หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (ครั ง้ ที่ 23)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
เรื่ อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (ครัง้ ที่ 23)
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครัง้ ที่ 22)
2. รายงานประจาปี 2558 ในรู ปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM)
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. ข้ อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อ ประจาปี 2559
5. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
8. แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน
9. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์ กาหนด แบบ ก และ
แบบ ข
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี และ/หรื อรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจาปี 2558
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“SCC”)
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (ครั ง้ ที่ 23) ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.
ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่ า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน เลขที่ 61
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็น
ของคณะกรรมการดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครั ง้ ที่ 22) เมื่อวันพุธที่ 25
มีนาคม 2558
ความเป็ นมา SCC ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครัง้ ที่ 22) เมื่อวันพุธที่
25 มีนาคม 2558 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครัง้ ที่
22) เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุ ม
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
คะแนนเสียงสาหรั บการรั บรอง เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2

รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2558
ความเป็ นมา SCC ได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นใน
รอบปี 2558 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2558 ซึง่ สรุ ปผลการดาเนินงาน
ของ SCC และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึง่ แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ SCC ในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทและ
บริษัทย่ อย
509,981
266,975
439,614
449,748
45,400*
37.83*

สินทรัพย์
หนี ้สิน
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

บริษัท
264,282
175,354
26,543
19,825
16.52

* หมายถึง กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจาปี 2558 หน้ า 128-253 ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2558
ความเป็ นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40-50 ของกาไรสุท ธิ ข อง
งบการเงินรวม แต่ในกรณี ที่มีความจาเป็ นหรื อมีเหตุการณ์ ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนามาประกอบการ
พิ จ ารณาเปลี่ย นแปลงการจ่ายเงิน ปั น ผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทัง้ นี ใ้ นปี 2558
SCC มีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจานวน 45,400 ล้ านบาท รวมทังมี
้ กาไรสะสม
สาหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 42 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั น
ผลของ SCC ซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมาได้ ดงั นี ้
2

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้ านบาท)
2. จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3. เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท้ าย (บาท/หุ้น)
4. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสาหรับปี
ตามงบการเงินรวม

ปี 2558

ปี 2557

45,400
1,200
16.00
7.50
8.50
19,200

33,615
1,200
12.50
5.50
7.00
15,000

42%

45%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 19,200 ล้ านบาท ซึง่
บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558
สาหรับเงินปั นผลงวดสุดท้ ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็ นเงิน 10,200 ล้ านบาท โดยจ่าย
จากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราดังนี ้
 จานวน 7.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ 1 เท่ากับเงินปั นผลคูณ 23/77
 จานวน 1.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรที่ เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ 1 เท่ากับเงินปั นผลคูณ 20/80
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน
2559 และปิ ดสมุดทะเบี ยนรวบรวมรายชื่ อเพื่ อสิท ธิ รั บ เงิน ปั น ผลในวัน ศุก ร์ ที่ 8 เมษายน 2559
(จะขึน้ เครื่ อ งหมาย XD หรื อวัน ที่ ไ ม่มีสิท ธิ รั บ เงิน ปั น ผลในวัน จัน ทร์ 4 เมษายน 2559) โดยมี
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กาหนด

คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 กาหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึ่งในสาม
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ดังนี ้
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1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิ จ การสังคมเพื่ อการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการอิส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
4. นางธาริ ษา วัฒนเกส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นอกจากนี ้ SCC เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผ้ ูถือหุ้น 1 คนเสนอรายชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตาม
แนวทางการพิ จารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง
กาหนดให้ คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็ นกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) และกาหนดว่า
จะต้ องมี คุณ สมบัติ ครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท เป็ นผู้ที่มีภาวะผู้นา มี
วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย สามารถแสดง
ความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระ และให้ ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาพิ จ ารณาความ
หลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการโดยใช้ ตารางความรู้ ความชานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้ วย
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริ ษัท เสนอจานวน 5 คน และผู้
ถือหุ้นรายย่อยเสนอจานวน 1 คน รวมเป็ น 6 คน ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ
จานวน 4 คนและเป็ นผู้ที่ได้ รับเสนอชื่อใหม่ 2 คน โดยได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี และมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้ แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร
ณ อยุธยา นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริ ษา วัฒนเกส เนื่องจาก
เห็นว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารองค์กรขนาดใหญ่ ด้ านเศรษฐกิจและ
การลงทุน มีประสบการณ์ในด้ านต่างๆ ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะ
ผู้นา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีป ระวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย
และได้ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคล
ทัง้ หมดที่ได้ รับการเสนอ รวมทัง้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ วว่าเป็ น
ผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (ครัง้ ที่ 23) เลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้
4 คน ได้ แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และ
นางธาริ ษา วัฒนเกส เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระ
4

