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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 
3.  ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

4. ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการเพิ่มเตมิ 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. 
8.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 
เม่ือวนัองัคารท่ี 28 มกราคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตาม
ระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันที่  25 

พฤศจิกายน 2562 

ความเป็นมา  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
ซึง่บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 ท่ีจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา่
ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
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วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2562 ปรากฏอยูใ่นรายงาน
ประจ าปี 2562 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2562 ซึ่งสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2562 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชี
จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในปี 2562 ท่ีผา่นมา โดยสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน 
หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สินทรัพย์ 139,513  69,781 

หนีส้ิน 76,697 46,480 

รายได้จากการขาย 89,070  - 

รายได้รวม 89,911 3,154 

ก าไรส าหรับปี 5,269*  1,246 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.69*  0.40 

*หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินในรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 4: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  
ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากว่าร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลและหลงัหกัส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ี
กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแตล่ะปี โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลง
ไปจากท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการลงทนุเพิ่มเตมิ แผนการลงทนุ การขยายธุรกิจ การส ารองเงินไว้เพ่ือช าระคืน
เงินกู้ ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา
กู้ ยืมเงินและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ทนุจดทะเบียน  
ในปี 2562 บริษัทมีก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม
จ านวน 5,269 ล้านบาท โดยไมมี่ยอดขาดทนุสะสมยกมา และมีก าไรสทุธิส าหรับปีตามงบการเงิน
ของบริษัทจ านวน 1,246 ล้านบาท รวมทัง้มีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 
ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมตัิการจ่าย 
เงินปันผลระหวา่งกาลของปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท คดิเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,737 ล้านบาท คดิเป็นการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.11111111 บาท โดยแบง่เป็น 2 สว่น 
ดงันี ้
- สว่นท่ี 1: จา่ยเงินปันผลจ านวน 1,563 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัปันผล (Stock dividend) 

จากเงินก าไรสะสมของบริษัท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,563 ล้านหุ้ น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท ใน
อัตรา 1 หุ้ นเดิม ต่อ 1 หุ้ นสามัญปันผล โดยบริษัทจะตัดเงินก าไรสะสมของบริษัท
จ านวน 1,563 ล้านบาท ออกจากบญัชีเพ่ือโอนไปเป็นทุนช าระแล้วของบริษัท (ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562 วาระท่ี 6 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

- ส่วนท่ี 2: จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (Cash dividend) จากเงินก าไรสะสมของบริษัท ใน
อตัราหุ้นละ 0.11111111 บาท จากจ านวนหุ้นของบริษัทจ านวน 1,563 ล้านหุ้น คดิเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 174 ล้านบาท (ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 วาระท่ี 6 ตามสิ่งท่ีสง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 จ านวน 62.3 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นมูลคา่รวมทัง้สิน้ประมาณ 3,050 
ล้านบาท โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายเป็นเงินสด (Cash dividend) จากเงินก าไรของบริษัท 
ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท จากจ านวนหุ้นของบริษัทจ านวน 3,126 ล้านหุ้น คดิเป็นจ านวนเงิน
ไมเ่กิน 1,313 ล้านบาท  
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ทัง้นีม้ลูคา่เงินปันผลประจ าปี 2562 คดิเป็นอตัราร้อยละ 58 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยท่ีเงินปันผลงวดสดุท้ายนีจ้่ายจาก
ก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี
คืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณู 20/80 

เปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 กบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1.  ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 5,269 6,066 

2.  จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) (ปัจจบุนั) 3,126 156.3 

3.  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)  10 
-  เงินปันผลเป็นหุ้นสามญัปันผล (Stock 

dividend) (บาท/หุ้น) จา่ยให้แก่หุ้น 
จ านวน 1,563 ล้านหุ้น 

1 
  

- เงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)  
จา่ยให้แก่หุ้นจ านวน 1,563 ล้านหุ้น 

0.11111111 
  

-  เงินปันผลเป็นเงินสดงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 
จา่ยให้แก่หุ้นจ านวน 3,126 ล้านหุ้น 

0.42 
  

4. เงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 3,050 1,563 

5.  อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไร
ส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ) 

58 26 

- เงินปันผลระหว่างกาล (ร้อยละ) 33   

- เงินปันผลงวดสดุท้าย (ร้อยละ) 25   

6.  ทนุส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 62.3 จดัสรรครบถ้วนตามที่

กฎหมายก าหนดแล้ว 

 
ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าว (เฉพาะการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดงวดสุดท้าย) ให้จ่าย
แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัทตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 3 มีนาคม 2563 ซึง่เป็นวนัท่ีเร่ิมปิดสมดุทะเบียน
รับโอนหุ้น โดยบริษัทปิดสมดุทะเบียนรับโอนหุ้นจนถึงวนัองัคารท่ี 24 มีนาคม 2563 ซึง่เป็น
วนัท่ีก าหนดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลดงักล่าว และมีก าหนด
จา่ยเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 40 ก าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ าปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่
ในสาม ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุด
กบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้ 

1) ศาสตราจารย์พิเศษกิตพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์  กรรมการอิสระ และ 
   กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2) นางไขศรี  เน่ืองสิกขาเพียร  กรรมการอิสระ และ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายชลณฐั  ญาณารณพ    รองประธานกรรมการ  
   กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ  
   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
4) นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ  กรรมการ 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและพิจารณา
กลัน่กรองคณุสมบตัิตา่ง ๆ ของบคุคลทัง้ 4 คน ดงักล่าวแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการรายเดมิทัง้ 4 คน ได้แก่ 

1) ศาสตราจารย์พิเศษกิตพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์   
2) นางไขศรี  เน่ืองสิกขาเพียร   
3) นายชลณฐั  ญาณารณพ     
4) นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ   

กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) 
เสนอ เน่ืองด้วยกรรมการทัง้ 4 คน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์
กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย พร้อมทัง้
ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
และข้อบงัคบัของบริษัท และไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญา
ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต รวมทัง้ได้ปฏิบตัิงานในหน้าท่ีกรรมการ
มาเป็นอย่างดี โดยศาสตราจารย์พิเศษกิตพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ และนางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร 
มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึง่เข้มกวา่นิยามกรรมการ
อิสระตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 

 



 

 - 6 - 

อนึ่งส าหรับเร่ืองการแตง่ตัง้ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ เป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทนัน้ เน่ืองจากปัจจบุนัศาสตราจารย์พิเศษกิตพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคน็ซ่ี จ ากดั (BM) จงึถือวา่เป็นผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท ซึง่
จะมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตาม
หลกัในมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ท่ีได้
แก้ไขเพิ่มเตมิ) แล้วเห็นวา่ความสมัพนัธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพดงักล่าวไมมี่ผลกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วยนัน้ คณะกรรมการบริษัท 
(ไม่รวมศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์) ได้พิจารณาประเด็นคณุสมบตัิการเป็น
กรรมการอิสระของศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ ด้วยความรอบคอบตามหลัก
ความไว้วางใจและการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริตของ
กรรมการ (Fiduciary Duties) ตามกฎหมายดงักลา่วข้างต้นแล้ว เห็นวา่การแตง่ตัง้ศาสตราจารย์
พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี
และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้
การเป็นผู้ มีอ านาจควบคมุของ BM ซึง่เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทและเป็นผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท ไมมี่ผลตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี
เป็นกรรมการอิสระและไม่ก่อให้เกิดการขดัผลประโยชน์ระหวา่ง 2 องค์กร ซึง่ไมไ่ด้ประกอบ
ธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือมีการแขง่ขนักนั 

ส าหรับประวตัิและความเช่ียวชาญของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา 
ข้อมลูการถือหุ้นในบริษัท ข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทยและบริษัท/กิจการอ่ืน  ๆรวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
หมายเหตุ: ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้

กรรมการไว้ดงันี ้   
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 

และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวน
กรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวน
กรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ    บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
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วาระที่ 6: พิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึน้ส าหรับค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 และ 

2562 และแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 ความเป็นมา เน่ืองจากบริษัทอยู่ในระหว่างด าเนินการเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องจดัเตรียมงบการเงินประจ าปี 
งบการเงินรวม ตามเง่ือนไขท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ก าหนด ดงันัน้บริษัทจงึให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) ซึง่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 จดัท างบการเงินประจ าปีของบริษัทปี 2562 งบการเงินรวม
ประจ าปีของบริษัทปี 2561 (ออกใหม)่ และปี 2562 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทและงบการเงินรวมประจ าไตรมาสท่ี 3/2562 (ออกเล่ม) เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงักล่าว จึงท าให้มีค่าตอบแทน
จากการสอบบญัชีเพิ่มขึน้จากเดมิท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และ 2562 ของบริษัท
ได้มีมตอินมุตัไิว้แล้ว 

นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ท่ี
ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบ
บญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก KPMG ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี 
มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ปฏิบตัหิน้าท่ีได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอตัราคา่สอบบญัชี
ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่า KPMG เสนอคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม
และข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมตใิห้เสนอ
ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบนัค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2561 และ 2562 และพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัคิ่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2563 ดงันี ้

1) ให้สตัยาบนัคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัทปี 2562 งบการเงินรวม
ประจ าปีของบริษัทปี 2561 (ออกใหม)่ และปี 2562 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทและงบการเงินรวมประจ าไตรมาสท่ี 3/2562 (ออกเลม่) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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หนว่ย : บาท 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ได้รับอนุมัตแิล้ว  ขออนุมัตเิพิ่ม  รวม 

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี     
- ปี 2562 269,000 131,000 400,000 
คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปี    
- ปี 2561 (ออกใหม)่ 210,000 350,000 560,000 
- ปี 2562 213,000 587,000 800,000 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินรวม 
- ไตรมาส 3/2562 (ออกเลม่) - 119,000 119,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 692,000 1,187,000 1,879,000 
 

2) อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้
- นายไวโรจน์   จินดามณีพิทกัษ์  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565)  หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235)  

แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ทัง้นี ้KPMG และผู้สอบบญัชีคือนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ และนางสาวธัญลกัษณ์ 
เกตแุก้ว ท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในขณะท่ี KPMG และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้น 
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยด้วย 

3) อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 งบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวม เป็นเงินจ านวน 
2,774,000 บาท (เพิ่มขึน้ 1,455,000 บาท เม่ือเทียบกบัปี 2562) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หนว่ย : บาท 

ค่าสอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัท 300,000 400,000 
210,000 

(100,000) 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวม 
ของบริษัทและบริษัทย่อย 600,000 800,000 (200,000) 

3. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทและงบการเงินรวม 1,874,000 119,000 1,755,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 2,774,000 1,319,000 
210,000 

1,455,000 
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4) รับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษัทยอ่ย ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี 
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในตา่งประเทศ โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี 
มีรายละเอียดดงันี ้

 
 ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบบัญชี จ านวน
บริษัทย่อย 

จ านวนเงนิ จ านวน
บริษัทย่อย 

จ านวนเงนิ 

 (บริษัท) (ล้านบาท) (บริษัท) (ล้านบาท) 
1. คา่สอบบญัชีงบการเงิน
ของบริษัทยอ่ย 
ในประเทศไทย 

33 7.17 33 
 

6.32 
 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงิน
ของบริษัทยอ่ย 
ในตา่งประเทศ 

14 9.35 13 4.17 
 

รวมค่าสอบบัญชีของ 
บริษัทย่อยทัง้หมด 

47 16.52 46 10.49 
 

(คา่สอบบญัชีปี 2563 ของบริษัทยอ่ยอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือ
ปริมาณงานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

คา่สอบบญัชีปี 2562 ข้างต้น ไม่รวมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็น
คา่ตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุรวม 490,000 
บาท และคา่ท่ีปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอ่ืน จ านวน 23.7 ล้านบาท 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 7: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

 ความเป็นมา ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 46 ก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและ
โบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 และ
ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 และวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ตามล าดบั ได้มีมติ
ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชดุย่อยดงักล่าวให้มีผลไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปแบบเงินโบนสั โดยยงัคงคา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
บริษัทและคา่ตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ได้มีมติอนุมตัิในปี 2562 ข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้
พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใน
กลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว โดยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ดงักลา่วให้มีผลไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงันี ้
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1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
- ค่าตอบแทนรายเดือน: 
ประธานกรรมการ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 
กรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท 

- โบนัส: กรรมการบริษัทได้รับโบนสัไมเ่กินร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
และให้ไปพิจารณาแบง่จา่ยกนัเอง 

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ต าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 150,000 45,000 
 กรรมการ 100,000 30,000 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน 120,000 30,000 
และสรรหา กรรมการ 100,000 20,000 
คณะกรรมการพิจารณา ประธาน 120,000 30,000 
คา่ตอบแทน กรรมการ 100,000 20,000 

ทัง้นีบ้ริษัทไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจาก
ท่ีระบไุว้ข้างต้น 

ส าหรับในปี 2562 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 6,890,483 
บาท ซึ่งไม่เกินหลกัเกณฑ์ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิไว้ ส าหรับการจ่ายคา่ตอบแทนให้
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

 
วาระที่ 8: พจิารณาเพิ่มจ านวนกรรมการ 

ความเป็นมา  เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจแพคเกจจิง้อย่างตอ่เน่ือง ครอบคลมุภมูิภาคอาเซียน 
โดยอาศยัศกัยภาพของบริษัทและการเสริมสร้างโอกาสจากภายนอก เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจ
โดยการเป็นผู้ ให้บริการด้านแพคเกจจิง้แบบครบวงจรด้วยสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย และ
การมุ่งเน้นด้านนวตักรรมส าหรับลกูค้า บริษัทจึงเห็นสมควรพิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการ
ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ
ในการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการในการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ 
โปร่งใส รอบด้าน และรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้นทกุราย  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่ม
จ านวนกรรมการจากปัจจบุนั 10 คน เป็น 12 คน 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 9: พจิารณาแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเตมิ 

ความเป็นมา  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน จากปัจจบุนั 10 คน 
เป็น 12 คน ตามรายละเอียดในวาระท่ี 8 นัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอ
ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม รวม 8 คน เข้ารับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาบคุคลท่ีมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีใกล้ชิดกบัผู้บริโภค มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการ  
ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทได้หารือกนัอย่างกว้างขวางโดยพิจารณา
คณุสมบตัิของบุคคลตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอเพ่ือเลือกตัง้เป็น
กรรมการรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ 
ประกอบกับคณุสมบตัิ ความรู้ ความช านาญของคณะกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือบคุคลรวม 2 คนเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการท่ีเพิ่มขึน้ดงันี ้

1) นายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ* 
2) นายวิบลูย์ ตวงสิทธิสมบตัิ มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

*อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2563 นายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือของเบทาโกร ซึง่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึน้ไป ซึง่จะมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า
ความสมัพนัธ์ข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ 
และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระด้วยนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเด็นคณุสมบตัิการเป็นกรรมการ
อิสระของนายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ ด้วยความรอบคอบตามหลกัความไว้วางใจและการปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) 
ตามกฎหมายดงักล่าวแล้ว เห็นว่าการแต่งตัง้นายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
ไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 
20 ล้านบาทขึน้ไปข้างต้น ไม่มีผลตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระและไม่ก่อให้เกิด
การขดัผลประโยชน์ระหวา่ง 2 องค์กร 
ส าหรับประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัของบริษัท ข้อมลูการด ารง
ต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ 
รวมทัง้ข้อมูลความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระนัน้  
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ    บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
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จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวันอังคารที่ 
24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน
เพ่ือเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 13.00 น.  

