสริฐศรี เป็นกรรมการทดแทนในตําแหน่งทีวา่งลงเนืองจากกรรมการรายเดิมครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้กลา่วแสดงความยินดีตอ่กรรมการทั ง 2 คนข้างต้นทีได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น  

วาระท ี 6 พจิารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชมุทราบวา่เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

ซึงกําหนดให้ทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทเป็นประจําทุกปี ในการแต่งตั ง
ผู้สอบบญัชีจะแต่งตั งผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ สําหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั งบุคคลเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและ
อนมุติัคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2560 ดงันี  

(1) แตง่ตั งผู้สอบบญัชีแห่งบริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 ดงันี  
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3565) หรือ 
- นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 8179) หรือ 
- นายโชคชยั งามวฒิุกลุ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 9728) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิ มสวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 10235) 

ทั งนี บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทั ง 4 รายข้างต้นทีเสนอแตง่ตั งนั นเป็นผู้ ทีไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด 
และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั จะได้รับการเสนอให้เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี 
แพคเกจจิ ง จํากดั (มหาชน) ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย  

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 720,000 บาท เพิมขึ นจากปี 2559 
จํานวน 15,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีดงักล่าวเป็นการให้บริการสอบบญัชี (Audit services) เท่านั น ไม่มีการ
ให้บริการอืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี (Non-audit services) เช่นเดียวกบัปี 2559 



- 18 - 
 

จากนั นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ จงึเสนอให้ทีประชุม
พิจารณาแตง่ตั งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 ตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี ต้องได้รับคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิ ีประชุม  ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
แตง่ตั งผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 ดงันี   

- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3565) หรือ 
- นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 8179) หรือ 
- นายโชคชยั งามวฒิุกลุ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 9728) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิ มสวุรรณ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 10235) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั และกําหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจําปี 2560 เป็น
จํานวนเงิน 720,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี  ดงันี  

เห็นด้วย 338,760,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ  96.3272  
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0   
งดออกเสียง 12,916,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ    3.6727   
รวมจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง  

วาระท ี 7  รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 
ประธานฯ แจ้งให้ทีประชุมทราบว่าตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน ตามข้อบงัคบั
หรือตามทีทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไว้เป็น
คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้  โดยทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 เมือวนัที 
23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารไว้ดงันี  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  

ตําแหนง่ คา่ตอบแทนรายปี เบี ยประชมุ คา่ตอบแทนตามผลการดาํเนินงาน (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครั ง) 
ประธาน 90,000 30,000 ในรอบระยะเวลาบญัชีใดหากบริษัทมีผลกําไรและ

มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการ
บริษัทได้รับคา่ตอบแทนตามผลการดําเนินงาน
ในอตัราร้อยละ 0.5 ของยอดกําไรสทุธิประจํา
รอบระยะเวลาบญัชีนั น โดยกําหนดวงเงินไมเ่กิน 
2 ล้านบาทตอ่ปี 
ทั งนี ค่าตอบแทนตามผลการดําเนินงานดงักลา่ว
ให้คณะกรรมการบริษัทแบง่จ่ายในอตัราเทา่กนั 

กรรมการ 90,000 15,000 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  
ตําแหน่ง คา่ตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี) เบี ยประชมุ (บาท/คน/ครั ง) 
ประธาน 60,000 20,000 
กรรมการ  60,000 15,000 
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ทั งนี ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารทีไม่ใช่พนักงานประจําของเอสซีจี โดยให้มีผลตั งแต่วนัที
ได้รับอนมุติัจากทีประชมุผู้ ถือหุ้นจนกวา่ทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน 

ในปี 2560 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึงได้พิจารณาอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกบัข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอืนๆ  และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอืน รวมถึงพิจารณาจากสภาพ
ธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าอตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหารทีใช้อยู่ในปัจจบุนัมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจงึเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบการคงอตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอตัราเดิม 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2559 คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหาร รวมเป็นเงิน 1,705,963 บาท ซึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีได้รับอนุมติัจากผู้ ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2559 หน้า 93 

หลงัจากนั นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซกัถาม เมือไม่มีการซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ทีประชุม
รับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

