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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 (ครัง้ที่ 23) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (ครัง้ท่ี 23) 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22) 

2. รายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD-ROM)  
3. ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. ข้อมลูประวตัิของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือ ประจ าปี 2559 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
6. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแจ้งผลการนบัคะแนน 
8. แผนท่ีโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยลั เมอริเดียน 
9. แบบการลงทะเบียน เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

และหนังสือมอบฉันทะตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด แบบ ก และ
แบบ ข 

10. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปีและ/หรือรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี 2558  

 เมื่อวนัพธุท่ี 27 มกราคม 2559 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“SCC”) 
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (ครัง้ที่ 23) ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็น
ของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ที่ 22) เม่ือวันพุธที่ 25 
มีนาคม 2558 

 ความเป็นมา  SCC ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22) เมื่อวนัพุธท่ี 
25 มีนาคม 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง
เวบ็ไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) แล้ว 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 
22) เมื่อวนัพุธท่ี 25 มีนาคม 2558  ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2558 

 ความเป็นมา SCC ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2558 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2558 ซึง่สรุปผลการด าเนินงาน
ของ SCC และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัต ิ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ SCC ในปี 2558 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและ 

บริษัทย่อย 
บริษัท 

สนิทรัพย์ 509,981 264,282 
หนีส้นิ 266,975 175,354 
รายได้จากการขาย 439,614 - 
รายได้รวม 449,748 26,543 
ก าไรส าหรับปี 45,400* 19,825 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 37.83* 16.52 

 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 128-253 ซึง่ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีต้ามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2558  

ความเป็นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของก าไรสุทธิของ
งบการเงินรวม แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจน ามาประกอบการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้  ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทัง้นีใ้นปี 2558 
SCC มีก าไรส าหรับปี (ก าไรสทุธิ) ตามงบการเงินรวมจ านวน 45,400 ล้านบาท รวมทัง้มีก าไรสะสม
ส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 16.00 บาท หรือ
คิดเป็นอตัราร้อยละ 42 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลของ SCC ซึง่สามารถเปรียบเทียบกบัอตัราการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 ปี 2557 

1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)  45,400 33,615 

2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  1,200 1,200 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 

 16.00 
 7.50 
 8.50 

12.50 
5.50 
7.00 

4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)  19,200 15,000 
5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินรวม 42% 45% 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19,200 ล้านบาท ซึง่
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 27 สิงหาคม 2558 

ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท โดยจ่าย
จากก าไรที่เสียภาษีในอตัราดงันี ้

 จ านวน 7.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภท
บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้1 เท่ากบัเงินปันผลคณู 23/77 

 จ านวน 1.00 บาทต่อหุ้ น จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้ นประเภท
บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้1 เท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 7 เมษายน 
2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 
(จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ 4 เมษายน 2559) โดยมี
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 28 เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ ก าหนด  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้ 
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 1. นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา     ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการ
   พฒันาอย่างยัง่ยืน 

2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

 3. นายประมนต์ สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 4. นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

นอกจากนี ้SCC เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้ ถือหุ้น 1 คนเสนอรายช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ   

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตาม 
แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีมีความสามารถในการ เป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) และก าหนดว่า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้น า มี
วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความ
หลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความช านาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอจ านวน 5 คน และผู้
ถือหุ้นรายย่อยเสนอจ านวน 1 คน รวมเป็น 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
จ านวน 4 คนและเป็นผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือใหม่ 2 คน โดยได้พิจารณาคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี และมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร 
ณ อยุธยา  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วฒันเกส เน่ืองจาก
เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและ
การลงทนุ มีประสบการณ์ในด้านตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะ
ผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย 
และได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการชดุย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคล
ทัง้หมดท่ีได้รับการเสนอ รวมทัง้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้
เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (ครัง้ท่ี 23) เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 
4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สธีุวงศ์ และ 
นางธาริษา วฒันเกส เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ  
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ทัง้นีก้รรมการรายเดิมทัง้ 4 คนข้างต้นไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า 
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ส าหรับประวตัิ และความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้น
ใน SCC ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 
รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

หมายเหตุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้

บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะท าให้เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็น
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

 ความเป็นมา  ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของ SCC และบริษัทย่อย ประจ าปี 2558-2560 เน่ืองจาก
มีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมทัง้ปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราค่าสอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีคา่สอบบญัชี
ท่ีเหมาะสม 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้เสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมตัิค่าสอบบญัชี 
ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 
 - นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 

 - นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409) หรือ 
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนได้เสียกับ SCC/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว 
ส าหรับประวตัิของผู้สอบบญัชี และข้อมลูความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับเสนอช่ือ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 

2) อนุมตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC 
และงบการเงินรวม เป็นเงินจ านวน 5.42 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 0.08  
ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่สอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี SCC 255,000 บาท 250,000 บาท 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม 

