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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

1

1

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

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)

หน่ วย : ล้ านบาท
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

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 องมีค ุณ 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
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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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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครัง้ ที่ 22)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ อง แอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 จากนันได้
้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 728 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 4,794,229 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจานวน 2,246 ราย
รวมจานวนหุ้นได้ 785,534,732 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้นจานวน
2,974 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 790,328,961 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 65.8607 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จานวน 1,200,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระ
จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้น
รับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีซงึ่ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
เลขานุการคณะกรรมการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่านายชุมพล ณ ลาเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ติดภารกิจที่ตา่ งประเทศ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ จึงมีกรรมการที่เข้ าร่วมประชุม จานวน 11 คน ดังนี ้
1. นายจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. นายเสนาะ
อูนากูล
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายสุเมธ
ตันติเวชกุล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายพนัส
สิมะเสถียร
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
6. นายยศ
เอื ้อชูเกียรติ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
7. นายอาสา
สารสิน
กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8. นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
10. นางธาริ ษา
วัฒนเกส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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11. นายกานต์
เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล

ตระกูลฮุน

กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

เจนนภา

คณะจัดการเอสซีจีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม จานวน 8 คน
1. นายรุ่งโรจน์
รังสิโยภาส
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์
2. นายชลณัฐ
ญาณารณพ
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส เอสซีจี
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
3. นายสมชาย
หวังวัฒนาพาณิช
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-ปฏิบตั ิการ เอสซีจี เคมิคอลส์
4. นายพิชิต
ไม้ พมุ่
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส เอสซีจี
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
Vice President – Operations,
SCG Cement-Building Materials
5. นายอารี ย์
ชวลิตชีวินกุล
Vice President – Regional Business,
SCG Cement-Building Materials
6. นายนิธิ
ภัทรโชค
Vice President – Domestic Market,
SCG Cement-Building Materials
7. นายเชาวลิต
เอกบุตร
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี การลงทุน
8. นายธนวงษ์
อารี รัชชกุล
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การบริ หารกลาง เอสซีจี
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 2 คน
1. นายวินิจ
ศิลามงคล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จานวน 2 คน
1. นางสาวปิ่ นหทัย ทองประเสริ ฐ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
2. นางสาวศิรินนั ท์ ตระกูลเงิน
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
นอกจากนีเ้ ลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนานายกิตติ ตังจิ
้ ตรมณีศกั ดา ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษัท
กฎหมายเอสซีจี จากัด จากนันได้
้ กล่าวแนะนานางสาวชญานุช กัณหปกรณ์ และนางสาวจิตต์ สาวิตต์กลุ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้รับมอบฉันทะและผู้สงั เกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้ าร่ วมการประชุมในครัง้ นี ้ และได้
กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความ
ประสงค์ในการร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนันเลขานุ
้
การฯ จึงชี ้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
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ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 23 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5
และมาตรา 34 กาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ และที่
ได้ รับมอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย
ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตร และขอให้
ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทัง้ เก็ บบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยขอให้ ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้ วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะ
ขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่กรรมการหรื อกรรมการอิสระนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ในการนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่
เข้ าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว
จะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้ นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผ้ ถู ือหุ้นและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้น
บางรายออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ขอให้ สง่ คืนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบภายหลังจาก
เสร็ จสิ ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ
อาจจะขอให้ ที่ประชุมดาเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่
ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ แจ้ งเพิ่มเติมว่า สาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ บริ ษัทได้ จัด
เจ้ าหน้ าที่อานวยความสะดวกในเรื่ องของการแปล โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคาถามส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ลว่ งหน้ า
ทังนี
้ ้กรรมการหรื อผู้บริ หารจะตอบเป็ นภาษาไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนอื่น ๆ ที่เข้ าประชุมได้ เข้ าใจด้ วย โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
จะแปลคาตอบเป็ นภาษาอังกฤษให้ กบั ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่ซกั ถามหรื อให้ ข้อเสนอแนะ จากนันจึ
้ งสอบถามที่ประชุม
ว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผล
คะแนนตามที่เสนอข้ างต้ น ประธานฯ จึงได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21) เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21)
เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ่งได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัท และได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุม
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ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557 ที่อยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้ า 28 ข้ อ (4) ซึ่ง บันทึกไว้ ว่า “เสนอให้ บริ ษัทกาหนดให้ วาระค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็ นวาระเพื่อทราบ” โดยมีทงผู
ั ้ ้ ถือหุ้นทีเ่ สนอว่าควรใช้ คาว่า “วาระเพื่อ
อนุมตั ิ” แทนคาว่า “วาระเพื่อพิจารณา” และที่เห็นว่าการบันทึกรายงานดังกล่าวถูกต้ องตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557 แล้ ว ซึง่ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริ ษัทกฎหมายเอสซีจีได้ ชี ้แจงว่าการใช้ คาว่า “วาระเพื่อพิจารณา” เป็ นถ้ อยคาที่
สือ่ ความหมายในทานองเดียวกันกับคาว่า “วาระเพื่ออนุมตั ิ” คือเป็ นการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมตั ิหรื อไม่ จึงถูกต้ อง
ตามความหมายแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ูถือ หุ้น เสนอความเห็น ประการใดอีก ประธานฯ ได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21) เมื่อวันพุธที่
26 มีนาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
789,066,333 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.7143
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,260,420 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.2856
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2557

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานสรุปผลการดาเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2557 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ รายงานผลการดาเนินงานของเอสซีจีในปี 2557 ให้ ที่ประชุมทราบ สรุ ปได้ ดังนี ้
ในปี 2557 เอสซีจีมีรายได้ จากการขาย 487,545 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 จากปี ก่อน ตามการเติบโตของ
ทุกธุรกิ จในเอสซีจี และมีกาไรสาหรั บปี 33,615 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8 จากปี ก่อน เนื่องจากสภาวะการเมืองและ
เศรษฐกิจในประเทศ และการขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 2,960 ล้ านบาทจากการปรับลดลงของราคาน ้ามัน
ในไตรมาสที่ 4
จากความมุง่ มัน่ ที่จะเป็ นผู้นาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในอาเซียน เอสซีจีจึงได้ ขยายการลงทุนในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ทาให้ ในปี 2557 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกประเทศไทยมีรายได้ จากการผลิตและขาย 44,397 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14
จากปี ก่อน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของรายได้ จากการขายรวม โดยมีสินทรัพย์ในอาเซียน 84,875 ล้ านบาท หรื อประมาณ ร้ อยละ 18
ของสินทรัพย์รวม และมีพนักงานในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย 15,592 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31 ของจานวนพนักงาน
ทังหมด
้
ซึง่ พร้ อมจะรองรับการขยายและดาเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนาคต
ในปี 2557 เอสซีจีมีโครงการลงทุนในอาเซียนที่สาคัญซึง่ จะเริ่ มเดินหน้ าผลิตได้ ในช่วง 2 ถึง 3 ปี นี ้ ได้ แก่
- โรงงานปูนซีเมนต์ในอินโดนีเซียซึง่ เป็ นโรงงานสร้ างใหม่ และการขยายกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ในกัมพูชา
จะเริ่ มผลิตได้ ในปี 2558 ตามแผนที่วางไว้
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- โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมา จะเริ่ มผลิตในปี 2559
- โรงงานปูนซีเมนต์ใน สปป.ลาว จะเริ่ มผลิตในปี 2560
โดยทุกโรงงานจะใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน
การดาเนินงานของโรงงานอื่น ๆ ในอาเซียนด้ วย
นอกจากนี ้ เอสซีจียงั ได้ เน้ นการลงทุนในโครงการพัฒนานวัตกรรมสินค้ าและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง (High
Value Added Products and Services หรื อ HVA) เช่น
- โครงการผลิตกระเบื ้องเซรามิกระดับไฮเอนด์แบรนด์ COTTO italia ในประเทศอิตาลี โดยร่ วมทุนร้ อยละ 33
กับ Florim Ceramiche ผู้นาการผลิตกระเบื ้องเซรามิกระดับโลก คาดว่าจะเริ่ มผลิตได้ ภายในต้ นปี 2558
- โครงการปรับปรุงเครื่ องจักรเพื่อผลิตกระดาษ Glassine ที่มีความเรี ยบสูงและโปร่งแสงกว่ากระดาษทัว่ ไป
ใช้ เป็ นวัสดุรองหลังสาหรับฉลากสติกเกอร์ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ จะเป็ นโรงงานแห่งแรกของอาเซียน
คาดว่าจะเริ่ มผลิตในปี 2559
- การเข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 90 ในบริ ษัท PT Indoris Printingdo ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงในประเทศ
อินโดนีเซีย
- การเข้ าซื ้อกิจการของ Norner Group ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปิ โตรเคมีในประเทศนอร์ เวย์
เพื่อส่งเสริ มงานวิจยั และพัฒนาให้ สามารถแข่งขันได้ ในระดับโลก
เอสซีจี ได้ ใช้ งบลงทุนในด้ านการวิจัยและพัฒนาในปี 2557 เป็ นเงิ น 2,710 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 31
จากปี ก่อน มีจานวนพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนาจานวน 1,519 คน ซึ่งเป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
จานวน 101 คน โดยสินค้ า HVA ของเอสซีจี สร้ างรายได้ จากการขายเพิ่ม ขึน้ อย่า งต่อ เนื่อ งเป็ น 169,071 ล้ า นบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 35 ของรายได้ จากการขายรวม และมีรายได้ จากการขายสินค้ า และบริ ก ารที่เ ป็ นมิต รต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม
SCG eco value 150,639 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 31 ของรายได้ จากการขายรวม
ในด้ านการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่องนัน้ ในปี 2557 บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลาปาง) จากัด และบริ ษัท
มาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จากัด ได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็ นระดับสูงสุด เป็ นรายแรก
ของประเทศไทย
ในเรื่ องการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่ างยัง่ ยืน เอสซีจีได้ สานต่อโครงการ เอสซีจี รักษ์ น ้า
เพื่ออนาคต ด้ วยการบริ หารจัดการน ้าตามแนวพระราชดาริ นอกจากนี ้ ได้ ร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดินน้ อมนาพระราชดาริ ด้านการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
มาเป็ นแนวทางดาเนินโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื น้ ฟูพื ้นที่ดินเค็มตังแต่
้ ปี 2551 เพื่อแก้ ไขพื ้นที่ประสบ
ปั ญหาดินเค็มให้ สามารถเพาะปลูกได้ ดี รวมทังส่
้ งเสริ มกระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิด ทาให้ เกิดความหลากหลายใน
การแก้ ปัญหา ปี 2557 เอสซีจีได้ สานต่อโครงการดังกล่าว โดยจัดตังสถานี
้
ปลูกคิดปั นสุข 2 แห่งในจังหวัดนครราชสีมาและ
ลาปาง เพื่อแบ่งปั นและถ่ายทอดความรู้ ไปยังชุมชนอื่น ๆ และขยายผลการดาเนินโครงการต่อไป เพื่อเทิดพระเกี ยรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ดินเพื่อมนุษยชาติสอดคล้ องกับมติของสหประชาชาติ ที่เห็นชอบให้
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั 5 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันดินโลก
14