ทังนี
้ ก้ รรมการรายเดิมทัง้ 4 คนข้ างต้ นไม่มีการดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่น
ที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท นอกจากนี ค้ ณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า
นายธาริ นทร์ นิ มมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธี วงศ์ และนางธาริ ษา วัฒนเกส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระนัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
สาหรั บประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้น
ใน SCC ข้ อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื่น ๆ
รวมทังข้
้ อมูลความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับเสนอชื่อนัน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
หมายเหตุ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือ กตัง้
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะเลือกตังในครั
้ ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทาให้ เกิ นจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้

คะแนนเสียงสาหรั บการเลือกตัง้ กรรมการ บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
ความเป็ นมา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของ SCC และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2558-2560 เนื่องจาก
มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทัง้ ปฏิ บัติหน้ าที่ ได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดมา นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีคา่ สอบบัญชี
ที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น ชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ดังนี ้
1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรื อ
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับ SCC/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
สาหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้ อมูลความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับเสนอชื่อ ปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4
2) อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC
และงบการเงิ น รวม เป็ นเงิ น จ านวน 5.42 ล้ า นบาท (เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2558 เป็ นจ านวน 0.08
ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
ปี 2559
ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี SCC
255,000 บาท
250,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปี และค่าสอบทาน
5.16 ล้ านบาท
5.09 ล้ านบาท
งบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

5.42 ล้ านบาท

5.34 ล้ านบาท

ทังนี
้ ้ในปี 2558 SCC ไม่มีคา่ บริ การอื่น (Non-audit fee) ของผู้สอบบัญชี
3) รั บทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2559 ของบริ ษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี
ในต่างประเทศ โดยบริ ษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศไทย
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทย่อย
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 จานวนบริ ษัทย่อย
122 บริ ษัท
 จานวนเงิน
22.95 ล้ านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
 จานวนบริ ษัทย่อย
69 บริ ษัท
 จานวนเงิน
26.89 ล้ านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังหมด
้
49.84 ล้ านบาท

ปี 2558

123 บริ ษัท
23.27 ล้ านบาท
64 บริ ษัท
22.33 ล้ านบาท
45.60 ล้ านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2559 ของบริ ษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจานวนบริ ษัทย่อย และ/หรื อปริ มาณ
งานที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างปี )
ค่าสอบบัญชีปี 2558 ข้ างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ซึง่ บริ ษัทย่อยจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุนจานวน 2.94 ล้ านบาท และ
ค่าที่ปรึกษาทางด้ านภาษี และการให้ บริ การอื่น จานวน 1.18 ล้ านบาท
หมายเหตุ 1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายเดิม
ทาหน้ า ที่ ครบ 5 รอบปี บัญ ชี ติด ต่อกัน บริ ษัท จะแต่งตัง้ ผู้สอบบั ญ ชี ร ายเดิ มได้ เมื่ อ พ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
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2. นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของ SCC ระหว่าง ปี 2547-2551
และปี 2554-2558 ทังนี
้ ้ ปี 2554-2556 ไม่ได้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง เคยได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจาปี
2554-2558 และนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต เคยได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของ SCC
ประจาปี 2557-2558 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชี ทงสองคนไม่
ั้
เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน
ของ SCC
4. ในปี 2559 คณะกรรมการเห็นควรให้ เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรวม 4 คน เพิ่มขึ ้นจากปี 2558
จานวน 1 คน โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตังเป็
้ นผู้สอบ
บัญชีของ SCC ประจาปี 2559 เป็ นปี แรก
5. ในปี 2559 จะเสนอแต่งตังนายเจริ
้
ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ หรื อ นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิ่งยง หรื อ
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรื อ นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ หรื อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
หรื อ นางสาวดุษณีย์ ยิ ้มสุวรรณ แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศด้ วย
6. บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงิน SCC และ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทย่อยในประเทศแต่ละบริ ษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ
ปริ มาณงาน และจานวนชัว่ โมงการตรวจสอบ ทังนี
้ ้งบการเงิน SCC มีค่าสอบบัญชีน้อย
เมื่ อ เที ย บกับ ค่ า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี ของบริ ษั ท ย่อ ยที่ จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พย์
เนื่องจาก SCC ดาเนินธุรกิจการลงทุนเป็ นหลัก สินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื ้อขายสินค้ า
7. ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ในปี 2559 (ถ้ ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริ มาณงาน
ทีเ่ คพีเอ็มจี ให้ บริ การ

