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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 (ครังที 24)   หน้า 1 - 10 
 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
หน้า 

หมายเลข เอกสาร ประกอบวาระ 
1 รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู (CD –ROM) 1 ตามแนบ 

2 ข้อมลูของบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตําแหนง่กรรมการ
แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ 4 11 – 20 

3 ข้อมลูของผู้สอบบญัชีทีได้รับการเสนอชือ ประจําปี 2560 5 21-24 

  

หมายเลข เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม หน้า 

4 ข้อมลูของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 25 

5 ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะทีเกียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 26-29 

6 การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสยีงและแจ้งผลการนบัคะแนน 30-31 

7 แผนทีโรงแรม พลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยลั เมอริเดียน ปกหลงั 

8 แบบการลงทะเบียน เอกสารทีต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
และหนงัสอืมอบฉนัทะตามทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด จํานวน 2 แบบ ตามแนบ 

 

หมายเลข เอกสารแนบ หน้า 

9 แบบขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2559 และ/หรือรายงานการพฒันาอย่างยังยืน 
ประจําปี 2559 ตามแนบ 

 



 

  

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 (ครังที 24)  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เรือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั งที 24) 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิงทีส่งมาด้วย 1. รายงานประจําปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD-ROM)  

2. ข้อมลูของบคุคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

3. ข้อมลูประวติัของผู้สอบบญัชีทีได้รับการเสนอชือ ประจําปี 2560 
4. ข้อมลูของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแจ้งผลการนบัคะแนน 
7. แผนทีโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยลั เมอริเดียน 
8. แบบการลงทะเบียน เอกสารทีต้องแสดงกอ่นเข้าประชมุและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และ

หนงัสือมอบฉนัทะตามทีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด แบบ ก และแบบ ข 
9. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจําปีและ/หรือรายงานการพฒันาอย่างยังยืนประจําปี 2559  

 เมือวนัพธุที 25 มกราคม 2560 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) (“SCC”) 
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั งที 24) ในวันพุธที 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที 61 
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  เพือพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็น
ของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี  
วาระที 1 รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2559 

 ความเป็นมา SCC ได้สรุปผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการเปลียนแปลงทีสําคญัซึงเกิดขึ นใน
รอบปี 2559 ซึงปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 1  

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2559 ซึงสรุปผลการดําเนินงาน
ของ SCC และการเปลียนแปลงทีสําคญัซึงเกิดขึ นในรอบปี 2559 เพือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เนืองจากเป็นวาระเพือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 

 ความเป็นมา เพือให้เป็นไปตามกฎหมายทีกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงินประจําปี สิ นสดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินประจําปี 
สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ทีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้ สอบบัญชีจาก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ซึงแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ SCC ในปี 2559 ทีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญั
ได้ดงันี  

1



 

  

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
  บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์ 539,688 271,633 
หนี สนิ 258,070 177,701 
รายได้จากการขาย 423,442 - 
รายได้รวม 432,640 31,546 
กําไรสาํหรับปี 56,084* 25,226 
กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 46.74* 21.02 

 * หมายถึง กําไรสาํหรับปีสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2559 หน้า XXX-XXX ซึงได้

จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครั งนี ตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 1  
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที 3  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจาํปี 2559 

ความเป็นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกําไรสุทธิของ
งบการเงินรวม แต่ในกรณีทีมีความจําเป็นหรือมีเหตุการณ์ทีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการ
พิจารณาเปลียนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั งนี ในปี 2559 
SCC มีกําไรสําหรับปี (กําไรสทุธิ) ตามงบการเงินรวมจํานวน 56,084 ล้านบาท รวมทั งมีกําไรสะสม
สําหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 22,800 ล้านบาท  
คิดเป็นอตัราร้อยละ 41 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ของ SCC ซึง SCC ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท เมือวนัพฤหสับดีที 25 
สิงหาคม 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงิน 12,600 ล้านบาท 
โดยจ่ายจากกําไรทีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึงผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิต
ภาษีคืนได้ เท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80 
เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 กบัปีทีผ่านมาได้ดงันี  

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 

1. กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 56,084  45,400 
2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,200  1,200 
3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 

19.00 
8.50 

10.50 

 16.00 
 7.50 
 8.50 

4. เงินปันผลจ่ายทั งสิ น (ล้านบาท) 22,800  19,200 
5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปี

ตามงบการเงินรวม 41% 42% 
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หน้า 142-283



 

  

ทั งนี  การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ตามทีปรากฏรายชือ ณ วนักําหนดรายชือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ที 7 เมษายน 2560 และ
ปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชือเพือสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที 10 เมษายน 2560 (จะขึ น
เครืองหมาย XD หรือวันทีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที 4 เมษายน 2560) โดยมี
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที 27 เมษายน 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ทีประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ กําหนด  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที 4 พจิารณาเลือกตั งกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึงในสาม
ของจํานวนกรรมการทั งหมด ซึงในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั งนี มีกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน ดงันี   

1. นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
    กรรมการกิจการสงัคมเพือการพฒันาอย่างยังยืน 

2. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

3. นายยศ เอื อชเูกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 กรรมการกิจการสงัคมเพือการพฒันาอย่างยังยืน 

4. นายกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการกิจการสงัคมเพือการพฒันาอย่างยังยืน 
โดย SCC เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั งเป็น
กรรมการระหว่างวนัที 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 ซึงไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชือบุคคล
เพือเข้ารับการพิจารณาเลือกตั งกรรมการ   
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตาม
แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการทีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึง
กําหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคดัเลือกผู้ ทีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ มีความรู้ความเชียวชาญซึงรวมถึงบุคคลทีมีความสามารถในการเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) และกําหนดว่า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายทีเกียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นผู้ ทีมีภาวะผู้ นํา มี
วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความ
หลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านทีจําเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึงมีนายพนสั สิมะเสถียร ทําหน้าทีเป็นประธานในทีประชมุ 
และไม่รวมกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
คือ นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ และนายปรีชา อรรถวิภชัน์ ได้พิจารณารายชือบุคคลทีกรรมการบริษัทเสนอ 
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จํานวน 4 คน ซึงเป็นกรรมการเดิมทีครบกําหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายยศ  
เอื อชเูกียรติ และนายกานต์ ตระกลูฮนุ เนืองจากเห็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความเชียวชาญในด้านการ
บริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีสอดคล้องกบั
กลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้ นํา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวติัการทํางานทีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าทีในฐานะ
กรรมการและกรรมการชดุย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึงไม่รวมกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชือบุคคล
ทั งหมดทีได้รับการเสนอ รวมทั งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็น 
ผู้ มีคุณสมบัติทีเหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้
เสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เลือกตั งกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทั ง 4 คน 
ได้แก่ นายสเุมธ ตนัติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายยศ เอื อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน  
เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ  
ทั งนี กรรมการรายเดิมทั ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอืน 
ทีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า 
นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ และนายปรีชา อรรถวิภชัน์ ซึงมีคณุสมบติัเป็นกรรมการอิสระโดยได้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการมาเกินกวา่ 9 ปีนั น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง 
รวมทั งเป็นกรรมการที ได้ นําประสบการณ์ ความรู้  และความเชี ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะ 
อนัเป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยทุธ์และการดําเนินธรุกิจของเอสซีจีตามแนวทางการพฒันาอย่างยังยืน  
สําหรับประวติั และความเชียวชาญของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ ระยะเวลาทีเคยดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีทีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้น
ใน SCC ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืน ๆ 
รวมทั งข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอชือนั น ปรากฏตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 2 
หมายเหตุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กําหนดวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเพือเลอืกตั งกรรมการไว้ดงันี  

 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสยีง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั ง

บคุคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตั งในครั งนั น 
โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

 (3) บคุคลซึงได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะเลอืกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับเลอืกตั งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตั งในครั งนั น ให้ประธานในทีประชุม
ลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึงเป็นเสยีงชี ขาดเพือให้ได้จํานวนกรรมการทีจะเลอืกตั งในครั งนั น 

 คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตั งกรรมการ บคุคลซึงได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็น
 ผู้ ได้รับเลือกตั งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการทีจะเลือกตั งในครั งนั น  
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วาระที 5  พจิารณาแต่งตั งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

 ความเป็นมา  ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของ SCC และบริษัทย่อย ประจําปี 2558-2560 เนืองจาก
มีมาตรฐานการทํางานทีดี มีความเชียวชาญในการสอบบัญชี รวมทั งปฏิบัติหน้าทีได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา นอกจากนี  เมือพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนอืนในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั มีคา่สอบบญัชี
ทีเหมาะสม 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นสํานักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้เสนอทีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมติัแต่งตั งบุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมติัค่าสอบบญัชี 
ดงันี   
1) แตง่ตั งผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2560 
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3378) หรือ 
 - นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 3565) หรือ 

 - นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 5565)  หรือ 
 - นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที 8179) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีทีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
ทั งนี  บริษัททีเป็นสํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนได้เสียกับ SCC/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับุคคลดงักล่าว 
สําหรับประวติัของผู้สอบบญัชี และข้อมลูความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีทีได้รับเสนอชือ ปรากฏ
ตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 3 

2) อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC 
และงบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 6.03 ล้านบาท (เพิมขึ นจากปี 2559 เป็นจํานวน 0.60  
ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี  

คา่สอบบญัชี ปี 2560 ปี 2559 
1.คา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปี SCC 260,000 บาท 255,000 บาท 
2.คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจําปีและ     

คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC 
และงบการเงินรวม 

5.77 ล้านบาท 5.17 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 6.03 ล้านบาท 5.43 ล้านบาท 
 ค่าสอบบญัชีปี 2559 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอืน (Non-audit fee) ซึงจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ

ตรวจรับรองรายงานการพฒันาอย่างยังยืน จํานวน 1.50 ล้านบาท 
3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2560 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน

รายไตรมาสของบริษัทย่อยทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึงตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอม็จีในตา่งประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี   
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คา่สอบบญัชี ปี 2560 ปี 2559 
1.คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยในประเทศ

ไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทย่อยทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

  

  

− จํานวนบริษัทย่อย 127 บริษัท 126 บริษัท 
− จํานวนเงิน 23.29 ล้านบาท 23.37 ล้านบาท 

2.คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศ 

    

− จํานวนบริษัทย่อย 68 บริษัท 68 บริษัท 
− จํานวนเงิน 26.61 ล้านบาท 26.49 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทั งหมด 49.90 ล้านบาท 49.86 ล้านบาท 
(ค่าสอบบญัชีปี 2560 ของบริษัทย่อยอาจเปลียนแปลงตามจํานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณ
งานทีเกิดขึ นจริงระหวา่งปี) 
คา่สอบบญัชีปี 2559 ข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอืน (Non-audit fee) ซึงบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจํานวน 2.86 ล้านบาท และ
ค่าทีปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอืน จํานวน 7.60 ล้านบาท 

หมายเหตุ  1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าทีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั และในกรณีทีผู้สอบบญัชีรายเดิม
ทําหน้าทีครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั งผู้ สอบบัญชีรายเดิมได้เมือพ้น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

 2. ผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอข้างต้นได้รับการแตง่ตั งเป็นผู้สอบบญัชีของ SCC ดงันี  
2.1 นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้รับการแต่งตั งเป็นผู้สอบบญัชีของ SCC ระหว่าง ปี 2547-

2551 และปี 2554-2559 โดยเป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของSCC ในปี 2547-
2551 และปี 2557-2559 

2.2 นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ เคยได้รับการแต่งตั งเป็นผู้ สอบบัญชีของ SCC 
ประจําปี 2559  

2.3 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั งเป็นผู้ สอบบัญชีของ SCC ประจําปี 
2557-2559  

2.4 นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว ได้รับการเสนอชือเพือแต่งตั งเป็นผู้สอบบญัชีของ SCC 
ประจําปี 2560 เป็นปีแรก  

ทั งนี  การหมุนเวียนเปลียนแปลงผู้สอบบญัชีข้างต้น จะช่วยให้ SCC ได้รับมุมมองจาก
ความรู้และประสบการณ์ทีหลากหลายมากขึ น  