14

เอสซีจีได้ ขยาย โครงการ SCG Sharing the Dream มอบทุนการศึกษาปี ละกว่า 5,000 ทุนให้ กบั เยาวชนใน
อาเซียน ได้ แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา ฟิ ลปิ ปิ นส์ ลาว ไทย และกัมพูชา
นอกจากนี ้ ได้ จดั งาน ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 เพื่อ
ถ่า ยทอดแนวคิด และสร้ างเครื อ ข่า ยการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน โดยเน้ น ให้ ทุก ภาคส่ว นเห็น ความสาคัญ ของการนาไป
ประยุกต์ใช้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
ด้ วยความมุ่งมัน่ ในการดาเนินธุรกิ จตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและถ่ายทอดแนวคิดอย่างต่อเนื่อง
ส่ง ผลให้ เ อสซีจี เ ป็ นองค์ ก รรายแรกในอาเซีย นที่ได้ รั บ การจัด อัน ดับ เป็ นที่ 1 ของโลกเป็ นปี ที่ 4 ติด ต่อ กัน ในสาขา
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็ นการจัดอันดับสาหรับบริ ษัทชันน
้ าของ
โลกที่มีการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุน
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี ได้ ตอบข้ อซักถามและ
รับทราบความเห็นตลอดจนข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) สินค้ าและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรื อ HVA) กับสินค้ า
และบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม SCG eco value เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ สินค้ า HVA แตกต่างจากสินค้ า SCG eco value โดยที่สินค้ า HVA เป็ นสินค้ าที่สร้ างผลตอบแทน
เช่น กาไร หรื อส่วนต่างของการทากาไร (Contribution margin) มากกว่าสินค้ าทัว่ ไป (Commodity)
ประมาณร้ อยละ 5 ถึง 10 ในปี 2547 ยอดขายสินค้ า HVA มีมูลค่าประมาณ 7,700 ล้ านบาท หรื อ
ประมาณร้ อยละ 4 ของยอดขายรวมขณะนันซึ
้ ่งอยู่ที่ประมาณ 190,000 ล้ านบาทหลังจากนันยอดขาย
้
สินค้ า HVA ได้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ในปี 2557 มียอดขายประมาณร้ อยละ 35 ของยอดขายรวมของ
เอสซีจี
ส่วนสินค้ า SCG eco value นัน้ เป็ นสินค้ าหรื อบริ การที่มีกระบวนการผลิตหรื อการใช้ งานที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมที่ดีกว่าสินค้ าทัว่ ไป ซึ่งมีคณะกรรมการจากทุกกลุม่ ธุรกิจของเอสซีจีเป็ นผู้กาหนดขึ ้น เช่น
เป็ นสินค้ าที่ช่วยลดการใช้ พลังงาน หรื อเป็ นสินค้ าที่ใช้ วสั ดุที่ Recycle โดยเริ่ มทาเรื่ องนี ้มาตังแต่
้ ปี 2552
หลังจากนันยอดขายสิ
้
นค้ าและบริ การ SCG eco value ได้ เพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ จนมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 31
ของยอดขายรวมของเอสซีจีในปี 2557 ทังนี
้ ้เอสซีจีได้ เริ่ มมีนโยบายการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่เป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้ อม (Green Procurement) มาตังแต่
้ ปี 2547 โดยเป็ นบริ ษัทแรกในประเทศไทย ซึ่งในช่วงแรก
บริ ษัทยอมมีต้นทุนในการจัดหาสูงกว่าสินค้ าปกติ เพื่อช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม แต่หลังจากนันมี
้ จุดเปลี่ยน
จากการที่เอสซีจีเน้ นลงทุนเรื่ องการวิจยั และพัฒนา (R & D) มากขึ ้น ส่งผลให้ สามารถลดต้ นทุนการผลิต
ลงได้ เช่นการใช้ วสั ดุ Recycle เป็ นวัตถุดิบ เป็ นต้ น สาหรับสินค้ า HVA ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมด้ วย
ที่มาจากการวิจยั และพัฒนาของเอสซีจีมีตวั อย่างเช่น สารสังเคราะห์ที่ใช้ ในการเคลือบเตาเผาซึ่งจะช่วย
ในการเก็บรักษาความร้ อนในเตาเผาทาให้ ประหยัดพลังงาน ซึง่ เอสซีจีได้ จดสิทธิบตั รไว้ แล้ ว
(2) เอสซีจีมีการลงทุนในประเทศอิตาลี และนอร์ เวย์ ซึ่งอยู่นอกอาเซียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ใน
การเป็ นผู้นาในตลาดอาเซียนหรื อไม่
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ตอบ กลยุทธ์ด้านอาเซียนนันยั
้ งคงอยูเ่ นื่องจากตลาดอาเซียนยังมีการเติบโตในระดับที่สงู ส่วนการลงทุนใน
อิตาลีนนเป็
ั ้ นการลงทุนในธุรกิจเซรามิกซึง่ เอสซีจีมีกาลังการผลิตสูงสุดเป็ นอันดับ 1 ของโลก มีโรงงานผลิต
ในประเทศไทยและประเทศในกลุม่ อาเซียน ได้ แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ส่วนในอิตาลี
ก็ได้ นาสินค้ าจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาทาการตลาดภายใต้ แบรนด์ Cotto Italia ซึง่ เป็ นตลาดระดับบน
ด้ านการลงทุนในประเทศนอร์ เวย์นนั ้ เป็ นการลงทุนในบริ ษัทวิจยั และพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในด้ าน
พอลิเมอร์ ในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อให้ ได้ รับเทคโนโลยีขนสู
ั ้ งแบบก้ าวกระโดด (Breakthrough) ซึ่งเอสซีจี
เคมิคอลส์ ก็จะเริ่ มมีสนิ ค้ าใหม่ ๆ ออกสูต่ ลาดระดับโลก
(3) คาดการณ์ทิศทางธุรกิจและผลการดาเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ผลกระทบจากราคาน ้ามันที่ลดลง
และการแข็งขึ ้นของค่าเงินบาท
ตอบ ต้ นทุนพลังงานของเอสซีจีโดยรวมจะค่อย ๆ ปรับตัวลดลงตามการลดลงของราคาน ้ามัน นอกจากนี ้
ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์จะได้ รับประโยชน์ เนื่องจากราคาขายสินค้ าปรับตัวลดลงช้ ากว่าราคาวัตถุดิบซึ่งปรับตัว
ลดลงตามราคาน ้ามันในตลาดโลก ส่งผลให้ สว่ นต่างระหว่างราคาขายและวัตถุดิบ (Spread) ปรับตัว
สูงขึ ้น ประกอบกับเป็ นธุรกิจที่อยูใ่ นช่วงวัฏจักรขาขึ ้นด้ วย จึงคาดว่าเอสซีจี เคมิคอลส์จะมีผลประกอบการ
ที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
ธุรกิจส่วนใหญ่ของเอสซีจีนนอยู
ั ้ ใ่ นอาเซียน มียอดขายในอาเซียนรวมการส่งออกจากประเทศไทยประมาณ
100,900 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ประมาณร้ อยละ 20 แต่เมื่อคานวณกลับมาเป็ นเงินบาทปรากฏว่า
ยอดขายในอาเซียนเพิ่มเพียงร้ อยละ 18 เนื่องจากเงินบาทแข็งค่ากว่าทุกสกุลเงินในภูมิภาค ซึ่งก็ได้ มีการ
ป้องกันความเสีย่ งในเรื่ องของอัตราแลกเปลีย่ นโดยการทา Hedging เพื่อรักษาอัตรากาไรของเอสซีจีตอ่ ไป
ในปี 2557 ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของการส่งออกประมาณร้ อยละ 2 ในขณะที่การส่งออกของ
เอสซีจีมีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 26 เนื่องจากราคาสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ พิ่มขึ ้น ซึง่ ถ้ าไม่รวมปั จจัย
ด้ านราคา การส่งออกจะมีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 14 ถึง 15 ทังนี
้ ้เอสซีจีจะเน้ นเพิ่มการส่งออก
สินค้ า HVA ไปยังตลาดในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว เพื่อให้ สามารถแข่งขันในภาวะที่เงินบาทแข็งค่า
ในช่วงต้ นปี 2558 ที่ผา่ นมา ราคาสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ลดลงแต่ยงั คงมีกาไรอยู่ ในขณะที่ยอดขายของธุรกิจ
ซีเมนต์ในประเทศลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม อย่างไรก็ดียงั มีกาไรจากการลงทุนใน
อาเซียนซึง่ จะมียอดขายเพิ่มมากขึ ้น และมีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น แต่ในส่วนของกาไรจะมีค่าเสื่อม
ราคาจากโครงการปูนซีเมนต์ 2 โรงงาน และโรงงานกระดาษใหม่ในปี 2558
(4) ผลกระทบจากโครงการทาฝายชะลอน ้าที่มีตอ่ เกษตรกรที่อยูด่ ้ านล่าง หรื อการเก็บขยะบริ เวณหาดแม่ราพึง
จังหวัดระยองที่ไม่ได้ เป็ นการแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุแท้ จริ ง และขอชื่นชมโครงการ Zero Waste ของโรงงาน
เอสซีจีที่จงั หวัดกาญจนบุรี
ตอบ ฝายชะลอน ้าที่ดาเนินการโดยเอสซีจีมีวตั ถุประสงค์เพื่อชะลอน ้าให้ อยู่ในผืนดินในช่วงระยะเวลาที่
ยาวนานขึ ้น ทาให้ ผืนดินบริ เวณนันชุ
้ ่มชื ้น โดยใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ และเท่าที่เอสซีจีได้ ไปพบกับชาวบ้ าน
บริ เวณที่เอสซีจีเข้ าไปทาฝายชะลอน ้านัน้ ไม่พบปั ญหาที่มีผลกระทบให้ ปริ มาณน ้าในบริ เวณด้ านล่างไม่
เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่วนประเด็นเรื่ องขยะชายหาด ทางเอสซีจี เคมิคอลส์จะรับไปศึกษา
16