5.16 ล้านบาท 5.09 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 5.42 ล้านบาท 5.34 ล้านบาท 

  ทัง้นีใ้นปี 2558 SCC ไมม่ีคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ของผู้สอบบญัชี  

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนฯ ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี
ในตา่งประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้ 

คา่สอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 
1. ค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    

 จ านวนบริษัทย่อย 122 บริษัท 123 บริษัท 

 จ านวนเงิน 22.95 ล้านบาท 23.27 ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ     

 จ านวนบริษัทย่อย 69 บริษัท 64 บริษัท 

 จ านวนเงิน 26.89 ล้านบาท 22.33 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 49.84 ล้านบาท 45.60 ล้านบาท 

(ค่าสอบบญัชีปี 2559 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณ
งานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

คา่สอบบญัชีปี 2558 ข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2.94 ล้านบาท และ
คา่ท่ีปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จ านวน 1.18 ล้านบาท  

หมายเหตุ  1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายเดิม
ท าหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้น
ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
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 2. นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ SCC ระหว่าง ปี 2547-2551 
และปี 2554-2558 ทัง้นี ้ปี 2554-2556 ไมไ่ด้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

 3. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ SCC ประจ าปี 
2554-2558 และนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ SCC 
ประจ าปี 2557-2558 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้สองคนไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงิน
ของ SCC 

 4. ในปี 2559 คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีรวม 4 คน เพิ่มขึน้จากปี 2558 
จ านวน 1 คน โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผู้สอบ
บญัชีของ SCC ประจ าปี 2559 เป็นปีแรก  

 5. ในปี 2559 จะเสนอแต่งตัง้นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ หรือ นางศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง หรือ 
นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ หรือ นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว 
หรือ นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศด้วย  

 6.  บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เสนออตัราค่าสอบบญัชีงบการเงิน SCC และ
คา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทยอ่ยในประเทศแตล่ะบริษัท โดยพิจารณาจากลกัษณะธุรกิจ 
ปริมาณงาน และจ านวนชัว่โมงการตรวจสอบ ทัง้นีง้บการเงิน SCC มีค่าสอบบญัชีน้อย
เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เนื่องจาก SCC ด าเนินธุรกิจการลงทนุเป็นหลกั สินทรัพย์สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุใน
บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ไมม่ีรายการผลติและรายการซือ้ขายสนิค้า 

 7. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2559 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงาน
ทีเ่คพีเอ็มจี ให้บริการ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจ าปี 2559 

 ความเป็นมา ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 42 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและ
โบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 
2547 ได้มีมติก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 
เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนมุตัิค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยดงักล่าวให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป
จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้

 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่าย
กนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมม่ี 
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2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ เป็นประจ าทกุปี ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และ
อตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตาม โดย
เสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจ าปี 2559 ตาม
หลกัเกณฑ์และอตัราเดิมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน ซึง่ได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงานของ SCC ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว  

ทัง้นี ้ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2558 ส าหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชดุย่อยในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น
ซึ่งมาประชมุ 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 
2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล 
เมอริเดียน เลขที่  61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย SCC จะเปิดให้ลงทะเบียน
เพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

 อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ี
แนบมาตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค 
(แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น) ได้จาก www.scg.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้  

 หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ SCC ขอเรียนว่า SCC มีกรรมการอิสระท่ีไม่ได้
ครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ดงันี ้

1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 
2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 
3) นายอาสา สารสิน 
4) นายชมุพล ณ ล าเลียง 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 5 

 ทัง้นี ้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีก าหนดมายัง SCC 
ลว่งหน้าเพ่ือให้ SCC ได้รับภายในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2559 โดย SCC ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

  

 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2559 
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
 
 
  
 (นายวรพล  เจนนภา) 
 เลขานกุารคณะกรรมการ 
 
 
 
หมายเหตุ  

1. ผู้ ถือหุ้นสามารถดูหนงัสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) และ
สามารถส่งค าถามเพ่ือสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมลูอื่น ๆ ของ SCC เป็นการล่วงหน้าผ่าน  
E-mail address: corporate@scg.co.th หรือทางไปรษณีย์มายงัส านกังานเลขานุการบริษัท บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยงัหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุท่ีอยู่หรือข้อมลูท่ีใช้ใน
การติดตอ่ได้อย่างชดัเจนเพ่ือบริษัทจะติดตอ่กลบัได้ 

2. หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2558 และ/หรือ หนงัสือรายงานการ
พฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี 2558 ของ SCC กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรายงาน
ประจ าปี 2558” ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 10 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ขอเชิญผู้ติดตามท่ีสถานท่ีรับรองซึ่ง 
SCC ได้จดัแยกไว้ตา่งหาก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ :  นายณฐัพงศ์ จ าปาแดง หรือ นางสาวฐิตาภา ประชานิยม 
  ส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
  โทรศพัท์ 02-586-1392, 02-586-3078 โทรสาร 02-586-3007 