อนึ่งเพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. 
หรือแบบ ข. ท่ีแนบมาตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก www.scgpackaging.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
ตามท่ีระบไุว้เทา่นัน้  

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระ ท่ีไม่ได้
ครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้

1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ  
2) นายชมุพล ณ ล าเลียง  
3) นายชาลี จนัทนยิ่งยง 
4) นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ 

ทัง้นีข้อความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารตามท่ีก าหนด พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท มายงับริษัทลว่งหน้าเพ่ือให้บริษัทได้รับภายในวนัจนัทร์ท่ี 23 มีนาคม 2563 ด้วย จกัขอบคณุยิ่ง 

 
  ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 9 มีนาคม 2563 
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

  

  (นางวีรนชุ เศรษฐเมธีกลุ) 
 เลขานกุารบริษัท 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่:   
นางสาววรารี โต๊ะเงิน หรือนางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสวุรรณ 
ส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2586-5382 หรือ 0-2586-2855 โทรสาร 0-2586-3007  
อีเมล warareet@scg.com หรือ karnchap@scg.com  

mailto:warareet@scg.com%20หรือ
mailto:karnchap@scg.com
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่2/2562  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 
ประชมุ ณ หอ้ง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค ์บรษิัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) เลขที่ 1 

ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันจันทรท์ี่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 
09.00 น. 

นายประสาร ไตรรัตนว์รกุล ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุ 

นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
ครัง้ที่ 2/2562 และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 10 ราย รวม
จ านวนหุน้ได ้124,273 หุน้ และผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุม จ านวน 31 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้
154,960,522 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ที่มาดว้ยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 41 ราย 
รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 155,084,795 หุน้ ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 99.2225 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด
จ านวน 156,300,000 หุน้ และไดแ้นะน านายประสาร ไตรรตันว์รกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 
ซึ่งจะท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 21 

จากนัน้ประธานฯ จึงแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุน้ทัง้ที่มาดว้ยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขา้
ร่วมประชุมครบเป็นองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ และไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการฯ แนะน ากรรมการบริษัท คณะจัดการ ผูบ้ริหาร 
ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เก่ียวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี ้รวมทั้งชีแ้จงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้            
ที่ประชมุทราบ 

กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชุม ครบ 10 คน (คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้
1. นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ    ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายชลณฐั ญาณารณพ รองประธานกรรมการ 
3.  นายชมุพล ณ ล าเลียง กรรมการอิสระ 
4.  นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร  กรรมการอิสระ 
5.  นายชาลี  จนัทนยิ่งยง กรรมการอิสระ 
6.  นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ กรรมการอิสระ 
7. ศาสตราจารยพ์ิเศษ กิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์กรรมการอิสระ 
8.  นายธนวงษ์ อารีรชัชกลุ กรรมการ  
9. นายธรรมศกัดิ์ เศรษฐอดุม กรรมการ  
10.นายวิชาญ จิตรภ์กัดี กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

คณะจัดการของบริษัท จ านวน 6 คน ดงันี ้
1.  นายแสงชยั  วิรยิะอ าไพวงศ ์ กรรมการผูจ้ดัการ กิจการกระดาษบรรจภุณัฑ ์
2.  นายสชุยั  กอประเสรฐิศรี กรรมการผูจ้ดัการ กิจการบรรจภุณัฑจ์ากเยื่อและกระดาษ 
3.  นายกรณัย ์ เตชะเสน กรรมการผูจ้ดัการ กิจการบรรจภุณัฑพ์อลิเมอร ์
4.  นายวิชาญ เจรญิกิจสพุฒัน ์ กรรมการผูจ้ดัการ กิจการเยื่อและกระดาษ 
5.  นายดนยัเดช เกตสุวุรรณ Regional Business 
6.  นายกลุเชฏฐ์  ธาราจนัทร ์ Chief Financial Officer 

- ร่าง - 
สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 
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ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 2 คน 
1. นางสาวธัญลกัษณ ์ เกตแุกว้  ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 
2. นายสิรพิงศ ์ ต่ิงเจรญิ  ตวัแทนผูส้อบบญัชี 

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง จ านวน 1 คน 
1. นางสาววิภาวิน  กาลอินทร ์  ตวัแทนผูส้อบบญัชี 

ตัวแทนทีป่รึกษาส าหรับการท าธุรกรรม 
1. นางสาววีณา  เลิศนิมิตร  
2. นางสาวอศัวิณี  ศรีสมบรูณานนท ์   
3. นายสรวิศ ไกรฤกษ์  
4. นางสาววรางณฐั วาทยพร  
5. นายเทพชล  โกศล  
6. นางสาววริษฐา  จิตรวฒุิโชติ 

นอกจากนีเ้ลขานุการฯ ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เป็นสกัขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับ
ตวัแทนผูส้อบบญัชี ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแสดงความประสงคใ์นการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง  

จากนัน้เลขานุการฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบขอ้บงัคบัของบริษัทที่เก่ียวขอ้งกับการประชุมผูถื้อหุน้
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือนดัประชุมหนา้ 46-48 และเพื่อใหก้ารบนัทึกรายงานการประชุมเป็นไป
อย่างถูกตอ้งและครบถ้วน เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับ
คะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน  ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหนงัสือนัดประชุมหนา้ 49-51 ซึ่งมีแนวปฏิบติั
เช่นเดียวกนักบัการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ที่ผ่านมา สรุปไดด้งันี ้ 

(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชูมือ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียง
เท่ากบัจ านวนหุน้ที่ถืออยู่และหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยใหน้บัหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

(2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น 

(3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจง้ใหท้ราบว่าวาระนัน้ตอ้งผ่านการอนุมัติ
จากที่ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยสดัสว่นคะแนนเสียงเท่าไร  

(4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุว่าผูถื้อหุน้คนใดไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ชูมือและท าเครื่องหมายยืนยันการ
ลงคะแนนในบตัรยืนยันการลงคะแนน เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เขา้ไปตรวจนับและบนัทึกคะแนนเสียง
ดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) พรอ้มทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วนผูถื้อหุน้
ที่เห็นดว้ยไม่ตอ้งชูมือ โดยขอใหท้ าเครื่องหมายยืนยนัการลงคะแนน และขอใหคื้นบตัรยืนยัน
การลงคะแนนที่เห็นดว้ยทกุใบพรอ้มกนัทัง้หมดเมื่อเสรจ็สิน้การประชมุ 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนน
เสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหต้ามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้ กรณีผูม้อบ
ฉนัทะไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุวไ้ม่
ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร 



 

 

- 15 - 

(5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใชว้ิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดที่เป็นฐานคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง
ที่เห็นดว้ย และในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถ้ือหุน้
ที่มอบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

(6) จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากนั เนื่องจาก
อาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางท่านออกจากหอ้งประชมุหรือเขา้มาเพิ่มเติม 

(7) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนที่การประชุมจะสิน้สดุ ขอให้
ส่งคืนบตัรยืนยันการลงคะแนนทัง้หมดกับเจา้หนา้ที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหกัออกจาก
ฐานคะแนนเสียงในที่ประชมุ 

(8) ส าหรบัรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ
ภายหลงัจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนับ
คะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหท้ี่ประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน
เพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจา้หนา้ที่ไดต้รวจนบัคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้
ก็จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

(9) ในกรณีที่ผูถื้อหุน้รายใดตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชมุ ขอใหย้กมือขึน้ และ
เมื่อไดร้บัอนญุาตแลว้ ใหแ้จง้ชื่อ-นามสกลุ รวมทัง้สถานะว่าเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะดว้ย 

เมื่อผูถื้อหุน้รบัทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง 
และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอขา้งตน้แลว้ ประธานฯ จึงไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
 
วาระที ่1:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 เมื่อวันที ่21 มถิุนายน 

2562 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดรายงานการประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 21 มิถนุายน 2562 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บรษิัทไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุวิสามญั
ผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 21 มิถุนายน 2562 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พรอ้มหนงัสือนัดประชุมแลว้ 
ตามรายละเอียดในหนา้ 17-22 ซึ่งคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาแลว้เห็นว่าไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้ง 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยประธานฯ และเลขานุการฯ ไดร้่วมกัน
ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัแนวปฏิบติัในการบนัทึกรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ว่าเป็นการรายงาน
สรุปสาระส าคัญที่มีการซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมโดยไม่ได้รายงานชื่อผู้ที่ซักถามหรือให้
ขอ้เสนอแนะ เวน้แต่หากมีประเด็นที่พิเศษ ทัง้นีเ้พื่อใหร้ายงานการประชมุกระชบั   

เมื่อไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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มติทีป่ระชุม        ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อ
วนัที่ 21 มิถุนายน 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,086,131 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  

รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,086,131 เสียง 
 

วาระที ่2:  พิจารณาอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยใ์นตลาด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) และการมอบอ านาจทีเ่กี่ยวข้อง 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการน าหุน้สามญัของบริษัท
เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) ในรูปแบบบริษัทที่
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน (Holding Company) และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งใหท้ี่ประชมุ
พิจารณา 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดช้ีแ้จงต่อที่ประชมุว่าบริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชน
เป็นครัง้แรก (Initial Public Offering หรือ "IPO") และน าหุน้สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เพื่อเพิ่มช่องทางระดมทุนใหบ้ริษัทสามารถเขา้ถึงแหลง่เงินทุนดว้ยเครื่องมือทางการเงินอ่ืน ๆ 
ผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอ่ืนไดด้ว้ยตนเอง และน าเงินที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ขา้งตน้มาใชล้งทนุในการขยายธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศ และใชใ้นการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน รวมถึง
ใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสริมศกัยภาพในการบริหารจดัการ การพฒันา และ
การลงทนุเพิ่มเติมในอนาคต ใหม้ีความคลอ่งตวัมากย่ิงขึน้ และเป็นการสง่เสรมิชื่อเสียงและภาพลกัษณข์อง
บริษัทใหเ้ป็นที่รูจ้กัมากขึน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการน า
หุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
โดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืนหรือ Holding Company ตามหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดและเงื่อนไขของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการผูจ้ดัการใหญ่มอบหมายเป็นผูม้ีอ  านาจติดต่อ เขา้ท า แกไ้ข ลงนามในสญัญา ขอ้ผูกพนั ค ารบัรอง 
และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงขออนมุติั ใหข้อ้มลู ย่ืนเอกสารหลกัฐานต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ บรษิัทศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("ส านกังาน ก.ล.ต.") 
กระทรวงพาณิชย ์และ/หรือองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืนใด หรือผูใ้หบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนด าเนินการใด ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้กประการตามที่เห็นสมควรเพื่อใหก้ารน าหุน้สามญัของบริษัทเขา้เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส าเรจ็ลลุว่ง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 2 
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จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยประธานฯ และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ได้
รว่มกนัตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้เก่ียวกบัเหตผุลที่บริษัทจะน าหุน้ของบริษัทกลบัเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ หลงัจากที่ไดเ้พิกถอนหุน้ของบริษัทออกจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน สรุปไดว้่า
ในปี 2546 ที่บริษัท (บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน) ในขณะนัน้) ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นตอ้งระดมทุนจากตลาดทุน แต่ปัจจุบนัสถานการณเ์ปลี่ยนไป
บรษิัทมีโอกาสใหม่ ๆ ที่จะขยายการลงทนุเพิ่มขึน้มาก จึงมีความตอ้งการที่จะระดมทนุดว้ยตนเอง เพื่อการปรบัตวั
ทางธุรกิจ เพื่อประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และของกลุ่มบริษัท ประกอบกบัเป็นช่วงจงัหวะที่ดีของเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศดว้ย 

เมื่อไม่มีการซกัถามใด ๆ อีก ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการน าหุน้สามัญ
ของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยฯ์ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้
ในบรษิัทอ่ืน และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทัง้นีป้ระธานฯ แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบเพิ่มเติมดว้ยว่า ในการพิจารณาอนมุติัวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 
11 ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 11 เป็นเรื่องที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่ง
กนัและกนั ดงันัน้หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกนัและเป็นเงื่อนไขซึ่งกนัและกันกับวาระที่ไม่ไดร้บัอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เก่ียวเนื่องกับ
วาระอ่ืนที่ไดร้บัอนมุติัไปแลว้เป็นอนัยกเลิก 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมติัการน าหุน้สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัย์
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding 
Company) และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,086,131 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,086,131 เสียง 

 
วาระที ่3: พิจารณาอนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้
ที่ตราไวข้องบรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหหุ้น้ของบริษัทมีมลูค่าหุน้ที่ตราไวท้ี่เหมาะสม
ยิ่งขึน้ในการออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก รวมทัง้การน าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯ คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัใหเ้ปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว้
ของบรษิัท โดยลดมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 10 (สิบ) บาท เป็นมลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่ง
จะท าใหจ้ านวนหุน้ของบริษัท เพิ่มขึน้จ านวน 1,406,700,000 (หนึ่งพันสี่รอ้ยหกลา้นเจ็ดแสน) หุน้ จากเดิม 
156,300,000 (หนึ่งรอ้ยหา้สิบหกลา้นสามแสน) หุน้ เป็น 1,563,000,000 (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบสามลา้น) 
หุน้ โดยการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัทนีจ้ะไม่ท าใหทุ้นจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไป
แต่อย่างใด 
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จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีการซกัถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอ
ใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวข้องบริษัท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง
ไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,086,131 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  

รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,086,131 เสียง 
 
วาระที ่4: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัททัง้ฉบับ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของบรษิัททัง้ฉบบัใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารเสนอขายหุน้
และการน าหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน (Holding Company) ที่จะตอ้งมีกลไกการก ากบัดแูลกิจการที่สามารถ
ควบคมุดแูลการจดัการและรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลกัเสมือน
เป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิัท และเพื่อใหม้ีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบรษิัทย่อยที่ประกอบ
ธุรกิจหลกัเพื่อดแูลรกัษาผลประโยชนใ์นเงินลงทนุของบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของบริษัททั้งฉบับ โดยใหย้กเลิกขอ้บังคับฉบับปัจจุบัน
ทัง้หมดและใชข้อ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม จ านวน 61 ขอ้ ซึ่งมีขอ้ความปรากฏตามร่างขอ้บงัคบัของบริษัท
ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 2 ของหนงัสือนดัประชมุ 