16

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2557
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังนี ้
งบการเงินประจาปี ของบริ ษัท มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2557 ตังแต่
้ หน้ า 128 ถึง 253 ซึ่งได้
ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

บริษัท

สินทรัพย์

465,823

248,113

หนี ้สิน

256,506

161,551

รายได้ จากการขาย

487,545

-

รายได้ รวม

497,469

28,965

กาไรสาหรับปี

33,615*

24,230

กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

28.01*

20.19

* หมายถึง กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ -การเงินและการลงทุน เอสซีจี และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจาปี หน้ า 130 ในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงจานวน
7,000 กว่าล้ านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14 หน้ า 181 แสดงค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนรวมจานวน 22,000 กว่าล้ านบาท เข้ าใจว่าหน้ า 130 ควรเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ
เพราะค่าความนิยมควรจะเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนใช่หรื อไม่ และมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนรวมมีจานวนเท่าใด
ตอบ งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจาปี หน้ า 130 แสดงค่าความนิยมเป็ นจานวนประมาณ
10,800 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงจานวน 7,043 ล้ านบาท รวมกันเป็ น 17,843 ล้ านบาท
ตรงกับในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้ อ 14 หน้ า 181 บรรทัดสุดท้ ายซึ่งแสดงค่าความนิยมและ
สินทรั พย์ ไม่มีตัวตนรวม 17,843 ล้ านบาท ส่วนค่าความนิยมและสิน ทรั พย์ ไม่มีตัวตนรวมจานวน
22,000 กว่าล้ านบาทนัน้ เป็ นจานวนก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสม
(2) ที่มาและสาเหตุที่คา่ ความนิยมในปี 2557 เพิ่มขึ ้น 506 ล้ านบาทจากปี 2556
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ตอบ ค่าความนิยมเป็ นผลต่างจากการเข้ าซื ้อกิจการ เมื่อมีการจ่ายมูลค่าการเข้ าซื ้อกิจการสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มา บริ ษัทจะบันทึกส่วนต่างเป็ นค่าความนิยม ค่าความนิยมที่เพิ่มขึ ้นเกิดจาก
การเข้ าซือ้ ธุรกิ จในปี 2557 ที่สาคัญจานวน 4 บริ ษัท เป็ นบริ ษัทในประเทศไทย 2 บริ ษัท บริ ษัทใน
ประเทศอินโดนีเซีย 1 บริ ษัท และบริ ษัทในประเทศนอร์ เวย์ 1 บริ ษัท
(3) มีบริ ษัทที่เข้ าไปซื ้อกิจการแล้ วได้ กาไรบ้ างหรื อไม่
ตอบ บริ ษัทที่เข้ าซือ้ กิ จการแล้ วมี กาไรจากการต่อรองราคาซือ้ คือ บริ ษัทดี อิน แพค จากัด ( D-IN)
ตามที่แสดงในรายงานประจาปี 2557 หน้ า 163 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 5 การซื อ้ ธุร กิ จ
และการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษัท ย่อย)
(4) ประโยชน์ของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีอะไรบ้ าง นอกจากบอกว่าผู้ถือหุ้นมีสว่ น
อย่างไร
ตอบ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามที่แสดงในรายงานประจาปี 2557 หน้ า 134 ถึง 137
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การเปลีย่ นแปลงทุนที่ออกและชาระแล้ ว หรื อทุนสารองตามกฎหมาย เป็ นต้ น
(5) ในปี 2557 บริ ษัทมีนวัตกรรมที่นาไปจดทะเบียนสิทธิบตั รมากกว่า 90 สิทธิบตั ร ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดี มูลค่า
สิทธิบตั รรวมอยูใ่ นค่าความนิยมหรื อไม่ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาเรื่ องนวัตกรรมแสดงอยู่ที่ใด
ในงบการเงิน การลงทุนในปี 2557 จานวนกว่า 2,000 ล้ านบาทในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้ านดี
คือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ ้นเรื่ อย ๆ แต่อีกด้ านหนึง่ ก็จะมีต้นทุนเกิดขึ ้นด้ วย
ตอบ บริ ษัทได้ ดาเนินการจดสิทธิบตั รเพื่อรักษาสิทธิของบริ ษัทอย่างครบถ้ วน แต่บริ ษัทไม่ได้ ประเมินมูลค่า
ของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเหล่านี ้เข้ ามาในบัญชี โดยบัญชีจะบันทึกค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ไปในการวิจยั และพัฒนา
เพื่อให้ ได้ สทิ ธิบตั รมาเท่านัน้
(6) งบกระแสเงินสดในรายงานประจาปี หน้ า 138 แสดงมูลค่าสินค้ าคงเหลือจานวน 2,303.7 ล้ านบาท ส่วนใหญ่
เป็ นสต๊ อกน ้ามันหรื อไม่ และหน้ า 139 หนี ้สินดาเนินงานที่เพิ่มขึ ้น (ลดลง) แสดงรายการเจ้ าหนี ้การค้ า
และเจ้ าหนี ้อื่นปี 2556 เพิ่มขึ ้นจานวน 2,446.5 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีจานวนลดลง 6,276.4 ล้ านบาท
การเปลีย่ นแปลงอย่างมากนี ้มีสาเหตุจากอะไร
ตอบ มูลค่าสินค้ าคงเหลือที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมในรายงานประจาปี 2557 หน้ า 138 จานวน
2,304 ล้ านบาท ไม่เกี่ยวกับสต๊ อกน ้ามัน เป็ นมูลค่าการเปลีย่ นแปลงของสินค้ าคงเหลือปี ต่อปี ว่าเปลีย่ นไป
เท่าไร สาหรับในหน้ า 139 รายการเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ปี 2556 แสดงตัวเลขเป็ นบวก และปี 2557
แสดงตัวเลขเป็ นลบนัน้ เป็ นการแสดงการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อืน่
เนื่องจากในช่วงปลายปี 2557 ราคาน ้ามันปรับตัวลดลงมาก จึงทาให้ มลู ค่าของเจ้ าหนี ้การค้ าลดลงตาม
ราคาสินค้ าที่เปลีย่ นแปลงไป
(7) ปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญ ชี ม ากพอสมควร ในขณะที่ร ายงานประจาปี ระบุว่า
การเปลีย่ นแปลงนี ้ไม่เป็ นสาระสาคัญ ซึ่งไม่น่าเป็ นไปได้ เพราะสาระสาคัญอาจจะมีผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่
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เฉพาะตัวเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ที่ในรายงานประจาปี บอกว่ามีการยกเลิ กสัญญาเช่า
ทางการเงินที่เคยทาเป็ นสัญญาเช่ารูปแบบใหม่นนท
ั ้ าอย่างไรและมีผลดีหรื อไม่ดีอย่างไร
ตอบ การเปลีย่ นแปลงสัญญาเช่า (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3 การเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชี
ที่แสดงในรายงานประจาปี 2557 หน้ า 150) เป็ นการเปลีย่ นแปลงตามเหตุผลทางธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้ องกับ
โรงงานปูนซีเมนต์ที่ประเทศกัมพูชา จากเดิมที่มีการใช้ บริ การโรงไฟฟ้ าที่มีผ้ ใู ห้ บริ การเข้ าไปลงทุนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้ าสาหรับดาเนินงานในโรงงานปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
กาหนดว่าถ้ าเป็ นการลงทุนโดยเฉพาะ เปรี ยบเสมือนการเช่าสินทรัพย์นนเพี
ั ้ ยงคนเดียว ต้ องมีการบันทึก
บัญชีรับรู้มลู ค่าสินทรัพย์นนเข้
ั ้ ามาในบัญชี แต่ในปั จจุบนั ได้ มีระบบสายส่งกระแสไฟฟ้ าของรัฐบาลกัมพูชา
เข้ ามาในบริ เวณโรงงาน จึงได้ มีการเปลี่ยนไปใช้ ไฟฟ้ าจากระบบสายส่งของรัฐบาลแทน ทาให้ มีการ
เปลีย่ นแปลงสัญญาเช่าในส่วนนี ้
(8) ปี 2558 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่จานวน 30 ถึง 40 ฉบับ ซึง่ ระบุวา่
ไม่มีสาระสาคัญนัน้ จะมีผลกระทบต่องบการเงิน และสถานะของบริ ษัทเพียงใด
ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชี มี
แนวทางปรับปรุงให้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสอดคล้ องกับมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง การเปลีย่ นแปลงนี ้บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยนข้ อความเล็กน้ อย บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยน
วิธีปฏิบตั ิบ้าง ซึง่ บริ ษัทได้ ประเมินสิง่ ที่ดาเนินการอยู่ทงหมดแล้
ั้
ว คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสาคัญ
ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
(9) ในรายงานประจาปี หน้ า 212 งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงรายได้ ค่าทรัพย์สินทางปั ญญา 3,113
ล้ านบาท และรายได้ คา่ ธรรมเนียมการจัดการบริ หาร 2,418 ล้ านบาท และมีหมายเหตุฯ ข้ อ 4 ที่อยูใ่ นหน้ า
230 ซึง่ ปรากฏว่าไม่แสดงรายได้ ทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและรายได้ คา่ ธรรมเนียมการจัดการบริ หารเลย มีแต่
รายได้ คา่ บริ การและอื่น ๆ ทังหมด
้
ทาไมงบกาไรขาดทุนจึงไม่แสดงเป็ นรายได้ อื่น
ตอบ หมายเหตุฯ ข้ อ 4 ในหน้ า 230 เป็ นการแสดงรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ทังรายได้
้
ค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รายได้ คา่ ธรรมเนียมการจัดการบริ หาร รายได้ คา่ บริ การและอื่น ๆ ซึง่ เป็ นรายได้
ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จึงแสดงเป็ นมูลค่ารวมไว้ โดยไม่ได้ แยกแสดงเป็ นแต่ละรายการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอรับข้ อสังเกตของกรณีที่การแสดงรายการนี ้อาจสร้ างความสับสนให้ กบั ผู้อ่านงบการเงิน
(10) ในรายงานประจาปี หน้ า 212 งบกาไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารมีจานวน
2,489 ล้ านบาท และมีหมายเหตุฯ ข้ อ 17 ที่อยู่ในหน้ า 244 ซึ่งแสดงค่าใช้ จ่ายเรี ยกเก็บจานวน 2,554
ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายเรี ยกเก็บจานวนนี ้แสดงไว้ ในลูกหนี ้บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันหรื อ แสดงไว้ ที่ใด เพราะ
นามาหักกับค่าใช้ จ่ายที่แสดงไว้ ทงหมด
ั้
ตอบ ส่วนของค่าใช้ จ่ายเรี ยกเก็บจานวน 2,554 ล้ านบาท เป็ นการเรี ยกเก็บบริ ษัทในเครื อฯ ตัวเลขสุทธิ
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารแสดงอยูบ่ รรทัดสุดท้ าย ซึง่ เป็ นตัวเลขที่เรี ยกเก็บทังปี
้
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(11) ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 หน้ า 2 แสดงกาไรสาหรับปี จานวน 33,615 ล้ านบาท
โดยมีเครื่ องหมายดอกจัน ระบุว่า หมายถึง “กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ ” คาว่า
บริ ษัทใหญ่นี ้หมายความว่าอะไร
ตอบ การนาเสนอข้ อมูลอ้ างถึงตามงบกาไรขาดทุนรวมที่แสดงในรายงานประจาปี 2557 หน้ า 132 ซึ่ง
จะแสดงรายได้ จากการขายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทั ้งหมด และกาไรสาหรับปี เป็ นกาไรของธุรกิจ
ทังหมด
้
ซึง่ ประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ คือบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) และส่วนที่เหลือเป็ นกาไรของผู้ถือหุ้นอื่น ที่มีสว่ นอยู่ในบางบริ ษัทย่อย ซึ่งได้ แสดงส่วนที่เป็ น
ของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ดังนันส่
้ วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ คือ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) จะเท่ากับ 33,615 ล้ านบาทตามที่นาเสนอในหนังสือนัดประชุม
(12) ทาไมสัดส่วนการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้ จ่ายจึง สูงกว่า รายได้ จากการขายทาให้ กาไรสาหรับ ปี ในงบกาไร
ขาดทุนรวมมีจานวนลดลง ตามที่แสดงในรายงานประจาปี 2557 หน้ า 132
ตอบ สัดส่วนการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายกับค่าใช้ จ่ายเป็ นข้ อมูลที่ต่างปี กัน สภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจ อาจแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาอัตรากาไรขั ้นต้ นจะอยู่ใ นระดับที่ลดลงเล็กน้ อย ดังนั ้นถ้ าจะ
เปรี ยบเทียบสัดส่วนการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และค่าใช้ จ่ายโดยคาดหวังว่าจะอยู่ในทิศทางที่เท่ากันตลอด
อาจจะต้ องคานึงถึงปั จจัยรอบด้ านของธุรกิจด้ วย
(13) บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มจากสินค้ าประเภท Specialty products มากขึ ้น ซึ่งเป็ นสินค้ าปลายน ้าที่น่าจะมีกาไรมาก
ราคาไม่ผนั ผวน แต่กาไรของบริ ษัทกลับไม่ได้ เพิ่มขึ ้น เป็ นเพราะเหตุใด สินค้ าที่เราจัดว่าเป็ น Specialty
products อาจไม่ใช่ Specialty products ของคนอื่นหรื อไม่ เข้ าใจว่าปิ โตรเคมีราคาเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพแวดล้ อม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินพบว่ารายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น ต้ นทุนขาย และ
Gross profit ก็เพิ่มขึ ้น แต่กาไรจากการดาเนินงานลดลงเนื่องจากมีคา่ ใช้ จ่ายในการขาย และค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารเพิ่มขึ ้นสูงมาก ซึง่ ไม่นา่ เกิดจากความผันผวนของราคา
ตอบ ค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มสูงขึ น้ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจที่
เพิ่มขึน้ ค่าใช้ จ่ายส่วนนี จ้ ึงเพิ่มขึ ้น รายได้ ก็เพิ่มขึ ้นเช่นกัน ถ้ าพิจารณาค่าใช้ จ่ายต่อยอดขายอาจจะ
เปลีย่ นแปลงบ้ างแต่ไม่สงู มากนัก
(14) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่น ๆ ที่แสดงอยูใ่ นรายงานประจาปี 2557 หน้ า 195 เพิ่มสูงขึ ้นจาก 394 ล้ านบาท
ในปี 2556 เป็ น 1,371 ล้ านบาท เนื่องมาจากรายการใด
ตอบ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีการเปลีย่ นแปลงค่าใช้ จ่ายหลายรายการ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคาร และ
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริ จาค รวมทังการป
้
้ องกันความเสี่ยงจากราคาของวัตถุดิบ
บางรายการ (price hedging)
(15) ในรายงานประจาปี หน้ า 36 ถึง 37 ข้ อ 281 ถึง 282 บริ ษัทสยามคูโบต้ าเมทัลเทคโนโลยี จากัด และบริ ษัท
สยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง จากัด ในช่องสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้ อมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีตวั เลข
ในขณะทีช่ ่องสัดส่วนถือหุ้นโดยตรง/อ้ อมทังหมด
้
แสดงสัดส่วน 40/40 หมายความว่าอย่างไร และในปี
2557 มีการขายบริ ษัทใดบ้ าง
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ตอบ การไม่ปรากฏสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้ อมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในบริ ษัทสยามคูโบต้ า
เมททัลเทคโนโลยี จากัด และบริ ษัทสยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง จากัด เนื่องจากบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้ อมในบริ ษัทสยามคูโบต้ าคอร์ ปอเรชัน่ จากัด ร้ อยละ 40 และบริ ษัทสยามคูโบต้ า
คอร์ ปอเรชั่น จากัด เป็ นผู้ถือหุ้นโดยตรงทัง้ หมดในบริ ษัทสยามคูโบต้ าเมทัลเทคโนโลยี จากัด และ
บริ ษัทสยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง จากัด ดังนันจึ
้ งเป็ นการถือหุ้นโดยอ้ อมเท่านั ้น ส่วนในปี 2557 ไม่มีการขาย
เงินลงทุนในบริ ษัท แต่ได้ มีการขายหุ้นในบริ ษัทสยามมิชลินกรุ๊ ป จากัด เมื่อต้ นปี 2558
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
787,232,761 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.6856
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,482,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.3143
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2557