มตทิ ีประชุม  ทีประชมุรับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

วาระท ี 8  เรื องอ ืน ๆ    
- ไมมี่ - 

จากนั น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามและให้ข้อเสนอแนะเพิมเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จดัการ ผู้ อํานวยการ
สายงานบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2559 ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถาม รวมทั งรับทราบข้อสงัเกตและ
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี  

(1) ชืนชมบริษัททีทําสิงดีๆ ซึงอาจทําให้ต้นทุนของบริษัทสงูกวา่บริษัทอืน เช่น การทํากิจกรรมเพือสงัคมซึงทําได้ดี
มาก หรือการโยกย้ายผู้บริหารจากเอสซีจีทีมีเงินเดือนสงู เป็นต้น และเสนอแนะให้พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
จากกําไรสะสมแทนการจดัสรรจากกําไรประจําปี นอกจากนี ควรจัดสรรกําไรสะสมเป็นทุนสํารองให้เต็มตามที
กฎหมายกําหนด 
ตอบ รับทราบ 

(2) บริษัทได้แยกตั งโรงไฟฟ้าเป็นอีกบริษัทหรือไม ่
ตอบ บริษัทดําเนินการในนามของบริษัทเอง 

(3) เสนอแนะว่าในฐานะทีบริษัทให้ความสําคัญเรืองธรรมาภิบาล จึงขอให้บริษัทพิจารณารายได้จากการขายที
น้อยจนทําให้อตัราสว่นคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารตอ่รายได้เพิมสงูขึ นมากวา่จะแก้ไขอย่างไร  
ตอบ บริษัทกําหนดราคาขายเป็นไปตามกลไกทางการตลาดและสอดคล้องกบัต้นทนุ บริษัทขอขอบคณุในคําแนะนํา
และรับไปพิจารณา 

 (4)  ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการติดตอ่กบัหน่วยงานราชการเรืองการขออนุญาตขายไฟฟ้า และสอบถาม
ความเป็นไปได้ทีบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิมเป็นหุ้นละ 1 บาท ในปีหน้า    
ตอบ รับไปพิจารณา 
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(5)   รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2559 มีจํานวนเท่าไรและแสดงไว้ทีใดในงบการเงิน  
ตอบ ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าประมาณ 50 ล้านบาท และมีกําไรประมาณ 4 ล้านบาท ซึง
กําไรดงักลา่วแสดงรวมอยู่ในรายได้อืนในงบการเงิน (รายงานประจําปีหน้า 33) โดยเป็นกําไรจากการขายไฟฟ้า 
4 ล้านบาท และสว่นทีเหลืออีกประมาณ 15 ล้านบาทเป็นรายได้อืนๆ ทีไมใ่ช่กําไรจากการขายไฟฟ้า 

(6)  เหตใุดรายได้จากการขายไฟฟ้าซึงรวมอยู่ในรายได้อืนจงึไมป่รากฏในหมายเหตปุระกอบงบการเงินหมายเลข 4  
ตอบ หมายเหตปุระกอบงบการเงินหมายเลข 4 เป็นการแสดงรายการทีบริษัททําธุรกรรมกบับุคคลหรือกิจการที
เกียวข้องกนัทั งหมด ไม่ใช่เฉพาะรายได้อืนเท่านั น ซึงการขายไฟฟ้าของบริษัทเป็นการขายให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภมิูภาคซึงเป็นบคุคลภายนอก ไมเ่ป็นรายการทีเกียวข้องกนั  

(7) บริษัทจะแยกแสดงรายการรายได้จากการขายไฟฟ้าออกมาเช่นเดียวกับบริษัทอืนในอตุสาหกรรมเดียวกันได้
หรือไม ่
ตอบ  การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเน้นเรืองความมีสาระสําคญัตามเกณฑ์ของกรมพฒันา
ธุรกิจการค้า มาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ซึงในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จํานวน 50 ล้านบาท และมีกําไรจากการ
ขายไฟฟ้า 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.08 ของรายได้จากการขายรวม ซึงตามเกณฑ์ทีเกียวข้องถือว่าเป็นจํานวน
ไมม่าก จงึไมไ่ด้แยกแสดงรายการดงักลา่ว 

ก่อนปิดการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นสง่บตัรยืนยนัการลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าทีของบริษัทหรือหย่อนลงใน
กลอ่งเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเพือให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป 

เมือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นทีมาเข้าร่วมประชุม
และให้ข้อเสนอแนะตา่งๆ และกลา่วปิดประชมุ 

 
 ปิดประชมุเวลา 16:30 น. 
  