 3. ในปี 2560 จะเสนอแตง่ตั งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธิเลศิ หรือ 
นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ หรือ นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว หรือ นางสาวดษุณีย์ ยิ มสวุรรณ 
หรือ นายโชคชยั งามวุฒิกุล แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศด้วย  
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 4.  บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เสนออตัราค่าสอบบญัชีงบการเงิน SCC และ

คา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทยอ่ยในประเทศแตล่ะบริษัท โดยพิจารณาจากลกัษณะธุรกิจ 
ปริมาณงาน และจํานวนชัวโมงการตรวจสอบ ทั งนี งบการเงิน SCC มีค่าสอบบญัชีน้อย
เมือเทียบกับค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อยทีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
เนืองจาก SCC ดําเนินธุรกิจการลงทนุเป็นหลกั สินทรัพย์สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ไมม่ีรายการผลติและรายการซื อขายสนิค้า 

 5. คา่บริการอืน (Non-audit fee) ในปี 2560 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที
บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ให้บริการ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 

 ความเป็นมา ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 42 ซึงกําหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและ
โบนสัตามจํานวนทีทีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด โดยทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 11 เมือวนัที 24 มีนาคม 
2547 ได้มีมติกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 18 
เมือวนัที 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนมุติัคา่ตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยดงักล่าวให้มีผลตั งแต่วนัทีได้รับอนุมติัจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็นอย่างอืน ดงันี  

 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
- ค่าตอบแทนรายเดือน 

กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 
- โบนัส 

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินทีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่าย
กนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อืนๆ ไมมี่ 

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดงันี  

 ตาํแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบี ยประชุม 
(บาท/คน/ครัง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 180,000 45,000 
กรรมการ 120,000 30,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

ประธาน 150,000 37,500 
กรรมการ 100,000 25,000 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลียนแปลงจากทีทีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมติัไว้ก็ตาม โดยเสนอ
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ให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 ตามหลกัเกณฑ์และอตัรา
เดิมที ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ซึงได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าทีและความรับผิดชอบ ผลการ
ดําเนินงานของ SCC ตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชั นนําในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว  

ทั งนี  ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงิน
ประมาณ 85 ล้านบาท ซึงเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดทีปรากฏใน
รายงานประจําปี 2559 สําหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าทีของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชดุย่อยในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559  หน้า XXX-
XXX  
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้ น
ซึงมาประชมุ 

วาระที 7 พจิารณาอนุมัตใิห้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิมวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็น
วงเงนิทั งสิ น 300,000 ล้านบาท 

ความเป็นมา ตามทีทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 22 เมือวนัที 25 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมติัให้ 
SCC ออกหุ้นกู้วงเงินจํานวนไมเ่กิน 250,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออก
และเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ เดิมทีไถ่ถอนไปในรูปแบบต่างๆ กนัครั งเดียวหรือเป็นคราวๆ ขึ นอยู่กบั
ดลุพินิจและเงือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการทีได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ ทีออกจําหน่ายแล้ว
ในขณะใดขณะหนึงจะต้องไม่เกินวงเงินดงักลา่วข้างต้นนั น  เนืองจากในปัจจุบนัเอสซีจี มีการขยาย
การลงทนุอย่างตอ่เนืองทั งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของ  SCC ถือเป็นหนึง
ในการระดมทนุเพือรองรับการขยายธุรกิจดงักล่าว คณะกรรมการ SCC จึงเห็นสมควรขออนุมติัการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิมวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ทั งสิ น 300,000 ล้านบาท ทั งนี ขึ นอยู่กบัดลุพินิจและเงือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที
ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว โดยให้หุ้นกู้ ทีออกภายใน
วงเงิน 300,000 ล้านบาทนี มีรายละเอียดเบื องต้นดงันี  

ประเภท : หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ทีไม่ใช่หุ้นกู้ แปลงสภาพและไม่ใช่หุ้นกู้ควบใบสําคญั
แสดงสิทธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแตล่ะขณะ 

สกลุเงิน : เงินบาทหรือสกลุเงินตา่งประเทศ 
วงเงิน : ภายในวงเงิน 300,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอืน 

ทั งนี  บริษัทสามารถทีจะออกหุ้นกู้ ใหม่ ออกเพิมเติม และ/หรือ ออกหุ้นกู้ เพือทดแทน
หุ้นกู้ เดิมทีไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ ทีบริษัทออกจําหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึงจะต้อง
มีจํานวนไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 
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การเสนอขาย : เสนอขายให้ประชาชนทัวไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุใน
วงจํากดั (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  
รวมถึงการเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามกฎหมายและ
ประกาศต่างๆ ทีเกียวข้อง โดยอาจเสนอขายครั งเดียวเต็มจํานวน หรือเสนอขาย
เป็นคราวๆ ไปก็ได้ตามทีเห็นสมควร 

อตัราดอกเบี ย : ขึ นอยู่กบัสภาพตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย 
เงือนไขอืนๆ : ให้คณะกรรมการหรือกรรมการทีได้รับมอบหมายมีอํานาจในการกําหนด

รายละเอียดต่างๆ เกียวกับหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที
ออกและเสนอขาย เช่น ประเภท อายุ สกุลเงิน อตัราดอกเบี ย ตลอดจนการกําหนด
หลกัเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดตา่งๆ และดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้องตามที
เห็นสมควร ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ทีเกียวข้อง 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิมวงเงินอีกจํานวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน
ทั งสิ น 300,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามทีเสนอข้างต้น  
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  ในวันพุธที 29 มีนาคม 
2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล 
เมอริเดียน เลขที  61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย SCC จะเปิดให้ลงทะเบียน
เพือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตั งแตเ่วลา 12.30 น. 
 อนึง เพือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั งบุคคลอืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครั งนี  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที
แนบมาตามสิงทีส่งมาด้วยลําดบัที 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค 
(แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น) ได้จาก www.scg.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึงตามทีระบไุว้เท่านั น  

 หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ SCC ขอเรียนว่า SCC มีกรรมการอิสระทีไม่ได้
ครบกําหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ดงันี  

1) นายอาสา สารสิน 
2) นายชมุพล ณ ลําเลียง 

 3) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 
4) นายประมนต์ สธีุวงศ์ 

 5) นางธาริษา วฒันเกส 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้วย
ลําดบัที 4 
 ทั งนี  ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามทีกําหนดมายัง SCC 
ลว่งหน้าเพือให้ SCC ได้รับภายในวนัองัคารที 28 มีนาคม 2560 โดย SCC ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะทีมาลงทะเบียนเพือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
  

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัที 16 กมุภาพนัธ์ 2560 
 โดยคําสังของคณะกรรมการ 
 
 
  
 (นายวรพล  เจนนภา) 
 เลขานกุารคณะกรรมการ 
 
หมายเหตุ  

1. ผู้ ถือหุ้นสามารถดูหนงัสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) และ
สามารถส่งคําถามเพือสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมลูอืน ๆ ของ SCC เป็นการล่วงหน้าผ่าน  
E-mail address: corporate@scg.co.th หรือทางไปรษณีย์มายงัสํานกังานเลขานุการบริษัท บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ชั น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซือ  
แขวงบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยงัหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุทีอยู่หรือ
ข้อมลูทีใช้ในการติดตอ่ได้อย่างชดัเจนเพือบริษัทจะติดตอ่กลบัได้ 

2. หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2559 และ/หรือ หนงัสือรายงานการ
พฒันาอย่างยังยืนประจําปี 2559 ของ SCC กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรายงาน
ประจําปี 2559” ตามสิงทีสง่มาด้วยลําดบัที 9 

3. ในกรณีทีผู้ ถือหุ้ นมีผู้ ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั งนี  ขอเชิญผู้ ติดตามทีสถานทีรับรองซึง 
SCC ได้จดัแยกไว้ตา่งหาก 

สอบถามรายละเอียดเพิมเตมิได้ที :  นางสาวไปรยา พรหมมาณพ หรือ นางสาวนนัทนชั หตัถธรรมนญู 
  สํานกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
  โทรศพัท์ 02-586-3078, 02-586-3010 โทรสาร 02-586-3007 
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ข้อมูลของบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 
1. ประวัติของบุคคลทีได้รับการเสนอชือ  

1.1 นายสุเมธ ตนัติเวชกุล 
 อายุ 78 ปี 
 เป็นกรรมการทีมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอสิระ (ตั งแต่วนัที 28 มกราคม 2541 จนถงึเดอืนมีนาคม 2560 รวม

เป็นเวลา 19 ปี 2 เดือน) 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
- กรรมการกิจการสงัคมเพือการพฒันาอยา่งยังยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
- 28 มกราคม 2541 (ดํารงตําแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 19 ปี 2 เดือน) 

หากได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีกครั ง จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี  รวมเป็นเวลา 22 ปี 2 เดือน 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัมองเปลเิอ ประเทศฝรังเศส 
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์และกฎหมายระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัมองเปลเิอ ประเทศฝรังเศส 
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกรอนอบ ประเทศฝรังเศส 
- Diploma, The Economic Development Institute of the World Bank (EDI), Washington, D.C. ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 
ความเชียวชาญ 
       - ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
       - ด้านการตา่งประเทศ 
       - ด้านการตลาด 
       - ด้านการกํากบัดแูลกิจการ  
การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- พ.ร.บ. ล้มละลายและการฟืนฟกิูจการ : กรรมการและผู้บริหารต้องรู้อะไร สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- คณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวงัทีเพิมและความรับผิดชอบทีขยาย ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
- Director Certification Program (DCP) 30/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 5/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 1/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จาํนวน 3 องค์กร) 
- ตั งแต ่2531 กรรมการและเลขาธิการ มลูนิธิชยัพฒันา 
- ตั งแต ่2545 ประธานมลูนิธิคืนช้างสูธ่รรมชาติ 
- ตั งแต ่2545 ประธานมูลนิธิอุทยานสิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสดุาฯ 
 

สิงทีสง่มาด้วยลาํดบัที 2 

11



12 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีสาํคัญ 
- 2537-2539 เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
- 2537-2539 กรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- 2537-2544 กรรมการ บริษัทการบินไทย จํากดั (มหาชน) 
- 2539-2540 กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 
- 2540-2541 ประธานกรรมการ องค์การโทรศพัท์แหง่ประเทศไทย 
- 2540-2543 กรรมการ ธนาคารกสกิรไทย จํากดั (มหาชน) 
- 2544-2555 กรรมการ สภามหาวิทยาลยับรูพา 
- 2548-2553 นายกสภามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทจุริต 
 2.  ไมม่ีประวตักิารทํารายการทีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีทีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11ครั ง 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั ง 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั ง 
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพือการพฒันาอยา่งยังยืน  3/4 ครั ง 

1.2 นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 
 อายุ 79 ปี  

เป็นกรรมการทีมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอสิระ (ตั งแต่วนัที 31 มีนาคม 2542 จนถงึเดือนมีนาคม 2560  รวม
เป็นเวลา 18 ปี) 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ  
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
- 31 มีนาคม 2542 (ดํารงตําแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 18 ปี) 

หากได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีกครั ง จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี  รวมเป็นเวลา 21 ปี  
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering & Management) Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความเชียวชาญ 
       - ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซจีีและอตุสาหกรรมขนาดใหญ่อืนๆ 
       - ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
       - ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
       - ด้านกฎหมาย 
       - ด้านการตลาด และการเงิน 
       - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       - ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสียง 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 39/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FND) 8/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 11/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director  Accreditation Program (DAP) 107/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (จาํนวน 4 บริษัท) 
- ตั งแต ่2547 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยรุ่งยเูนียนคาร์ จํากดั (มหาชน) 
- ตั งแต ่2551 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทไทยชกูาร์ เทอร์มิเนิ ล จํากดั (มหาชน) 
- ตั งแต ่2551 ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล ชกูาร์ คอร์ปอเรขัน จํากดั (มหาชน)  
- ตั งแต ่2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จาํนวน 12 บริษัท/องค์กร) 
- ตั งแต ่2536 กรรมการบริษัทเอช.ซี. สตาร์ค จํากดั  
- ตั งแต ่2543 ประธานกรรมการ บริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จํากดั 
- ตั งแต ่2544 ผู้ ชํานาญการพิเศษระดบัวฒุิวิศวกร สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ สภาวิศวกร 
- ตั งแต ่2546 ประธานกรรมการ บริษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์เนชันแนล จํากดั 
- ตั งแต ่2547 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเอกรัฐพฒันา จํากดั 