นอกจากนีก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ยงัแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า เพื่อใหก้ารด าเนินการจดทะเบียน
แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตวั คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ
ใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติัเรื่องการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 3 โดย
มอบหมายใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทัง้บุคคลอ่ืนใดผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการ
ผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพนับริษัทดงักล่าว มีอ านาจลงนามในค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
จดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบรษิัท และการยื่นขอจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัทกับ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความ
ในเอกสารดงักล่าวที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคับของบริษัทที่ตอ้งยื่นต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด  ๆ ตามที่จ  าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการ
ด าเนินการดงักลา่วตามที่เห็นสมควร และเพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั และการตีความของ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่  
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จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซึ่งมีผูถื้อหุน้ใหข้อ้เสนอแนะและที่ปรึกษา
กฎหมาย (บริษัทเบเคอร ์แอนด ์แม็คเค็นซี่ จ ากดั) ไดอ้ธิบายประเด็นทางดา้นขอ้กฎหมายที่เก่ียวขอ้งและ
ประธานฯ ไดร้ว่มตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้สรุปไดด้งันี ้ 

(1) ควรก าหนดวิธีการส าหรบักรณีที่บรษิัทจะรบัซือ้หุน้คืน (ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 5)  
ตอบ เรื่องการซือ้หุน้คืนกฎหมายก าหนดว่าในกรณีที่บริษัทซือ้หุน้คืนไม่เกินรอ้ยละ 10 

ของทนุช าระแลว้ คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการอนมุติัและด าเนินการได ้สว่น
วิธีการนัน้มีหลกัเกณฑข์องกระทรวงพาณิชยแ์ละกรอบแนวทางปฏิบติัของตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ก าหนดและควบคมุไวอ้ยู่แลว้  

(2) การแต่งตัง้ใหบุ้คคลที่ถือหุน้ร่วมกันแต่เพียงคนเดียวเป็นผูใ้ชส้ิทธิในฐานะผูถื้อหุน้ ควร
ก าหนดใหท้ าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใหส้ามารถใชเ้ป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้ 
(ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 12)  
ตอบ ไม่จ าเป็นที่จะตอ้งก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัใหก้ารแต่งตัง้ตอ้งท าเป็นลายลกัษณอ์ักษร 

ในทางปฏิบติัสามารถสง่หนงัสือแต่งตัง้แจง้ใหบ้รษิัททราบได ้ 

(3) ในกรณีที่ใบหุน้สญูหายหรือถูกท าลายซึ่งขอ้บงัคับก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือบุคคลอ่ืนที่บริษัท
เชื่อถือท าหนงัสือรบัรองชดใชค่้าเสียหายไวต่้อบริษัทก็ได ้ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึน้ 
ผูถื้อหุน้จะสามารถเรียกรอ้งจากผูท้  าหนงัสือรบัรองเสมือนการเรียกรอ้งจากผูค้  า้ประกัน
ไดห้รือไม่ (ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 14)  
ตอบ แนวทางตามที่ก าหนดในขอ้บงัคบัขอ้ 14 เก่ียวกบัการออกใบหุน้ใหม่แทนใบหุน้ที่

สญูหายหรือถูกท าลายนีส้อดคลอ้งกับแนวปฏิบติัของบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั หรือ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุน้ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี ้หนงัสือรบัรองชดใชค่้าเสียหาย (Indemnity Letter) ศาล
รบัเป็นหลกัฐานที่ใชฟ้้องรอ้งได ้

(4) ขอ้บงัคับฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้ 15 วรรค 3 อา้งถึงขอ้บงัคับขอ้ 77 ซึ่งขอ้บงัคับบริษัทมี
ทัง้หมด 61 ขอ้เท่านัน้   
ตอบ เกิดจากการพิมพผ์ิดพลาด ขอแกไ้ขเป็นอา้งถึงขอ้บงัคบัขอ้ 7 

(5) การก าหนดใหติ้ดประกาศงดการโอนหุน้ไวท้ี่ส  านกังานใหญ่และส านกังานสาขาไม่เป็นประโยชน์
แก่ผูถื้อหุน้ ควรประกาศผ่านสื่อสาธารณะ (Social Media)  (ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติม 
ขอ้ 16)   
ตอบ การติดประกาศงดการโอนหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ ณ ส านักงานใหญ่และ

ส านกังานสาขาของบริษัทนัน้ เป็นขอ้ก าหนดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้จะมีช่องทางในการแจง้เรื่องดงักล่าวผ่านทาง
เว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ย 
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(6) การก าหนดในขอ้บงัคบัใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุนัน้ ปฏิบติั
ไดย้าก ควรแกไ้ขเป็นใหเ้ลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน (ขอ้บงัคับ
ฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ 24)  
ตอบ แนวทางที่ก าหนดในขอ้บงัคบัตามที่เสนอนีเ้ป็นขอ้ก าหนดตามกฎหมาย  

(7) บรษิัทมีนโยบายโอนหุน้ใหป้ระธานที่ประชุมหรือไม่ เพื่อใหป้ระธานที่ประชมุออกเสียงชีข้าด
ไดใ้นกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนั (ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ 26)  
ตอบ บริษัทไม่มีนโยบายโอนหุน้ใหป้ระธานที่ประชุม การก าหนดใหป้ระธานที่ประชุม

ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดนัน้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บรษิัทมหาชน
จ ากดั โดยประธานที่ประชมุไม่ตอ้งถือหุน้ในบริษัท 

(8) ควรพิจารณาก าหนดจ านวนกรรมการสงูสดุว่าไม่มากกว่าก่ีคนดว้ย (ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ข
เพิ่มเติมขอ้ 32)   
ตอบ กฎหมายก าหนดจ านวนกรรมการบริษัทมหาชนว่าตอ้งไม่น้อยกว่า 5 คน ทัง้นี ้

ในทางปฏิบติักฎหมายเปิดกวา้งใหแ้ต่ละบริษัทสามารถพิจารณาไดต้ามความ
เหมาะสม  

(9) การใหผู้ส้อบบญัชีมีอ านาจจา้งบุคคลอ่ืนใหต้รวจสอบบญัชีดว้ยค่าใชจ้่ายของบริษัทนัน้ 
รวมถึงการลงลายมือชื่อในงบการเงินดว้ยหรือไม่ และค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้อยู่ในสว่นที่ผูถื้อหุน้
อนมุติัไวห้รือไม่ (ขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้ 52 วรรค 2)  
ตอบ เป็นเรื่องที่ผูส้อบบญัชีจา้งบุคคลอ่ืนที่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบเอกสาร

และบญัชี โดยตอ้งขออนมุติัจากคณะกรรมการก่อน และไม่มีสิทธิลงลายมือชื่อแทน
ผูส้อบบญัชี สว่นค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้อยู่ในกรอบที่ผูถื้อหุน้อนมุติัค่าสอบบญัชีไว ้ 

เมื่อไม่มีการซกัถามใด  ๆอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั
ของบริษัททัง้ฉบบั และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชมุมมีติอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัททัง้ฉบบั และการมอบอ านาจ
ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,088,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,088,783 เสียง 
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วาระที ่5: พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหบ้ริษัทมีจ านวนหุน้ที่เพียงพอส าหรบัรองรบั
การออกและเสนอขายหุน้ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก และการใหส้ิทธิแก่ผูจ้ดัหาหุน้สว่นเกิน (Over-allotment 
Agent) โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนหุน้ที่จะเสนอขายเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของ
บรษิัทภายหลงัการเพิ่มทนุ ทัง้นีบ้รษิัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ("SCC") จะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
และผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท และบริษัทจะยงัคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SCC เช่นเดิม โดย SCC 
จะยงัคงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทในสดัส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทภายหลงัการ
เพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวนไม่เกิน 2,937,000,000 (สองพันเกา้รอ้ยสามสิบเจ็ดลา้น) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 1,563,000,000 (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบสามลา้น) บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวนใหม่จ านวนไม่เกิน 
4,500,000,000 (สี่พนัหา้รอ้ยลา้น) บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,937,000,000 (สอง
พนัเกา้รอ้ยสามสิบเจ็ดลา้น) หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ดว้ยหุน้สามญัปันผลและการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 4  

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ซึ่งมีผูถื้อหุน้ขอทราบรายละเอียดเก่ียวกับ
จ านวนหุ้นที่จะให้สิทธิแก่ผู ้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) หรือ Greenshoe และกรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงว่าจะน าเสนอรายละเอียดเรื่องดงักลา่วต่อไปในวาระที่ 8  

เมื่อไม่มีการซกัถามใด ๆ อีก ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
2,937,000,000 (สองพนัเกา้รอ้ยสามสิบเจ็ดลา้น) บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 2,937,000,000 
(สองพนัเกา้รอ้ยสามสิบเจ็ดลา้น) หุน้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,088,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,088,783 เสียง 
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วาระที ่6: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าตามนยัแห่งมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดว่า คณะกรรมการ
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว เมื่อเห็นว่าบรษิัทมีก าไรพอและสมควร
ที่จะท าเช่นนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลของปี 2562 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษัท คิดเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 1,737,000,000 (หนึ่งพนั
เจ็ดรอ้ยสามสิบเจ็ดลา้น) บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.11111111 (หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง
หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง) บาท โดยแบ่งเป็น 2 สว่น ดงันี ้

- สว่นที่ 1: จ่ายเงินปันผลจ านวน 1,563,000,000 (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบสามลา้น) บาท เป็น
หุน้สามัญปันผล (Stock dividend) จากเงินก าไรสะสมของบริษัท โดยการออกหุน้สามญั
เพิ่มทุนจ านวน 1,563,000,000 (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบสามลา้น) หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 
1 (หน่ึง) บาท ตามวาระที่ 5 ขา้งตน้ คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1 (หน่ึง) บาท 
ในอตัรา 1 (หน่ึง) หุน้เดิม ต่อ 1 (หน่ึง) หุน้สามญัปันผล โดยบรษิัทจะตดัเงินก าไรสะสมของ
บริษัทจ านวน 1,563,000,000 (หนึ่งพันหา้รอ้ยหกสิบสามลา้น) บาท ออกจากบญัชีเพื่อ
โอนไปเป็นทนุช าระแลว้ของบรษิัท 

- ส่วนที่ 2: จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (Cash dividend) จากเงินก าไรสะสมของบริษัท ในอัตรา
หุน้ละ 0.11111111 (ศนูยจ์ุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง) บาท คิดเป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 174,000,000 (หนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น) บาท เพื่อรองรบัการหักภาษี ณ ที่จ่ายของ
การจ่ายเงินปันผลตามอตัราที่กฎหมายก าหนด 

ทั้งนี ้เงินปันผลทั้งหมดอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือคิดเป็นจ านวน 
0.11111111 (ศนูยจ์ดุหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง) บาท ต่อหุน้ 

โดยในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัปันผลหรือบรษิัทพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผล
เป็นหุน้สามญัปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใดตามที่ระบุไวใ้นวาระที่ 7 (เรื่องการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท
เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดว้ยหุน้สามญัปันผล) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการ
จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผล ในอัตราหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวนทั้งสิน้ไม่เกิน 
1,563,000,000 (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบสามลา้น) บาท 

ในกรณีที่บรษิัทมีหนา้ที่หกัภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล บรษิัทจะหกัภาษี ณ ที่จ่ายส าหรบัเงินปันผล
ทัง้หมดที่จ่ายออกจากเงินปันผลสว่นที่จ่ายเป็นเงินสด 

ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหกัภาษี ณ ที่จ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 และสามารถขอเครดิต
ภาษีคืนได ้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนา้ 5 ของหนงัสือนดัประชมุ ดงันี ้
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1. จ านวน 0.45000000 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรที่เสียภาษีในอัตรารอ้ยละ 23 สามารถขอ
เครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคณู 23/77 

2. จ านวน 0.66111111 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรที่เสียภาษีในอัตรารอ้ยละ 20 สามารถขอ
เครดิตภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80 

อนึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผล
ตามขอ้บงัคบับริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูม้ีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 
2562 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มปิดสมุดทะเบียนรับโอนหุ้น โดยบริษัทปิดสมุดทะเบียนรับโอนหุ้นจนถึงวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวนัที่ก าหนดประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ที่จะพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามที่
คณะกรรมการบรษิัทเห็นสมควร 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้
เก่ียวกบัเหตผุลที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุน้สามญั โดยสรุปว่าคณะกรรมการไดพ้ิจารณาเรื่องนีโ้ดย
ค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการไดแ้ก่ (1) โอกาสที่จะสรา้งรายได ้(earning) ของบริษัทใหส้งูขึน้ โอกาส
ที่บรษิัทจะเติบโตตามแนวโนม้เศรษฐกิจ การเติบโตในเรื่องอปุโภคบรโิภค และแนวโนม้การเติบโตของธุรกิจ 
e-Commerce ซึ่งบริษัทจะไดป้ระโยชนจ์ากโอกาสเหลา่นี ้บริษัทตอ้งมีทุนมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบนั จึงพิจารณา
เรื่องการเพิ่มทนุในตลาดทุน (2) เมื่อบรษิัทจะเขา้ IPO บรษิัทควรมีจ านวนหุน้ที่มากพอ จึงไดพ้ิจารณาร่วมกบั
ที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องการก าหนดราคาพารท์ี่เหมาะสม ตลอดจนเกณฑข์องตลาดหลักทรพัยฯ์ เรื่อง
ขนาดทุนจดทะเบียนกบั Free Float เพราะจะมีนกัลงทุนใหค้วามสนใจทัง้นกัลงทุนทั่วไปและนกัลงทุนสถาบนั
ที่ตอ้งการความคลอ่งตวั ตอ้งการความยืดหยุ่น แต่ไม่ใช่ว่าราคาพาร ์1 บาท แลว้จะเปรียบเทียบเป็น 1 dollar 
stock ของสหรฐัอเมริกา และ (3) ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการตามวตัถุประสงคใ์นการขยายทุนจดทะเบียน 
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามัญจะมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนีใ้นเรื่องการจ่ายเงินปันผล เมื่อบริหาร
กิจการประสบความส าเร็จดว้ยดี ก็จะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลตามธรรมเนียมปฏิบติัอยู่แลว้ ส าหรบัการ
จ่ายเงินปันผลในครัง้นีส้ว่นที่จ่ายเป็นเงินสดนัน้ เพื่อรองรบัการหกัภาษี ณ ที่จ่ายของการจ่ายเงินปันผล โดย
เป็นการค านวณตามหลักอนุกรมเรขาคณิต นับเป็นเงินไดแ้บบไม่รูจ้บตามเกณฑก์ารค านวณภาษีเงินได ้
ถกูตอ้งตามกฎหมาย  