 
 นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล 
 ประธานทีประชมุ  
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ประกอบการพ ิจารณาในวาระท ี 6: พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการท ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง
ตามวาระ 

ช ือ   นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช 
อายุ 60 ปี 
สัญชาต ิ ไทย 
วุฒกิารศึกษา • 2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครืองกล 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 • 2549 ปริญญาโทบริหารธุรกิจจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ตาํแหน่งปัจจุบันในบริษัท   • กรรมการ และกรรมการบริหาร 
วัน ท ี ไ ด้ รับ ก าร แ ต่ งตั ง เ ป็ น
กรรมการบริษัท  

 • 1 สงิหาคม 2558 (2 ปี 6 เดือน)  
 

การเป็นกรรมการในองค์กรอ ืน  • องค์กรอืนทีไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท 

   - ตั งแต ่2554  ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-ปฏิบตัิการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากดั 
 - ตั งแต ่2555 รองประธาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 - ตั งแต ่2557 ประธานสถาบนัสิงแวดล้อมอตุสาหกรรม 
   กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
 - ตั งแต ่2559  ประธานสถาบนันํ าเพือความยังยนื 
   นายกสมาคมเพือนชมุชน 
 - ดํารงตําแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัท

อืนๆ ของเอสซจีี ตามทีได้รับมอบหมาย 
  • การดํารงตําแหนง่ในกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท 
   - ตั งแต ่2558 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุสาหกรรม จํากดั 

 - ตั งแต ่2555 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม 

ประสบการณ์  • 2550 - 2556 กรรมการผู้จดัการบริษัทมาบตาพดุโอเลฟินส์ จํากดั 
 2553 - 2555 รองประธาน กลุม่อตุสาหกรรมปิโตรเคมีสภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย 
 2553 - 2555 กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบนันํ าภาคอตุสาหกรรม 
 2554 - 2556 รองประธาน คณะกรรมการบริหาร สถาบนัพลงังานเพืออตุสาหกรรม 
 2554 - 2556 ประธานคณะทํางาน กกร. ด้านการเปลียนแปลงภมูิอากาศ 
 

การเข้าประชุม • คณะกรรมการบริษัท 5 ครั ง เข้าประชมุ 4 ครั ง 
• คณะกรรมการบริหาร 5 ครั ง เข้าประชมุ 4 ครั ง 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการทีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทในรอบปีทีผา่นมา 

สิงท ี ส่งมาด้วยลาํดับท ี  3 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเกียวข้องกับการประชุมผู้ถ ือหุ้น 
 
บททัวไป  

ข้อ 3. การเพิมเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบงัคบันี ก็ดี หรือในข้อกําหนดในหนงัสอืบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทําได้ก็แตโ่ดยมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 
กรรมการ 

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ทีประชุมใหญ่เป็นผู้ พิจารณาเลือกตั ง และให้
คณะกรรมการเลือกตั งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้ จัดการและ
ตําแหน่งอืนตามทีเห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนกรรมการทั งหมดต้องมีถินทีอยู่ใน
ราชอาณาจกัร 

 กรรมการมีสิทธิได้รับคา่ตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบี ยประชุม บําเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน 
ตามข้อบงัคบัหรือตามทีทีประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะกําหนดไว้
เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และนอกจากนั นให้ได้รับเบี ยเลี ยงและสวสัดิการต่าง ๆ 
ตามระเบียบของบริษัท 

 ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึงได้รับเลือกตั งเป็นกรรมการ ในอันทีจะได้รับ
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

ข้อ 15.  ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีมีอยูท่ั งหมดตาม (1) เลอืกตั งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะ

แบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึงได้คะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมา เป็นผู้ ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพงึมีหรือจะพึง

เลอืกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับการเลอืกตั งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี 
หรือจะพงึเลอืกตั งในครั งนั นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี ขาด 

ข้อ 16. บําเหน็จกรรมการและคา่ตอบแทนให้สดุแล้วแตที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะกําหนด 