- ตั งแต ่2547 กรรมการวิชาการระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่
ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

- ตั งแต ่2550 นายกสภามหาวิทยาลยัเจ้าพระยา 
- ตั งแต ่2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส อตุสาหกรรมนํ ามนั จํากดั 
- ตั งแต ่2551 ประธานกรรมการ บริษัทที เอส จี แอสเซ็ท จํากดั 
- ตั งแต ่2553 ประธานกรรมการ บริษัทเอส ไอ พรอพเพอร์ตี  จํากดั 
- ตั งแต ่2554 ประธานกรรมการ บริษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากดั 
- ตั งแต ่2559 ประธานกรรมการ บริษัท บากาสซ์  ไดร์เออร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากดั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีสาํคญั 
- 2536-2544 กรรมการ บริษัท ปตท. สาํรวจและผลติปิโตรเลยีม จํากดั (มหาชน) 
- 2539-2542 ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2540-2541 ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
- 2540-2542 ประธานคณะกรรมการ การปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
- 2542-2543 ประธานกรรมการ บริษัทปิโตรเคมีแหง่ชาต ิจํากดั (มหาชน) 
- 2545-2559 กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1.  ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทจุริต 
 2.   ไมม่ีประวตักิารทํารายการทีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีทีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั ง 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั ง 
3. เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั ง 
4. เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั ง 
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1.3 นายยศ เอื อชูเกียรต ิ
 อายุ 75 ปี   

ตาํแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
- กรรมการกิจการสงัคมเพือการพฒันาอยา่งยังยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
- 30 กนัยายน 2541 (ดํารงตําแหนง่จนถงึเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 18 ปี 6 เดือน) 

หากได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีกครั ง จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี  รวมเป็นเวลา 21 ปี 6 เดือน 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา University College London, University of London ประเทศองักฤษ 
ความเชียวชาญ 
       - ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซจีีและอตุสาหกรรมขนาดใหญ่อืน ๆ 
       - ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
       - ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
       - ด้านการตา่งประเทศ 
       - ด้านการตลาด บญัชี และการเงิน 
       - ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสียง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายคา่ตอบแทน สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จาํนวน 3 บริษัท) 
- ตั งแต ่2544 ประธานกรรมการ บริษัทวงัสนิทรัพย์ จํากดั 
- ตั งแต ่2546 กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จํากดั 
- ตั งแต ่2559 กรรมการบริหาร บริษัททนุลดาวลัย์ จํากดั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีสาํคญั 
- 2533-2555 ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) 
- 2535-2540 รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จํากดั (มหาชน) 
- 2540-2559 ทีปรึกษาการเงินและการลงทนุ สาํนกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
- 2544-2558 ประธานกรรมการ บริษัทสยามสนิธร จํากดั 
- 2544-2558 ประธานกรรมการบริหาร บริษัททนุลดาวลัย์ จํากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการทีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีทีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่านมา 
 1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั ง 
 2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั ง 
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 3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครั ง  
 4.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพือการพฒันาอยา่งยังยืน 2/4 ครั ง 
 
1.4 นายกานต์ ตระกูลฮุน 
 อายุ 62 ปี 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพือการพฒันาอยา่งยังยืน 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
- 1 มกราคม 2549 (ดํารงตําแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็นเวลา 11 ปี 2 เดือน) 

หากได้รับเลอืกเข้าดํารงตําแหนง่อีกครั ง จะดํารงตําแหนง่จนครบวาระนี  รวมเป็นเวลา 14 ปี 2 เดือน 
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เกียรตินิยมอนัดบั 1 จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School 

ความเชียวชาญ 
       - ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซจีี และอตุสาหกรรมขนาดใหญ่อืน ๆ 
       - ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
       - ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
       - ด้านการตา่งประเทศ 
       - ด้านการตลาด บญัชี และการเงิน 
       - ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสียง 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 

- Director Certification Program (DCP) 29/2003  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (จาํนวน 2 บริษัท) 

- ตั งแต ่2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพัฒนาสู่ความยังยืน บริษัท       
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

- ตั งแต ่2559 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จาํนวน 20 บริษัท/องค์กร) 
- ตั งแต ่2547 Board Member, East Asia Council, INSEAD 
- ตั งแต ่2549 Board Member, World Business Council for Sustainable Development 
- ตั งแต ่2554 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) 
- ตั งแต ่2556 ทีปรึกษา สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
- ตั งแต ่2556 ทีปรึกษากิตตมิศกัดิ สมาคมวศิวกรรมสิงแวดล้อมแหง่ประเทศไทย 
- ตั งแต ่2556 ทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารมลูนิธิมหาวิทยาลยัมหิดล 
- ตั งแต ่2556 ทีปรึกษาคณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวศิวกรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล 
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- ตั งแต ่2556 กรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตั งแต ่2557 กรรมการในคณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
- ตั งแต ่2558 กรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ 
- ตั งแต ่2558 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สนิทางปัญญาแหง่ชาต ิ
- ตั งแต ่2558 กรรมการในคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลสัเตอร์    

กระทรวงอตุสาหกรรม 
- ตั งแต ่2558 Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc. 
- ตั งแต ่2558 กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
- ตั งแต ่2558 คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้านการยกระดบันวตักรรมและผลติภาพ 

คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพือขบัเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลงั
ประชารัฐ) 

- ตั งแต ่2558 คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้านการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ 
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพือขบัเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลงั
ประชารัฐ) 

- ตั งแต ่2558 คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้านการศกึษาพื นฐานและการพฒันาผู้ นํา 
(คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ) 