คะแนนเสี ย งส าหรั บการอนุ มัติ เสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อยชุดต่ างๆ ประจาปี 2559
ความเป็ นมา ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนและ
โบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2547 ได้ มีมติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส
กรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่าย
กันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ

ไม่มี
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2) ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อยชุดต่ างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ปี )
180,000
120,000
150,000
100,000

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั ง้ )
45,000
30,000
37,500
25,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็ นประจาทุกปี ถึงแม้ ว่าหลักเกณฑ์และ
อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม โดย
เสนอให้ คงค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุด ย่อ ยชุด ต่า งๆ ประจ าปี 2559 ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิตามข้ างต้ น ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน ซึง่ ได้ พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการ
ดาเนิ นงานของ SCC ตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชัน้ นาในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว
ทัง้ นี ้ ในปี 2558 ได้ มีการจ่ ายค่าตอบแทนและโบนัส ให้ แ ก่คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นจ านวนเงิ น
ประมาณ 85 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ ข้างต้ น ตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
รายงานประจาปี 2558 สาหรับรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2558
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ ไม่น้ อ ยกว่า สองในสามของจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น
ซึ่งมาประชุม
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม
2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง แอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่ า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล
เมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวั น กรุ งเทพมหานคร 10330 โดย SCC จะเปิ ดให้ ล งทะเบี ย น
เพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 12.30 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข ที่
แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9 หรื อสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค
(แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น) ได้ จาก www.scg.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ SCC ขอเรี ยนว่า SCC มีกรรมการอิสระที่ไม่ได้
ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ดังนี ้
1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
2) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
3) นายอาสา สารสิน
4) นายชุมพล ณ ลาเลียง
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ลาดับที่ 5

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย

ทัง้ นี ้ ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารตามที่ กาหนดมายัง SCC
ล่วงหน้ าเพื่อให้ SCC ได้ รับภายในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โดย SCC ได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์สาหรับปิ ดใน
หนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ

(นายวรพล เจนนภา)
เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) และ
สามารถส่งคาถามเพื่อสอบถามข้ อมูลในแต่ละวาระหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ของ SCC เป็ นการล่วงหน้ าผ่าน
E-mail address: corporate@scg.co.th หรื อทางไปรษณีย์มายังสานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ
กรุ งเทพมหานคร 10800 หรื อส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรื อข้ อมูลที่ใช้ ใน
การติดต่อได้ อย่างชัดเจนเพื่อบริ ษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2558 และ/หรื อ หนังสือรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจาปี 2558 ของ SCC กรุ ณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรั บหนังสือรายงาน
ประจาปี 2558” ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10
3. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมีผ้ ูติดตามมาด้ วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ ขอเชิญผู้ติดตามที่สถานที่รับรองซึ่ง
SCC ได้ จดั แยกไว้ ตา่ งหาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี : นายณัฐพงศ์ จาปาแดง หรื อ นางสาวฐิ ตาภา ประชานิยม
สานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-586-1392, 02-586-3078 โทรสาร 02-586-3007
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