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40 ถึง 50 ของ
กาไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจาเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนามาประกอบการพิจารณา
เปลีย่ นแปลงจ่ายเงินปั นผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
ในปี 2557 บริ ษัทมีกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวมจานวน 33,615 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริ ษัท ที่มีกาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผล รวมทังการสร้
้
างความเชื่อมัน่ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทังหมดแล้
้
ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 ในอัตรา
หุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็ นเงิน 15,000 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็ นเงิน
6,600 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
สาหรับเงินปั นผลงวดสุดท้ ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็ นเงิน 8,400 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่
เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณสามส่วนเจ็ด
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กาหนดรายชื่อ ผู้มีสิท ธิรับ เงินปั น ผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิ ดสมุด ทะเบีย น
รวบรวมรายชื่ อ เพื่อ สิท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวั น ศุก ร์ ที่ 3 เมษายน 2558 (ขึน้ เครื่ อ งหมาย XD หรื อ วัน ที่ไม่มีสิท ธิ รั บ เงิ น
ปั นผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมี กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้ รับเงิน
ปั นผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 2 ถึง 3
หลังจากนันประธานฯ
้
เชิญให้ ผ้ ชู ่วยผู้จดั การใหญ่การเงินและการลงทุน เอสซีจี ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
เรื่ องการขอเครดิตภาษี เงินปั นผลที่จ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ว่าเนื่องจากบริ ษัทยังสามารถจ่ายเงินปั นผล
จากผลกาไรของบริ ษัทในเอสซีจีที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลไว้ ในอัตราร้ อยละ 30 ที่ยงั มีค้างอยู่ก่อนที่จะมีการลดอัตราภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลลง ซึง่ บริ ษัทพยายามดาเนินการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
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เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2557
เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัง้ ปี ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอข้ างต้ น
โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
787,379,273 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.7145
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,253,900 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.2854
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ น ายสุเ มธ ตัน ติเ วชกุล ประธานกรรมการบรรษั ท ภิบ าลและสรรหา ชี แ้ จง
รายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ใน
อัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั ้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน คือ
(1) นายเสนาะ อูนากูล
(2) นายพนัส สิมะเสถียร
(3) นายอาสา สารสิน
(4) นายชุมพล ณ ลาเลียง

ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็ นกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็ นกรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ นายเสนาะ อูนากูล ได้ แจ้ งความประสงค์วา่ จะไม่ขอเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนวทาง
การพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งกาหนดให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้ อมไปด้ วยคุณสมบัติ
ประการต่าง ๆ มีวิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย และมีความคิดเห็นเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริ ษัทเสนอมา
รวมทังสิ
้ ้นจานวน 6 คน และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน
ได้ แก่ นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลาเลียง และบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อใหม่ 1 คน คือ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สอดคล้ องกับแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ น
กรรมการ และสาหรับกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระก็ได้ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ในฐานะกรรมการและ
อนุกรรมการได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
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คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแล้ ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 (ครัง้ ที่ 22) เลือกตังนายพนั
้
ส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลาเลียง และนายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส
เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลาเลียง
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เสนอประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้
ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว
หลังจากนันประธานฯ
้
ขอให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและ
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือกตัง้ บุคคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทาให้ เกินจานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้
เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนนส
้
าหรับการเลือกตังกรรมการดั
้
งนี ้
(1) ในการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนสาหรับวาระที่ 5
พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตร โดยใช้ คะแนนเสียงทังหมดเลื
้
อกตังกรรมการไปที
้
ละคน ประธานฯ จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคลทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือ
นัดประชุม วาระที่ 5 ซึง่ จะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้ รับการเลือกตังเข้
้ ารับการเลือกตังตามล
้
าดับ คือ
5.1 เลือกตังกรรมการคนที
้
่ 1 นายพนัส สิมะเสถียร
5.2 เลือกตังกรรมการคนที
้
่ 2 นายอาสา สารสิน
5.3 เลือกตังกรรมการคนที
้
่ 3 นายชุมพล ณ ลาเลียง
5.4 เลือกตังกรรมการคนที
้
่ 4 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
(2) ในการเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้น ส่วนผู้ถือหุ้น
ที่เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ
(3) เมื่อประธานฯ ได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการครบทั
้
ง้ 4 คน แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเพื่อตรวจนับคะแนน และแจ้ งผลการลงคะแนนเป็ นรายบุคคลต่อไป
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้ วย จะขอให้ ส่ง บัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยพร้ อมกับบัตรยืนยัน
การลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
หลังจากนันได้
้ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เพิ่มเติมในที่ประชุม ซึง่ ประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการตามช่องทางและระยะเวลาที่บริ ษัทกาหนดไว้ เป็ นประจาทุกปี เพื่อให้ ผ่านกระบวนการสรรหาตามแนวทาง
การพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของบริ ษัทอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง
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เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
โดยในปี นี ้มีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 4 คนเท่ากับจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลาเลียง และ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็ นกรรมการของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1) นายพนัส สิมะเสถียร
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