ข้อ 17. ผู้ เป็นกรรมการของบริษัทไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

ข้อ 18. ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครั ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม (1/3) 

 กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั น ให้จบัสลากวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไป ให้กรรมการทีอยูใ่นตําแหนง่นานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกจากตําแหนง่ไปนั นอาจจะเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้ 

ข้อ 21. ในกรณีทีตาํแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลอืกบคุคลซึงมีคณุสมบตัิ และ
ไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้น
แตว่าระของกรรมการเหลอืน้อยกวา่สองเดือน 

 บคุคลซึงเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่ว จะอยูใ่นตาํแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระทียงัเหลอือยูข่องกรรมการทีตนแทน 

 มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีของจํานวนกรรมการทียงัเหลอือยู ่

สิงท ี ส่งมาด้วยลาํดับท ี  4 
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ข้อ 30. ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้าง
หุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิด ณ ห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชน
อืน ซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพือประโยชน์ของตนเองหรือ
เพือประโยชน์ผู้ อืน เว้นแตจ่ะแจ้งให้ทีประชมุทราบก่อนทีจะมีมตแิตง่ตั ง 

 
การประชุมผู้ถอืห ุ้น 

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จดัขึ น ณ ท้องทีอนัเป็นทีตั งสํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียงหรือ ณ ทีอืนใดตามที
คณะกรรมการจะกําหนด 

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นนั น ให้คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเรืองทีเสนอเพือทราบ เพือ
อนุมตัิ หรือเพือพิจารณา พร้อมทั งความเห็นของคณะกรรมการในเรืองดงักล่าว และจัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชมุ 

 อนึง คําบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นนั นให้โฆษณาในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

ข้อ 36. การประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุรวมกนัไมน้่อยกวา่ 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม 

 ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั งใด เมือลว่งเวลานดัไปแล้วถึงหนึงชัวโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้า
การประชุมผู้ ถือหุ้นนั นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น
ไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั งหลงันี ไมจํ่าเป็นต้องครบองค์ประชมุ 

 
การมอบฉันทะเพ ือเข้าประชุมผู้ถอืห ุ้นและสิทธ ิของผู้ถอืห ุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉนัทะจะต้องทําเป็นหนงัสือ 
ลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากดักําหนด และอยา่งน้อยให้มีรายการดงัตอ่ไปนี  

ก. จํานวนหุ้นซึงผู้มอบฉนัทะนั นถืออยู ่
ข. ชือผู้ รับมอบฉนัทะ 
ค. ครั งทีของการประชมุทีมอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยให้ยืนหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบคุคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชุม ก่อนผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 38. ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรืองตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรืองทีผู้ ถือหุ้นซึงมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั งหมดเสนอในทีประชุมไม่เสร็จ และจําเป็นต้องเลือนการ
พิจารณา ให้ทีประชุมกําหนดสถานที วนัและเวลาทีจะประชุมครั งต่อไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชุมระบสุถานที วนั 
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วนัก่อนการประชุม ทั งนี ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัติดตอ่กนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชุมผู้ ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรือไม่อาจปฏิบตัิหน้าทีได้ ถ้ามี
รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 
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ข้อ 40. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึงเสยีงตอ่หนึงหุ้น 
 ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองอันใด ผู้ ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เรืองนั นมิได้นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลอืกตั งกรรมการ 
 การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตัิกิจการใด ๆ ทีประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของ 
ผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดงัต่อไปนี จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสีของ
จํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสาํคญัให้แก่บคุคลอืน 
ข. การซื อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
ค. การทํา แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั งหมดหรือบางสว่นทีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอืนเข้า

จดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบับคุคลอืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 
ข้อ 41. กิจการอนัทีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี  

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกียวกบักิจการทีทางบริษัทได้ดําเนินการไปในระยะรอบปีทีผา่นมา 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
(4) เลอืกตั งกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ 
(5) แตง่ตั งผู้สอบบญัชี 
(6) กิจการอืน ๆ 

 
เงนิปันผล และเงนิสาํรอง 
ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนญุาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีทีมีการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล 
 การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนงัสือไปยงัผู้ ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั นทางหนงัสือพิมพ์แห่งท้องที

