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ั้
่ประชุม อำคำรอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มกรำคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหำชน)(บริ ษัท)
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 มีนำคม 2561 เวลำ 15:30 น. ณ ห้ อง Hall 1
ชั ้น P10 อำคำรอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ
เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1: พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ จดั ทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จัดขึ ้นเมื่อวันอังคำรที่
21 มีนำคม 2560 แล้ วเสร็ จ และได้ ส่งให้ กระทรวงพำณิ ชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนดโดยมี
รำยละเอียดตำมสำเนำรำยงำนกำรประชุมตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจำรณำ
รั บ รองรำยงำนกำรประชุ ม สำมัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ ำปี 2560 เมื่ อ วัน อัง คำรที่ 21 มี น ำคม 2560 ซึ่ ง
คณะกรรมกำรเห็นว่ำได้ มีกำรบันทึกรำยงำนไว้ อย่ำงถูกต้ อง
วาระที่ 2: รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
ความเป็ นมา บริ ษั ท ได้ สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำนที่ ส ำคัญ ในรอบปี 2560 ซึ่ งปรำกฏอยู่ ใ นรำยงำน
ประจำปี 2560 หัวข้ อผลกำรดำเนินงำน ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอรำยงำนกิ จ กำรประจ ำปี 2560 ซึ่ ง สรุ ป ผล
กำรดำเนินงำนของบริ ษัทในรอบปี 2560 ให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทรำบ
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วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเป็ นมา เพื่ อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญั ติบ ริ ษั ท มหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 บริ ษัท ได้ จัดท ำ
งบกำรเงิ น ประจ ำปี สิ น้ สุด ณ รอบปี บั ญ ชี ข องบริ ษั ท และจัด ให้ มี ก ำรตรวจสอบจำกผู้ ส อบบั ญ ชี
รั บอนุญ ำตแล้ ว โดยมีรำยละเอียดตำมที่ ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงิน ของรำยงำนประจำปี 2560 ซึ่งได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุม สำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจำรณำ
อนุมตั ิงบกำรเงินประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรั บรองจำก
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทซึง่ แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในปี 2560 ที่ผ่ำนมำ
โดยสรุ ปสำระสำคัญได้ ดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
7,527.99 ล้ ำนบำท
หนี ้สินรวม
892.95 ล้ ำนบำท
รำยได้ จำกกำรขำย
6,310.06 ล้ ำนบำท
กำไรสำหรับปี
435.72 ล้ ำนบำท
กำไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐำน
1.22 บำท/หุ้น
วาระที่ 4: พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2560 และการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.75 บาท
ความเป็ นมา บริ ษัทมีนโยบำยพิจำรณำกำรจ่ำยเงินปั นผลเป็ นปี ๆ ไปตำมผลกำไรของบริ ษัท ตำม
ควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงิ นในกำรลงทุน และตำมภำระหนี ส้ ินของบริ ษัท ซึ่งพระรำชบัญญั ติบริ ษัทมหำชน
จ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้ อบังคับของบริ ษั ท ข้ อ 49 ก ำหนดให้ บริ ษั ทต้ องจัดสรรก ำไรสุทธิ
ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้ วยยอดขำดทุน
สะสมยกมำ(ถ้ ำมี) จนกว่ำทุน สำรองนี จ้ ะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ทัง้ นี ้
ในปี 2560 บริ ษัทมีกำไรสุทธิ 435.72 ล้ ำนบำท
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจำรณำ
อนุ มัติ ก ำรจัด สรรก ำไรประจ ำปี 2560 จ ำนวน 21.90 ล้ ำนบำทเป็ นทุ น ส ำรองตำมกฎหมำย และ
จ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2560 ในอัตรำหุ้นละ 0.75 บำท รวมเป็ นเงินประมำณ 268.69 ล้ ำนบำท คิดเป็ น
ร้ อยละ 61.67 ของกำไรสุทธิ ซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท
เปรี ยบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลปี 2560 กับปี ที่ผ่ำนมำได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กำไรสุทธิ (ล้ ำนบำท)
2. จำนวนหุ้น (ล้ ำนหุ้น)
3. เงินปั นผล (บำท/หุ้น)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้นประมำณ (ล้ ำนบำท)
5. สัดส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)
6. ทุนสำรองตำมกฎหมำย(ล้ ำนบำท)

ปี 2560
435.72
358
0.75
268.69
61.67
21.90

ปี 2559
416.59
358
0.70
250.78
60.20
20.90

ปี 2558
426.17
358
0.70
250.78
58.85
21.31

กำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวให้ จ่ำยแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตำมข้ อบังคับบริ ษัทตำมที่
ปรำกฏในรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 12 กุมภำพันธ์ 2561โดยกำหนดจ่ำยเงินปั นผล
ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษำยน 2561 และให้ รับเงินปั นผลภำยใน 10 ปี
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หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี คืนได้ ตำมหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกร
มำตรำ 47 ทวิกำหนด ดังนี ้
1. หุ้นละ 0.20 บำท เป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรที่ได้ รับยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบคุ คลจำกกำรประกอบ
กิจกำรที่ได้ รับกำรส่งเสริ มลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สำมำรถขอเครดิตภำษี เงินปั นผลคืนได้
2. หุ้นละ 0.55 บำท เป็ นกำรจ่ำยจำกกำไรที่เสียภำษี เงิ นได้ นิติบุคคลในอัตรำร้ อยละ 20 ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี เงินปั นผลคืนได้ เท่ำกับเงินปั นผลคูณ
ยี่สบิ ส่วนแปดสิบ

วาระที่ 5: พิจารณาลดจานวนกรรมการ
ความเป็ นมา นำยอำนวย ผลพืช และนำยสิทธิชยั จันทรำวดี ขอลำออกจำกกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
มีผลตัง้ แต่วันที่ 1 ธัน วำคม 2560 และวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2561 ตำมลำดับ ทำให้ จำนวนกรรมกำร
บริ ษั ท ลดลงจำก 7 คน เป็ น 5 คน ซึ่ง คณะกรรมกำรบริ ษั ท เห็ น สมควรไม่ เสนอบุ ค คลใดเข้ ำ เป็ น
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ขอลำออกทัง้ 2 คน และให้ เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำลดจำนวน
กรรมกำรจำก 7 คน เป็ น 5 คน
ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 14 กำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมกำรอย่ำงน้ อย 5 คน
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม สำมัญ ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ำรณำลดจ ำนวน
กรรมกำรจำก 7 คน เป็ น 5 คน เนื่องจำกเป็ นจำนวนที่เพียงพอและเหมำะสมที่จะปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 18
กำหนดให้ ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรต้ องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้ อยจำนวนหนึ่ง
ในสำมโดยอัตรำ ถ้ ำจำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำมโดยกรรมกำรผู้ออกจำกตำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึง่
ในกำรประชุมครัง้ นี ้มีกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 1 คน คือ นำยสมชำย
หวังวัฒนำพำณิช
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมกำรซึง่ ไม่รวมกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งใน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้ พิจำรณำแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
พิจำรณำเลือกตังนำยสมชำย
้
หวังวัฒนำพำณิช เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง เนื่องด้ วย
เป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสมครบถ้ วนตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญเกี่ ยวกับธุรกิ จของบริ ษัท มีคุณ ธรรมและประวัติกำร
ทำงำนที่โปร่ งใส พร้ อมทังตั
้ ดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล และมีผลกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งหน้ ำที่
กรรมกำรได้ เป็ นอย่ำงดีตลอดมำ ตลอดจนเป็ นผู้ที่ไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ำมเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิด
ทำงอำญำในควำมผิ ด ที่ เกี่ ย วกับ ทรั พ ย์ ซึ่งได้ ก ระท ำโดยทุ จริ ตและกำรท ำรำยกำรที่ อำจเกิ ดควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษัทในระหว่ำงกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรบริ ษัท
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 3
ทังนี
้ ้ นำยสมชำย หวังวัฒนำพำณิช เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน
และอำจเป็ นกำรแข่งขันกับ กิ จกำรของบริ ษัท จำนวน 2 บริ ษัท คือ บริ ษัทสยำมครำฟท์ อุตสำหกรรม
จำกัด และ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนำม ซึง่ บริ ษัททัง้ 2 บริ ษัทดังกล่ำวเป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท
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วาระที่ 7: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ความเป็ นมา เพื่ อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญั ติบ ริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 120 ซึ่ง
กำหนดให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีของบริ ษัท เป็ นประจำ
ทุกปี โดยในกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีสำมำรถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ ป ระชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิ จำรณำ
อนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินของบริ ษัทประจำปี 2561ดังนี ้
(1) แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี แห่งบริ ษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็ นผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัทประจำปี 2561 ดังนี ้
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3565) หรื อ
- นำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8179) หรื อ
- นำยโชคชัย งำมวุฒิกลุ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9728) หรื อ
- นำงสำวดุษณีย์ ยิ ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 10235)
ทังนี
้ ้บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชี ทงั ้ 4 รำยข้ ำงต้ นที่เสนอแต่งตังนั
้ น้
เป็ นผู้ที่ไม่มีควำมสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่ำวแต่อย่ำงใด และ KPMG จะได้ รับกำรเสนอให้ เป็ นสำนักงำนสอบบัญ ชี ของ
บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทด้ วย
(2) อนุมตั ิคำ่ สอบบัญชีงบกำรเงินของบริ ษัทประจำปี 2561 เป็ นจำนวนเงิน 735,000 บำท เพิ่มขึ ้นจำก
ปี 2560 จำนวน 15,000 บำท โดยค่ำสอบบัญชีดงั กล่ำวเป็ นกำรให้ บริ กำรสอบบัญชี (Audit services)
เท่ำนัน้ ไม่มีกำรให้ บริ กำรอื่นนอกเหนือจำกกำรสอบบัญชี (Non-audit services)
วาระที่ 8: พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับบริษัท ข้ อ 25 ข้ อ 34 และยกเลิก ข้ อ 61
การแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 34
ความเป็ นมา เนื่ อ งด้ วยคำสั่งหัวหน้ ำคณะรั ก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ที่ 21/2560 เรื่ อง กำรแก้ ไข
เพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม พระรำชบัญญัติ
บริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เรื่ องกำรให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นเรี ยกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ทำให้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 ซึง่ กำหนดตำมกฎหมำยเดิมไม่มีผลใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเนื่องจำก
ขัดกับกฎหมำยดังกล่ำว
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
2561 พิจำรณำแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 34 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมำย ดังนี ้
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข

ข้ อ 34 ให้ มีกำรประชุมใหญ่ ผ้ ูถือหุ้นอย่ำงน้ อยปี ละ ข้ อ 34
หนึ่ งครั ง้ กำรประชุ มเช่ นว่ ำนี ใ้ ห้ เรี ยกว่ ำ
“ประชุมสำมัญ”กำรประชุมสำมัญดังกล่ำวให้
กระทำภำยในสี่เดือนภำยหลังกำรสิ ้นสุดรอบ
ปี ทำงกำรบัญชีของบริ ษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ครำวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่ำ “ประชุมวิสำมัญ”
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ให้ มี กำรประชุมใหญ่ ผ้ ูถือหุ้นอย่ำงน้ อยปี
ละหนึ่งครั ง้ กำรประชุมเช่นว่ำนี ใ้ ห้ เรี ยกว่ำ
“ประชุมสำมัญ” กำรประชุมสำมัญดังกล่ำว
ให้ กระทำภำยในสี่เดือนภำยหลังกำรสิ ้นสุด
รอบปี บัญชีของบริ ษัท กำรประชุมผู้ถือหุ้น
ครำวอื่น ๆ ให้ เรี ยกว่ำ “ประชุมวิสำมัญ”

ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน
คณะกรรมกำรจะเรี ย กประชุ ม วิ ส ำมัญ
เมื่ อ ใดก็ ไ ด้ สุ ด แต่ เห็ น สมควร หรื อ เมื่ อ
ผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มี ห้ ุ นนั บ รวมกั น ไม่ น้ อยกว่ ำ
หนึ่ งในห้ ำของจ ำนวนหุ้ นที่ จ ำหน่ ำยได้
ทัง้ หมด หรื อจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้ อยกว่ำ
ยี่สิบห้ ำคนซึง่ มีห้ นุ รวมกันไม่น้อยกว่ำหนึง่
ในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
เข้ ำชื่ อ กั น ท ำหนั ง สื อ ในฉบั บ เดี ย วกั น
ร้ องขอให้ คณะกรรมกำรประชุมวิสำมัญ
ก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
้
องระบุ
ว่ำให้ เรี ยกประชุมเพื่ อกำรใดไว้ ให้ ชัดเจน
คณะกรรมกำรต้ องจั ด ประชุ ม ภำยใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
คณะกรรมกำรจะเรี ย กประชุ ม วิ ส ำมั ญ
เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่เห็นสมควร
ผู้ถื อหุ้นคนหนึ่ งหรื อหลำยคนซึ่งมีห้ ุ นนับ
รวมกั น ได้ ไม่ น้ อยกว่ ำ ร้ อยละสิ บ ของ
จำนวนหุ้น ที่ จำหน่ำยได้ ทัง้ หมดจะเข้ ำชื่ อ
กั น ท ำหนั งสื อขอให้ คณะกรรมกำรเรี ย ก
ประชุ ม ผู้ ถื อหุ้ นเป็ นกำรประชุ มวิ ส ำมั ญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลใน
กำรที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชัด เจนใน
หนั ง สื อดั ง กล่ ำ วด้ วย ในกรณี เช่ น นี ้
คณะกรรมกำรต้ อ งจั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม
ผู้ ถื อ หุ้ นภำยในสี่ สิ บ ห้ ำวั น นั บ แต่ วัน ที่
ได้ รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมกำรไม่ จัด ให้ มี ก ำร
ประชุ ม ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำม
วรรคสำม ผู้ถื อหุ้น ทัง้ หลำยซึ่งเข้ ำชื่ อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆรวมกันได้ จำนวนหุ้น
ตำมที่บังคับไว้ นนั ้ จะเรี ย กประชุมเองก็ได้
ภำยในสี่ สิ บห้ ำวัน นับ แต่วัน ครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณี เช่ น นี ้
ให้ ถื อ ว่ ำ เป็ น ก ำรป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่
คณะกรรมกำรเรี ยกประชุมโดยบริ ษัทต้ อง
รับผิ ดชอบค่ำใช้ จ่ำยอันจำเป็ นที่ เกิ ดจำก
กำรจัดให้ มีกำรประชุมและอำนวยควำม
สะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ น
กำรเรี ยกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่
ครั ง้ ใดจ ำนวนผู้ ถื อหุ้ นซึ่ งมำร่ วมประชุ ม
ไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตำมที่ กำหนดไว้ ใน
ข้ อ 36 ผู้ ถื อ หุ้ นตำมวรรคสี่ ต้ องร่ วมกั น
รั บผิ ดชอบชดใช้ ค่ ำใช้ จ่ ำยที่ เกิ ดจำกกำร
จัดให้ มีกำรประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท

การแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 25 และยกเลิกข้ อ 61
ความเป็ นมา เนื่ องด้ วยพ.ร.บ.บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด ฯ ไม่ ได้ ก ำหนดให้ บริ ษั ท มหำชนจ ำกั ด ต้ อง
จดทะเบียนดวงตรำของบริ ษัทไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท และไม่ได้ บังคับให้ กำรลงนำมผูกพันบริ ษัทต้ องมี
ดวงตรำของบริ ษัทประทับควบคู่กันไปด้ วย และบำงหน่วยงำนรำชกำรจำเป็ นต้ องนำดวงตรำของบริ ษัทไป
ประทับต่อหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ ทำให้ ไม่สะดวกในกำรทำงำน
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำเรื่ องดังกล่ำว จึงเห็นควรเสนอให้ ยกเลิกดวงตรำของบริ ษัท โดยให้ เสนอ
ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจำรณำแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 25 และยกเลิกข้ อ 61 เพื่อให้ เกิดควำม
คล่องตัวในกำรดำเนินงำน ดังนี ้
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ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน
ข้ อ 25. คณะกรรมกำรเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด กำร ข้ อ 25.
กิ จกำรทั ง้ หลำยทั ง้ ปวงของบริ ษั ท และมี
อำนำจหน้ ำที่ดำเนินกำรภำยในขอบเขตของ
กฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของ
บริ ษั ท และตำมมติ ข องที่ ป ระชุ ม ใหญ่
ผู้ ถื อ หุ้ น และมี อ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ
ตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือบริ คณห์ สนธิ หรื อที่
เกี่ยวข้ องกับกำรดังกล่ำวนัน้

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
คณะกรรมกำรเป็ นผู้ รั บผิ ดชอบจั ดกำร
กิ จกำรทัง้ หลำยทัง้ ปวงของบริ ษัท และมี
อำนำจหน้ ำที่ ดำเนิ นกำรภำยในขอบเขต
ของกฎหมำย วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท และตำมมติของที่ประชุมใหญ่
ผู้ ถื อหุ้ น และมี อ ำนำจกระท ำกำรใด ๆ
ตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อ
ที่เกี่ยวข้ องกับกำรดังกล่ำวนัน้

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ บุ คคล
หนึ่งหรื อหลำยคนปฏิบตั ิงำนอย่ำงใดอย่ำง
หนึง่ แทนคณะกรรมกำรก็ได้

คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้ บุคคล
หนึ่ งหรื อหลำยคนปฏิ บั ติ งำนอย่ ำงใด
อย่ำงหนึง่ แทนคณะกรรมกำรก็ได้

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่ อผูกพัน
บริ ษัท ให้ กรรมกำรสองท่ำนลงลำยมือชื่อ
และประทั บ ตรำส ำคั ญ ของบริ ษั ท และ
คณะกรรมกำรอำจกำหนดรำยชื่อกรรมกำร
ผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริ ษัทได้

กรรมกำรผู้มีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพัน
บริ ษัท ให้ กรรมกำรสองท่ำนลงลำยมือ
ชื่ อ ร่ วมกั น และคณ ะกรรมกำรอำจ
ก ำหนดรำยชื่ อ กรรมกำรผู้ มี อ ำนำจ
ลงลำยมือชื่อผูกพันบริ ษัทได้