761,868,865
8,933,722
2,278,900

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

98.5496
1.1555
0.2947

(2) นายอาสา สารสิน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

767,683,164
3,119,423
2,278,900

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.3017
0.4035
0.2947

767,296,564

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.2517

ไม่เห็นด้ วย

3,506,023

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.4535

งดออกเสียง

2,278,900

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2947

767,910,064

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.3310

ไม่เห็นด้ วย

2,795,883

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.3616

งดออกเสียง

2,375,540

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.3072

(3) นายชุมพล ณ ลาเลียง
เห็นด้ วย

(4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
เห็นด้ วย

หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวขอบคุณนายเสนาะ อูนากูล ที่ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทอย่างสูงทังในช่
้ วงที่บริ ษัทประสบปั ญหาและในช่วงที่รุ่งเรื องมาโดยตลอด เป็ นผู้ที่มี
ส่วนช่วยในความสาเร็ จของบริ ษัทอย่างมาก
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2557

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงรายละเอียดให้
ผู้ถือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ที่ได้ รับ
การคัดเลือกเป็ นผู้ให้ บริ การสอบบัญชี ประจาปี 2555 ถึง 2557 ได้ ครบกาหนดวาระการให้ บริ การสอบบัญชี บริ ษัทจึงได้
เปิ ดโอกาสให้ สานักงานสอบบัญชีชนน
ั ้ า 6 แห่ง ยื่นข้ อเสนอการให้ บริ การสอบบัญชีสาหรับปี 2558 ถึง 2560 ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสานักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการเสนองานสอบบัญชีให้ ครอบคลุมบริ ษัทย่อย
ในต่างประเทศ เพื่อให้ งบการเงินของบริ ษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศมีการตรวจสอบบัญชีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานสอบบัญชีเดิม
เป็ นผู้ให้ บริ การสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2558 ถึง 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงาน
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
มีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้ า 5 ถึง 7 ดังนี ้
(1) ขออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2558 ดังนี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรื อ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
แห่ง บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ขออนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท ประจาปี 2558 เป็ นเงินจานวน 250,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริ ษัทประจาปี 2557)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสีย
กับบริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี ้ขอรายงานให้ ที่ประชุมทราบสาหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยที่ตรวจสอบ
โดยเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศประจาปี 2558 มีดงั นี ้
- ค่าสอบบัญชีประจาปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของงบการเงินรวม เป็ นเงิน 7.11 ล้ านบาท
- ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศจานวน 121 บริ ษัท เป็ นเงิน 21.09 ล้ านบาท และ
- ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยต่างประเทศจานวน 64 บริ ษัท เป็ นเงิน 21.40 ล้ านบาท
จึงรวมเป็ นค่าสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดเป็
้
นเงินทังสิ
้ ้น 49.85 ล้ านบาท
หลังจากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศซึง่ เพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2557 โดยชี ้แจงว่าส่วนต่างดังกล่าวเกิดจาก
การที่บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อกิจการในต่างประเทศเพิ่มขึ ้น รวมถึงการเข้ าซื ้อกิจการในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็ นบริ ษัท จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันการท
้
างานของผู้สอบบัญชีจึงค่อนข้ างเป็ นไปในทิศทางเดียวกับบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ทังในเรื
้ ่ องขอบเขตของงาน รวมทังประเด็
้
นต่าง ๆ ในเรื่ องมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีซึ่งต้ องอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียซึง่ เดิมบริ ษัทดังกล่าวใช้ สานักงานสอบบัญชีอื่น ทังนี
้ ้อัตราค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราปกติ
ไม่มีการคิดเป็ นอัตราพิเศษแต่อย่างใด
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2558 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
25

25

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมตั ิการแต่งตังนายวิ
้
นิจ ศิลามงคล หรื อนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง หรื อนางสาวพรทิพย์
ริ มดุสติ แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2558 และกาหนดค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริ ษัทประจาปี 2558 เป็ นเงิน 250,000 บาท รวมทังรั
้ บทราบค่าสอบบัญชีประจาปี และค่าสอบทานรายไตรมาส
ของงบการเงินรวมเป็ นเงิน 7.11 ล้ านบาท ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศจานวน 121 บริ ษัท เป็ นเงิน 21.09
ล้ านบาท และค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศจานวน 64 บริ ษัท เป็ นเงิน 21.40 ล้ านบาท รวมค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดเป็
้
นเงินทังสิ
้ ้น 49.85 ล้ านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
770,359,830 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.7082
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,254,027 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.2917
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ ประจาปี 2558

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ มทราบว่า ตามข้ อ บัง คับของบริ ษั ท ข้ อ 42 ซึ่ งก าหนดให้ กรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ
ค่าตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547
ได้ มีมติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวให้ มีผลตังแต่
้
วันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส
กรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ โบนัส ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.5 ของเงิ น ปั น ผลที่ มี ก ารจ่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ นโดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ ไม่มี
2) ค่ าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่ างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

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

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

เพื่อให้ มีความโปร่งใสเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็ นประจาทุกปี
ถึงแม้ ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม
โดยเสนอให้ คงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2558 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิตามข้ างต้ น ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึง่ ได้ พิจารณาความเหมาะสมจาก
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริ ษัทตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชันน
้ าในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้ น
สาหรับรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2557 หน้ า 90 ถึง 93 และ หน้ า 63 ถึง 64 ตามลาดับ
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2558 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2558
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 8

765,011,728
5,328,929
2,263,900
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.0172
0.6897
0.2930
0

พิจารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงิน
ทัง้ สิน้ 250,000 ล้ านบาท

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกหุ้นกู้วงเงินจานวนไม่เกิน 200,000 ล้ านบาท และให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่าง ๆ กันครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจและเงื่อนไขของ
คณะกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจาหน่ายแล้ วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้ องไม่เกินวงเงินดังกล่าว
ข้ างต้ นนัน้ เนื่องจากในปั จจุบนั เอสซีจี มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทังในประเทศและภู
้
มิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้
ของบริ ษัทถือเป็ นหนึง่ ในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดย
เพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั ้งสิ ้น 250,000 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ หุ้นกู้ที่ออก
ภายในวงเงิน 250,000 ล้ านบาทนี ้ให้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายใน
การพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 8 ถึง 9
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินทังสิ
้ ้น 250,000 ล้ านบาท
27
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ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ น
วงเงินทังสิ
้ ้น 250,000 ล้ านบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

767,059,105 เสียง
3,227,804 เสียง
2,253,900 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.2904
0.4178
0.2917