- ตั งแต ่2559 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพฒันาพื นทีในเขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษ 
- ตั งแต ่2559 กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการเมืองนวตักรรมอาหาร 
- ตั งแต ่2559 กรรมการในคณะกรรมการกลันกรองโครงการตามแนวการสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กบั

เศรษฐกิจภายในประเทศ 
ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งทีสาํคญั 

- 2548-2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
- 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan) 
- 2556-2558 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ
- 2556-2559 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

  แหง่ชาติ (สวทน.) 
คุณสมบัตต้ิองห้าม 
  1.  ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเกียวกบัทรัพย์ซึงได้กระทําโดยทจุริต 
  2.    ไมม่ีประวตักิารทํารายการทีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซจีีในรอบปีทีผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั ง 
2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครั ง  
3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพือการพฒันาอยา่งยังยืน 2/4 ครั ง 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) ของผู้ทีได้รับการเสนอชือ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ จาํนวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมด 

1.  นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

2.  นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 36,100 0.003 

3.  นายยศ เอื อชเูกียรต ิ 1,800,000 0.15 

4.  นายกานต์ ตระกลูฮนุ ไมม่ี ไมม่ี 
 

3. ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืนๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอืน 
(ทีไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/
กิจการทีแข่งขนัหรือ

เกียวเนืองกบัธุรกิจของเอสซีจ ีจาํนวน ประเภทกรรมการ 

1. นายสเุมธ ตนัติเวชกุล ไมม่ี ไมม่ี 3 แหง่ ไมม่ี 

2. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 3 แหง่ - ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ บริษัทไทยรุ่ง
ยู เ นี ย น ค า ร์  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ บริษัท
ไทยชูกา ร์  เทอ ร์มิ เ นิ ล 
จํากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท
ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด 
(มหาชน) 

12 แหง่              2 แหง่ 

- ประธานกรรมการ บริษัท
แพน-เปเปอร์ 1992  จํากดั 

(ธุรกิจจัดจําหน่ายกระดาษ
ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
รัฐวิสาหกิจ ซึงโอนกิจการมา
จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม
และยงัถือหุ้นอยู)่ 

- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ บริษัทไทย
ชกูาร์ เทอร์มิเนิ ล จํากดั 
(มหาชน) 

(ธุรกิจคลงัสนิค้า นํ าตาล
ทราย ข้าวสาร ข้าวสาลี 
นํ ามนัปาล์ม และขนถ่าย) 

3. นายยศ เอื อชเูกียรต ิ ไมม่ี ไมม่ี 3 แหง่ ไมม่ี 
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4. นายกานต์ ตระกลูฮนุ 2 แหง่ - ประธานกรรมการและ
กรรมการ อิสระบริษัท 
แ อ ด ว า น ซ์  อิ น โ ฟ ร์ 
เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) 

- ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
ประธานกรรมการสรรหา 
ค่ า ต อ บ แ ท น  แ ล ะ
บรรษัทภิบาล ธนาคาร
ไ ท ย พ า ณิ ช ย์  จํ า กั ด 
(มหาชน) 

20 แหง่ ไมม่ี 

4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชือซึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชือผู้ได้รับเสนอชือซึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ นายปรีชา อรรถวิภชัน์  

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 
- สดัสว่นของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทั งหมด 

 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

 

36,100 
0.003 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอืน/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอาํนาจควบคุม/หรือบุคคลทีจะได้รับการ
เสนอชือให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนี กบับริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอาจมี
ความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีผ่านมา 

- เป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน    
ลกูจ้าง หรือทีปรึกษาทีได้รับเงินเดือนประจํา 

- เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ           
ทีปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนยัสาํคญัอนัอาจมีผลทําให้
ไมส่ามารถทําหน้าทีได้อยา่งเป็นอิสระ (เชน่ การซื อ/ขาย
วตัถดุิบ/สนิค้า/ บริการ/ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 
 

ไมม่ี 

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 
 

ไมม่ี 
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ข้อกาํหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัที 30 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท  ซึงมีความเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ กรรมการอิสระ  (Independent Director)  ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการทีมคีณุสมบตัิ ดงันี   

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5 % ของจํานวนหุ้นทีมีสทิธิออกเสยีงทั งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทั งนี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ทีเกียวข้องของกรรมการอิสระรายนั น ๆ  ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทั งนี  ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีทีกรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีปรึกษาของสว่นราชการซึงเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะทีเป็นบิดามารดา  
คูส่มรส พีน้อง และบตุร รวมทั งคูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคล
ทีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท  ในลกัษณะทีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั งไม่เป็นหรือเคยเป็น     
ผู้ ถือหุ้นทีมีนยั หรือผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ ทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม       
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้าทีกระทําเป็นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม คํ าประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนี สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกนั ซึงเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญัญามีภาระหนี ทีต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึง ตั งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ทีมีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั งแต่ 20        
ล้านบาทขึ นไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทั งนี  การคํานวณภาระหนี ดงักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการทีเกียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกนัโดย
อนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนี ดงักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนี ทีเกิดขึ นในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัทีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มอีํานาจควบคมุของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึงมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึงรวมถึงการให้บริการเป็นทีปรึกษากฎหมายหรือทีปรึกษาทางการเงิน ซึง
ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ
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ของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั นด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการทีได้รับแตง่ตั งขึ นเพือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึงเป็นผู้ เกียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการทีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการทีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีปรึกษาทีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น
เกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิออกเสียงทั งหมดของบริษัทอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัทีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพือตดัสินใจในเรืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 
10. ไมม่ีลกัษณะอืนใดทีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเกียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 
11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
13. ไมเ่คยต้องคําพิพากษาวา่ได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายทีเกียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศโดยหนว่ยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายนั น   ทั งนี  ในความผิดเกียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมทีเกียวกบัการ
ซื อขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานทีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลทีอาจมีความขดัแย้ง โดยมี
การตดัสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
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ข้อมลูของผู้สอบบญัชีทีได้รับการเสนอชือ ประจําปี 2560     

. นายวนิิจ ศิลามงคล 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที   3378 