ฉบบัหนึง 3 วนัติดตอ่กนั และจดัให้มีการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วภายใน 1 เดือน นบัแตม่ีมติเช่นวา่นั น 
ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั งคราวได้ เมือปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกําไรพอสมควรทีจะ

กระทําเช่นนั นได้ และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
ข้อ 48. เงินปันผลนั นให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ ๆ กนั เว้นแตจ่ะได้มีกําหนดไว้เป็นอยา่งอืนสาํหรับหุ้นบริุมสทิธิ 
ข้อ 49. บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
นอกจากทุนสํารองดงักล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสํารองอืนตามทีเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ในการดําเนินการของบริษัทด้วยก็ได้ 
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หลักฐานแสดงสทิธ ิการเข้าร่วมประชุม วิธ ีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืห ุ้น 
 

  
 
  ใบลงทะเบียน หรือหนงัสอืมอบฉนัทะ (สาํหรับกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ อืนเข้าประชมุแทน) ซึงม ีBarcode ติดอยู ่

ผู้ถอืห ุ้นท ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1.  กรณีผู้ถอืห ุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  

  บตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 
และหากมีการเปลียนชือ - นามสกลุ ให้ยืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมีการมอบฉันทะ 
2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
2.2  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะทีรับรองสาํเนาถกูต้อง 
ผู้ถอืห ุ้นท ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผู้มีอาํนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี หรือสําเนาหนงัสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ทีรับรองสาํเนาถกูต้อง 

1.2 สาํเนาหนงัสอืรับรองของกระทรวงพาณิชย์ทีรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 
2. กรณีมีการมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบใดแบบหนึง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
2.2 สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือสําเนาบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือสําเนาใบขบัขี หรือสําเนาหนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล และผู้ รับมอบฉนัทะทีรับรองสาํเนาถกูต้อง 
2.3 สําเนาหนงัสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสําเนาหนงัสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

ตา่งประเทศ) ทีรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 

 
 
บริษัทได้จัดส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด และเพือความสะดวกใน
การลงทะเบียนโปรดนําใบลงทะเบียนทีมี Barcode ปรากฏอยูม่าในวนัประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
ผู้ ถือหุ้นทีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉนัทะได้โดยดําเนินการดงันี  
1. ใช้หนงัสือมอบฉนัทะทีบริษัทได้จดัสง่มาให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย์กําหนด 
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยให้ระบุชือพร้อมรายละเอียดของบุคคลทีผู้ ถือหุ้น

ประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดงักล่าว และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้
ครบถ้วน 

3. ปิดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้อมทั งขีดฆา่ลงวนัทีทีทําหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่ว เพือให้ถกูต้องและมีผลผกูพนั
ตามกฎหมาย ทั งนี บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ รับมอบฉนัทะทีมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
ให้ด้วยแล้ว 

1. หลักฐานแสดงสทิธ ิการเข้าร่วมประชุม 

2. วิธ ีการมอบฉันทะ 

สิงท ี ส่งมาด้วยลาํดับท ี  5 
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4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยงัสํานักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาววรารี โต๊ะเงิน หรือ นางวันทิพย์ เธียรสุนทร 
โทรศพัท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3605 ตามลําดบั โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวนัองัคารที 20 มีนาคม 2561 หรือ
ก่อนเวลาเริมการประชมุอยา่งน้อยครึงชัวโมง เพือให้เจ้าหน้าทีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเริม
ประชมุ 

ทั งนี ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ ถือหุ้น
จะต้องมอบฉนัทะเท่ากบัจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉนัทะเพียงบางสว่นน้อยกว่าจํานวนทีตนถืออยู่ได้ เว้นแต่
เป็นผู้ ถือหุ้นทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้นตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 

 
 

บริษัทจะเริมลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น ก่อนเริมการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง หรือตั งแต่เวลา 13:30 น.  
เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชั น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เลขที 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร แผนทีตั งสถานทีประชมุตามสิงทีสง่มาด้วยลาํดบัที 7 
 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
วาระท ัวไป    
1.  การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะวาระ ให้นบัหนึงหุ้นเป็นหนึงเสียง ซึงผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องออกเสยีงลงคะแนน