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ ว ประธานฯ ได้ ขอให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้ าของโครงการที่มาบตาพุด และคดีอดีตพนักงานทุจริ ตเกี่ยวกับใบหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
ความคืบหน้ าของโครงการที่มาบตาพุด
ตามทีม่ ีโครงการของเอสซีจีที่เข้ าข่ายโครงการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง 1 โครงการ คือ
โครงการขยายกาลังการผลิตไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน) โดยโครงการ
ดังกล่าวได้ ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้ วนแล้ ว และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ได้ สง่ เรื่ องให้ อยั การซึ่งได้ ยื่นคาร้ องขอให้ ศาลปกครองสูงสุดมีคาสัง่ ยกเลิกการระงับโครงการชัว่ คราวเพื่อให้ โครงการ
สามารถดาเนินการต่อไปได้ นนั ้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคาสัง่ ยกเลิกคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราว และ กนอ.
ออกใบอนุญาตให้ โครงการสามารถประกอบกิจการได้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ผา่ นมา
ในส่วนของคดีที่สมาคมต่อต้ านสภาวะโลกร้ อนฯ ฝ่ ายผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ ายผู้ถกู ฟ้ อง ได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุดไปแล้ วนัน้ ขณะนี ้ยังไม่มีความคืบหน้ า โดยเรื่ องนี ้เอสซีจีไม่ได้ เป็ นคู่ความในคดี แต่ได้ ติดตามความคืบหน้ า
มาโดยตลอด
คดีอดีตพนักงานทุจริ ตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริ ษัท
ตามที่ทายาทและผู้จดั การมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ ฟ้องนายประพันธิ์ ชูเมือง อดีตพนักงาน และบริ ษัทให้
ชดใช้ ค่าเสียหาย เนื่องจากนายประพันธิ์ฯ ได้ ทาการทุจริ ตต่อผู้ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชั ้นต้ นได้ มีคาพิพากษา
ให้ นายประพันธิ์ฯ ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ และให้ บริ ษัทร่ วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้ างด้ วย ซึ่งบริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์
คาพิพากษาของศาลชันต้
้ นต่อศาลอุทธรณ์ไปแล้ ว นัน้ ศาลอุทธรณ์ได้ มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 แก้ เป็ นให้
นายประพันธิ์ฯ บริ ษัทในฐานะนายจ้ าง และ TSD ร่วมกันคืนหุ้นจานวน 672,000 หุ้นให้ โจทก์ หากคืนไม่ได้ ให้ ใช้ ราคาหุ้น
ตามราคาที่มีการซื ้อขายครัง้ สุดท้ าย ณ วันที่ใช้ เงิน แต่ไม่ต่ากว่าหุ้นละ 314.38 บาท รวมทังให้
้ ชดใช้ เงินปั นผลที่ประกาศ
จ่ายก่อนวันฟ้ องคดีจานวน 1.3 ล้ านบาท และดอกเบี ้ยจากเงินปั นผลร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้ องจนกว่าชาระเสร็ จ
รวมทังชดใช้
้
เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายหลังจากฟ้ องคดีเป็ นต้ นไปจนกว่าจะคืนหุ้นหรื อใช้ ราคาหุ้น ทั ้งนี ้บริ ษัทได้ ยื่นฎีกา
คาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 แล้ ว ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและให้ ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการที่เกี่ยวข้ อง กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง
ได้ รับทราบข้ อเสนอแนะและตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
(1) เสนอแนะให้ เปิ ดเผยประวัติของผู้สอบบัญชีในวาระพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี เพื่อให้ เกิดผลดีทางด้ าน
การกากับดูแลกิจการ
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ตอบ รับไว้ พิจารณา
(2) บริ ษัทมีแผนที่จะลดต้ นทุนของค่าเสื่อมราคาโดยยังคงดูแลรักษาสินทรัพย์ไว้ อย่างไร มีแผนการจัดการ
สินทรัพย์ที่หกั ค่าเสือ่ มราคาลงหมดแล้ วอย่างไร มีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มอย่างไรเพื่อให้ เกิดการ
สร้ างมูลค่า
ตอบ เอสซีจีให้ ความสาคัญกับการดูแลรักษาสินทรัพย์โดยเฉพาะเครื่ องจักรให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด
คานึงถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีการลงทุนเพื่อลดต้ นทุน
ปรับปรุงและดูแลรักษาเครื่ องจักรให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ทาให้ สามารถใช้ งานได้ ดีแม้ เครื่ องจักรจะมีการ
ตัดค่าเสื่อมราคาจนไม่มีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือแล้ ว ในกรณี ที่เครื่ องจักรมีอายุมากก็จะมีการเปลี่ยน
เครื่ องใหม่เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี ้หากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็จะพิจารณานามาใช้ ทดแทน เอสซีจี
มุง่ เน้ นการใช้ สนิ ทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่ได้ เน้ นการประเมินค่าสินทรัพย์ใหม่เพื่อผลทางบัญชี
(3) ชมเชยกรรมการผู้จดั การใหญ่ซึ่งได้ รับการยกย่องใน Wharton Global Forum และแสดงความยินดีกบั
นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท รวมทังชื
้ ่นชม
ในการบริ หารงานและการบริ หารกระแสเงินสด และแสดงความยินดีที่ได้ รับการจัดอันดับเป็ นที่หนึ่งของโลก
เป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกันในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ตอบ รับทราบและขอบคุณ
(4) การที่เอสซีจีได้ รับรางวัลต่าง ๆ มีส่วนให้ สามารถกู้เงิ นได้ ในอัตราที่ต่า เป็ นพิเศษเหมือน Inter-bank
money market หรื อไม่
ตอบ การกู้ถ้าเป็ นประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) นับว่าธนาคารให้ กบั เอสซีจีดีมาก และ
ฝ่ ายจัด การได้ ร ายงานให้ ค ณะกรรมการทราบมูล ค่ า ของเงิ น ทุน หมุน เวี ย น และมี ม าตรการดูแ ล
ตลอดเวลาอีกด้ วย
(5) มีการจัดการอย่างไรในการวางแผนบริ หารสินค้ าคงเหลือเพื่อลดขาดทุนจากสินค้ าคงเหลือ (Inventory
Loss) อันเนื่องมาจากการลดลงอย่างรวดเร็ วของราคาน ้ามัน
ตอบ ธุรกิจปิ โตรเคมีของเอสซีจีโดยปกติจะเก็บสต๊ อกวัตถุดิบในระดับต่าสุด เพื่อให้ โรงงานดาเนินการผลิต
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุดและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ วัgตถุดิบที่ใช้ ในการ
ผลิตประมาณร้ อยละ 50 จะซื อ้ จากในประเทศโดยผ่านทางท่อ ส่วนการขายสิ นค้ า เป็ นการขาย
ภายในประเทศประมาณร้ อยละ 40 ของยอดขายรวม จึงทาให้ ระยะเวลาที่สินค้ าค้ างอยู่ค่อนข้ างสัน้ ทัง้
สองปั จจัยนี ส้ ามารถช่วยลดผลกระทบในเรื่ องมูลค่าของวัตถุดิบที่ลดลงได้ อีกทัง้ ยังได้ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการควบคุมการผลิตเพื่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุด (Optimization)
(6) เสนอแนะให้ บริ ษัทออกหุ้นกู้แบบไม่มีกาหนดไถ่ถอน (Perpetual Debenture)
ตอบ ขอรับไปศึกษา
(7) เสนอแนะให้ บริ ษัทแจ้ งวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ เร็ วขึ ้นกว่าปั จจุบนั
ตอบ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ พยายามอย่างเต็มที่
(8) เสนอแนะให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรื อผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ -การเงินและการลงทุน หรื อฝ่ ายจัดการเข้ า
อบรมหลักสูตรของ IMD กรุงโลซาน ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางการแข่งขัน
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ตอบ บริ ษัทมีการพิจารณาส่งผู้บริ หารระดับสูงเข้ าอบรมหลักสูตร AMP ของ Harvard เป็ นระยะเวลา 2 เดือน
และในปี นี ้ได้ อนุมตั ิให้ นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อานวยการสานักงานบัญชีกลาง ไปเข้ าอบรมหลักสูตร
ของ IMD
(9) บริ ษัทได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการจัดตังเป็
้ น ROH (Regional Operating Headquarters) หรื อไม่
ตอบ ปั จจุบนั เปลีย่ นจาก ROH เป็ น IHQ (International Headquarters: IHQ) แล้ ว ซึง่ เอสซีจีมีการลงทุน
ในอาเซียนก็จะได้ รับสิทธิประโยชน์ในเรื่ องนี ้ด้ วย ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างรอการประกาศรายละเอียดจากภาครัฐ
(10) บริ ษัทมีแผนอย่างไรในเรื่ องของการเติบโตด้ านการวิจยั และพัฒนา และกาไรต่อหุ้น (Earning per share)
ตอบ เอสซีจีมีการลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มงบประมาณด้ านการวิจยั และ
พัฒนาจากประมาณ 2,710 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ นประมาณ 4,800 ล้ านบาทในปี นี ้ ทัง้ นี ้ เอสซีจี
มุ่งเน้ นการวิจัยและพัฒนาให้ สามารถผลิต สินค้ าและบริ การในเชิงพาณิชย์ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและสร้ าง
ผลตอบแทนให้ กับเอสซีจี โดยจะพิจ ารณาเรื่ อ งการจดทะเบีย นทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาเพื่อ ให้ ได้ รั บ
การคุ้มครองที่เหมาะสม
(11) เสนอแนะว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการควรเชื่อมโยงกับกาไรสุทธิ
ตอบ ปั จจุบนั บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากเงิ นปั นผล ซึ่งการจ่ายเงิ นปั นผลได้
พิจารณาจากกาไรสุทธิของบริ ษัทอยูแ่ ล้ ว
(12) บริ ษัทมียอดขายและการส่งออกของธุรกิจซีเมนต์ในปี 2557 เป็ นอย่างไร และคาดการณ์ปี 2558 ไว้ อย่างไร
ตอบ ในช่วงปลายปี 2556 เอสซีจีคาดว่ายอดขายปูนซีเมนต์ในประเทศในปี 2557 จะเติบโตขึ ้นประมาณ
ร้ อยละ 9 ต่อมาในระหว่างปี 2557 ได้ มีการทบทวนอีกหลายครัง้ และปรากฏว่ามีอตั ราการเติบโตจริ ง
ติดลบร้ อยละ 1 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ตลาดในภูมิภาคมีการเติบโตดีมาก โดยเฉพาะในประเทศ
เมียนมา กัมพูชา และลาว ที่มีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 10 จึงได้ สง่ ออกปูนซีเมนต์ไปยังประเทศ
เหล่านี ้เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้เอสซีจี เคมิคอลส์และเอสซีจี เปเปอร์ ก็มีการส่งออกค่อนข้ างมาก ทาให้ สดั ส่วน
ยอดขายภายในประเทศของเอสซีจีโดยรวมลดลงจากร้ อยละ 65 เหลือร้ อยละ 61 ทังนี
้ ้ เอสซีจีมีกลยุทธ์
ในการส่งสินค้ าไปขายในอาเซียนเพื่อให้ มีตลาดและลูกค้ าก่อน จากนันจึ
้ งจะพิจารณาตังโรงงานหรื
้
อเข้ าซื ้อ
กิจการทดแทนการส่งออก
สาหรับปี 2558 คาดว่ายอดขายปูนซีเมนต์จะมีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 5 ถึง 6 แต่ในช่วงต้ นปี
ที่ผา่ นมายังไม่ได้ เติบโตมากนักซึง่ เป็ นเช่นนี ้ทังภู
้ มิภาค คงยังต้ องรอการใช้ จ่ายจากงบประมาณของส่วน
ราชการ สาหรับเอสซีจี เคมิคอลส์ คาดว่าจะสามารถผลิตได้ เต็มกาลังการผลิตและมีปริ มาณขายเพิ่มขึ ้น
ในขณะที่ราคาขายมีแนวโน้ มจะลดลง โดยในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกของปี นี ้ ราคาขายเฉลี่ยลดลงไป
ประมาณร้ อยละ 20 คาดว่าจะมียอดขายรวมทังปี
้ ใกล้ เคียงกับปี 2557
(13) มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุม่ วัสดุก่อสร้ างอะไรบ้ างที่จะเข้ าสูต่ ลาด
ตอบ เอสซีจีนาเสนอสินค้ าวัสดุก่อสร้ างใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและครบครันอย่างต่อเนื่อง มีคณ
ุ ภาพสูง
เช่นหลังคาเซรามิกเอ็กซ์เซลล่า (Excella)