เมื่อไม่มีการซกัถามใด ๆ อีก ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,088,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,088,783 เสียง 
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วาระที ่7: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือรองรับการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ
ของบรษิัทเพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดว้ยหุน้สามญัปันผลใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทมีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ใหแ้กผู่ถื้อหุน้ดว้ยหุน้สามญัปันผล ดงันัน้จึงจ าเป็นจะตอ้งมีการพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
ของบริษัทเพื่อรองรบักรณีดงักล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้ารอ้ยหกสิบสามลา้น) หุน้ 
มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดว้ยหุน้สามญัปันผล โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 6-7 ดงันี ้

1. การจดัสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,563,000,000 (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหก
สิบสามลา้น) หุน้ มูลค่าหุน้ที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลดว้ยหุน้สามญัปันผลในอตัรา 1 (หนึ่ง) หุน้เดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุน้สามญัปันผล ซึ่ง
คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1 (หนึ่ง) บาท ทัง้นีส้ิทธิในการไดร้บัหุน้สามญัปันผล
ขึน้อยู่กบัการอนมุติัของที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้

2. หากมีการออกหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุเต็มจ านวน 1,563,000,000 (หนึ่งพนัหา้รอ้ยหก
สิบสามลา้น) หุน้ ตามที่ก าหนดในขอ้ 1 ขา้งตน้ จะท าใหบ้ริษัทมีทุนช าระแลว้เฉพาะหุน้
สามญัรวมเป็นจ านวน 3,126,000,000 (สามพนัหนึ่งรอ้ยย่ีสิบหกลา้น) บาท  

3. ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวท าให ้หรืออาจเป็นผลให ้

3.1 เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคับใด ๆ ของประเทศไทย 
หรือต่างประเทศ และ/หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือ 

3.2 บริษัทมีภาระหรือหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัหรือตอ้งด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ตอ้ง
ด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับการออกและเสนอขายหลักทรพัย์
ภายใตก้ฎหมายไทย หรือ 

3.3 ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุ 

4. มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ หรือ Chief Financial Officer คนใด
คนหนึ่ง และ/หรือ บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจด าเนินการใด ๆ 
ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร การเสนอขาย หรือขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทตามที่
ก าหนดในขอ้ 1 ขา้งตน้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
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4.1 พิจารณาก าหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเก่ียวกับการออกและจัดสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุ รวมถึงการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน 
วันจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุน้สามัญปันผล ทัง้นีภ้ายใตก้รอบที่สามารถท าไดต้าม
กฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตลอดจน
สภาวะของตลาดทุนในขณะนัน้ และอาจพิจารณาไม่จัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายใด หากการจดัสรรหุน้ดงักลา่วท าให ้หรืออาจเป็นผลให ้

(ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ
ประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือ 

(ข) บริษัทมีภาระหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัหรือตอ้งด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรือ 

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือ
จดัสรรหุน้ 

4.2 ลงนามในแบบค าขออนุญาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอกกลา่ว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่
เก่ียวขอ้งกับการจัดสรรและออกหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ
การย่ืนเอกสารต่อเจา้หนา้ที่หรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

4.3 ด าเนินการอ่ืนใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจัดสรรและออกหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว 
เพื่อใหก้ารด าเนินการตามที่ก าหนดในขอ้ 1 ขา้งตน้ ลลุว่งไปได ้

4.4 แต่งตัง้และมอบหมายบุคคลอ่ืนที่มีความเหมาะสมใหเ้ป็นผูร้บัมอบอ านาจช่วงในการ
ด าเนินการต่าง ๆ ขา้งตน้ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้น
สามญัปันผล และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรบัการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดว้ยหุน้สามญัปันผล และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,088,783 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,088,783 เสียง 

จากนัน้ประธานฯ ไดข้อใหท้ี่ปรึกษากฎหมายอธิบายขัน้ตอนการออกและจัดสรรหุน้สามัญปันผล 
รวมถึงการเวนคืนใบหุน้เก่าและการออกใบหุน้ใหม่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ สรุปไดด้งันี ้
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1. บรษิัทจะด าเนินการออกใบหุน้ใหม่ใหผู้ถื้อหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัปันผลที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมี
สิทธิไดร้บั โดยมีมลูค่าหุน้ที่ตราไวต้ามที่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลง กลา่วคือหุน้ละ 1 บาท และจะ
มอบใบหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและขอ้บงัคับของบริษัทก าหนด คือ ภายใน 
2 เดือนนบัแต่วนัที่มีการจ่ายเงินปันผล 

2. ส าหรบัใบหุน้เดิมที่ผูถื้อหุน้มีอยู่ ซึ่งแสดงมลูค่าหุน้ที่ตราไวเ้ดิมที่หุน้ละ 10 บาท หากผูถื้อหุน้
ประสงคจ์ะน าใบหุน้เดิมดงักล่าวมาเปลี่ยนเพื่อขอใหบ้ริษัทออกใบหุน้ใหม่ที่แสดงมลูค่าหุน้
ตามที่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว้เป็นหุน้ละ 1 บาท ผูถื้อหุน้สามารถด าเนินการ
ไดด้งันี ้

(ก) กรอกขอ้มลูและลงนามในแบบค าขอออกใบหลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ (ซึ่งบรษิัทจะจดัสง่ใหผู้ ้
ถือหุน้ต่อไป หรือสามารถขอรบัไดท้ี่โต๊ะลงทะเบียนหนา้หอ้งประชุม) และน าสง่แบบค าขอ
ออกใบหลกัทรพัยใ์หม่พรอ้มทัง้ใบหุน้ฉบบัเดิมใหแ้ก่บริษัท ไดร้ะหว่างวนัที่ 9 ธันวาคม 
2562 ถึงวนัที่ 9 มกราคม 2563 เวน้วนัหยดุราชการ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ 

(ข) หากผูถื้อหุน้ด าเนินการขา้งตน้ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยเอกสารครบถว้นสมบูรณ์ 
บรษิัทจะด าเนินการยกเลิกใบหุน้เดิมของผุถื้อหุน้ และออกใบหุน้ฉบบัใหม่ที่รวมจ านวน
หุน้เดิมที่ถืออยู่และหุน้สามญัปันผลที่ไดร้บั ซึ่งจะแสดงมลูค่าที่ตราไวข้องหุน้ตามที่ไดม้ี
การเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไวใ้หผู้ถื้อหุน้ รวมเป็น 1 ใบ 

(ค) หากผูถื้อหุน้ไม่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ตามระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทจะด าเนินการออกใบหุน้
ฉบบัใหม่ส าหรบัหุน้จ านวนหุน้สามัญปันผลที่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีสิทธิไดร้บัเท่านัน้ โดย
ใบหุน้เดิมที่ผูถื้อหุน้มีอยู่ ซึ่งแสดงมลูค่าหุน้ที่ตราไวเ้ดิมที่หุน้ละ 10 บาท ยงัคงเป็นใบหุน้
ที่แสดงสิทธิในหุน้ของผูถื้อหุน้ดงัเดิม และหากในอนาคต ผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะน าใบหุน้
เดิมมาเปลี่ยนเป็นใบหุน้ใหม่ที่แสดงมูลค่าหุน้ตามที่ไดม้ีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่
ตราไวเ้ป็นหุน้ละ 1 บาท ผูถื้อหุน้สามารถกรอกขอ้มูลและลงนามในแบบค าขอออกใบ
หลกัทรพัยฉ์บบัใหม่ และน าสง่แบบค าขอออกใบหลกัทรพัยใ์หม่พรอ้มทัง้ใบหุน้ฉบบัเดิม
ใหแ้ก่บรษิัทไดใ้นภายหลงั โดยหากเอกสารครบถว้นสมบูรณ ์บรษิัทจะออกและมอบใบหุน้
ใหม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนด 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยประธานฯ และที่ปรกึษากฎหมายได้
รว่มกนัตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ สรุปไดว้่าบรษิัทตอ้งด าเนินการเรื่องการเวนคืนใบหุน้เก่าและการออกใบหุน้ใหม่
ดว้ยความระมดัระวงัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย เพื่อไม่ใหเ้ป็นการกระทบสิทธิของผูถื้อหุน้ ซึ่งวิธีการท่ีแจง้
ขา้งตน้ไดห้ารือกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งแลว้ อีกทัง้บรษิัทศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) 
ซึ่งท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ ถือปฏิบัติตามแนวทางนี ้
เช่นเดียวกนั ดงันัน้บริษัทจึงไม่สามารถยกเลิกใบหุน้เก่าและออกใบหุน้ใหม่โดยรวมจ านวนหุน้ทัง้หมดเป็น
ใบหุน้ใหม่ใบเดียวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดโ้ดยอตัโนมติั ผูถื้อหุน้จะตอ้งน าใบหุน้เดิมมาท าการเวนคืนอนัเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบติัของ TSD ทัง้นีผู้ถื้อหุน้ที่มีใบหุน้เดิมที่มีมลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 10 บาทนัน้ยงัถือว่ามีหุน้อยู่ 
และสามารถขอเปลี่ยนใบหุน้หลงัจากท่ีบรษิัทน าหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ แลว้ก็ได ้
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วาระที ่8: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเพ่ือเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป
เป็นคร้ังแรก และการมอบอ านาจทีเ่กี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุของบรษิัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุน้
ต่อประชาชนเป็นครัง้แรก และน าหุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัย์ฯ 
จึงจะตอ้งจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก และในการนี ้
บริษัทประสงคจ์ะจัดใหม้ีการให้สิทธิที่จะซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน เพื่อให้
ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกินสามารถด าเนินการเพื่อรกัษาเสถียรภาพของราคาหุน้ในตลาดรองภายหลงัจากการน า
หุน้ของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และประสงคจ์ะใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถกันหุน้
สามัญเพิ่มทุนบางส่วน เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู ้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone 
Investors) ในระหว่างการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกในราคาเดียวกบัที่จะเสนอขาย
ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกได ้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ
ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 7-11 ดงัต่อไปนี ้

1. การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,374,000,000 (หนึ่งพนัสามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น) หุน้ 
มูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนหุน้ที่จะเสนอขายเป็น
จ านวนไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทภายหลงัการออกและเสนอขายหุน้ 
IPO โดยที่บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) (SCC) จะยงัคงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่และ
ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษิัท และบรษิัทจะยงัคงมีสถานะเป็นบรษิัทย่อยของ SCC เช่นเดิม 
โดย SCC จะยงัคงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษัทในสัดส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 70 ภายหลงัการ
ออกและเสนอขายหุน้ IPO โดยภายหลงัการน าหุน้สามัญของบริษัทเขา้เป็นหลกัทรพัย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ บริษัทจะตอ้งด าเนินการใหม้ีการกระจายการถือหุน้รายย่อย 
(Free float) ที่สัดส่วนไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 20 ของทุนช าระแลว้ของบริษัทตามหลักเกณฑ์
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นีจ้  านวนหุน้ที่แน่นอนส าหรบัการเสนอขายในการท า IPO ของบริษัท
รวมถึงช่วงราคาเสนอขายที่ชดัเจนนัน้ จะเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาประมาณ
ไตรมาส 2 ปี 2563 ก่อนการเสนอขายหุน้ IPO โดยจะพิจารณาถึงความยืดหยุ่นในการ
เสนอขายหุน้ตามแผนการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และแผนการเพิ่มทุนตาม
ความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดการจดัสรรดงัต่อไปนี ้

1.1 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวนไม่เกิน 1,194,800,000 (หนึ่งพนัหนึ่งรอ้ยเกา้สิบสี่ลา้น
แปดแสน) หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป
เป็นครัง้แรก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงผูถื้อหุน้รายย่อยเดิมของบริษัท ผูถื้อหุน้ของ SCC 
(Pre-emptive) ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) นักลงทุน
สถาบนั นกัลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ บุคคลที่มีความสมัพนัธ ์ผูม้ีอปุการคณุ 
และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ตามที่สามารถกระท าไดต้ามกฎหมายและคณะกรรมการ
บรษิัทเห็นสมควร โดยหุน้จ านวนดงักลา่ว 
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(ก) คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 30 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บริษัทภายหลัง IPO ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการเสนอขายหุ้นต่อผู้จัดหา
หุน้สว่นเกิน (Over-Allotment Agent) ทัง้จ านวน หรือ 

(ข) คิดเป็นประมาณรอ้ยละ 27 ของจ านวนหุน้สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของ
บริษัทภายหลงั IPO ภายใตส้มมติฐานว่าจะไม่มีการเสนอขายหุน้ต่อผูจ้ดัหาหุน้สว่น
เกิน (Over-Allotment Agent) 

ในการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 1,374,000,000 (หนึ่งพันสามรอ้ยเจ็ด
สิบสี่ลา้น) หุน้นี ้ไดร้วมถึงการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุน้ต่อผูจ้ัดหา
หุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ไวแ้ลว้จ านวนไม่เกิน 179,200,000 (หนึ่งรอ้ย
เจ็ดสิบเก้าลา้นสองแสน) หุน้ หรือคิดเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนหุ้น
ทัง้หมดที่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) 

1.2 จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 179,200,000 (หนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบเกา้ลา้นสองแสน) 
หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 4 ของจ านวนหุน้
สามญัที่ออกและจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษิัทภายหลงั IPO ใหแ้ก่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน 
(Over-Allotment Agent) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุที่ ทธ.72/2552 เรื่องการจดัสรรหุน้เกินกว่าจ านวนที่จดัจ าหน่าย (และที่แกไ้ข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ ทธ. 35/2552 เรื่องการใหส้ิทธิ
ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกินซือ้หุน้ภายหลงัการจัดจ าหน่ายหุน้ที่มีการจัดสรรหุน้ส่วนเกิน ใน
ราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก โดยจ านวนหุน้ในส่วนนี ้
คิดเป็นจ านวนไม่เกินรอ้ยละ 15 ของจ านวนหุน้ทั้งหมดที่เสนอขายใหแ้ก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครัง้แรก 