ข้ อ 61. ดวงตรำของบริ ษัทให้ มีลกั ษณะดังนี ้

ข้ อ 61. (ยกเลิก)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจำรณำ
อนุมตั ิกำรแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ข้ อ 34 และยกเลิก ข้ อ 61
ทัง้ นี ้ วำระนี จ้ ะต้ องได้ รับ อนุมัติโดยมติที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้ อยกว่ำสำมในสี่ของ
จำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9: รั บทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
ความเป็ นมา ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 วรรคสอง กำหนดให้ กรรมกำรมีสิทธิได้ รับค่ำตอบแทนจำก
บริ ษัทในรู ปของเงินรำงวัล เบี ้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำม
ข้ อบังคับ หรื อตำมที่ ที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น จะพิ จ ำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็ นจ ำนวนแน่ น อนหรื อวำงเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้ เป็ นครำวๆไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซงึ่
ที่ ป ระชุ มสำมัญ ผู้ ถื อหุ้ นประจ ำปี 2560 เมื่ อวัน ที่ 21 มี น ำคม 2560 ได้ มี ม ติ รั บ ทรำบค่ ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัท และคณะกรรมกำรบริ ห ำร ตำมที่ ได้ รับ อนุมัติจ ำกที ่ ป ระชุม สำมัญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2559 ดังนี ้
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ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ตำแหน่ง
ประธำน
กรรมกำร

ค่ำตอบแทนรำยปี เบี ้ยประชุม
(บำท/คน/ปี )

(บำท/คน/ครัง้ )

90,000
90,000

30,000
15,000

ค่ำตอบแทนตำมผลกำรดำเนินงำน
ในรอบระยะเวลำบัญชีใดหำกบริ ษัทมีผลกำไรและมีกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ รับค่ำตอบแทนตำม
ผลกำรดำเนินงำนในอัตรำร้ อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิ ประจำ
รอบระยะเวลำบัญชีนนั ้ โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้ ำนบำทต่อปี
ทังนี
้ ้ค่ำตอบแทนตำมผลกำรดำเนินงำนดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำร
บริ ษัทแบ่งจ่ำยในอัตรำเท่ำกัน

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 ห ำรซึ่งได้ พิ จำรณำอัตรำ
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรบริ หำรโดยกำรเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรบริ หำรของบริ ษัทอื่น ๆ และผลสำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรของ
บริ ษัทอื่นรวมถึงพิจำรณำจำกสภำพธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทและควำมเหมำะสมประกำร
ต่ำง ๆ แล้ ว เห็ นว่ำอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัท และค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ห ำร
ที่ใช้ อยู่ปัจจุบนั มีควำมเหมำะสมแล้ ว คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
รับทรำบกำรคงอัตรำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรบริ หำรในอัตรำเดิม
ส ำหรั บ รอบระยะเวลำบั ญ ชี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2560 ค่ ำ ตอบแทนคณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรบริ หำรรวมเป็ นเงิน 1,043,446 บำท ซึง่ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกผู้ถือหุ้น
รำยละเอียดปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2560 ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 2
วาระที่ 10: เรื่ องอื่นๆ (ถ้ ำมี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ในวันพุธที่ 21 มีนำคม 2561
เวลำ 15:30 น. ณ ห้ อง Hall 1 ชั น้ P10 อำคำรอเนกประสงค์ บ ริ ษั ทปู นซิ เมนต์ ไทย จ ำกั ด (มหำชน) เลขที่ 1 ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร (รำยละเอียดแผนที่ตงสถำนที
ั้
่ ประชุมปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำ
ด้ วยลำดับที่ 7) โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลำ 13:30 น. ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ จดั
ของว่ำงและเครื่ องดื่มไว้ รับรองท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มำร่ วมประชุม โดยไม่ได้ มีกำรแจกของชำร่ วย
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อนึ่ ง เพื่ อควำมสะดวกหำกผู้ ถื อหุ้ นท่ ำนใดประสงค์ จะแต่ งตัง้ บุ คคลอื่ นเข้ ำร่ วมประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนนแทนในกำรประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 6
ทังนี
้ ้บริ ษัทขอควำมร่ วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมำยังบริ ษัทภำยในวันอังคำรที่ 20 มีนำคม
2561 โดยบริ ษัทจะอำนวยควำมสะดวกในกำรปิ ดอำกรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ ูรับมอบฉันทะที่มำ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ด้ วย

-พรเ
พ็ญนามวงษ์ -

ขอแสดงควำมนับถือ
กรุ งเทพมหำนคร วันที่ 26 มกรำคม 2561
โดยคำสัง่ ของคณะกรรมกำร

(นำงพรเพ็ญ นำมวงษ์ )
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
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- ร่ าง -

สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับ ที 1

รายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2560
บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ อง Hall 1 ชัน P10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) เลขที 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุ งเทพมหานคร วันอังคารที 21 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น.
นายธนวงษ์ อารี รั ช ชกุล ประธานกรรมการ เป็ นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 23 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 59,619
หุ้น และทีมอบฉันทะมาจํานวน 36 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 338,706,964 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
 มาด้ วยตนเองและทีมอบฉันทะมา
เข้ าร่ วมประชุมทัง สิน จํ านวน 59 ราย รวมจํ านวนหุ้นได้ ทัง สิน 338,766,583 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.5605 ของจํ านวนหุ้นที จําหน่ ายแล้ ว
ทังหมดจํ

านวน 358,253,721 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดการประชุมเพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระ
ทังนี
 หลังจากประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองเพิมเติมอีก
จํานวน 2 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 12,916,334 หุ้น และทีมอบฉันทะมาเพิมเติมอีกจํานวน 1 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 1,600 หุ้น
รวมเป็ น ผู้ถือหุ้น ทั งทีมาด้ วยตนเองและทีมอบฉัน ทะมาเข้ าร่ วมประชุม ทั งสิ นจํ านวน 62 ราย รวมจํ านวนหุ้น ได้ ทั งสิ น
351,684,517 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 98.1663 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมดจํ

านวน 358,253,721 หุ้น
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าการประชุมครัง นี มีกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ทีได้ รับการแต่งตังจากที

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เข้ าร่ วมประชุมเพือตอบข้ อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ทําหน้ าทีเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้ วย ดังนี 
กรรมการบริษัท ทีเ ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 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
ผู้บ ริห ารของบริษัท ทีเ ข้ าร่ ว มประชุม จํานวน 3 คน
1. นางนภาพร
กาญจนทวีวฒ
ั น์ ผู้อํานวยการสายงานการตลาด
2. นางสาวเมธินนั ท์ โลกิตสถาพร
ผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายกิตติ
วิวฒ
ั น์บวรวงษ์ ผู้จดั การโรงงานท่าม่วง
ผู้ส อบบัญชีข องบริษัท ประจําปี 2559 และตัวแทนผู้ส อบบัญชีจ ากบริษัท เคพีเ อ็ม จี ภูม ิไ ชย สอบบัญชี จํากัด ที
เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 5 คน
1. นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559
2. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวจินตนา เหล่าอภิรัตน์
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
4. นางสาวอัญมณี ตันติชศู กั ดิ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
5. นางสาววิภาวิน กาลอินทร์
ตัวแทนผู้สอบบัญชีและเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
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เลขานุก ารคณะกรรมการ
นางพรเพ็ญ
นามวงษ์
จากนันประธานฯ

ได้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ชี แจงรายละเอียดเรื องวิธีการประชุมให้ ทีประชุมทราบ
เลขานุการฯ ได้ กล่าวแนะนํานางสาวศิริพร ขัตตพงษ์ อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นซึง เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยทีเข้ าร่ วมการประชุมในครัง นี  และได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบเกียวกับข้ อบังคับของบริ ษัททีเกียวข้ องกับการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดทีปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 23 - 25 และการปฏิบตั ิในการออกเสียงลงคะแนน
ในทีประชุมผู้ถือหุ้นตามทีปรากฏในหนังสือนัดประชุมในหน้ า 27 - 28 เพือให้ การดําเนินการประชุม และการบันทึกรายงาน
การประชุมเป็ นไปโดยถูกต้ องและครบถ้ วน สรุ ปได้ ดงั นี 
(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นับหนึงหุ้นเป็ นหนึงเสียง ซึงผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน
(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้ งให้ ทราบว่าวาระนันต้
 องผ่านการอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
(3) ในการขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงกาเครื องหมายลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทังลงลายมื

อ
ชือในบัตร และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมือเพือให้ เจ้ าหน้ าทีเข้ าไปบันทึกคะแนนเสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทัง
เก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นทีเห็นด้ วยขอให้ ลงคะแนนและลงลายมือชือในบัตรโดยไม่ต้อง
ชูมือและจะขอให้ คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทัง หมดเมือเสร็ จสิ นการประชุม ในกรณี
มอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะกาเครื องหมาย
ลงคะแนนตามความเห็นทีระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนและปฏิบตั ิเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้น
ทีมาด้ วยตนเอง หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุ
ไว้ ไม่ชดั เจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
(4) ในการนับคะแนนเสียง บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทังหมดที

เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนันๆ
 ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียง
ดังกล่าวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงทีผ้ ถู ือหุ้นทีมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
(5) เนืองจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน ๆ จึงอาจมีจํานวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนืองจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะบางคนออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิมเติม
ในกรณี ทีผ้ ูถือหุ้นมีความประสงค์ จะกลับก่อนที การประชุมจะสิน สุด ขอให้ ส่งคืนบัตรยื นยันการลงคะแนนทัง หมดกับ
เจ้ าหน้ าทีทีบริ เวณประตูทางออก เพือหักออกจากฐานคะแนนเสียงในทีประชุมด้ วย
สําหรับผลการนับคะแนนจะแจ้ งให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมือเสร็ จสิ นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม
หากในบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ ทีประชุมดําเนินการพิจารณาใน
วาระต่อไปก่อน เพื อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื อง และเมือเจ้ าหน้ าที ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ก็จะแจ้ งให้ ทีประชุมทราบผลการนับคะแนน
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เมือทีประชุมรั บทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตาม
รายละเอียดข้ างต้ นแล้ ว ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
วาระที 1 พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2559 เมือ วัน พุธ ที 23 มีน าคม 2559
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ ส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมือวันพุธที
23 มีนาคม 2559 ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว ตามรายละเอียดในหน้ า 6 - 20 โดยบริ ษัทได้
จัดทํารายงานการประชุมเสร็ จสิ น และได้ ส่งให้ กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
จากนันประธานฯ

ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยวาระนี ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท ปี ระชุม ทีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมือวันพุธที 23 มีนาคม
2559 ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี 
เห็นด้ วย
338,760,422 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.3272
ไม่เห็นด้ วย
12,916,234 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.6727
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,656 เสียง
วาระที 2 รั บ ทราบรายงานกิจ การประจําปี 2559
ประธานฯ ขอให้ กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจําปี 2559 ซึงสรุ ปผลการดําเนินงานของบริ ษัทและการ
เปลียนแปลงทีสําคัญซึง เกิดขึ นในรอบปี 2559 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
กรรมการผู้จดั การได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559 ให้ ทีประชุมทราบ สรุ ปได้ ดงั นี 
ปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีความเปลียนแปลงจากปั จจัยหลายประการ ได้ แก่ การออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของ
สหราชอาณาจักร (Brexit) ผลการเลือกตังของประเทศสหรั

ฐอเมริ กา และในภูมิภาคอาเซียน การดําเนินนโยบายปรับโครงสร้ าง
เศรษฐกิจของประเทศจีน รวมถึงความผันผวนของราคานํ ามัน ถ่านหินและพลังงาน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเปลียนแปลง
จากปั จจัยต่างๆ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมยังคงเติบโตอย่างต่อเนือง จากการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการบริ โภค
ในประเทศและการค้ าขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้ วยกัน สําหรับประเทศไทยในปี 2559 ร่ างรัฐธรรมนูญได้ ผ่าน
การลงประชามติเห็นชอบ ทําให้ แผนการดําเนินงานของรัฐบาลในเรื องนีม ีความคืบหน้ า ส่วนด้ านเศรษฐกิจ ได้ มีการริ เริ ม
ปฏิรูปเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายด้ าน ซึง จะนําไปสูก่ ารเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตต่อไป
ในปี 2559 กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณ ฑ์ มีการขยายตัวเพิ มขึน ตามการเติบโตของเศรษฐกิ จของไทย
โดยเฉพาะการบริ โภคภายในประเทศ การท่องเทียวและการส่งออก อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้ น
การเพิมประสิทธิ ภาพภายในองค์กร รักษาเสถียรภาพทางการเงิน บริ หารเงินทุนหมุนเวียนให้ อยู่ในระดับทีเหมาะสม โดย
การควบคุมค่าใช้ จ่าย เพิมมูลค่าทางธุรกิจ เพิ มประสิทธิภาพการผลิตและจําหน่ายให้ คล่องตัวและมีประสิทธิ ภาพสูงสุด
ส่งผลให้ ในปี 2559 บริ ษัทมีผลประกอบการดังนี 
(1) รายได้ จากการขาย 5,728 ล้ านบาท เทียบกับรายได้ จากการขายในปี 2558 จํานวน 5,404 ล้ านบาท เพิมขึ นร้ อยละ 6
(2) รายได้ รวม 5,747 ล้ านบาท เทียบกับรายได้ รวมในปี 2558 จํานวน 5,431 ล้ านบาท เพิมขึ นร้ อยละ 6
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(3) กําไรสําหรับปี 2559 จํานวน 417 ล้ านบาท เทียบกับกําไรสําหรับปี 2558 จํานวน 426 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 2
ซึง สาเหตุหลักมาจากค่าเสือมราคาจากโครงการลงทุนของบริ ษัท
(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,450 ล้ านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 จํานวน 6,284 ล้ านบาท เพิมขึ นร้ อยละ 3
หลังจากนันประธานฯ

ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง ประธานฯ กรรมการผู้จดั การ กรรมการ (นายมนตรี มหาพฤกษ์ พงศ์)
และผู้อํานวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถาม รวมทังรั บทราบข้ อสังเกตและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
สรุ ปได้ ดงั นี 
(1) ทําไมรายจ่ายในปี 2559 จึงเพิมขึ นจากปี 2558 มากกว่ารายได้ ทีเพิมขึ น ทําให้ กําไรของบริ ษัทลดลง
ตอบ ในปี 2559 กําไรทีลดลงมีสาเหตุหลักมาจากค่าเสือมราคาทีเพิมขึ นจากการลงทุนในหม้ อไอนํ า (Boiler)
ของโรงงานกาญจนบุรี รวมทังราคาวั

ตถุดิบหลักและราคาพลังงานทีปรับตัวสูงขึ นในช่วงปลายปี 2559
(2) อัตรากําไรสุทธิตอ่ ทุนจดทะเบียน และอัตรากําไรสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทตํากว่าอัตราส่วนดังกล่าว
ของบริ ษัทแห่งหนึงซึง อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษัท นอกจากนี อัตราส่วนค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หารต่อยอดขายก็สูงกว่าบริ ษัทดังกล่าวด้ วย เนืองมาจากยอดขายที ลดลงในขณะทีไม่สามารถลด
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารลงได้ ซึง ยอดขายทีลดลงน่าจะเนืองมาจากการทีบริ ษัทไม่ได้ ขายสินค้ าให้ กบั
บริ ษัทในเครื อในราคาตลาดทีควรจะเป็ น ดังนัน ยอดขายในรอบ 10 ปี จึงแทบจะไม่มีการเติบโตเลย ดังนัน
เสนอว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควรจะรับซื อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยไปทังหมด

ตอบ ในด้ านผลการดําเนินงานในปี 2559 บริ ษัทมี EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation
and amortization) จํานวน 969 ล้ านบาท (รายงานประจําปี 2559 หน้ า 9) สูงกว่าปี 2558 ผลกําไรทีลดลงมี
สาเหตุหลักมาจากค่าเสือมราคาทีเพิมขึ น และต้ นทุนเศษกระดาษทีมีราคาสูงขึ น นอกจากนี ในการพิจารณา
เปรี ยบเทียบผลการดําเนิ นงานระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทอืนต้ องพิ จารณาปั จจัยอืนที แตกต่างกันด้ วย เช่น
รายได้ จากการขายไฟฟ้า ประเภทของสินค้ า ปริ มาณการผลิตจริ ง กําลังการผลิตทีออกแบบไว้ (designed
capacity) ปริ มาณการขายสินค้ า เป็ นต้ น ซึง จะทําให้ ผลการดําเนินงานแตกต่างกัน
(3) เสนอแนะให้ บริ ษัทแสดงปริ มาณการขายและอัตราการใช้ กําลังการผลิตในรายงานประจําปี เพิมเติม รวมทัง
เสนอแนะให้ จ่ายเงินปั นผลมากขึน เพื อให้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity: ROE)
เพิมขึ น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
ตอบ รับทราบ
(4) ชืนชมบริ ษัทในการทํากิจกรรมด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึง เป็ นแบบอย่างทีดีของการอยู่ร่วมกับ
สังคมในระยะยาว
ตอบ รับทราบ
(5) มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้นอยู่ทีเท่าไร
ตอบ 18 บาท
เมือไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559
มติท ปี ระชุม ทีประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559
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วาระที 3 พิจ ารณาอนุมัต งิ บการเงิน ประจําปี สิน สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้
จัดทํางบการเงินประจําปี สิ นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึง ได้ ผ่าน
การตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ตังแต่
 หน้ า
26 - 86 ซึง บริ ษัทได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม สรุ ปสาระสําคัญได้ 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
กําไรต่อหุ้นขันพื
 นฐาน
1.16 บาท/หุ้น
หลังจากนันประธานฯ

ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง กรรมการผู้จดั การ และผู้อํานวยการสายงานบัญชีและ
การเงินได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามและรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี 
(1) อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 9 ในรายงานประจําปี 2559 หน้ า 64) จํานวน
41 ล้ านบาท คืออะไร
ตอบ เป็ นมูลค่าที ดินทียังไม่ได้ ใช้ งานของโรงงานกาญจนบุรีและโรงงานปราจีนบุรี ต้ องแสดงแยกไว้ ตาม
มาตรฐานบัญชี
(2) ค่าธรรมเนี ยมวิชาชีพ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 20 ในรายงานประจําปี 2559 หน้ า 75) เพิ มขึน จาก
10.9 ล้ านบาท เป็ น 22.2 ล้ านบาท เป็ นค่าอะไร
ตอบ ในปี 2559 มีการโอนย้ ายพนักงานบัญชี คลังสินค้ า และการตลาดของบริ ษัทไปสังกัดเอสซีจี ทําให้ เงินเดือน
และสวัสดิการของพนักงานบริ ษัทลดลง 17 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายเรี ยกเก็บจากเอสซีจีกลับมาทีบริ ษัท
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพทีเพิมขึ นส่วนใหญ่จงึ เป็ นค่าธรรมเนียมวิชาชีพบัญชี นอกจากนี ยังมีคา่ ตรวจสอบภายใน
ค่าสอบบัญชี และค่าบริ การด้ านกฎหมาย ซึง คิดเป็ นสัดส่วนไม่มากนัก
(3) เสนอแนะให้ เปิ ดเผยข้ อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของกิจการทีได้ รับส่งเสริ มการลงทุนส่วนทีได้ รับยกเว้ นภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลว่าได้ ใช้ ประโยชน์ไปแล้ วเท่าไร คงเหลือให้ ใช้ อีกเท่าไร
ตอบ ตามมาตรฐานบัญชีไม่ได้ กําหนดให้ บริ ษัทต้ องเปิ ดเผยส่วนกําไรของกิจการทีได้ รับส่งเสริ มการลงทุน
อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ เปิ ดเผยสิทธิ ประโยชน์ จากการส่งเสริ มการลงทุนตามบัตรส่งเสริ มการลงทุนไว้ แล้ ว
ความเห็นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทจะขอรับไว้ พิจารณา
(4) มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 26 ในรายงานประจําปี 2559 หน้ า 81) แสดงมูลค่าเจ้ าหนี 
การค้ าและเจ้ าหนี อ ืนเป็ นบวก ซึงในปี 2558 มีค่าเป็ นลบโดยแสดงด้ วยเครื องหมายวงเล็บ หมายความว่า
อย่างไร
ตอบ เนืองจากการพิมพ์ คลาดเคลือน ทีถูกต้ องคือมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเจ้ าหนีก ารค้ าและ
เจ้ าหนี อืนในปี 2559 มีจํานวน (512,124) พันบาท (มีคา่ เป็ นลบ แสดงด้ วยเครื องหมายวงเล็บ)
เมือไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ นสุดวันที 31
ธันวาคม 2559 โดยวาระนี ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท ปี ระชุม ทีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามที คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
เห็นด้ วย
338,760,522 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.3272
ไม่เห็นด้ วย
12,916,234 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.6727
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง
วาระที 4 พิจารณาอนุมัต กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2559 และการจ่ ายเงินปั นผลให้ แ ก่ ผ้ ูถ ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า บริ ษัทมีนโยบายพิ จารณาการจ่ายเงินปั นผลเป็ นปี ๆ ไปตามผลกํ าไรของ
บริ ษัท ตามความจําเป็ นทีต้องใช้ เงินในการลงทุน และตามภาระหนีส ินของบริ ษัท ซึงตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 49 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึง ไว้ เป็ น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทังนี
 ในปี 2559 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 416.59 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2559 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 20.90 ล้ านบาท
รวมทังพิ
 จารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
 นประมาณ 250.78 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 60.20 ของกําไรสุทธิ ซึง เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผลในปี
ทีผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้ า 2 ดังนี 
รายละเอียดการจ่ ายเงิน ปั น ผล
. กําไรสุทธิ (ล้ านบาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
. เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
 นประมาณ (ล้ านบาท)
. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%)
6. ทุนสํารองตามกฎหมาย (ล้ านบาท)

ปี 2559
416.59
358
0.70
250.78
60.20
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

ทัง นี ผ ้ ูถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ ทีประมวลรั ษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กําหนด ดังนี 
(1) หุ้นละ 0.64 บาท เป็ นการจ่ายจากกําไรทีได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลจากการประกอบกิจการทีได้ รับ
การส่งเสริ มการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้
(2) หุ้นละ 0.06 บาท เป็ นการจ่ายจากกํ าไรที เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 20 ซึงผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี เงินปั นผลคืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณยีสิบส่วนแปดสิบ
ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท ตามทีปรากฏ
รายชือ ณ วันกําหนดปิ ดสมุดทะเบียนเพือรวบรวมรายชือผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพุธที 29 มีนาคม 2560 โดยกําหนดจ่าย
เงินปั นผลในวันอังคารที 18 เมษายน 2560 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หลังจากนันประธานฯ

ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง ประธานฯ และกรรมการผู้จดั การได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถาม
ตลอดจนรับทราบข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกตของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี 
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(1) ด้ วยความเชือมัน ในความสามารถของคณะกรรมการและผู้บริ หาร จึงขอเสนอแนะให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลในปี
หน้ าเพิมเป็ นหุ้นละ 1 บาท โดยการเพิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพิมรายได้ และลดค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หาร ธุรกิจของบริ ษัทไม่ใช่อุตสาหกรรมทีผลิตกระดาษเพือสือสิงพิมพ์ ทีเป็ น Sunset Industry แต่เป็ น
การผลิตกระดาษสําหรับบรรจุภัณฑ์ ซึงยังมีแนวโน้ มเติบโต บริ ษัทประมาณการการเติบโตของยอดขายในปี
2560 อย่างไร
ตอบ ยอดขายกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ ในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตเพิมขึ นเล็กน้ อย สําหรับค่าใช้ จ่ายในการขาย
และบริ หารในปี 2559 (รายงานประจําปี หน้ า 33) ตํากว่าปี 2558 ค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึ นคือต้ นทุนขาย เนืองจาก
ราคาวัตถุดิบจากเศษกระดาษและถ่านหินปรับตัวสูงขึ น
(2) ให้ ข้อสังเกตว่าสัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับมูลค่าหุ้นของบริ ษัทตํากว่าบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ในขณะทีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารใกล้ เคียงกับปี ก่อน ยอดขายเกือบเท่าเดิม แต่เมือคิดเป็ นสัดส่วนของ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อยอดขายของบริ ษัทสูงกว่าเกณฑ์ปกติทีอตั ราร้ อยละ 4
ตอบ รับทราบ
(3) เอสซีจีรับซื อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยทีราคาเท่าไรในช่วงทีบริ ษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ปั จจุบนั ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่มีนโยบายจะซื อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกหรื อไม่ ทีราคาเท่าไร
ตอบ ราคารับซื อหุ้นของบริ ษัทในขณะนันคื
 อ หุ้นละ 21 บาท สําหรับการพิจารณาซื อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย
บริ ษัทจะแจ้ งเรื องทีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามไปยังบริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ง จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตอ่ ไป
(4) บริ ษัทมีรายได้ จากการขายไฟฟ้าคิดเป็ นสัดส่วนเท่าไรเมือเทียบกับการขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ และบริ ษัท
ผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มกําลังการผลิตแล้ วหรื อไม่ รวมทัง เสนอแนะให้ ฝ่ายจัดการเร่ งดําเนิ นการเรื องการขาย
ไฟฟ้าจากโรงงานปราจีนบุรี โดยผู้ถือหุ้นยินดีให้ การสนับสนุนและผลักดันในเรื องนี 
ตอบ ขณะนี บริ ษัทขายไฟฟ้าจากโรงงานกาญจนบุรีเพียงแห่งเดียว โดยเฉลียประมาณ 3 เมกะวัตต์ต่อเดือน มี
รายได้ ประมาณ 50 ล้ านบาทต่อปี คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1 ของยอดขายทัง หมด สําหรั บการขาย
ไฟฟ้าจากโรงงานปราจีนบุรี ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุ งหม้ อไอนํ า และติดตามเร่ งรัดเรื องการอนุญาตขายไฟฟ้า
จากกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานทีเกียวข้ อง
(5) โรงงานกาญจนบุรีเริ มขายไฟฟ้ามาแล้ วกีปี และเสนอแนะให้ แยกแสดงรายได้ จากการขายไฟฟ้าเพื อความ
ชัดเจน
ตอบ บริ ษัทเริ มขายไฟฟ้าตังแต่
 ไตรมาสที 4/2558 โดยได้ แสดงกําไรจากการขายไฟฟ้ารวมไว้ ในหัวข้ อรายได้ อืน
ตามมาตรฐานบัญชี เนืองจากรายได้ จากการขายไฟฟ้าคิดเป็ นสัดส่วนเพียงประมาณร้ อยละ 1 ของรายได้ จาก
การขายทังหมด

เมือไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 จํานวน
20.90 ล้ านบาท เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ให้ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท
ตามทีคณะกรรมการบริ ษัทเสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติท ปี ระชุม ทีประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2559 และการจ่ายเงินปั นผล ตามทีคณะกรรมการ
บริ ษัทเสนอด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี 
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เห็นด้ วย
338,760,522 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.3272
ไม่เห็นด้ วย
12,916,234 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.6727
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง
วาระที 5 พิจ ารณาเลือ กตัง กรรมการแทนกรรมการทีค รบกําหนดออกจากตําแหน่ ง ตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 18 กําหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครั ง กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวน 1 ใน 3
โดยอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสดุ กับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการ
ผู้ออกจากตําแหน่งไปแล้ วนัน อาจจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ซึง ในปี นี มีกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระ จํานวน 2 คน คือ
1) นายดําริ ตันชีวะวงศ์
2) นายมนตรี มหาพฤกษ์ พงศ์
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่านายมนตรี มหาพฤกษ์ พงศ์ ได้ แจ้ งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอชือเพือเลือกตัง
เป็ นกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการซึง ไม่รวมกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระได้ พิจารณาถึงคุณสมบัติของ
ผู้ได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคลแล้ วเห็นว่า นายดําริ ตันชีวะวงศ์ กรรมการผู้ครบกําหนดออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ และนายสุชยั กอประเสริ ฐศรี ผู้ได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็
 นกรรมการทดแทนในตําแหน่งทีว่างลงเนืองจาก
กรรมการรายเดิมครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชียวชาญเกียวกับธุรกิจของบริ ษัท มีคุณธรรมและประวัติ
การทํางานทีโปร่ งใส พร้ อมทังตั
 ดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล และสําหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้ พิจารณาถึง
ผลการปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าทีกรรมการ ซึง กรรมการรายเดิมทีครบกําหนดออกตามวาระได้ ปฏิบตั ิหน้ าทีกรรมการได้
เป็ นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็ นผู้ทีไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ามเกียวกับการกระทําความผิดทางอาญาในความผิดทีเกียวกับ
ทรั พ ย์ ซึงได้ กระทํ าโดยทุจริ ต และการทํ ารายการที อาจเกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับ บริ ษัทในระหว่างการดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังนายดํ

าริ ตันชีวะวงศ์ กลับเข้ า
เป็ นกรรมการบริ ษัท และเลือกตังนายสุ

ชยั กอประเสริ ฐศรี เป็ นกรรมการบริ ษัท ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ ปรากฏ
ตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 3 หน้ า 21-22 ของหนังสือนัดประชุม
ทังนี
  นายดําริ ตันชีวะวงศ์ และนายสุชัย กอประเสริ ฐศรี ไม่ได้ ประกอบกิจการ/เข้ าเป็ นหุ้นส่วนหรื อกรรมการใน
บริ ษัทเอกชนหรื อบริ ษัทอืนซึง ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
จากนันประธานฯ

ได้ ขอให้ เลขานุการฯ ชี แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตังกรรมการ

ซึง เลขานุการฯ ได้ ชี แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
เกียวกับวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตังกรรมการตามข้

อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 ดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ้นต่อหนึง เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยู่ทงหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุ
 คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง ได้ คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
 นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั

ง นัน ในกรณีทีบุคคลซึง ได้ รับการเลือกตังในลํ
 าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จํานวนกรรมการทีจะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังในครั

ง นันให้
 ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ขาด
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ ารับการเลือกตังเป็
 นกรรมการเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้
ทีประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตังกรรมการเป็

นรายบุคคล
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มติท ปี ระชุม ทีประชุมมีมติเลือกตังนายดํ

าริ ตันชีวะวงศ์ และนายสุชยั กอประเสริ ฐศรี เป็ นกรรมการของบริ ษัท
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี 
1. นายดําริ ตัน ชีว ะวงศ์
เห็นด้ วย
338,760,522 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
12,916,234 เสียง
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง
2. นายสุ ช ัย กอประเสริ ฐ ศรี
เห็นด้ วย
338,760,522 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
12,916,234 เสียง
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง
ประธานฯ กล่าวสรุ ปว่า ทีประชุมมีมติเลือกตังนายดํ

าริ ตันชีวะวงศ์ กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท และเลือกตังนายสุ

ชยั
กอประเสริ ฐศรี เป็ นกรรมการทดแทนในตําแหน่งทีวา่ งลงเนืองจากกรรมการรายเดิมครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
ประธานฯ ได้ กล่าวแสดงความยินดีตอ่ กรรมการทัง 2 คนข้ างต้ นทีได้ รับการเลือกตังเป็
 นกรรมการจากทีประชุมผู้ถือหุ้น
วาระที 6 พิจ ารณาแต่ งตัง ผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดค่ าสอบบัญชีป ระจําปี 2560
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าเพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
ซึง กําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นประจําทุกปี ในการแต่งตัง
ผู้สอบบัญ ชีจะแต่งตั งผู้ส อบบัญ ชีคนเดิมอีกก็ได้ สําหรับ ปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริ หาร เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
 คคลเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและ
อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2560 ดังนี 
(1) แต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2560 ดังนี 
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 8179) หรื อ
- นายโชคชัย งามวุฒิกลุ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 9728) หรื อ
- นางสาวดุษณีย์ ยิ มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 10235)
ทังนี
 บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทงั  4 รายข้ างต้ นทีเสนอแต่งตังนั
 นเป็
 นผู้ทีไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
และบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทเอสซีจี
แพคเกจจิ ง จํากัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย
(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 720,000 บาท เพิ มขึน จากปี 2559
จํานวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit services) เท่านัน ไม่มีการ
ให้ บริ การอืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2559
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จากนันประธานฯ

ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุม
พิจารณาแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ตามทีคณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี ต้ องได้ รับคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท ปี ระชุม ที ประชุมมี มติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
แต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2560 ดังนี 
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 8179) หรื อ
- นายโชคชัย งามวุฒิกลุ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 9728) หรื อ
- นางสาวดุษณีย์ ยิ มสุวรรณ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 10235)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และกําหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจําปี 2560 เป็ น
จํานวนเงิน 720,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี  ดังนี 
เห็นด้ วย
338,760,522 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 96.3272
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
12,916,234 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 3.6727
รวมจํานวนผู้มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง
วาระที 7 รั บ ทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริห าร
ประธานฯ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่าตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 วรรคสอง กําหนดให้ กรรมการมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินรางวัล เบี ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้ อบังคับ
หรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิ จารณา ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกําหนดไว้ เป็ น
คราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ โดยทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมือวันที
23 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารไว้ ดงั นี 
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ตําแหน่ง

ค่าตอบแทนรายปี

ประธาน
กรรมการ

90,000
90,000

(บาท/คน/ปี )

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/ครัง )

ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริห าร
ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี )
60,000
60,000
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เบี ยประชุม (บาท/คน/ครัง )
20,000
15,000

ทังนี
 ใ ห้ จ่ายเฉพาะกรรมการบริ ษัทและกรรมการบริ หารทีไม่ใช่พนักงานประจําของเอสซีจี โดยให้ มีผลตังแต่
 วนั ที
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน
ในปี 2560 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หารซึง ได้ พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการบริ หารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรี ยบเทียบกับข้ อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และคณะกรรมการบริ หารของบริ ษัทอืนๆ และผลสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทอืน รวมถึงพิจารณาจากสภาพ
ธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หารทีใช้ อยู่ในปั จจุบนั มีความเหมาะสมแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หารในอัตราเดิม
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการ
บริ หาร รวมเป็ นเงิน 1,705,963 บาท ซึงเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทีได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2559 หน้ า 93
หลังจากนัน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม เมือไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุม
รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หาร
มติท ปี ระชุม ทีประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการบริ หาร
วาระที 8 เรื อ งอืน ๆ
- ไม่มี จากนัน ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถามและให้ ข้อเสนอแนะเพิมเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จดั การ ผู้อํานวยการ
สายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 ได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถาม รวมทังรั บทราบข้ อสังเกตและ
ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี 
(1) ชืนชมบริ ษัททีทําสิงดีๆ ซึง อาจทําให้ ต้นทุนของบริ ษัทสูงกว่าบริ ษัทอืน เช่น การทํากิจกรรมเพือสังคมซึง ทําได้ ดี
มาก หรื อการโยกย้ ายผู้บริ หารจากเอสซีจีทีมีเงินเดือนสูง เป็ นต้ น และเสนอแนะให้ พิจารณาจัดสรรเงินปั นผล
จากกําไรสะสมแทนการจัดสรรจากกําไรประจําปี นอกจากนีค วรจัดสรรกําไรสะสมเป็ นทุนสํารองให้ เต็มตามที
กฎหมายกําหนด
ตอบ รับทราบ
(2) บริ ษัทได้ แยกตังโรงไฟฟ้

าเป็ นอีกบริ ษัทหรื อไม่
ตอบ บริ ษัทดําเนินการในนามของบริ ษัทเอง
(3) เสนอแนะว่าในฐานะทีบริ ษัทให้ ความสําคัญเรื องธรรมาภิ บาล จึงขอให้ บริ ษัทพิ จารณารายได้ จากการขายที
น้ อยจนทําให้ อตั ราส่วนค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ เพิมสูงขึ นมากว่าจะแก้ ไขอย่างไร
ตอบ บริ ษัทกําหนดราคาขายเป็ นไปตามกลไกทางการตลาดและสอดคล้ องกับต้ นทุน บริ ษัทขอขอบคุณในคําแนะนํา
และรับไปพิจารณา
(4) ยินดีให้ ความช่วยเหลือแก่บริ ษัทในการติดต่อกับหน่วยงานราชการเรื องการขออนุญาตขายไฟฟ้า และสอบถาม
ความเป็ นไปได้ ทีบริ ษัทจะจ่ายเงินปั นผลเพิมเป็ นหุ้นละ 1 บาท ในปี หน้ า
ตอบ รับไปพิจารณา
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(5) รายได้ จากการขายไฟฟ้าในปี 2559 มีจํานวนเท่าไรและแสดงไว้ ทีใดในงบการเงิน
ตอบ ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายไฟฟ้าประมาณ 50 ล้ านบาท และมีกําไรประมาณ 4 ล้ านบาท ซึง
กําไรดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในรายได้ อืนในงบการเงิน (รายงานประจําปี หน้ า 33) โดยเป็ นกําไรจากการขายไฟฟ้า
4 ล้ านบาท และส่วนทีเหลืออีกประมาณ 15 ล้ านบาทเป็ นรายได้ อืนๆ ทีไม่ใช่กําไรจากการขายไฟฟ้า
(6) เหตุใดรายได้ จากการขายไฟฟ้าซึง รวมอยู่ในรายได้ อืนจึงไม่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเลข 4
ตอบ หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเลข 4 เป็ นการแสดงรายการทีบริ ษัททําธุรกรรมกับบุคคลหรื อกิจการที
เกียวข้ องกันทังหมด

ไม่ใช่เฉพาะรายได้ อืนเท่านัน ซึง การขายไฟฟ้าของบริ ษัทเป็ นการขายให้ แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคซึง เป็ นบุคคลภายนอก ไม่เป็ นรายการทีเกียวข้ องกัน
(7) บริ ษัทจะแยกแสดงรายการรายได้ จากการขายไฟฟ้าออกมาเช่นเดียวกับบริ ษัทอืนในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
หรื อไม่
ตอบ การเปิ ดเผยข้ อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเน้ นเรื องความมีสาระสําคัญตามเกณฑ์ของกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า มาตรฐานบัญชี และมาตรฐานการเปิ ดเผยข้ อมูลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ซึง ในปี 2559 บริ ษัทมีรายได้ จากการขายไฟฟ้า จํานวน 50 ล้ านบาท และมีกําไรจากการ
ขายไฟฟ้า 4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.08 ของรายได้ จากการขายรวม ซึง ตามเกณฑ์ทีเกียวข้ องถือว่าเป็ นจํานวน
ไม่มาก จึงไม่ได้ แยกแสดงรายการดังกล่าว
ก่อนปิ ดการประชุม เลขานุการฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนให้ แก่เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทหรื อหย่อนลงใน
กล่องเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเพือให้ บริ ษัทเก็บไว้ เป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป
เมือไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีมาเข้ าร่ วมประชุม
และให้ ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16:30 น.

นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล
ประธานทีประชุม
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สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับ ที 3

ประกอบการพิจ ารณาในวาระที 6: พิจ ารณาเลือ กตัง กรรมการแทนกรรมการทีค รบกําหนดออกจากตําแหน่ ง
ตามวาระ
ชือ
อายุ
สัญชาติ
วุฒกิ ารศึก ษา

ตําแหน่ งปั จ จุบ ัน ในบริษัท
วั น ที ได้ รั บ การ แ ต่ งตั ง เป็ น
กรรมการบริษัท
การเป็ นกรรมการในองค์ กรอืน

ประสบการณ์

นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
60 ปี
ไทย
• 2523 ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2549 ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• กรรมการ และกรรมการบริ หาร
• 1 สิงหาคม 2558 (2 ปี 6 เดือน)
• องค์ กรอืนทีไม่ได้ ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษัท
- ตังแต่
 2554 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-ปฏิบตั ิการ บริ ษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จํากัด
- ตังแต่
 2555 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
 2557 ประธานสถาบันสิง แวดล้ อมอุตสาหกรรม
กรรมการ บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
 2559 ประธานสถาบันนํ าเพือความยัง ยืน
นายกสมาคมเพือนชุมชน
- ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัท
อืนๆ ของเอสซีจี ตามทีได้ รับมอบหมาย
• การดํารงตําแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท
- ตังแต่
 2558 กรรมการ บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จํากัด
- ตังแต่
 2555 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม
• 2550 - 2556
2553 - 2555
2553 - 2555
2554 - 2556
2554 - 2556

การเข้ าประชุม

กรรมการผู้จดั การบริ ษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด
รองประธาน กลุม่ อุตสาหกรรมปิ โตรเคมีสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
กรรมการและกรรมการบริ หาร สถาบันนํ าภาคอุตสาหกรรม
รองประธาน คณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพือ อุตสาหกรรม
ประธานคณะทํางาน กกร. ด้ านการเปลีย นแปลงภูมิอากาศ

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

คุณสมบัต ติ ้ อ งห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ทีผา่ นมา
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สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับ ที 4

ข้ อ บังคับ บริษัท ในส่ วนทีเ กีย วข้ อ งกับ การประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
บททัวไป
ข้ อ 3.

การเพิมเติมหรื อแก้ ไขใด ๆ ในข้ อบังคับนี ก็ดี หรื อในข้ อกําหนดในหนังสือบริ คณห์สนธิก็ดี จะกระทําได้ ก็แต่โดยมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ
ข้ อ 14. บริ ษัทมีคณะกรรมการคณะหนึง ประกอบด้ วยกรรมการอย่างน้ อย 5 คน โดยให้ ทีประชุมใหญ่ เป็ นผู้พิจารณาเลือกตัง และให้
คณะกรรมการเลือกตัง กรรมการด้ วยกันเป็ นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและ
ตํ าแหน่งอื น ตามที เห็ น เหมาะสมด้ ว ยก็ ได้ และกรรมการไม่น้ อ ยกว่ากึ งหนึ งของจํ านวนกรรมการทัง หมดต้ อ งมี ถิ น ที อ ยู่ใน
ราชอาณาจักร
กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน
ตามข้ อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึงอาจกําหนดเป็ นจํานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้
เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย นแปลงก็ได้ และนอกจากนันให้
 ได้ รับเบี ยเลี ยงและสวัสดิการต่าง ๆ
ตามระเบียบของบริ ษัท
ความในวรรคหนึงไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานและลูกจ้ างของบริ ษัท ซึงได้ รับเลือกตังเป็
 นกรรมการ ในอันทีจะได้ รับ
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะทีเป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
ข้ อ 15. ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั

กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ้นต่อหนึง เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุ
 คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะ
แบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้ คะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
 นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึง
เลือกตังในครั

ง นัน ในกรณีทีบคุ คลซึง ได้ รับการเลือกตังในลํ
 าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั

ง นันให้
 ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ขาด
ข้ อ 16. บําเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้ สดุ แล้ วแต่ทีประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด
ข้ อ 17. ผู้เป็ นกรรมการของบริ ษัทไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
ข้ อ 18. ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสดุ กับส่วนหนึง ในสาม (1/3)
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน ให้ จบั สลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ
ต่อไป ให้ กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื

อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ข้ อ 21. ในกรณีทีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลซึง มีคณ
ุ สมบัติ และ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจํากัดเข้ าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้ น
แต่วาระของกรรมการเหลือน้ อยกว่าสองเดือน
บุคคลซึง เข้ าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระทียงั เหลืออยูข่ องกรรมการทีตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึง ต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข องจํานวนกรรมการทียงั เหลืออยู่
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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
อืน ซึง ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพือประโยชน์ของตนเองหรื อ
เพือประโยชน์ผ้ อู ืน เว้ นแต่จะแจ้ งให้ ทีประชุมทราบก่อนทีจะมีมติแต่งตัง
การประชุม ผู้ถ อื หุ้น
ข้ อ 33. การประชุมใหญ่ของบริ ษัทให้ จดั ขึ น ณ ท้ องทีอนั เป็ นทีตงสํ
ั  านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดใกล้ เคียงหรื อ ณ ทีอืนใดตามที
คณะกรรมการจะกําหนด
ข้ อ 35. ในการบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนัน ให้ คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื องทีเสนอเพือทราบ เพือ
อนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณา พร้ อมทั งความเห็นของคณะกรรมการในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม
อนึง คําบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึง
ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด

และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทั งหมด จึงจะครบ
องค์ประชุม
ในกรณีทีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง ใด เมือล่วงเวลานัดไปแล้ วถึงหนึงชัว โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาเข้ าร่ วมประชุมไม่ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนันได้
 เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ า
การประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
 ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง หลังนี ไม่จําเป็ นต้ องครบองค์ประชุม
การมอบฉัน ทะเพือ เข้ าประชุม ผู้ถ อื หุ้น และสิท ธิข องผู้ถ อื หุ้น ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้ องทําเป็ นหนังสือ
ลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และทําตามแบบทีนายทะเบียนบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด และอย่างน้ อยให้ มีรายการดังต่อไปนี 
ก. จํานวนหุ้นซึง ผู้มอบฉันทะนันถื
 ออยู่
ข. ชือผู้รับมอบฉันทะ
ค. ครัง ทีของการประชุมทีมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยให้ ยืนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึงประธานกรรมการกําหนดไว้ ณ สถานทีประชุม ก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 38. ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามระเบียบวาระทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็ จ หรื อพิจารณาเรื องทีผ้ ถู ือหุ้นซึงมีห้ นุ
นับ รวมกันได้ ไม่น้ อยกว่า หนึงในสามของจํ านวนหุ้น ทีจําหน่ายได้ ทั งหมดเสนอในทีป ระชุม ไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้ องเลือนการ
พิจารณา ให้ ทีประชุมกําหนดสถานที วันและเวลาทีจะประชุมครัง ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน
เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั งนี ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้ วย
ข้ อ 39. ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุม หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ ามี
รองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง เป็ นประธานในทีประชุม
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ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึง เสียงต่อหนึง หุ้น
ในกรณี ทีผ้ ูถือหุ้นมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้ เรื องนัน มิได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตังกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรื อการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ทีประชุมใหญ่ จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้ า งมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่ในกรณีดงั ต่อไปนี จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข อง
จํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก. การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื

อบางส่วนทีสาํ คัญให้ แก่บคุ คลอืน
ข. การซื อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทมหาชนอืนหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
ค. การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกียวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื

อบางส่วนทีสําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอืนเข้ า
จัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอืนโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
ข้ อ 41. กิจการอันทีประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกียวกับกิจการทีทางบริ ษัทได้ ดําเนินการไปในระยะรอบปี ทีผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที

ออกตามวาระ
(5) แต่งตังผู
 ้ สอบบัญชี
(6) กิจการอืน ๆ
เงิน ปั น ผล และเงิน สํารอง
ข้ อ 46. ห้ ามมิให้ ประกาศอนุญาตเงินปั นผล นอกจากโดยมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นหรื อมติของคณะกรรมการกรณีทีมีการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาล
การจ่ายเงินปั นผลให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันทางหนั

งสือพิมพ์แห่งท้ องที
ฉบับหนึง 3 วันติดต่อกัน และจัดให้ มีการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นว่านัน
ข้ อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นครัง คราวได้ เมือปรากฏแก่กรรมการว่าบริ ษัทมีกําไรพอสมควรทีจะ
กระทําเช่นนันได้
 และเมือได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
ข้ อ 48. เงินปั นผลนันให้
 แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้ นแต่จะได้ มีกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืนสําหรับหุ้นบุริมสิทธิ
ข้ อ 49. บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึง ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
นอกจากทุนสํารองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ จัดสรรเงินทุนสํารองอืนตามทีเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ในการดําเนินการของบริ ษัทด้ วยก็ได้
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สิงทีส่ งมาด้ วยลําดับ ที 5
หลัก ฐานแสดงสิท ธิก ารเข้ าร่ วมประชุม วิธ ีก ารมอบฉัน ทะ
การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ผู้ถ อื หุ้น
1. หลัก ฐานแสดงสิท ธิก ารเข้ าร่ วมประชุม


ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ (สําหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าประชุมแทน) ซึง มี Barcode ติดอยู่
ผู้ถ อื หุ้น ทีเ ป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ูถ อื หุ้น เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
 บัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ)
และหากมีการเปลีย นชือ - นามสกุล ให้ ยืนหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีม ีก ารมอบฉัน ทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง ) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะทีรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้ถ อื หุ้น ทีเ ป็ นนิต ิบ ุค คล
1. กรณีผ้ ูม ีอ าํ นาจลงนามแทนนิต ิบ ุคคลมาร่ วมประชุม ด้ วยตนเอง
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ทีรับรองสําเนาถูกต้ อง
1.2 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ทีรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
2. กรณีม ีก ารมอบฉัน ทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง ) พร้ อมกรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อสําเนาใบขับขี หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบฉันทะทีรับรองสําเนาถูกต้ อง
2.3 สําเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิ ชย์ หรื อสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณี เป็ นนิติบุคคลจดทะเบียน
ต่างประเทศ) ทีรับรองสําเนาถูกต้ อง
2. วิธ ีก ารมอบฉัน ทะ

บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์กําหนด และเพือความสะดวกใน
การลงทะเบียนโปรดนําใบลงทะเบียนทีมี Barcode ปรากฏอยูม่ าในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ โดยดําเนินการดังนี 
1. ใช้ หนังสือมอบฉันทะทีบริ ษัทได้ จดั ส่งมาให้ หรื อใช้ แบบ ข. หรื อแบบ ค. ตามแบบทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวง
พาณิชย์กําหนด
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึงตามความประสงค์ ของผู้ถือหุ้น โดยให้ ระบุชือพร้ อมรายละเอียดของบุคคลทีผ้ ูถือหุ้น
ประสงค์ จะมอบฉันทะ ให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในการเข้ าร่ วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้
ครบถ้ วน
3. ปิ ดอากรแสตมป์ จํานวน 20 บาท พร้ อมทังขี
 ดฆ่าลงวันทีทีทําหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพือให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตามกฎหมาย ทังนี
 บริ ษัทได้ เตรี ยมอากรแสตมป์ เพืออํานวยความสะดวกแก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม
ให้ ด้วยแล้ ว
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4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสํานักงานเลขานุการบริ ษั ท โดยติดต่อนางสาววรารี โต๊ ะเงิน หรื อ นางวันทิพย์ เธี ยรสุนทร
โทรศัพท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3605 ตามลําดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันอังคารที 20 มีนาคม 2561 หรื อ
ก่อนเวลาเริ มการประชุมอย่างน้ อยครึงชัว โมง เพือให้ เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทได้ มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ ทนั เวลาเริ ม
ประชุม
ทังนี
 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้ องมอบฉันทะเท่ากับจํานวนหุ้นทีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้ อยกว่าจํานวนทีตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่
เป็ นผู้ถือหุ้นทีปรากฏชือตามสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
 Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษั ทจะเริ มลงทะเบี ยนการเข้ าร่ วมประชุ มผู้ถื อหุ้น ก่ อนเริ มการประชุมไม่ น้ อยกว่า 2 ชัวโมง หรื อตัง แต่ เวลา 13:30 น.
เป็ นต้ นไป ณ ห้ อง Hall 1 ชัน P10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํ ากัด (มหาชน) เลขที 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย
แขวงบางซือ เขตบางซือ กรุ งเทพมหานคร แผนทีตงสถานที
ั
ประชุมตามสิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 7
4. การออกเสียงลงคะแนนในทีป ระชุม ผู้ถ อื หุ้น
หลัก เกณฑ์ ก ารลงคะแนนเสียง
วาระทัวไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้ นบั หนึง หุ้นเป็ นหนึงเสียง ซึง ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนน
เพียงอย่างใดอย่างหนึง คือเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน การลงคะแนน
เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่

ถูกต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรื อในกรณี ทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากทีระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีทีมีการเปลีย นแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามทีเห็นสมควร
วาระเลือ กตัง กรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 15 กําหนดให้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ้นต่อหนึง เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงเท่าทีมีอยูท่ งหมดตาม
ั
(1) เลือกตังบุ
 คคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึงได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
 นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตังในครั

ง นัน ในกรณีทีบคุ คลซึง ได้ รับการเลือกตังในลํ
 าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวน
กรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั

ง นันให้
 ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ขาด
วิธ ีป ฏิบ ตั ิใ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ล ะวาระ
(1) ประธานทีประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ชูมือขึ น (เว้ นแต่กรณี ทีเป็ นการ
ลงคะแนนลับ) เมือประธานทีประชุมสอบถามความเห็น โดยให้ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ทีในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้ แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ )
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มติข องทีป ระชุม ผู้ถ อื หุ้น จะต้ อ งประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อ ไปนี 
• กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากเป็ นมติของทีประชุม
• กรณีอืน ๆซึงมีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็ นไปตามทีกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันกํ
 าหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึ นอีกหนึง เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื องนัน และประธานทีประชุมอาจจะ
เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกที

ประชุมชัว คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพือเลือกตังกรรมการ

3. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้ เมือมีผ้ ถู ือหุ้นในทีประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และทีประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธานทีประชุมจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ทีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระทีมีมติให้ ลงคะแนนลับ
การนับ คะแนนเสียงและแจ้ งการนับ คะแนน
ประธานทีประชุมจะชีแ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ทีประชุมทราบก่อนเริ มวาระการประชุมว่าบริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนทีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ทีประชุม
ทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ
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สิงทีส่ งมาด้ ว ยลําดับ ที 7

แผนที
สําหรั บ การประชุม ผู้ถ ือ หุ้น
บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

บางโพ

รพ.บางโพ

เตาปูน
ธ.กรุงเทพ
สาขาบางซือ

ประชาชืน
สะพานแดง

เทสโก้ โลตัส
ร.ร.ผะดุงศิษย์ พ ิท ยา

มาจากสวนจิต รลดาฯ

สะพานบางซือ
ปั ม ปตท .

ทางเข้ า-ออก
ประตู 2

ธ.กสิก รไทย

อาคาร
4
โรง
อาหาร

ถนนปูน ซิเ มนต์ ไ ทย

อาคารจอดรถ

ทางเข้ า-ออก

ทางเข้ า-ออก

ปั ม บางจาก

มาจากสวนจิต รลดาฯ

สีแ ยก
เทอดดําริ

อาคารอเนกประสงค์

อาคาร
สนญ. 1

รถไฟฟ้ าใต้ ด ิน
สถานีบ างซือ
(ทางออกหมายเลข 1)

ทางเข้ า
ประตู 3
จุด จอดรถรับ ส่ ง

ทางเข้ า
ประตู 4/1

รถไฟฟ้ าใต้ ด ิน
สถานีบ างซือ

สถานีรถไฟ
สามเสน

อาคาร
เอสซีจ ี 100 ปี

อาคาร
สนญ. 2

(ทางออกหมายเลข 2)

ทางเข้ า-ออก
ประตู 1
สถานีรถไฟบางซือ (สายใต้ )

สถานีรถไฟบางซือ (สายเหนือ
หมายเหตุ :

ตึกทิปโก้

ลงทางด่ ว นพระรามหก

ถ.พระรามหก

สีแ ยกประดิพ ัท ธ์

อาคารอเนกประสงค์ - สถานทีป ระชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2561 ของบริษัท
ไทยเคนเปเปอร์ จํากัด (มหาชน) ห้ อ ง Hall 1 ชัน P10

การเดิน ทาง : 1. รถประจําทางทีผ่ าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรับ อากาศทีผ่ าน : 50, 67, 70, 97
2. เดิน ทางโดยรถยนต์ ส่ วนตัว โปรดเข้ าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัท ได้ ส ํารองทีจ อดรถไว้ ท ี
อาคารอเนกประสงค์ ชัน P1
3. เดิน ทางโดยรถไฟฟ้ าใต้ ด ิน ให้ ข นึ  ทีส ถานีบ างซือ (ทางออกหมายเลข 1) ทัง นี  บริษัท มี
บริก ารรถรับ ส่ งบริเ วณประตู 4/1

สะพานควาย
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