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

 

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

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

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

และหนังสือมอบฉันทะตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด แบบ ก และ
แบบ ข 

10. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปีและ/หรือรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี 2558  

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

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

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

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 
22) เมื่อวนัพุธท่ี 25 มีนาคม 2558  ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1  
คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2558 

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

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2558 ซึง่สรุปผลการด าเนินงาน
ของ SCC และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัต ิ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

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

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและ 

บริษัทย่อย บริษัท 

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

 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 128-253 ซึง่ได้จดัส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีต้ามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2558  

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

1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)  45,400 33,615 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  1,200 1,200 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 

 16.00 
 7.50 
 8.50 

12.50 
5.50 
7.00 

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณา
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19,200 ล้านบาท ซึง่
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 7.50 บาท เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 27 สิงหาคม 2558 
ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท โดยจ่าย
จากก าไรที่เสียภาษีในอตัราดงันี ้

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

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

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

หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ ก าหนด  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

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

2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

 3. นายประมนต์ สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 4. นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
นอกจากนี ้SCC เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้ ถือหุ้น 1 คนเสนอรายช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ   
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตาม 
แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีมีความสามารถในการ เป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) และก าหนดว่า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้น า มี
วิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความ
หลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความช านาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอจ านวน 5 คน และผู้
ถือหุ้นรายย่อยเสนอจ านวน 1 คน รวมเป็น 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
จ านวน 4 คนและเป็นผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือใหม่ 2 คน โดยได้พิจารณาคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี และมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร 
ณ อยุธยา  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วฒันเกส เน่ืองจาก
เห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและ
การลงทนุ มีประสบการณ์ในด้านตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะ
ผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย 
และได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการชดุย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคล
ทัง้หมดท่ีได้รับการเสนอ รวมทัง้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็น 
ผู้มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้
เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (ครัง้ท่ี 23) เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 
4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สธีุวงศ์ และ 
นางธาริษา วฒันเกส เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ  
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ทัง้นีก้รรมการรายเดิมทัง้ 4 คนข้างต้นไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น 
ท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า 
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 
ส าหรับประวตัิ และความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้น
ใน SCC ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 
รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
หมายเหตุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้

บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

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

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็น
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

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

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้เสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมตัิค่าสอบบญัชี 
ดงันี ้ 
1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 
 - นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 

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

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

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

คา่สอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 
1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี SCC 255,000 บาท 250,000 บาท 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและคา่สอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม 

5.16 ล้านบาท 5.09 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 5.42 ล้านบาท 5.34 ล้านบาท 
  ทัง้นีใ้นปี 2558 SCC ไมม่ีคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ของผู้สอบบญัชี  

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

คา่สอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 
1. ค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    

 จ านวนบริษัทย่อย 122 บริษัท 123 บริษัท 
 จ านวนเงิน 22.95 ล้านบาท 23.27 ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ     
 จ านวนบริษัทย่อย 69 บริษัท 64 บริษัท 
 จ านวนเงิน 26.89 ล้านบาท 22.33 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 49.84 ล้านบาท 45.60 ล้านบาท 
(ค่าสอบบญัชีปี 2559 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณ
งานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 
คา่สอบบญัชีปี 2558 ข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2.94 ล้านบาท และ
คา่ท่ีปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จ านวน 1.18 ล้านบาท  

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

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

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

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

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

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

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจ าปี 2559 

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

 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

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

- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมม่ี 
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2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

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

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

ทัง้นี ้ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2558 ส าหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่าย
คา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชดุย่อยในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น
ซึ่งมาประชมุ 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 
2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล 
เมอริเดียน เลขที่  61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย SCC จะเปิดให้ลงทะเบียน
เพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 
 อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ี
แนบมาตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 9 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค 
(แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น) ได้จาก www.scg.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้  
 หากท่านประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระ SCC ขอเรียนว่า SCC มีกรรมการอิสระท่ีไม่ได้
ครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ดงันี ้

1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 
2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 
3) นายอาสา สารสิน 
4) นายชมุพล ณ ล าเลียง 

8



 