เพียงอยา่งใดอยา่งหนึง คือเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางสว่น 
2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1  ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั น การลงคะแนน
เสียงของผู้ รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่
ถกูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบุในหนงัสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามทีเห็นสมควร 

วาระเลือกตั งกรรมการ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 15 กําหนดให้ 
(1) ผู้ ถือหุ้นคนหนึงมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสยีง 
(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงเท่าทีมีอยูท่ั งหมดตาม (1) เลือกตั งบคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ 

แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
(3) บคุคลซึงได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับการเลือกตั งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวน
กรรมการทีจะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั งในครั งนั นให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี ขาด 

วิธ ีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ 
(1) ประธานทีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก

ทีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใด เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
(2) หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ น (เว้นแต่กรณีทีเป็นการ

ลงคะแนนลบั) เมือประธานทีประชมุสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตาม
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ทีในหนงัสือมอบฉนัทะกําหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสยีงได้) 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

4. การออกเสียงลงคะแนนในทีประชุมผู้ถอืห ุ้น 
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มติของท ีประชุมผู้ถอืห ุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี   
• กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากเป็นมติของทีประชมุ 
• กรณีอืน  ๆซึงมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็นไปตามทีกฎหมาย

หรือข้อบังคับนั นกําหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว 
1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานทีประชมุออกเสยีงเพิมขึ นอีกหนึงเสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชี ขาด 
2. ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรืองนั น และประธานทีประชุมอาจจะ

เชิญให้ผู้ ถือหุ้นนั นออกนอกทีประชมุชัวคราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพือเลอืกตั งกรรมการ 
3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมือมีผู้ ถือหุ้นในทีประชมุอยา่งน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 

โดยประธานทีประชมุจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ทีประชมุทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนน
ในวาระทีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานทีประชุมจะชี แจงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ทีประชุมทราบก่อนเริมวาระการประชุมว่าบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนทีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึงมาประชุมและมีสทิธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ทีประชุม
ทราบทกุวาระหลงัจากผู้ ถือหุ้นลงมติในแตล่ะวาระ 
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ตึก
ทิป

โก้

สีแยกประดิพ ัทธ์ถ.พระรามหก

ลงทางด่วนพระรามหก

สะพานควาย

มาจากสวนจติรลดาฯ สีแยก

สถานีรถไฟ สถานีรถไฟบางซือ (สายใต้)

ทางเข้า-ออก
ประตู 2

ทางเข้า-ออก
ประตู 1

ทางเข้า
ประตู 3

สะพานบางซือ

สะพานแดง

มาจากสวนจติรลดาฯ

 เทสโก้ โลตสั   

ร.ร.ผะดุงศิษย์พ ิทยา

ปัมบางจาก

ปัม ปตท. ธ.กสิกรไทย

บางโพ
รพ.บางโพ

ประชาชืน

เตาปูน

ทางเข้า-ออก

ทางเข้า-ออก

เทอดดําริ

แผนที

รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีบางซือ

(ทางออกหมายเลข 1)

บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

สามเสน

ธ.กรุงเทพ 
สาขาบางซือ

โรง
อาหาร

อา
คา

รจอ
ดร

ถ

การเดินทาง :   1. รถประจาํทางทีผ่าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศทีผ่าน : 50, 67, 70, 97
2. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้สํารองทีจอดรถไว้ท ี

                         อาคารอเนกประสงค์ ช ั น P1
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ข ึ นท ีสถานีบางซือ (ทางออกหมายเลข 1) ท ั งนี  บริษัทมี

                        บริการรถรับส่งบริเวณประตู 4/1 

ส ําหรับการประชุมผู้ถือห ุ้น

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

สถานีรถไฟบางซือ (สายเหนือ

หมายเหตุ :               - สถานทีประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2561 ของบริษัท
                                                     ไทยเคนเปเปอร์ จาํกัด (มหาชน) ห้อง Hall 1 ช ั น P10  

ถน
นป

ูนซ
ิเม

นต์
ไท

ย  
 

อาคาร
สนญ. 1 

อาคาร
4 อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
สนญ. 2 

อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

ทางเข้า
ประตู 4/1

รถไฟฟ้าใต้ดิน
สถานีบางซือ

จุดจอดรถรับส่ง

(ทางออกหมายเลข 2)