30

30

(14) ผลการดาเนินงานของกิจการบ้ าน SCG Heim ปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558 เป็ นอย่างไร มีแบบบ้ าน
เพิ่มขึ ้นบ้ างหรื อไม่ จะทาอย่างไรให้ มีการลดต้ นทุนเพื่อให้ แข่งขันกับตลาดได้
ตอบ บ้ าน SCG Heim มีข้อดีที่แตกต่างจากบ้ านทัว่ ไปหลายประการ เช่น สามารถควบคุมงบประมาณ
การก่อสร้ างไม่ให้ บานปลาย ใช้ เวลาในการก่อสร้ างน้ อย และสามารถป้องกันฝุ่ นและรักษาอุณหภูมิ
ภายในบ้ านได้ ดี
ในปี 2557 ธุรกิจ SCG Heim เริ่ มมี EBITDA เป็ นบวกและคาดว่าจะมีกาไรในปี 2558 ในเรื่ องการลดต้ นทุน
เช่นการซื ้อเหล็ก เอสซีจีก็ซื ้อร่ วมไปกับทางญี่ ปนซึ
ุ่ ่งมีปริ มาณซื ้อจานวนมาก จึงได้ เหล็กที่มีราคาถูกและ
คุณภาพดี ทนทานนานกว่า 30 ปี ขณะนี ้มีแบบบ้ านเพิ่มขึ ้นหลากหลายรู ปแบบ มีบ้านแบบไทยด้ วย ซึ่งบ้ าน
SCG Heim ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าชาวญี่ปนในประเทศไทยเป็
ุ่
นอย่างดี
(15) เสนอแนะให้ เอสซีจีให้ การสนับสนุนในเรื่ องของการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเด็กและ
เยาวชนให้ มากกว่าปั จจุบนั
ตอบ เอสซีจีให้ ความสาคัญและให้ การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อย่างมาก ซึง่ คงจะต้ อง
พิจารณาเรื่ องการประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม เช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เยาวชน (SCG Sci-Camp)
การมอบทุนให้ กับครู วิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากเรื่ องของวิทยาศาสตร์ แล้ ว เอสซีจียงั ให้ การสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชนในสายอาชีวศึกษาซึง่ กาลังขาดแคลนอย่างมากอีกด้ วย
(16) เสนอให้ มี ข้ อตกลงในสัญ ญาที่ ก าหนดว่ า ถ้ าหากคู่ สัญ ญาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามอย่ า งสุจ ริ ต ยุ ติ ธ รรม
ตรงไปตรงมา มีการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ให้ สญ
ั ญานันเป็
้ นอันเลิกไป
ตอบ เอสซีจีป ฏิบตั ิต ามนโยบายเรื่ อ งการต่อ ต้ านคอร์ รัป ชัน อย่า งเคร่ ง ครัด แล้ ว และได้ ดาเนินการ
ขยายไปยังคูธ่ ุรกิจของเอสซีจี โดยมุง่ เน้ นการดาเนินธุรกิจร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา และจะพิจารณาไม่
เลือกคู่ค้าที่มีการทุจริ ต นอกจากนี ้ ในการเข้ าซื ้อกิจการ เอสซีจีจะตรวจสอบกิจการอย่างละเอียดและ
วางแผนการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความสามารถในการแข่ง ขันบนความถูกต้ อง เป็ นเรื่ องที่เอสซีจี
ให้ ความมุง่ มัน่ และเป็ นต้ นแบบเพื่อประโยชน์สว่ นรวมของประเทศ
(17) เสนอแนะให้ บริ ษัทมีกระบวนการ Management Audit
ตอบ การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ยึดมัน่ ในหลักการของความโปร่ งใส ธรรมาภิบาล การปฏิบตั ิภายใต้ กรอบ
ของกฎหมาย ล้ ว นเป็ นเรื่ องที่ดีที่จะนาไปสู่เป้ าหมายของการเป็ นองค์กรที่ดีข องสังคม เอสซีจี ได้ มี
การปรับปรุ งในเรื่ องที่จะทาให้ เกิดความตรงไปตรงมา ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีความสามารถสูงในการ
แข่ง ขัน ที่ได้ เ สริ ม ขึ ้นมาใหม่ใ นขณะนี ้คือ ระบบการพิจ ารณาความเสี่ย ง โดยมีห น่ว ยงานซึ่ง อยู่ใ น
ความดูแ ลของฝ่ ายจัด การเป็ นผู้รับ ผิด ชอบเสนอเรื่ อ งการจัด การความเสี่ย งผ่า นฝ่ ายจัด การและ
คณะกรรมการตรวจสอบมาตามลาดับ นอกจากนีก้ ็ได้ เข้ มงวดในเรื่ องของ Performance Audit ทั ้ง
เรื่ องความสามารถในการแข่งขันด้ านต้ นทุน และปั จจัยบวกที่นาไปสู่สตู รของความสาเร็ จ นอกจากนี ้
ยังมีกระบวนการที่เรี ยกว่า Post Audit ของโครงการลงทุนเป็ นรายโครงการ เพื่อให้ การดาเนิน งาน
ของเอสซีจีใ นอนาคตมีค วามรัด กุม มากยิ่ง ขึ ้นและนาไปสู่ก ารลงทุน ที่ได้ ป ระโยชน์สงู สุด เมื่อ รวม
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ทั ้งหมดเข้ า ด้ ว ยกัน ทั ้งเรื่ อ งการพิจารณาความเสี่ย ง ความโปร่ ง ใสในการทางาน ความยัง่ ยืน และ
ค่านิยมของพนักงานก็จะเป็ นคาตอบ ส่วนเรื่ องการทา Audit อาจจะไม่ตอบปั ญหาได้ ทงหมด
ั้
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถื อ หุ้น อย่า งใดอีก ประธานฯ ได้ ข อให้ ผ้ ูถื อ หุ้น คืน บัต รยืน ยัน
การลงคะแนนที่บริ เวณทางออกเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป โดยกล่าวเสริ มว่าผู้ถือหุ้นที่มีความตัง้ ใจดีที่ต้องการแนะนา
หรื อซักถามข้ อมูลเกี่ยวกับเอสซีจีสามารถติดต่อได้ กบั เลขานุการบริ ษัทหรื อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้ องได้ พร้ อมทังขอบคุ
้
ณ
ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมและให้ ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี ้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 18:00 น.

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
อายุ 74 ปี
ตาแหน่ ง
- ประธานกรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 25 สิงหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542
- 28 มีนาคม 2550 - ปั จจุบนั
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- ปริ ญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of Economics, University of London ประเทศอังกฤษ
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อต่อเนื่องต่อเนื่องกับบริ ษัท
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการบริ หาร การจัดการองค์กร การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- ด้ านการบริ หารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)
- ตังแต่
้ 2550 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริ ษัทอื่น / กิจการอื่น (5)
- ตังแต่
้ 2530 ผู้อานวยการ สานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
- ตังแต่
้ 2530 รองเลขาธิการพระราชวัง สานักพระราชวัง
- ตังแต่
้ 2530 ประธานกรรมการ บริ ษัทเทเวศประกันภัย จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2541 นายกสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- ตังแต่
้ 2549 กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จากัด
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2519-2522 คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
- 2526-2528 รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2528
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2529
รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี
- 2541-2550 นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ¾ ครัง้
1.2 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
อายุ 71 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 24 ตุลาคม 2550)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 24 ตุลาคม 2550
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ (การเงิน) The Stanford Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี รัฐพัฒนาศาสตร์ (เกียรตินิยม) Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของหรื อต่อเนื่องกับบริ ษัท
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกาหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านบัญชี การเงิน
- ด้ านการบริ หารความเสีย่ ง การกากับดูแลกิจการ
- ด้ านการค้ าและการลงทุนระหว่างประเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4)
- ตังแต่
้ 2531 รองประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ตังแต่
้ 2535 ประธานกรรมการบริ หารและเหรัญญิก มูลนิธิขาเทียม
- ตังแต่
้ 2546 ประธานกรรมการ บริ ษัทสยามพิวรรธน์ จากัด
- ตังแต่
้ 2556 ประธานกรรมการ บริ ษัทนันทวัน จากัด
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2527-2535 กรรมการและผู้จดั การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- 2534-2535 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2535-2538 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538)
- 2539-2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- 2540-2544 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544)
- 2542-2543 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลก
34

34

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้
1.3 นายประมนต์ สุธีวงศ์
อายุ 77 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 1 มิถุนายน 2554)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 29 เมษายน 2552
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมเครื่ องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมเครื่ องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องหรื อต่อเนื่องกับบริ ษัท
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกาหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการบริ หาร การจัดการองค์กร การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
- ด้ านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 45/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)
- ตังแต่
้ 2540 กรรมการอิสระ บริ ษัทนวกิจประกันภัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)
- ตังแต่
้ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริ ษัทโตโยต้ า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด
- ตังแต่
้ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริ ษัทสยามคอมเพรสเซอร์ อตุ สาหกรรม จากัด
- ตังแต่
้ 2542 กรรมการ มูลนิธิโตโยต้ าประเทศไทย
- ตังแต่
้ 2550 กรรมการ สานักงานข้ าราชการพลเรื อน
- ตังแต่
้ 2552 กรรมการกิตติมศักดิ์ สภามหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
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-

ตังแต่
้ 2552
ตังแต่
้ 2554
ตังแต่
้ 2556
ตังแต่
้ 2557
ตังแต่
้ 2558

ประธานอาวุโส หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ประธานองค์กรต่อต้ านคอร์ รัปชัน (ประเทศไทย)
กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ

ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2508-2523 บริ ษัทเอสโซ่แสตนดาร์ ด ประเทศไทย จากัด
- 2524-2539 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทค้ าสากลซิเมนต์ไทย จากัด
- 2527-2535 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- 2535-2542 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- 2533-2548 กรรมการ มูลนิธิซิเมนต์ไทย
- 2541-2545 ประธานคณะกรรมการ หอการค้ านานาชาติแห่งประเทศไทย
- 2542-2547 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จากัด (มหาชน)
- 2549-2551 สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
- 2547-2552 ประธานกรรมการ หอการค้ าไทย
- 2548-2552 ประธานกรรมการ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้
1.4 นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 67 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 27 มีนาคม 2556)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
ตาแหน่ งกรรมการ
- 27 มีนาคม 2556
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
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- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจัก ร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่ นที่ 3 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านบัญชีและการเงิน
- ด้ านการบริ หารความเสีย่ งขององค์กร
- ด้ านคมนาคม การสือ่ สาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ ม)ี
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)
- ตังแต่
้ 2549 กรรมการ สถาบันป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
- ตังแต่
้ 2549 กรรมการ มูลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตังแต่
้ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
- ตังแต่
้ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ตังแต่
้ 2554 กรรมการมูลนิธิหวั ใจ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตังแต่
้ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
- ตังแต่
้ 2554 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C.
- ตังแต่
้ 2555 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
- ตังแต่
้ 2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
- ตังแต่
้ 2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A.
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2549-2553 ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549-2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชาระเงิน
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
- 2554
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- 2555-2556 Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam
- 2556
Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive
Directors and Alternates
- 2556-2557 Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand
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คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 10/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้
2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จานวนหุ้น

คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

ไม่มี

ไม่มี

2. นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์

ไม่มี

ไม่มี

3. นายประมนต์ สุธีวงศ์

ไม่มี

ไม่มี

4. นางธาริษา วัฒนเกส

ไม่มี

ไม่มี

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียน

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

บริษัท/กิจการอื่น การดารงตาแหน่ งในบริษัท/
กิจการที่แข่ งขันหรือ
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเอสซีจี
จดทะเบียน)