  9 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 5 
 ทัง้นี ้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีก าหนดมายัง SCC 
ลว่งหน้าเพ่ือให้ SCC ได้รับภายในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2559 โดย SCC ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
  

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

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

2. หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 2558 และ/หรือ หนงัสือรายงานการ
พฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี 2558 ของ SCC กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรายงาน
ประจ าปี 2558” ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 10 
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9



10 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  
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นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นประธานที่ประชมุ 
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มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 728 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 4,794,229 หุ้น และที่มอบฉนัทะมาจ านวน 2,246 ราย 
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รับทราบ โดยเลขานกุารคณะกรรมการได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท คณะจดัการเอสซีจี ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ตวัแทนผู้สอบบญัชีซึง่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง และที่ปรึกษากฎหมาย  ดงันี ้
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   เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
2. นายเสนาะ อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3. นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

  และกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
4. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายพนสั สมิะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
6. นายยศ เอือ้ชเูกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสงัคม

  เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
7. นายอาสา สารสนิ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 9. นายประมนต์ สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 10. นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
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 11. นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการกิจการสงัคม 
    เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

เลขานุการคณะกรรมการ 
 นายวรพล เจนนภา 

คณะจัดการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 8 คน 
1. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซจีี 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซจีี เปเปอร์ 
 2. นายชลณฐั ญาณารณพ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส เอสซจีี 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
 3. นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-ปฏิบตัิการ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
 4. นายพิชิต ไม้พุม่ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส เอสซีจี 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 
  Vice President – Operations,  
  SCG Cement-Building Materials 

 5. นายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ Vice President – Regional Business, 
  SCG Cement-Building Materials 

 6. นายนิธิ ภทัรโชค Vice President – Domestic Market, 
  SCG Cement-Building Materials 

 7. นายเชาวลติ เอกบตุร ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
   และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี การลงทนุ 

 8. นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 2 คน 
1. นายวินิจ ศิลามงคล 
2. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จ านวน 2 คน 
1. นางสาวป่ินหทยั ทองประเสริฐ ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวศิรินนัท์ ตระกลูเงิน ตวัแทนผู้สอบบญัชี 

นอกจากนีเ้ลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะน านายกิตติ ตัง้จิตรมณีศกัดา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท
กฎหมายเอสซีจี จ ากดั จากนัน้ได้กลา่วแนะน านางสาวชญานชุ กณัหปกรณ์ และนางสาวจิตต์ สาวิตต์กลุ อาสาพิทกัษ์สิทธิ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะและผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครัง้นี ้และได้
กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงร่วมกับตวัแทนผู้สอบบญัชี ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความ
ประสงค์ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง จากนัน้เลขานกุารฯ จึงชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
การนบัคะแนนเสยีง และการแจ้งผลการนบัคะแนนในการประชมุ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 
และมาตรา 34 ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง  ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือและที่
ได้รับมอบฉนัทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 

ในการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นคนใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และขอให้
ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนบัและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเสยีงดงักลา่ว สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะ
ขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การประชุม 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 21) เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557  

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 21) 
เมื่อวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ซึ่งได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ  
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ก่อนการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นในการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ที่อยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 28 ข้อ (4) ซึ่งบันทึกไว้ว่า “เสนอให้บริษัทก าหนดให้วาระค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็นวาระเพื่อทราบ” โดยมีทัง้ผู้ ถือหุ้นทีเ่สนอว่าควรใช้ค าว่า “วาระเพื่อ
อนมุตัิ” แทนค าวา่ “วาระเพื่อพิจารณา” และที่เห็นวา่การบนัทึกรายงานดงักลา่วถกูต้องตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 แล้ว ซึง่ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจีได้ชีแ้จงวา่การใช้ค าว่า “วาระเพื่อพิจารณา” เป็นถ้อยค าที่
สือ่ความหมายในท านองเดียวกนักบัค าวา่ “วาระเพื่ออนมุตัิ” คือเป็นการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนมุตัิหรือไม่ จึงถกูต้อง
ตามความหมายแล้ว  