ในการนีบ้ริษัทอาจพิจารณาจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน 
(Over-Allotment Agent) ทัง้หมดเต็มจ านวน 179,200,000 (หนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบเกา้ลา้น
สองแสน) หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 (หนึ่ง) บาท หรือแต่เพียงบางสว่น หรือไม่จดัสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุเพื่อเสนอขายต่อผูจ้ดัหาหุน้สว่นเกิน (Over-Allotment Agent) เลยก็ได ้
โดยบริษัทสามารถน าหุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ไดพ้ิจารณาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อ  
ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไปพิจารณา
จดัสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้รายย่อยเดิมของบริษัท ผูถื้อหุน้ของ SCC (Pre-emptive) 
ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุน
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ บคุคลที่มีความสมัพนัธ ์ผูม้ีอปุการคณุ และ/หรือบุคคล
หรือนิติบุคคลอ่ืน ตามที่สามารถกระท าไดต้ามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกนั ที่ราคาเสนอขายเดียวกนั อย่างไรก็ดี
จ านวนหุน้สามญัเพิ่มทุนที่จะจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้ดัหาหุน้ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) 
อนัเก่ียวเนื่องกับแผนการจัดสรรหุน้ส่วนเกินของบริษัท เมื่อรวมกบัจ านวนหุน้สามัญ
เพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO) ต้องมี
จ านวนรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 1,374,000,000 (หนึ่งพนัสามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น) หุน้ 



 

 

- 29 - 

ทัง้นีก้ารจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนขา้งตน้จะกระท าไดต่้อเมื่อบริษัทไดร้บัอนุญาตให้
เสนอขายหุน้สามญัที่ออกใหม่จากส านกังาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการขอ้มลูการ
เสนอขายหลกัทรพัย ์และรา่งหนงัสือชีช้วนมีผลบงัคบัใช ้

2. ใหค้ณะกรรมการมีสิทธิใชด้ลุพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
ใหแ้ก่บคุคลใดหรือผูจ้องซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว
ท าให ้หรืออาจเป็นผลให ้

2.1 เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ของประเทศไทย 
หรือต่างประเทศ และ/หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือ 

2.2 บริษัทมีภาระหรือหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัหรือตอ้งด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรือ 

2.3 ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้
สามญัเพิ่มทนุ 

ทัง้นีบ้ริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูล้งทุนหรือผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิ
ไดร้บัจดัสรรหุน้รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ไดภ้ายใตข้อ้ยกเวน้ที่มีอยู่ภายใตก้ฎหมาย
ต่างประเทศที่มีผลใชบ้งัคบัอยู่และสามารถด าเนินการไดใ้นเวลานัน้ 

3. เนื่องจากประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 29/2561 เรื่อง การอนญุาตใหเ้สนอ
ขายหุน้ที่ออกใหม่ต่อผูล้งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชนใ์นการเสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (และที่แกไ้ขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 29/2561") ได้
ก าหนดเงื่อนไขในกรณีของการเสนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนต่อผูล้งทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจงไวว้่า บริษัทมหาชนจ ากัดที่ประสงคจ์ะเสนอขายและจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
ต่อผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง ตอ้งไดร้บัมติจากที่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทอนุมัติให้
คณะกรรมการบริษัทเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหผู้ล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง
ไดโ้ดยการกันหุน้บางส่วนจากหุน้สามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไวเ้พื่อรองรับการเสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกมาเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง ดงันัน้คณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท
สามารถกันหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู ้ลงทุนหลักโดย
เฉพาะเจาะจงในระหว่างการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนเป็นครัง้แรกตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเห็นสมควร ในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครัง้แรก โดยใหเ้ป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศ ทจ. 29/2561 

4. การมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท มีอ านาจด าเนินการใด ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งกับการจัดสรร การเสนอขาย หรือ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียงการด าเนินการดงัต่อไปนี ้
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4.1 เสนอขายหรือจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ซึ่งอาจจะออก
เสนอขายหรือขายครัง้เดียวเต็มจ านวน หรือแบ่งจ านวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็น
คราว  ๆไปใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากดัเพียง ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัท ผูถื้อหุน้
ของ SCC (pre-emptive) ผูล้งทุนหลกัโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) นักลงทุน
สถาบนั นกัลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ บุคคลที่มีความสมัพนัธ ์ผูม้ีอปุการคณุ 
และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทัง้นี ้ภายใต้
กรอบที่สามารถท าไดต้ามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือระเบียบขอ้บงัคบัใด ๆ ของประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะของตลาดทุนในขณะนัน้ และอาจพิจารณาไม่
เสนอขายหรือไม่จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทใหแ้ก่บุคคลใดหรือผูจ้องซือ้รายใด 
หากการเสนอขายหรือจดัสรรหุน้ดงักลา่วท าให ้หรืออาจเป็นผลให ้
(ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของ

ประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือ 
(ข) บริษัทมีภาระหนา้ที่ตอ้งปฏิบติัหรือตอ้งด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่

ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยภ์ายใตก้ฎหมายไทย หรือ 

(ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือ
จดัสรรหุน้ 

ทั้งนีบ้ริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแ้ก่ผู ้ลงทุนหรือ      
ผูจ้องซือ้ที่มีสิทธิไดร้บัจัดสรรหุน้รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ไดภ้ายใตข้อ้ยกเวน้ที่มี
อยู่ภายใตก้ฎหมายต่างประเทศที่มีผลใชบ้งัคบัอยู่และสามารถด าเนินการได ้

4.2 ก าหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เก่ียวขอ้งกับการเสนอขาย
หรือขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท เช่น โครงสรา้งการจดัสรรและเสนอขายสุดทา้ย 
ช่วงราคาเสนอขายเบือ้งตน้ในการส ารวจความตอ้งการซือ้หลกัทรพัย ์(Book Building) 
ราคาเสนอขายสดุทา้ย วิธีการ เงื่อนไข และขัน้ตอนการจดัสรร สดัส่วนการเสนอขาย 
จ านวนหุน้ที่จะเสนอขาย รายละเอียดและวิธีการเสนอขาย จ านวนหุน้ที่ จะจดัสรรเกิน
กว่าจ านวนที่จดัจ าหน่าย (Over-Allotment Shares) ระยะเวลาเสนอขายและจองซือ้ 
วิธีการจองซือ้ การจองซือ้เกินสิทธิ (Oversubscription) การก าหนดกลุ่มประเภทหรือ
คุณสมบติัของผูล้งทุนในการเสนอขายหรือการจัดสรร การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุน
ของบรษิัทที่เหลือจากการจองซือ้ การช าระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก ซึ่ง
รวมถึงการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ตลอดจนด าเนินการอ่ืนใดที่จ  าเป็น
หรือเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว โดย
เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ปรากฎในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวขอ้ง 

4.3 แต่งตัง้ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ผูจ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์ผูซ้ือ้หุน้เบือ้งตน้ในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ผูจ้ัดหาหุน้ส่วนเกิน 
(Over-Allotment Agent) ตัวแทนจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Selling Agent) (ถา้มี) ผูร้บัฝาก
หรือดแูลหลกัทรพัยห์รือทรพัยส์ิน ที่ปรกึษาอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง และ/หรือ บคุคลอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
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4.4 ติดต่อ เจรจา เขา้ท า แกไ้ข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสญัญา ขอ้ผูกพนั หนงัสือใหส้ิทธิ ให้
ค ารบัรอง ขอผ่อนผนั ขออนุญาต ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
และ/หรือองคก์ร หรือหน่วยงานอ่ืนใด รวมทัง้ผูใ้หบ้ริการอ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัการออก
และเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงแบบ
แสดงรายการขอ้มูล ร่างหนังสือชีช้วน ขอ้ตกลงกับผูล้งทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง 
(Cornerstone Investors) สญัญาที่เก่ียวกับการจดัจ าหน่ายและเสนอขายหลกัทรพัย ์
สญัญาดูแลผลประโยชนข์องคู่สญัญา (Escrow Agreement) และการเปิดบญัชี Escrow 
Account สญัญาที่เก่ียวกับการจัดสรรหุน้ส่วนเกิน (Overallotment) ตลอดจนด าเนินการ
ใด ๆ ที่จ  าเป็นหรือเก่ียวขอ้งไดท้กุประการ 

4.5 การด าเนินการอ่ืนใดที่จ  าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกเสนอขายและจดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุดงักลา่ว เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก และ
การน าหุน้สามญัเพิ่มทนุเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ของบรษิัทลลุว่งไปได ้

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยประธานฯ และที่ปรกึษาการเงิน (ธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน)) ไดร้ว่มกนัตอบขอ้ซกัถามและรบัทราบขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้

(1) ความหมายของผูล้งทนุหลกัโดยเฉพาะเจาะจง หรือ Cornerstone Investors  
ตอบ  ตามนิยามของส านกังาน ก.ล.ต. Cornerstone Investors หมายความถึงนกัลงทุน

สถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาขอ้มูลและพิจารณาการลงทุนในช่วงก่อน
การเสนอขายหลกัทรพัยใ์หน้กัลงทุนทั่วไป ซึ่งบรษิัทจะรว่มกบัผูจ้ดัการจดัจ าหน่าย
เพื่อใหข้อ้มูลกับ Cornerstone Investors และหากสนใจลงทุนก็จะมีการท าสัญญา
จองซือ้หุน้ IPO ตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัพิจารณาจดัสรรใหก้่อนในราคาสดุทา้ยท่ีจะ 
IPO ซึ่งจะมีการเปิดเผยในหนังสือชีช้วนเพื่อใหน้ักลงทุนทุกรายทราบ Cornerstone 
Investors มักเป็นกลุ่มนักลงทุนระยะยาวที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความเขา้ใจ
บริษัทเป็นอย่างดี ท าใหน้กัลงทุนทั่วไปเกิดความมั่นใจในบริษัทและสนใจร่วมลงทุน
ใน IPO ครัง้นี ้ 

(2) ความหมายของ Pre-emptive Right  
ตอบ   บริษัทอาจพิจารณาใหส้ิทธิในการจองซือ้หุน้ IPO แก่ผูถื้อหุน้ SCC ตามสดัส่วนที่

จะมีการก าหนดในภายหลงั Pre-emptive Right จึงเป็นการใหส้ิทธิพิเศษแก่ผูถื้อหุน้ 
SCC เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบจากการน าบริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC 
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(3) ราคาหุน้ IPO ที่จะเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่อยู่ต่างประเทศเป็นราคาเดียวกันกับราคา IPO 
ในประเทศหรือไม่ 
ตอบ ในขณะนี ้แนวทางคงเป็นราคาเดียวกนั 

(4) เสนอให ้Pre-emptive Right แก่ผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจใน
ลกัษณะ Holding Company ผลประกอบการของบริษัทจึงขึน้อยู่กบัผลประกอบการของ
บรษิัทย่อย  
ตอบ   รบัไปพิจารณา 
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นอกจากนีป้ระธานฯ ไดส้รุปใหท้ี่ประชุมทราบเพิ่มเติมเก่ียวกับหลกัการท างานในตลาดทุน 2 
หลกัใหญ่คือเรื่องความเสมอภาคและเรื่องการสรา้งความจงูใจน่าเชื่อถือ ซึ่งส านกังาน ก.ล.ต. จะเขา้มาถ่วงดุล
ของทัง้สองหลกัการนี ้การด าเนินการต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น  Cornerstone Investors หรือ Pre-emptive Right 
ก็ตอ้งค านึงถึงทัง้สองหลกัการนีเ้สมอ การมี Cornerstone Investors ที่เป็นที่น่าเชื่อถือก็จะช่วยจูงใจนักลงทุน
รายย่อยใหม้ีความสนใจในการซือ้หุน้ IPO ของบริษัท เสมือนการมี Presenters ที่อยู่ในความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมาย แต่ก็ตอ้งระมดัระวงัว่าการใหข้อ้มลูแก่ Cornerstone Investors ก็ตอ้งเท่าๆ กบัที่ใหแ้ก่สาธารณะ 
ส่วนการให ้Pre-emptive Right คือใหส้ิทธิในการปฏิเสธก่อน ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะแจง้ใหท้ราบ
โดยทั่วกนั หากผูถื้อหุน้มีความเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็สามารถรอ้งเรียนต่อส านกังาน ก.ล.ต. ได ้การมี Cornerstone 
Investors และ Pre-emptive Right เป็นเสมือนการมีเครื่องมือต่างๆ ไวใ้หพ้รอ้มเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ IPO มี
ประสิทธิภาพสงูสดุและบรรลตุามเปา้หมาย 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมติัการจัดสรร
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งกับ
การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย 155,089,083 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,089,083 เสียง 

 
วาระที ่9:  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์
ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มวัตถุประสงค์ให้บริษัทสามารถออกและเสนอขาย
หลกัทรพัยอ่ื์น ๆ รวมถึงหุน้กูต่้อประชาชน รวมถึงเรื่องอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวขอ้ง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งฉบับ โดยให้ยกเลิก
วตัถปุระสงคฉ์บบัปัจจบุนัทัง้หมดและใชว้ตัถุประสงคฉ์บบัแกไ้ขเพิ่มเติม จ านวน 54 ขอ้ รายละเอียดปรากฏ
ตามรา่งวตัถปุระสงคข์องบรษิัทฉบบัแกไ้ขเพิ่มเติมในสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 3 ของหนงัสือนดัประชมุ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคข์องบริษัท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบรษิัท ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,089,083 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,089,083 เสียง 

 
วาระที่ 10:  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมในหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้อง

กับการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไข
เพ่ิมเติมวัตถุประสงค ์

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมในหนังสือ
บริคณหส์นธิของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บรษิัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถปุระสงคใ์หท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
หุน้ที่ตราไว ้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมในหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว ้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงค ์โดยรายละเอียดการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทมีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย
ล าดบัที่ 4 ของหนงัสือนดัประชมุ สรุปไดด้งันี ้

(1) ขอ้ที่ขอแกไ้ขเพิ่มเติม (ขอ้ 3 และขอ้ 4) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงมลูค่าหุน้ที่
ตราไวข้องบรษิัท การเพิ่มทนุจดทะเบียน และการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์ 
ขอ้ 3: วตัถุประสงคข์องบรษิัท 

เดิม  40 ขอ้ 
แกไ้ขเป็น 54 ขอ้  

ขอ้ 4: ทนุจดทะเบียนของบรษิัท 
เดิม 
  
ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,563,000,000 บาท หนึ่งพนัหา้รอ้ยหกสิบสามลา้นบาท 
แบ่งออกเป็น 156,300,000 หุน้ หนึ่งรอ้ยหา้สิบหกลา้นสามแสนหุน้ 
มลูค่าหุน้ละ  10 บาท สิบบาท 

โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 156,300,000 หุน้ หนึ่งรอ้ยหา้สิบหกลา้นสามแสนหุน้ 
หุน้บรุมิสิทธิ ไม่ม ี ไม่ม ี
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แกไ้ขเป็น  
 
ทนุจดทะเบียน จ านวน 4,500,000,000 บาท สี่พนัหา้รอ้ยลา้นบาท 
แบ่งออกเป็น 4,500,000,000 หุน้ สี่พนัหา้รอ้ยลา้นหุน้ 
มลูค่าหุน้ละ  1 บาท หนึ่งบาท 