จานวน

ประเภทกรรมการ

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

1 แห่ง

- กรรมการ
ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

5 แห่ง

ไม่มี

2. นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์

ไม่มี

ไม่มี

4 แห่ง

ไม่มี

3. นายประมนต์ สุธีวงศ์

1 แห่ง

- กรรมการอิสระ
บมจ.นวกิจประกันภัย

10 แห่ง

ไม่มี

4. นางธาริ ษา วัฒนเกส

ไม่มี

ไม่มี

10 แห่ง

ไม่มี
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
นายธาริ นทร์

นายประมนต์

นางธาริ ษา

นิมมานเหมินท์

สุธีวงศ์

วัฒนเกส

- จานวนหุ้น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
นายธาริ นทร์

นายประมนต์

นางธาริ ษา

นิมมานเหมินท์

สุธีวงศ์

วัฒนเกส

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ /ผู้มีอานาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่ อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ บั บริษัท/
บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
-

เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

-

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ
ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

-

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้
ไม่สามารถทาหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ/ขาย
วัตถุดิบ/สินค้ า/ บริ การ/ การให้ ก้ ยู มื เงินหรื อการกู้ยมื เงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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ข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 30 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง่ มีความเข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่ เป็ นบุ คคลที่ มี ความสัมพั นธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็ นบิ ดามารดา
คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคล
ที่จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรั พย์ ที่มี ตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตัง้ แต่ 20
ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
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7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถื อหุ้น
เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์ คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน
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สิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 4
ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อประจาปี 2559
1.1 นายวินิจ ศิลามงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3378

สานักงานสอบบัญชี

บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (เน้ นด้ ำนบัญชี) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (บช.ม)
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (บช.บ)
- ปริญญำตรีทำงกฎหมำย มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (น.บ)
- Industry/Management Development courses sponsored by

KPMG/Arthur Andersen
- Kellogg Graduate School of Management, under co-program
with SASIN
ประสบการณ์ ทางาน

- ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำร
-

กรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
ไทย พม่ำ และ ลำว
Lead Audit Partner บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
Country Risk Management Partner บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จำกัด
อนุกรรมกำรกลัน่ กรองมำตรฐำนกำรบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรม
รำชูปถัมภ์
ทำงำนกับ Arthur Andersen – Miami Office ในปี 2532 – 2533
กำรให้ บริ ก ำรสอบบัญ ชี สำหรั บอุต สำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุ ร กิ จ
พลัง งำน ธุ ร กิ จ ปิ โตรเคมี ธุ ร กิ จ อุต สำหกรรมและธุ ร กิ จ ซื อ้ มำขำยไป
รวมถึงประสบกำรณ์ทำงำนกับบริ ษัทต่ำงชำติ
ประกอบวิชำชีพตังแต่
้ ปี 2523

การมีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้ เสียกับ SCC ไม่มี
บริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว
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1.2 นายไวโรจน์ จินดามณีพทิ กั ษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3565

สานักงานสอบบัญชี

บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญำโทด้ ำนกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (บช.ม)
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (บช.บ)

ประสบการณ์ ทางาน

- กรรมกำรบริหำร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- กำรให้ บริ ก ำรสอบบัญชีสำหรั บอุต สำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิ จ

พลัง งำน ธุ ร กิ จ ปิ โตรเคมี ธุ ร กิ จ อุต สำหกรรมและธุ ร กิ จ ซื อ้ มำขำยไป
รวมถึงประสบกำรณ์ทำงำนกับบริ ษัทต่ำงชำติ
- ประกอบวิชำชีพตังแต่
้ ปี 2527
การมีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้ เสียกับ SCC ไม่มี
บริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว

1.3 นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

4409

สานักงานสอบบัญชี

บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญำโทด้ ำนกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (บช.ม)
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (บช.บ)
- KPMG Chairman C-25 Program, INSEAD Singapore

ประสบการณ์ ทางาน

- กรรมกำรบริหำร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- Audit Functional Risk Management Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด
- คณะกรรมกำรวิ ช ำชี พ บัญ ชี ด้ ำนกำรสอบบัญ ชี สภำวิ ช ำชี พ บัญ ชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- คณะอนุก รรมกำรทดสอบผู้สอบบัญชี รับ อนุญำต สภำวิ ช ำชี พ บัญ ชี
ในพระบรมรำชูปถัมภ์
- กำรให้ บริ ก ำรสอบบัญชี สำหรับอุต สำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิ จ
ปิ โตรเคมี ธุรกิจอุตสำหกรรมและธุรกิจซื ้อมำขำยไป รวมถึงประสบกำรณ์
ทำงำนกับบริ ษัทต่ำงชำติ
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- Professional Educational Center, Arthur Andersen-Saint Charles,
1999
- ประกอบวิชำชีพตังแต่
้ ปี 2534
การมีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้ เสียกับ SCC ไม่มี
บริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว
1.4 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5565

สานักงานสอบบัญชี

บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประวัติการศึกษา

- ปริญญำโทด้ ำนกำรบริหำรธุรกิจ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (บธ.บ.)
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบัญชี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (บช.บ.)

ประสบการณ์ ทางาน

- กรรมกำรบริหำร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
- กำรให้ บริ กำรสอบบัญชีสำหรับอุตสำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิจเยื่อ

และกระดำษ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจซื ้อมำขำยไป รวมถึง
ประสบกำรณ์ทำงำนกับบริ ษัทต่ำงชำติ
- ประกอบวิชำชีพตังแต่
้ ปี 2539
การมีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้ เสียกับ SCC ไม่มี
บริ ษัทย่ อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ท่ เี กี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ าว
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
(ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2559)
ชื่อ
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
2. นายปรีชา อรรถวิภชั น์
3. นายอาสา สารสิน
4. นายชุมพล ณ ลาเลียง

อายุ
ตาแหน่ ง
(ปี )
77 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
78 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
80 ประธานกรรมการกิ จการสังคมเพื่ อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
69 ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ที่อยู่
1 ถนนปูน
ซิ เ มนต์ ไ ทย
แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่ อ
ก รุ ง เ ท พ ฯ
10800

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2558 หัวข้ อประวัติกรรมการบริ ษัท
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การมีส่วนได้ เสีย
ในวาระที่เสนอ
มีสว่ นได้ เสียใน
วาระที่ 7
(พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและ
กรรมการคณะย่อย
ชุดต่าง ๆ)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6
ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 18 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 19 คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั ้ หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้ องระบุเหตุผลในการขอเรี ยก
ประชุมให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึง่ เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดจะบัญญัติ
ไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 21 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 26 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ สง่ มอบให้ แก่ผ้ รู ับหรื อผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรื อส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดสถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึง่
ข้ อ 27 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้ เรี ยกนัดเวลาใด ๆ ถ้ าได้ ลว่ งเวลานันไปแล้
้
วหนึ่งชัว่ โมง แต่รวมจานวนผู้ถือหุ้นและ
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้ าการนัดประชุมนันได้
้ เรี ยกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ก็ให้ เลิกการประชุม และให้ การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมนันเรี
้ ยกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้
เรี ยกนัดใหม่อีกคราวหนึง่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุม
ครัง้ หลังนี ้ไม่จาต้ องครบองค์ประชุม
46
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ข้ อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม
ในการนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครัง้ ที่ตอ่ ไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 22 ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉัน ทะให้ บุคคลซึ่งบรรลุนิติ ภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือ
มอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
มีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะ
เพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติ
เรื่ องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ โดยวิธีเปิ ดเผยหรื อลงคะแนนลับ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้น
ที่ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้ าผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมตินนั ้ ผู้ถือหุ้นนันจะออกเสี
้
ยงลงคะแนนในมตินนั ้
ไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 29 ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึง่ แต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

บรรลุนิติภาวะ
กรณีที่ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทาโดยทุจริ ต
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการหรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่

ข้ อ 30 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิ
เลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับ การเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตั ้งในครั ง้ นั ้น
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะ
ทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ข้ อ 36 ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
จากัดนัน้ ให้ ใช้ วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตาแหน่งยังไม่ครบจานวนตามวรรคแรก
ก็ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกัน ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกไปนันจะรั
้ บเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
การมอบอานาจและการกาหนดค่ าตอบแทนให้ คณะอนุกรรมการ
ข้ อ 40 คณะกรรมการจะมอบอานาจให้ แก่กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรื อนิติบคุ คลก็ได้
ให้ กระทาร่วมกันหรื อแยกกันเพื่อกระทาอย่างหนึง่ อย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนด คณะกรรมการมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงหรื อถอนอานาจที่ได้ มอบให้ ไว้
แก่บคุ คลนัน้ หรื อให้ บคุ คลนันพ้
้ นจากหน้ าที่และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นขึ ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
บุคคลผู้ได้ รับมอบอานาจหรื อแต่งตังนั
้ นจะต้
้ องปฏิบตั ิงานตามข้ อบังคับคาสัง่ และนโยบายที่คณะกรรมการ
ได้ ให้ ไว้
การจ่ ายค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 42 ให้ กรรมการได้ คา่ ตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กาหนดให้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี ้ให้ แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ
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การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 45 คณะกรรมการมีอานาจเสนอผลกาไรที่ได้ ในปี ใดหรื อที่สะสมไว้ ในปี ก่อนออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลในปี ใด ๆ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อเสนอให้ จดั ผลกาไรเป็ นประการอื่นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคาบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1.

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)

2.

ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กาหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1. ในการเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือกตัง้
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีทบี่ คุ คลซึ่งได้ รับเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทาให้ เกิ นจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครั ง้ นัน้ ให้ ป ระธานในที่ป ระชุม ลงคะแนนเสีย งอีก เสีย งหนึ่ง เป็ นเสีย งชี ข้ าดเพื่อ ให้ ได้ จานวนกรรมการที่จ ะ
เลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก
ที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการลงคะแนนลับ )
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือ ถือว่าเห็นด้ วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
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มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้

กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม

กรณีอื่นๆ ซึง่ มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในมตินนั ้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิ ญให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ที่มีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษนัน้
ออกนอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้
3. การลงคะแนนลับอาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม โดยบริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และจะแจ้ งผลการนับคะแนน
ให้ ทปี่ ระชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม

__________________________________
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ถ.อังรี ดูนังต์

สถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต

(ออกทางประตู 5)