สํานกังานสอบบญัชี   บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ประวตักิารศกึษา   
 

- ปริญญาโทบริหารธรุกิจ (เน้นด้านบญัชี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(บช.ม) 

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ) 
- ปริญญาตรีทางกฎหมาย มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (น.บ) 
- Industry/Management Development courses sponsored 

by KPMG/Arthur Andersen 
- Kellogg Graduate School of Management, under co-

program with SASIN 

ประสบการณ์ทํางาน - ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร 
กรรมการผู้จดัการใหญ่  
ไทย พม่า และลาว 

- Lead Audit Partner บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
- Country Risk Management Partner บริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย 

สอบบญัชี จํากดั 
- อนกุรรมการกลันกรองมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชี ใน

พระบรมราชปูถมัภ์ 
- ทํางานกับ Arthur Andersen – Miami Office ในปี 2532 – 

2533 
- การให้บริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาท ิ

ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสาหกรรมและธุรกิจซื อ
มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกบับริษัทต่างชาติ 

- ประกอบวชิาชีพตั งแต่ปี 2523 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ 
SCC บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว 

ไม่มี 
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1.2 นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิกัษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที   3565 

สํานกังานสอบบญัชี   บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ประวตักิารศกึษา   
 

- ปริญญาโทด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.ม) 
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บช.บ) 

ประสบการณ์ทํางาน 
 

- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย  
สอบบญัชี จํากดั 

- การให้บริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาท ิ
ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสาหกรรมและธุรกิจซื อ
มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกบับริษัทต่างชาติ 

- ประกอบวชิาชีพตั งแต่ปี 2527 
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ 
SCC บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นราย
ใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว 

ไม่มี 
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1.3 นางสาวพรทพิย์ ริมดุสิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที   5565 

สํานกังานสอบบญัชี   บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ประวตักิารศกึษา   

 
- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (บธ.บ.) 
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(บช.บ.) 
ประสบการณ์ทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
- การให้บริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลาย

แขนง อาทิ ธุรกิจเยือและกระดาษ ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุ ร กิ จ ลิสซิ ง  แ ละธุ รกิ จ ซื อม าขา ย ไป  ร วมถึ ง
ประสบการณ์ทํางานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวชิาชีพตั งแต่ปี 2539 
การมีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบั SCC บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกบับุคคล
ดงักลา่ว 

ไม่มี 
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1.4 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที   8179 

สํานกังานสอบบญัชี   บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ประวตักิารศกึษา   
 

- ปริญญาโทบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางาน - ผู้ อํานวยการ (Director) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จํากดั 

- การให้บริการสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลาย
แขนง อาทิ ธุรกิจเยือและกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจ
ซื อ ม า ข า ย ไ ป  แ ล ะ ธุ ร กิ จ ใ ห้ บ ริ ก า ร  ร ว ม ถึ ง
ประสบการณ์ทํางานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวชิาชีพตั งแต่ปี 2546 
การมีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบั SCC บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้องกบับุคคล
ดงักลา่ว 

ไม่มี 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
             (ซึงไมร่วมกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในปี 2560) 

ชือ อายุ 
(ปี) 

ตาํแหน่ง ทีอยู่ การมีส่วนได้เสีย
ในวาระทีเสนอ 

1. นายอาสา สารสิน 81 ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพือการ
พฒันาอยา่งยังยืนและกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและสรรหา 

1 ถนนปูน 
ซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซือ 
เขตบางซือ 
ก รุ ง เ ท พ ฯ 
10800 

มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ใ น
วาระที 6  
(พิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อย) 

2. นายชุมพล ณ ลาํเลียง 70 ประธานกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 
3. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 72 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
4. นายประมนต์ สุธีวงศ์ 
 

78 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 

5. นางธาริษา วัฒนเกส 68 กรรมการตรวจสอบ   

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจําปี 2559 หวัข้อประวตักิรรมการบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายในสีเดือนนบัแต่วนัสิ นสดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

ข้อ 19 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมือใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น
ซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึงในห้าของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยีสบิห้าคน 
ซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึงในสบิของจํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมดจะเข้าชือกนัทําหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมือใดก็ได้ โดยต้องระบเุหตุผลในการขอเรียก
ประชมุให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน
หนึงเดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 20 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายีสิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั งหมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหุ้นทีจําหนา่ยได้ทั งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตก่ฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดัจะบญัญัติ
ไว้เป็นอยา่งอืน  

ข้อ 21 ในทีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานทีประชมุ 

 ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าทีได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึงเป็นประธานในทีประชมุ 

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุมระบ ุสถานที วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรืองทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่า
เป็นเรืองทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนมุตัิ หรือเพือพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทั งความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทั งนี  ให้โฆษณา
คําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

 การสง่หนงัสอืนดัประชมุให้สง่มอบให้แกผู่้ รับหรือผู้แทนของผู้ รับโดยตรง หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดสถานทีทีจะใช้เป็นทีประชมุตามวรรคหนึง  

ข้อ 27 การประชมุผู้ ถือหุ้นเมือได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ลว่งเวลานั นไปแล้วหนึงชัวโมง แต่รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นและ
จํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึงเข้าประชมุยงัไมค่รบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนั นได้เรียกนดัโดยผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ก็ให้เลกิการประชมุ และให้การประชมุนั นเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุนั นเรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้
เรียกนดัใหมอี่กคราวหนึงโดยสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนประชุม การประชุม
ครั งหลงันี ไมจํ่าต้องครบองค์ประชมุ 
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ข้อ 28 ประธานในทีประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าทีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม 
ในการนี ต้องดาํเนินการประชมุให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระทีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตที่ประชมุ
จะมีมติให้เปลียนลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ 

 เมือทีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึงแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึงในสามของจํานวนหุ้น
ทีจําหนา่ยได้ทั งหมด จะขอให้ทีประชมุพิจารณาเรืองอืนนอกจากทีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรืองตามลาํดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึงหรือพิจารณาเรืองทีผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจําเป็นต้องเลือนการพิจารณา ให้ทีประชุมกําหนดสถานที วนั และ
เวลาทีจะประชมุครั งทีตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทั งนี  ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

การมอบฉันทะเพือเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึงบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือชือผู้มอบฉนัทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ ทีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีทีประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนงัสือ
มอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดักําหนด 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนคะแนนเสยีงทีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ
มีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจะแถลงตอ่ทีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึงมอบฉนัทะ
เพียงบางคน โดยระบชืุอผู้มอบฉนัทะและจํานวนหุ้นทีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย  

ข้อ 23 ในกรณีทีไมม่ีข้อบงัคบัหรือกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดักําหนดไว้เป็นอยา่งอืน การออกเสยีงลงมติ
เรืองใด ๆ ของทีประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีทีคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานทีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึงเป็นเสยีงชี ขาด 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่โดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้น
ทีถืออยูแ่ละหุ้นทีได้รับมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึงหุ้นเทา่กบัหนึงเสยีง 

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันั นให้เป็นไปตามทีประธานทีประชมุกําหนด 

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมตินั น ผู้ ถือหุ้นนั นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั น
ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตั งกรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตั งกรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึงแตง่ตั งและถอดถอนโดยทีประชมุผู้ ถือหุ้น 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึงหนึงต้องมีถินทีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี  
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 (1) บรรลนิุติภาวะ 
 (2) กรณีทีไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นต้องมีสญัชาติไทย 
 (3) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงทีสดุให้จําคกุในความผิดเกียวกบัทรัพย์ทีได้กระทําโดยทจุริต 
 (5) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที 

ข้อ 30 ให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตั งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี  
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึงหุ้นตอ่หนึงเสยีง 
 (2) ในการเลอืกตั งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสทิธิ

เลือกตั งบุคคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตั งในครั งนั น 
โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

 (3) บคุคลซึงได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตั งเป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการ
ทีจะเลอืกตั งในครั งนั น ในกรณีทีบคุคลซึงได้รับเลอืกตั งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะ
ทําให้เกินจํานวนกรรมการทีจะเลอืกตั งในครั งนั น ให้ประธานในทีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง
เป็นเสยีงชี ขาดเพือให้ได้จํานวนกรรมการทีจะเลอืกตั งในครั งนั น 

ข้อ 36 ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการ
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่นหนึงในสาม 

 กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จํากดันั น ให้ใช้วิธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการทีสมคัรใจออกจากตําแหนง่ยงัไมค่รบจํานวนตามวรรคแรก
ก็ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนทีอยูใ่นตําแหนง่นานทีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกไปนั นจะรับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้  

การมอบอาํนาจและการกาํหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ บคุคลหรือนิติบคุคลก็ได้ 
ให้กระทําร่วมกนัหรือแยกกนัเพือกระทําอยา่งหนึงอยา่งใดตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท โดยให้
คา่ตอบแทนตามทีคณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีสทิธิเปลียนแปลงหรือถอนอํานาจทีได้มอบให้ไว้
แก่บคุคลนั น หรือให้บคุคลนั นพ้นจากหน้าทีและแตง่ตั งบคุคลอืนขึ นแทนในเมือพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 บคุคลผู้ได้รับมอบอํานาจหรือแตง่ตั งนั นจะต้องปฏิบตัิงานตามข้อบงัคบัคําสังและนโยบายทีคณะกรรมการ
ได้ให้ไว้  

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 42 ให้กรรมการได้คา่ตอบแทนและโบนสัตามจํานวนทีทีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดให้ตามมติของทีประชมุผู้ ถือหุ้น 
ซึงประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทั งหมดของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุ 

 เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนี ให้แบง่กนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 
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การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอํานาจเสนอผลกําไรทีได้ในปีใดหรือทีสะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลกําไรเป็นประการอืนก็ได้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครั งคราวเมือเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนั น และเมือได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึงเดือนนบัแต่วนัทีทีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทั งนี  ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาคําบอกกลา่วจ่ายเงินปันผลนั นในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึงไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
วาระทัวไป 

1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึงเสยีงตอ่หนึงหุ้น ซึงผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอย่างหนึง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามทีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นั น การลงคะแนนเสียง

ของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั นไม่ถกูต้อง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไมช่ดัเจน หรือในกรณีทีทีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรืองใดนอกเหนือจากทีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีทีมีการเปลียนแปลงหรือเพิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามทีเห็นสมควร 

วาระเลือกตั งกรรมการ 
สําหรับวาระการเลือกตั งกรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึงเสยีงตอ่หนึงหุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี  
1. ในการเลือกตั งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั ง

บคุคลทีได้รับการเสนอชือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจํานวนกรรมการทีจะเลอืกตั งในครั งนั น โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 
2. กรณีทีบคุคลซึงได้รับเลือกตั งในลาํดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตั ง

ในครั งนั น ให้ประธานในทีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชี ขาดเพือให้ได้จํานวนกรรมการทีจะ
เลือกตั งในครั งนั น 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานทีประชมุจะชี แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ทีประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี  
1. ประธานทีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก

ทีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง 
2. กรณีทีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึ น (เว้นแต่กรณีทีเป็นการลงคะแนนลบั) 

ผู้ ถือหุ้นสว่นทีเหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ทีในหนงัสือมอบฉันทะกําหนดให้
แบง่แยกคะแนนเสยีงได้)  
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มติของทีประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี   
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของทีประชมุ 
 กรณีอืนๆ ซึงมกีฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของทีประชมุจะเป็นไปตามทีกฎหมาย 

หรือข้อบงัคบันั นกําหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานทีประชมุออกเสยีงเพิมขึ นอีกหนึงเสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชี ขาด 
2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในมตินั น เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพือเลอืกตั ง

กรรมการ และประธานทีประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นทีมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั น
ออกนอกทีประชมุชัวคราวก็ได้  

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมือมีผู้ ถือหุ้นในทีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และทีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 
โดยประธานทีประชมุจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ทีประชมุทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระทีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานทีประชมุจะชี แจงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ทีประชมุทราบกอ่นเริมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนน
ให้ทีประชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิ นการประชมุ 
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