โดยแยกออกเป็น 
หุน้สามญั 4,500,000,000 หุน้ สี่พนัหา้รอ้ยลา้นหุน้ 
หุน้บรุมิสิทธิ ไม่ม ี ไม่ม ี

 
(2) ขอ้ที่คงไวต้ามเดิม (ขอ้ 1, 2, 5 และ 6)  

ขอ้ 1: ชื่อบรษิัท  
(บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) - SCG Packaging Public Company 
Limited) 

ขอ้ 2: บรษิัทมีความประสงคท์ี่จะเสนอขายหุน้ต่อประชาชน 
ขอ้ 5: ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่ จะตัง้อยู่ ณ จงัหวดั (กรุงเทพมหานคร) 
ขอ้ 6: ชื่อ วนั เดือน ปี เกิด สญัชาติ และที่อยู่ของผูเ้ริ่มจดัตัง้บริษัท จ านวนหุน้ที่แต่ละคน

จองไว ้และลายมือชื่อ - ไม่ระบขุอ้มลู 

นอกจากนีค้ณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติการมอบหมาย
ในเรื่องที่เก่ียวขอ้งตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหนา้ 12 โดยใหก้รรมการผูม้ีอ  านาจลงนามผูกพัน
บริษัทรวมทั้งบุคคลอ่ืนใดผูร้บัมอบอ านาจจากกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม เป็นผูม้ีอ  านาจในการลงนามใน     
ค าขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่ เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแกไ้ขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณหส์นธิของ
บรษิัท และการยื่นขอจดทะเบียนเรื่องดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์การด าเนินการแกไ้ข
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงค าขอหรือขอ้ความในเอกสารดังกล่าวที่เก่ียวขอ้งกับการจดทะเบียนที่ตอ้งยื่นต่อ
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์รวมทัง้มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ตามที่จ  าเป็นและเก่ียวเนื่อง
กับการด าเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคับ และการตีความของ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ตามค าแนะน าหรือค าสั่งของนายทะเบียนหรือเจา้หนา้ที่  

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแกไ้ขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณหส์นธิของบริษัทเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลง
มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค ์และการมอบอ านาจที่
เก่ียวขอ้ง โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมในหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแกไ้ขเพิ่มเติม
วตัถุประสงค ์และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นดว้ย 155,089,083 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,089,083 เสียง 

 
วาระที ่11:  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจ าปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดงบการเงินรวมประจ าปี  
2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ัดการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 
เรื่องส่วนงานด าเนินงาน มีขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกับส่วนงานด าเนินงานของกิจการ ผลิตภัณฑ์
และบริการ ขอ้มลูเก่ียวกบัเขตภมูิศาสตรท์ี่ด  าเนินกิจการและลกูคา้รายใหญ่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบันี ้ใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวมของกลุ่มกิจการส าหรบักิจการซึ่งยื่นหรือ
อยู่ระหว่างการด าเนินการเพื่อยื่นงบการเงินต่อส านกังาน ก.ล.ต. หรือองคก์รก ากบัดแูลอื่น เพื่อวตัถปุระสงค์
ในการออกหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ เพื่อเสนอขายในตลาดสาธารณะ ดงันัน้บริษัทจึงตอ้งจดัท างบการเงินรวม
ประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยล าดบัที่ 5 ของหนงัสือ
นดัประชุม ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินรวมประจ าปี 2561 ที่ไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 (ครัง้ที่ 26) เมื่อวนัที่ 26 มีนาคม 2562 โดยรวมการเปิดเผยสาเหตขุองการจดัท างบการเงินรวมใหม่ไว้
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 2 (ก) หนา้ 19 และเพิ่มเติมขอ้มลูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัที่ 8 เรื่องส่วนงานด าเนินงาน ไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 22 หนา้ 82-87 และเนื่องจากการ
ออกงบการเงินรวมใหม่ ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ท าใหต้อ้งเปิดเผยเหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลา
รายงานเพิ่มเติม ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 34 หนา้ 102-104 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินรวมประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) 
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนีก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ได้แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ 
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งเป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัอนุญาตจากส านักงาน ก.ล.ต. เป็น
ผูจ้ดัท างบการเงินรวมประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ขา้งตน้ จึงท าใหม้ีค่าตอบแทน
จากการสอบบญัชีเพิ่มขึน้จากจ านวนที่ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษัทไดม้ีมติอนุมติัไวแ้ลว้ที่
จ  านวน 474,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ของบริษัทพิจารณา
และใหส้ตัยาบนัต่อไป 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท ไดร้ว่มกนัตอบขอ้ซกัถามและรบัทราบขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้

(1) ความแตกต่างที่ส  าคัญระหว่างงบการเงินรวมประจ าปี 2561 ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 ไดม้ีมติอนุมติัแลว้ และงบการเงินรวมประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 (ออกใหม่) ที่เสนอขออนมุติัในการประชมุครัง้นี ้
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ตอบ  ตัวเลขผลประกอบการในงบการเงินฯ (ออกใหม่) ไม่ไดแ้ตกต่างจากงบการเงินที่
ไดร้บัการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ครัง้ที่ผ่านมา ส่วนที่เพิ่มเติมคือการ
เปิดเผยขอ้มูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องส่วนงานด าเนินงาน 
และเหตกุารณส์ าคญัภายหลงัการขออนุมัติงบการเงินครัง้ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนั 
เช่น การเขา้ซือ้หุน้ของ PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย และ
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจิง้ (ประเทศไทย) จ ากัด ที่จังหวัดระยอง สาเหตุที่ต้องจัดท า      
งบการเงินรวมฉบบัออกใหม่นีก้็เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียน
หุน้สามัญของบริษัทเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยฯ์ จึงตอ้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  8 ซึ่งได้
เปิดเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ขอ้ 2 ดว้ยแลว้ 

(2) เสนอใหร้ะบจุ านวนของทนุเรือนหุน้ในงบการเงินแทนการระบใุนหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ   
ตอบ  รบัทราบ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใดอีก จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงินรวมประจ าปี 
2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยวาระนีต้อ้ง
ไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติังบการเงินรวมประจ าปี 2561 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
(ออกใหม่) ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,089,083 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,089,083 เสียง 

 
วาระที ่12:  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุน้กู้
ของบรษิัทใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ 
และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมทัง้การกระจายความเสี่ยงของแหล่งเงินกูข้องบริษัท และการปรบั
โครงสรา้งทางการเงินของบริษัทใหม้ีความเป็นอิสระจากบริษัทแม่ บริษัทจึงไดพ้ิจารณาแนวทางในการออกและ
เสนอขายหุน้กู ้และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กู้  คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุน้กู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท 
โดยจะเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายต่อผูล้งทุนในวงจ ากดั (Private 
Placement) และ/หรือผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณา
ออกและเสนอขายหุน้กูใ้หม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือออกหุน้กูท้ดแทนหุน้กูเ้ดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่าง  ๆ 
กันครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ขึน้อยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทที่
ไดร้บัมอบหมาย โดยหุน้กูท้ี่ออกจ าหน่ายแลว้ในขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งไม่เกินวงเงินดงักล่าวขา้งตน้ โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6 ของหนงัสือนดัประชมุ 
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จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม จึงเสนอใหท้ี่ประชุม
พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กู้ของบริษัท และการมอบอ านาจที่เก่ียวขอ้ง โดยวาระนีต้อ้งไดร้บั
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท และการมอบอ านาจ
ที่เก่ียวขอ้ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,089,083 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,089,083 เสียง 

 
วาระที ่13:  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการชดุย่อยใหท้ี่ประชมุพิจารณา 

กรรมการผูจ้ดัการใหญ่แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 42 วรรคแรกก าหนดให้
กรรมการไดค่้าตอบแทนและโบนสัตามจ านวนที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ าหนดใหต้ามมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ซึ่งที่ประชุม
วิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 21 มิถนุายน 2562 ไดม้ีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท และ
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 

เพื่อใหก้ารพิจารณาทัง้ในดา้นการสรรหาผูท้ี่มีคณุสมบติัเหมาะสมมาด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท
แทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือในกรณีอ่ืน ๆ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ  และผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัท ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบติัดา้นบรรษัทภิบาล
ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ คณะกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการคณะย่อย 2 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขึน้แทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 
และใหเ้สนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษัทไดใ้ชห้ลกัเกณฑแ์ละแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม
และเป็นธรรมโดยไดพ้ิจารณาขอบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งแลว้ 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ชุดย่อยดังกล่าว โดยใหม้ีผลตัง้แต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไปจนกว่าที่ประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอดงันี ้

 



 

 

- 38 - 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ประธาน ไดร้บัค่าตอบแทนประจ า ปีละ 120,000 บาท และเบีย้ประชมุ ครัง้ละ 30,000 บาท  
กรรมการ ไดร้บัค่าตอบแทนประจ า ปีละ 100,000 บาท และเบีย้ประชุม ครัง้ละ 20,000 บาท

ต่อคน 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
ประธาน ไดร้บัค่าตอบแทนประจ า ปีละ 120,000 บาท และเบีย้ประชมุ ครัง้ละ 30,000 บาท  
กรรมการ ไดร้บัค่าตอบแทนประจ า ปีละ 100,000 บาท และเบีย้ประชุม ครัง้ละ 20,000 บาท

ต่อคน 

ทัง้นีค่้าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงเดิม 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ที่ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 21 มิถนุายน 2562 ไดม้ีมติอนมุติัไว ้

ดังนัน้ตัง้แต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นตน้ไป ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทน
กรรมการชดุย่อยชดุต่าง ๆ เป็นดงัต่อไปนี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบรษิัท 
ประธานกรรมการ ไดร้บัค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 
กรรมการบรษิัท ไดร้บัค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการชุดย่อย ต าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 150,000 45,000 
 กรรมการ 100,000 30,000 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน 120,000 30,000 
และสรรหา กรรมการ 100,000 20,000 
คณะกรรมการพิจารณา ประธาน 120,000 30,000 
ค่าตอบแทน กรรมการ 100,000 20,000 

 
ทัง้นีบ้ริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชนอ่ื์น ๆ ใหก้รรมการบริษัทนอกเหนือจาก

ที่ระบไุวข้า้งตน้ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม โดยรองประธานฯ และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ไดร้ว่มกนัตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี ้

(1) ในกรณีที่กรรมการบางคนด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่า 1 คณะ จะไดร้บั
ค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดจากคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวหรือได้รับจาก
คณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะที่ตนด ารงต าแหน่ง  
ตอบ  กรรมการจะไดร้บัค่าตอบแทนตามที่ก าหนดใหร้บัผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อย

ที่ไดร้บัมอบหมาย ซึ่งเป็นแนวปฏิบติัปกติ ทัง้นีค้ณะกรรมการจะพิจารณามอบหมาย
ตามความรูค้วามสามารถเฉพาะของกรรมการแต่ละคน  
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(2) กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานประจ าดว้ยไดร้บัค่าตอบแทนรายปีของกรรมการบริษัทด้วย
หรือไม่  
ตอบ   ไดร้บัค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติแต่ตอ้งคืนใหบ้ริษัทที่สังกัดตาม

ระเบียบบรษิัท 

(3) โครงสรา้งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเดิม แตกต่างจากโครงสรา้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างไร 
ตอบ  เดิมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบดว้ยกรรมการ

จ านวน 4 คน ส่วนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบดว้ยกรรมการ
จ านวน 3 คน เช่นเดียวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบดว้ย
กรรมการจ านวน 3 คน โดยมีกรรมการบางคนด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
ทัง้สองคณะใหม่นี ้ในขณะที่โครงสรา้งคณะกรรมการตรวจสอบยงัคงเดิม ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

จากนัน้ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าการด าเนินการขา้งตน้เป็นการเตรียม
ความพรอ้มในการน าหุน้สามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่ง
ตอ้งมีการแบ่งแยกหนา้ที่ของกรรมการใหช้ดัเจนและเหมาะสมตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ
หลกัปฏิบติัสากล โดยในระยะแรกบริษัทพิจารณาจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบขึน้ก่อน และต่อมาจึงตัง้
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลขึน้ แต่ปัจจุบันบริษัทมีจ านวนกรรมการเพิ่มขึน้จึง
สามารถแบ่งจดัสรรงานไดม้ากขึน้โดยใชห้ลกัปฏิบติัสากล คณะกรรมการบรษิัทจึงเห็นสมควรใหต้ัง้คณะกรรมการ
ชดุย่อยสองคณะขึน้แทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเดิม เพื่อใหก้รรมการสามารถ
ปฏิบติัหนา้ที่ไดอ้ย่างเต็มที่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามอย่างใดอีก จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการชุดย่อย โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 155,089,083 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100  
ไม่เห็นดว้ย - ไม่มี -  
งดออกเสียง  - ไม่มี -  
รวมจ านวนผูม้าประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  155,089,083 เสียง 

เมื่อด าเนินการประชมุครบทุกวาระตามที่เสนอผูถื้อหุน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม
เพิ่มเติม โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ไดต้อบขอ้ซกัถามและรบัทราบขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งันี  ้

(1) เงินที่บรษิัทไดจ้ากการขายหุน้กูจ้ะน าไปซือ้เครื่องจกัรใหม่หรือไม่  
ตอบ เงินที่ไดจ้ากการออกหุน้กู้ส่วนหนึ่งจะน าไปช าระคืนเงินกู้ยืมจาก SCC เพื่อความเป็น

อิสระจากบริษัทแม่ อีกส่วนหนึ่งจะน าไปใชใ้นการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยาย
ก าลงัการผลิตและการเขา้ซือ้กิจการในอนาคต 
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(2) เสนอใหบ้ริษัทแจกกลา้ไมใ้หแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องการปลกู
ตน้ไมแ้ละสามารถน ามาใชใ้นธุรกิจของบรษิัทไดด้ว้ย  
ตอบ ปัจจุบนับริษัทใชว้ัตถุดิบในการผลิตจากเยื่อไมข้องป่าปลูกไม่ใช่จากป่าธรรมชาติ ถือ

เป็น Net positive ตามหลกัการ Carbon footprint ในการด าเนินการมีทัง้การแจกตน้กลา้
โดยไม่คิดค่าใชจ้่าย และการจ าหน่ายตน้กลา้ ซึ่งพบว่าอตัราการรอดของตน้กลา้ที่จ  าหน่าย
มีสูงกว่าเพราะไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ดีกว่า หากผูถื้อหุน้คนใดสนใจสามารถติดต่อ
เจา้หนา้ที่ของบรษิัทได ้

 
เมื่อที่ประชุมไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ ไดช้ีแ้จงที่ประชุมเรื่องการเก็บบตัรยืนยันการ

ลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลกัฐานอา้งอิงต่อไป และกล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ที่มาเขา้
รว่มประชมุและใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ และกลา่วปิดประชมุ 
   
  ปิดประชมุเวลา 11.08 น. 

  - ลงนามโดย - 

 ประธานทีป่ระชุม 
 
     - ลงนามโดย - 

 (นางพรเพ็ญ  นามวงษ)์ 
เลขานกุารคณะกรรมการ 
 ผูจ้ดัท ารายงาน 
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ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทน 

กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
1. ศาสตราจารย์พเิศษกติพิงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 

อาย ุ64 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 21 สิงหาคม 2562)   

ต าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
21 สิงหาคม 2562 

 คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
• LL.M., The University of British Columbia, ประเทศแคนาดา 
• นิติศาสตร์มหาบณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• เนติบณัฑิตไทย  
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• วฒิุบตัรหลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 1 สถาบนัวิทยาการค้า (TEPCoT) 
• วฒิุบตัรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นท่ี 4 
• ประกาศนียบัตรหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Director Executive Program)  School of Management 

มหาวิทยาลยัเยล 
• ประกาศนียบตัร หลกัสตูรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบนักรรมการ

แห่งออสเตรเลีย 
• ประกาศนียบตัรส าหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลลอ็ค มหาวิทยาลยันอร์ทเวสเทิร์น 

 ความเชี่ยวชาญ 
• ด้านกฎหมายตลาดทนุ ภาษี การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• ประกาศนียบตัรบทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการ (Role of Chairman Program) รุ่นท่ี 21-2009 สถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1) 
• ตัง้แต ่2562   กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ  

 บริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กจิการอื่น (13) 
• ตัง้แต ่2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอ านวยการ ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ   
• ตัง้แต ่2562 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย   
• ตัง้แต ่2562  กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชคาร จ ากดั 
• ตัง้แต ่2561 กรรมการ สถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• ตัง้แต ่2561  กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการพฒันาการบริหารงาน

ยตุิธรรมแห่งชาติ 
• ตัง้แต ่2560  ประธานคณะกรรมการ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั 
• ตัง้แต ่2560  กรรมการ บริษัทเดอะฮบั 99 จ ากดั 
• ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 
• ตัง้แต ่2555  ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
• ตัง้แต ่2552  ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แมค็เคน็ซี่ จ ากดั 
• ตัง้แต ่2542  กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ โฮลดิง้ จ ากดั 
• ตัง้แต ่2542  กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จ ากดั 
• ตัง้แต ่2536  กรรมการ บริษัทกลยทุธ์ธรุกิจโฮลดิง้ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2557 - 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
• 2542   กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)  
• ของตนเอง:    (ไมม่ี)  
• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:   (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 2/4 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 50)  
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

หมายเหต:ุ   การด ารงต าแหน่งของศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการและผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากดั (BM) และการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายโดย BM ให้แก่บริษัทและบริษัท
ในเครือ ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีนัน้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ 
อรุพีพฒันพงศ์) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลกัความไว้วางใจและการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั 
และซื่อสตัย์สจุริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) มีความเห็นว่าการแต่งตัง้ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ เป็นกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
และการมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สงูในกฎหมายทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายภาษี 
กฎหมายบริษัท กฎหมายหลกัทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความจ าเป็น
และจะช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจตลอดจนการบริหารจดัการบริษัท และการปฏิบตัิ
ตามกฎหมายของบริษัทในอนาคต รวมทัง้จะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัทอีกด้วย 
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2. นางไขศรี  เน่ืองสิกขาเพียร  
อาย ุ58 ปี 
เป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2562)  

ต าแหน่ง 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 มิถนุายน 2562 

 คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ปริญญาตรี ด้านการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
• ผู้ตรวจสอบบญัชีรับอนญุาต 

 ความเชี่ยวชาญ 
• ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
• ด้านบญัชี และการเงิน 
• ด้านการก ากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Advance Audit Committee Program (AACP) 35/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย (1) 
• ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทแมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กจิการอื่น (5) 
• ตัง้แต ่2562  ประธานกรรมการ บริษัทบโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 
• ตัง้แต ่2561  กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• ตัง้แต ่2559  กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
• ตัง้แต ่2559 กรรมการและเหรัญญิก มลูนิธิรากแก้ว 
• ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทท๊อป ที 2015 จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จ ากดั (มหาชน) 
• 2559 - 2560 ท่ีปรึกษา ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
• 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
• 2546 - 2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย โฮลดิง้ จ ากดั 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
• ของตนเอง:    (ไมม่)ี 
• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่)ี 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)  
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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3. นายชลณัฐ ญาณารณพ 
อาย ุ60 ปี 

ต าแหน่ง 
• รองประธานกรรมการ   
• กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 มิถนุายน 2562 

 คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
• Master of Chemical Engineering, Imperial College London สหราชอาณาจกัร 
• Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ  2) Salford University, Manchester 

สหราชอาณาจกัร 
• Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
• Inno-Leadership Program, INSEAD 
• หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 16   
• สถาบนัวิทยาการพลงังาน รุ่นท่ี 5 

 ความเชี่ยวชาญ 
  ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ 
  ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
  ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
  ด้านการตลาด บญัชี และการเงิน 
  ด้านการก ากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
• Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย (ไมม่ี) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กจิการอื่น (11) 
• ตัง้แต ่2562 ท่ีปรึกษา, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, ประเทศอนิโดนีเซีย* 
• ตัง้แต ่2561  กรรมการ SENFI Swiss GmbH  
• ตัง้แต ่2560  กรรมการ SENFI UK Limited 
• ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
• ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลา่ จ ากดั 
• ตัง้แต ่2557 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS) 
• ตัง้แต ่2552 ท่ีปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุต์แห่งประเทศไทย 
• ตัง้แต ่2551  กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd. 
• ตัง้แต ่2549  กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั    
• ตัง้แต ่2549 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซนิธิติกส์ จ ากดั   
• ตัง้แต ่2549 กรรมการอ านวยการสถาบนัปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 
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 ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2560 - 2562  รองผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
• 2558 - 2559 อปุนายกสมาคมเพ่ือนชมุชน 
• 2557 - 2559  ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)  
• 2556 - 2558 นายกสมาคมเพ่ือนชมุชน 
• 2555 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 
• 2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย* 
• 2551 - 2562 Authorized Representative at the Members Council, Long Son Petrochemicals 

Company Limited, ประเทศเวียดนาม  
• 2550 - 2562  กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์   
• 2550 - 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุต์แห่งประเทศไทย 
• 2548 - 2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
• ของตนเอง:    (ไมม่ี)  
• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

  ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)  
2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 2/2 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

หมายเหต:ุ *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 
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4. นายธนวงษ์  อารีรัชชกุล 
อาย ุ56 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
23 มีนาคม 2558 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ 
• Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
• ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ 
• ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
• ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
• ด้านการตลาด บญัชี และการเงิน 
• ด้านการก ากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ   
• Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย (1) 
• ตัง้แต ่2562 กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)  

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / กจิการอื่น (2) 
• ตัง้แต ่2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย* 
• ตัง้แต ่2561  อนกุรรมการ มลูนิธิโครงการหลวง 
• ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ  ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทยในเอสซีจีตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จ ากดั (มหาชน)  
• 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากดั (มหาชน) 
• 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ์  จ ากดั  
• 2558 - 2562 กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิง้ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
• 2558 - 2560  กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• 2557 - 2561 กรรมการบริหาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
• 2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 

จ านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
• ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
• คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:   (ไมม่ี) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา  
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)  
 
หมายเหต:ุ *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการเพ่ิมเติม 
 
 
1. นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ ์  

อาย ุ61  ปี   

 คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
• ปรญิญาเอก บรหิารธุรกจิดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ปรญิญาเอก ปรชัญาดษุฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี (เทคโนโลยีการผลิตสตัว)์   
• ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัซานตาคลารา่ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
• ปรญิญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นการบรหิารและการจดัการองคก์รขนาดใหญ่ 
• ดา้นเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนกลยทุธ ์
• ดา้นการต่างประเทศ 
• ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
• ดา้นการพฒันาชมุชน 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
• Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย (ไม่มี) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน (51) 
• ตัง้แต่ 2561  ประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
• ตัง้แต่ 2559  กรรมการ บรษิัทไทย ทรานสฟ์อรเ์มชั่น แอคเซเลอเรชั่น จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2557  กรรมการ บรษิัทเบทาโกรกรีน จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2557  กรรมการ บรษิัทเบทาโกร เมอรเ์มด จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2556  กรรมการ บรษิัทศนูยพ์ฒันาทรพัยากรมนษุย ์เครือเบทาโกร จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2556  กรรมการ บรษิัทเบทาโกร เฟิรส์ท ์คอลเลคชั่น จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2554 กรรมการ บรษิัทเบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2552  กรรมการ บรษิัทเบทาโกรอินเตอรเ์ทรด จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2552   กรรมการ บรษิัทเบทาโกร เอฟ แอนด ์บี จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2552 กรรมการ บรษิัทอิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส ์จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2551  กรรมการ บรษิัทเบทาโกร เรสเทอรองท ์ จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2547 กรรมการ บรษิัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี ้ฟู้ดส ์จ ากดั (มหาชน) 
• ตัง้แต่ 2547  กรรมการ บรษิัทเพ็ท โฟกสั จ ากดั  
• ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิัทเบทาโกร เซฟตี ้มีท แพคกิง้ จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2545 กรรมการ บรษิัทเบทาโกร ไดนิปปอน เทคโน เอ็กซ ์จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2540  กรรมการ บรษิัทบี แอนด ์ซี พลูาสกี ้จ ากดั 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่4 
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• ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิัทไทย เอส พี เอฟ โปรดกัส ์จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2539 กรรมการ บรษิัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
• ตัง้แต่ 2538  กรรมการ บรษิัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร โฟรเซ่นฟู้ดส ์(ประเทศไทย)  จ ากดั (มหาชน) 
• ตัง้แต่ 2537  กรรมการ บรษิัทศนูยวิ์ทยาศาสตรเ์บทาโกร จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2536  กรรมการ บรษิัทป่าสกั ฮลิลไ์ซด ์จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2536 กรรมการ บรษิัทเบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2535  กรรมการ บรษิัทบี แอนด ์ที เรียลตี ้จ  ากดั 
• ตัง้แต่ 2533  กรรมการ บรษิัทบี.ฟู้ดส ์โปรดกัส ์อนิเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2533  กรรมการ บรษิัทเบทาโกรแลนด ์จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2532  กรรมการ บรษิัทแอนิเทค โทเทิล โซลชูั่น จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2528  กรรมการ บรษิัทบี.อินเตอรเ์นชั่นแนล แอนด ์เทคโนโลยี่ จ  ากดั 
• ตัง้แต่ 2528  กรรมการ บรษิัทเบทาโกรไฮบรดิ จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2528  กรรมการ บรษิัทโพรเทค แอนิมลั เฮลธ ์จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2528  กรรมการ บรษิัทเบ็ทเทอรฟ์ารม์่า จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2528  กรรมการ บรษิัทบี ฟีดมิลล ์จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2528  กรรมการ บรษิัทเบทาโกรฟารม์ม่ิง จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2528  กรรมการ บรษิัทเบทาโกร โฮลดิง้ จ ากดั 
• กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุิ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  
• กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี  
• กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
• กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัซีเอ็มเคแอล 
• อนกุรรมาธิการการอดุมศกึษา ในคณะกรรมาธิการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม วฒุิสภา 
• กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 
• กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (National Food Council) 
• กรรมการบรหิารหอการคา้ไทย และกรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
• กรรมการสง่เสรมิความรว่มมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจา้ฟ้ามหาจกัรี 
• กรรมการที่ปรกึษา สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกจิ ศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• กรรมการอ านวยการสนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรม ส านกังานวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
• กรรมการด าเนินงานสนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรมตามประเด็นเปา้หมาย ส  านกังานวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
• กรรมการผูท้รงคณุวฒุิที่ปรกึษาการจดัท ากรอบนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการอุดมศึกษาและพฒันาก าลงัคน

ของประเทศ 
• อนกุรรมการบรหิารโครงการบณัฑิตพนัธุใ์หม่ 
• คณะท างานการพฒันาระบบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ กระทรวงอดุมศกึษาฯ ในคณะกรรมการขบัเคลื่อน

ปฏิรูปการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
• ที่ปรกึษาของรกัษาการผูอ้  านวยการ องคก์ารสวนสตัว ์
• ที่ปรกึษาสมาคมเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ประธานมลูนธิิสายธาร 



 

- 49 - 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
• 2561 - 2562 คณะกรรมการด าเนินงานพฒันานวัตกรรมการบริหารจดัการสถานที่ศึกษาในรูปแบบPartnership 

School (สพฐ) 
• 2560 - 2562 คณะท างานที่ปรกึษารฐัมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศกึษาธิการ (ศ. คลินิก นพ. อดุม คชนิทร) 
• 2559 - 2562  กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุิ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
• 2557 - 2561 กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุิ สถาบนัอาชีวะศกึษาเกษตรภาคกลาง 
• 2556 - 2561 ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร เครือเบทาโกร 
• 2556 - 2559 กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒุิ มหาวิทยาเกษตรศาสตร ์
• 2530 - 2556 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เครือเบทาโกร   
• 2528 - 2530 ผูจ้ดัการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บรษิัทเบทาโกร จ ากดั 
• 2528 Executive Trainee Citibank 
• 2527 Executive Trainee บรษิัทเงินทนุหลกัทรพัย ์ทิสโก ้จ ากดั 
• กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการบรหิาร สถาบนัวิจยัแสงซินโครตรอน 
• กรรมการบรหิารคลสัเตอรเ์กษตรและอาหาร ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
• กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มเรื่องอาหารเพื่อความมั่นคง ส  านักงานพัฒนาการวิจัย

แห่งชาติ (สวก) 
• กรรมการที่ปรกึษา สมาคมสตัวแพทยแ์ห่งประเทศไทย 
• กรรมการมลูนิธิสง่เสรมิทีคิวเอ็มแห่งประเทศ่ไทย 
• ผูน้  าในการพฒันาธุรกิจยั่งยืน โดยประยกุตใ์ชป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
• กรรมการผูท้รงคณุวฒุิ ในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ (สวทน.) 
• ที่ปรกึษากิตติมศกัด์ิ สมาคมผูผ้ลิตไก่เพื่อการสง่ออกไทย 
• กรรมการผูท้รงคณุวฒุิภาคเอกชน คณะพฒันางานวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
• อนกุรรมการสง่เสรมิการสง่ออกอาหาร กระทรวงพาณิชย ์
• กรรมการสถาบนัมาตรวิทยาแห่งชาติ 
• กรรมการมลูนิธิปัญญาไทย 
• ที่ปรกึษาคณะกรรมการสง่เสรมิกิจการมหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 
• ที่ปรกึษาคณบดี คณะสตัวแพทยศาสตร ์

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ 
2. ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษิัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 
หมายเหตุ:  ขอ้มลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจในบรษิัทที่มีธุรกรรมกบับรษิัทย่อย

ของบรษิัท มลูค่าเกิน 20 ลา้นบาท ท าใหม้ีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑค์ณุสมบตัิกรรมการอิสระที่ก าหนด
ภายใตป้ระกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนุญาตใหเ้สนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ (ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท โดยนายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์
เป็นกรรมการผูม้ีอ  านาจในบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากัด และบริษัทอาหารเบทเทอร ์จ ากัด ซึ่งมีธุรกรรม
กบับรษิัทย่อยของบรษิัท มลูค่าเกินกว่า 20 ลา้นบาท 
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อย่างไรก็ดี ขอ้ก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบรษิัท ในส่วนท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธท์างธุรกิจที่เกินมลูค่าที่
ก าหนดนัน้ สามารถถกูผ่อนผนัไดโ้ดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑใ์นประกาศฉบบัขา้งตน้ดงักล่าว หากคณะกรรมการ
ของบริษัทมีความเห็นว่าไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แลว้ว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้
ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอนายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ เป็นกรรมการของบรษิัทนัน้ เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท
เห็นว่านายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ เป็นผูม้ีความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ในดา้นธุรกิจการคา้อย่างยาวนาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจดา้นอปุโภคบรโิภคที่ใกลช้ิดกบัลกูคา้ ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจ
และการขยายธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจดัการบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชนแ์ละเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
หนา้ที่ของคณะกรรมการบริษัท และความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างนายวนัส แตไ้พสิฐพงษ์ กับบริษัทย่อยของ
บริษัท ตามที่ระบุไวข้า้งตน้นัน้ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามหลกัมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) แลว้เห็นว่าการแต่งตัง้นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ เป็นกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ ดงันัน้จึงถือไดว้่า
นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ มีคณุสมบตัิในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถว้น  
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2. นายวิบูลย ์ ตวงสิทธิสมบัติ 

อาย ุ54 ปี 

 คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม 
• บรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต (Master of Business Administration) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University 
• Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan 

Ross Executive Education, University of Michigan 
• Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan 
• Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University 
• Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School 
• วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุน่ที่ 57) 
• สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ที่ 16) 

 ความเช่ียวชาญ 
• ดา้นการบรหิารและการจดัการธุรกิจขนาดใหญ่ 
• ดา้นเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนกลยทุธ ์
• ดา้นการตลาดในและต่างประเทศ 
• ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
• Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย (ไม่มี) 

 การด ารงต าแหน่งในบริษัทอ่ืน / กิจการอ่ืน (11) 
• ตัง้แต่ 2562   ที่ปรกึษา  หอการคา้ไทย 
• ตัง้แต่ 2560   กรรมการ บรษิัทไอคอนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2558   กรรมการ บรษิัทท๊อปที 2015 จ ากดั 
• ตัง้แต่ 2556  กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร กลุม่บรษิัทนนัยางเทก็ซไ์ทล ์ที่ส  าคญั เชน่ 

• บรษิัทนนัยางการทออตุสาหกรรม จ ากดั 
• บรษิัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์จ ากดั 
• บรษิัทนนัยางการเ์มน้ท ์จ ากดั 
• บรษิัทชารเ์ตอรพ์ริน้ท ์จ ากดั 
• บรษิัทกรอสเวล จ ากดั 
• บรษิัทเรดวดูส ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
• บรษิัทเนยล์ิทท ์จ ากดั 

• ตัง้แต่ 2544   กรรมการ บรษิัทแพดดี ้โฮลดิง้ จ ากดั 
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ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
• ด ารงต าแหน่งในบรษิัทย่อยของกลุม่บรษิัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์ 
• กรรมการ  สมาคมอตุสาหกรรมฟอกยอ้มพิมพแ์ละตกแต่งสิ่งทอไทย  
• กรรมการ สมาคมอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

คุณสมบัติต้องห้าม  
1. ไม่มีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดที่เก่ียวกบัทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทจุรติ  
2. ไม่มีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัเอสซีจี แพคเกจจิง้ในรอบปีที่ผ่านมา 
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สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่5 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่กี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ขอ้ 21 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบรษิัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากที่กลา่วแลว้ ใหเ้รียกว่าการประชมุวิสามญั 

ขอ้ 23 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไม่นอ้ยกว่ายี่สิบ
หา้คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม เวน้แต่กฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชน
จ ากดัจะบญัญัติไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ขอ้ 24  ในที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 

  ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได ้
ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ขอ้ 29  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบุใหช้ดัเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตัิ หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใตบ้ังคับกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

การส่งหนังสือนัดประชุมใหส้่งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือผู้แทนของผูร้บัโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได ้

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดสถานที่ที่จะใชเ้ป็นที่ประชมุตามวรรคหนึ่ง 

ขอ้ 30 การประชุมผูถื้อหุน้เมื่อไดเ้รียกนดัเวลาใด ๆ ถา้ไดล้่วงเวลานัน้ไปแลว้หนึ่งชั่วโมง แต่รวมจ านวนผูถื้อหุน้
และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซึ่งเขา้ประชมุยงัไม่ครบองคป์ระชมุ และถา้การนดัประชมุนัน้ไดเ้รียกนดัโดย
ผูถื้อหุน้รอ้งขอตามขอ้ 22 ก็ใหเ้ลิกการประชมุ และใหก้ารประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุนัน้
เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ใหเ้รียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ การประชมุครัง้หลงันีไ้ม่จ าตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 31  ประธานในที่ประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ที่ควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทว่าดว้ยการ
ประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
เวน้แต่ที่ประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดับระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ
อีกก็ได ้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผูถื้อหุน้
เสนอไม่เสรจ็ตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท้ี่ประชมุก าหนดสถานที่ 
วนัและเวลาที่จะประชุมครัง้ที่ต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานที่ วนั เวลา 
และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุตามวิธีการภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 



 

- 54 - 

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 25 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลซึ่งบรรลนุิติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่
ประธานกรรมการหรือผูท้ี่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่ประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
หนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัก าหนด 
ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ผูถื้อหุน้
มอบฉันทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน
ผูซ้ึ่งมอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบชุื่อผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ที่ผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 26  ในกรณีที่ไม่มีขอ้บงัคบั หรือกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ  ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ  ใหผู้้ถือหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุน้ที่ถืออยู่และหุน้ที่ไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือว่าหนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอและที่ประชุมลงมติ
ใหล้งคะแนนลบั ก็ใหล้งคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามที่ประธานที่ประชุม
ก าหนด 

ขอ้ 28  การลงมติใด ๆ ถา้ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมตินั้น  ผูถื้อหุน้นัน้จะออกเสียงลงคะแนนเสียง
ในมตินัน้ ๆ ไม่ได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 
คุณสมบัติของกรรมการ การเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 32 ใหม้ีกรรมการของบรษิัทไม่นอ้ยกว่าหา้คน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ และกรรมการ
ไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งตอ้งมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจกัร 
กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัต่อไปนี ้
(1) บรรลนุิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุกในความผิดเก่ียวกับทรพัยท์ี่ไดก้ระท าโดย

ทจุรติ 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐัฐานทุจริต

ต่อหนา้ที่ 

ขอ้ 33  ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มี

สิทธิเลือกตัง้บุคคลที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ขอ้ 40  ในการประชุมสามญัประจ าปีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสว่นสามไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
กรรมการผูอ้อกไปนัน้จะรบัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้
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ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ขอ้ 46 ใหก้รรมการไดค้่าตอบแทนและโบนสัตามจ านวนที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ าหนดใหต้ามมติของที่ประชุม
ผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้หแ้บ่งกนัเองในระหว่างคณะกรรมการ 
 
เงนิปันผลและทุนส ารอง 

ขอ้ 48 คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรที่ไดใ้นปีใดหรือที่สะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ  
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได ้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม
คราวต่อไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้กับใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นตาม
วิธีการภายใตบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 50  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ
ของทนุจดทะเบียน 
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เอกสารทีต่้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ 
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

  

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง  
1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) เอกสารที่สว่นราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 
และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกลุ ใหย้ื่นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  
(1) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการผูม้ีอ านาจ) ที่มาดว้ยตนเอง และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่าผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ านาจ) 
ที่มาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

(2) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ านาจ)   

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 

(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ส่งมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุมซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูม้อบฉันทะซึ่งผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือชื่อรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง  

(3) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 

(1) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ส่งมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุมซึ่งไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อของผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึ่งเป็นผูม้อบฉนัทะ และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

(2) ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นีเ้อกสารตามขอ้นี ้ตอ้งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็น
ว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผูม้อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผูถื้อหุน้  

(3) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูม้ีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดงักล่าว
ไดล้งลายมือชื่อรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(4) เอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (1) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  
2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชมุ 

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ส่งมาพรอ้มหนังสือนัดประชุมซึ่งเลือก 
มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหนา้ชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัท
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือชื่อ 
ผูม้อบฉนัทะ  

(2) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.1 (2) และ 2.1 (3) 
(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิตบิคุคล ใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.2 (2), 2.2 (3) และ 2.2 (4) 

สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่6 
 

เอกสารทีผู่้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
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บริษัทไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด ผูถื้อหุน้ 
ที่ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบรษิัทไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้
(1) ใหใ้ชห้นงัสือมอบฉนัทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่บรษิัทไดจ้ดัสง่มาให ้แบบใดแบบหนึ่ง   
(2) มอบฉนัทะใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ โดยระบชุื่อพรอ้มรายละเอียดของบคุคลที่ผูถื้อหุน้ประสงค์

จะมอบฉนัทะใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักล่าว และกรอกขอ้ความในหนงัสือมอบฉนัทะใหค้รบถว้น 
(3) ปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัที่ที่ท  าหนงัสือมอบฉันทะดงักลา่ว เพื่อใหถู้กตอ้งและมีผลผกูพนั

ตามกฎหมาย อนึ่งบริษัทไดเ้ตรียมอากรแสตมป์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูร้บัมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเขา้ร่วม
ประชมุดว้ย 

(4) กรณีนิติบุคคล หากผูล้งลายมือชื่อในหนงัสือมอบอ านาจ หรือหนงัสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผูม้ีอ านาจลงลายมือชื่อ
ตามหนงัสือรบัรองนิติบคุคล ผูเ้ขา้ประชมุจะตอ้งแสดงหลกัฐานหนงัสือมอบอ านาจทกุทอดตลอดสายที่ระบใุหบุ้คคล
ที่มาประชมุมีสิทธิเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 

ส่งหนงัสือมอบฉนัทะที่บรษิัทจดัเตรียมใหค้ืนมายงัเลขานกุารบรษิัทโดยติดต่อนางสาววรารี โต๊ะเงิน หรือนางสาวกาญจนาภรณ ์
พ่วงสวุรรณ โทรศพัท ์0-2586-5382 หรือ 0-2586-2855  โทรสาร 0-2586-3007 ภายในวนัจนัทรท์ี่ 23 มีนาคม 2563 หรือ
ก่อนเวลาเริ่มการประชมุอย่างนอ้ยครึง่ชั่วโมง เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิัทไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสาร 

ทัง้นีผู้ถื้อหุน้รายหนึ่งจะถือหุน้ของบริษัทจ านวนเท่าใด ผูถื้อหุน้รายนัน้ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะให้
ผูร้บัมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุน้ที่ตนถืออยู่
โดยไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางสว่นนอ้ยกว่าจ านวนที่ตนถืออยู่ได ้

 
 
 

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ ก่อนเริ่มการประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตัง้แต่เวลา 13.00 น. เป็นตน้ไป 
ณ หอ้ง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จดัประชมุตามสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 8 พรอ้มหนงัสือนดัประชมุ 
 

 
 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระท่ัวไป 
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผยดว้ยวิธีชมูือ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผูถื้อหุน้หรือ

ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถ
แยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได ้

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1) ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้  

(2.2) กรณีผูม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนไวใ้นหนังสือมอบฉันทะ หรือ ระบุไวไ้ม่
ชดัเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามที่เห็นสมควร  

วิธีการมอบฉันทะ 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

การออกเสียงลงคะแนน 



 

- 58 - 

วาระเลือกต้ังกรรมการ 
ส าหรบัวาระการเลือกตัง้กรรมการตามขอ้บังคับของบริษัท  ขอ้ 33 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้บุคคล
ที่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได ้

(2) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการที่
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในที่ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกรรมการที่
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานที่ประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

(2) หากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหช้มูือขึน้ (เวน้แต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) 
เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง สว่นผูถื้อหุน้สว่นที่เหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชมูือ 

(3) การลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในที่ประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และที่ประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบั 
โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่มีมติใหล้งคะแนนลบั 

 
มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  

(1) การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานที่ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีที่มีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างไปจากขา้งตน้ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานที่ประชมุจะแจง้ใหท้ี่ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

(3) ผูถื้อหุน้ใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตัง้กรรมการ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชุมหรือผูท้ี่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระการประชมุ 
และจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท้ี่ประชมุทราบเมื่อเสรจ็สิน้การนบัคะแนนในแต่ละวาระ 
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การเดนิทาง :   1. รถประจําทางที่ผ่าน  50, 52, 65, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศที่ผ่าน  50, 70, 97
2. เดนิทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2 โดยบริษัทได้สํารองที่จอดรถให้ที่

                         อาคารอเนกประสงค์ ชัน้ P1
3. เดนิทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดนิ ให้ขึน้ที่สถานีบางซ่ือ (ทางออกหมายเลข 1)
ทัง้นี ้ให้เดนิข้ามถนนและเดนิเข้าประตู 4/1 บริษัทมีบริการรถรับส่ง

อาคาร
เอสซีจ ี100 ปี

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ)

หมายเหตุ :               - สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 (ครัง้ที่ 27)
 ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จาํกัด (มหาชน) 

ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ 
บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)

ถน
นป

ูนซ
เิม
นต์
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อาคาร
สนญ. 1 

อาคาร
4 อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
สนญ. 2 

อาคารอเนกประสงค์ 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (สถานีบางซ่ือ)
(ทางออกหมายเลข 1)

Map of the Shareholders Meeting

แผนที่

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน)

SCG Packaging Public Company Limited

สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จุดจอดรถรับส่ง
ทางเดินเข้าประตู 4/1 

จุดจอดรถรับส่ง
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