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 21) เมื่อวนัพธุที่ 
26 มีนาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 เห็นด้วย  789,066,333 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7143 
 ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสยีง    2,260,420 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2856 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2557 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2557 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี  ้

 ในปี 2557 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 487,545 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อน ตามการเติบโตของ
ทุกธุรกิจในเอสซีจี และมีก าไรส าหรับปี 33,615 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน เนื่องจากสภาวะการเมืองและ
เศรษฐกิจในประเทศ และการขาดทนุจากมลูคา่สนิค้าคงเหลอืประมาณ 2,960 ล้านบาทจากการปรับลดลงของราคาน า้มนั 
ในไตรมาสที่ 4 

 จากความมุง่มัน่ที่จะเป็นผู้น าธุรกิจอยา่งยัง่ยืนในอาเซียน เอสซีจีจึงได้ขยายการลงทนุในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ในปี 2557 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกประเทศไทยมีรายได้จากการผลิตและขาย 44,397 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 
จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวม โดยมีสินทรัพย์ในอาเซียน 84,875 ล้านบาท หรือประมาณ ร้อยละ 18 
ของสนิทรัพย์รวม และมีพนกังานในอาเซยีนนอกเหนือจากประเทศไทย 15,592 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจ านวนพนกังาน
ทัง้หมด ซึง่พร้อมจะรองรับการขยายและด าเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนาคต 

 ในปี 2557 เอสซีจีมีโครงการลงทนุในอาเซียนท่ีส าคญัซึง่จะเร่ิมเดินหน้าผลติได้ในช่วง 2 ถึง 3 ปีนี ้ได้แก่ 

- โรงงานปนูซีเมนต์ในอินโดนีเซียซึง่เป็นโรงงานสร้างใหม ่และการขยายก าลงัการผลติปนูซีเมนต์ในกมัพชูา 
จะเร่ิมผลติได้ในปี 2558 ตามแผนท่ีวางไว้ 
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- โรงงานปนูซีเมนต์ในเมียนมา จะเร่ิมผลติในปี 2559 
- โรงงานปนูซีเมนต์ใน สปป.ลาว จะเร่ิมผลติในปี 2560 
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นอกจากนี ้เอสซีจียงัได้เน้นการลงทุนในโครงการพฒันานวตักรรมสินค้าและบริการที่มีมลูค่าเพิ่มสงู (High 
Value Added Products and Services หรือ HVA) เช่น 
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ในด้านการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน ภายใต้หลกับรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการพฒันา
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ในเร่ืองการพฒันาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ยืน เอสซีจีได้สานต่อโครงการ เอสซีจี รักษ์น า้ 
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มาเป็นแนวทางด าเนินโครงการนวตักรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟืน้ฟูพืน้ที่ดินเค็มตัง้แต่ปี  2551 เพื่อแก้ไขพืน้ที่ประสบ
ปัญหาดินเค็มให้สามารถเพาะปลกูได้ดี รวมทัง้สง่เสริมกระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิด ท าให้เกิดความหลากหลายใน
การแก้ปัญหา ปี 2557 เอสซีจีได้สานตอ่โครงการดงักลา่ว โดยจดัตัง้สถานีปลกูคิดปันสขุ 2 แหง่ในจงัหวดันครราชสีมาและ
ล าปาง เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนอื่น  ๆ และขยายผลการด าเนินโครงการต่อไป เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในฐานะนกัวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนษุยชาติสอดคล้องกบัมติของสหประชาชาติที่เห็นชอบให้
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 5 ธนัวาคมของทกุปีเป็นวนัดินโลก  
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เอสซีจีได้ขยาย โครงการ SCG Sharing the Dream มอบทนุการศึกษาปีละกว่า 5,000 ทนุให้กบัเยาวชนใน
อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา ฟิลปิปินส์ ลาว ไทย และกมัพชูา 

นอกจากนี ้ ได้จดังาน ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อ
ถ่ายทอดแนวคิดและสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการน าไป
ประยกุต์ใช้อยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

ด้วยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนและถ่ายทอดแนวคิดอย่างต่อเนื่อง  
ส่งผลให้เอสซีจีเป็นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่  1 ของโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในสาขา
อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นการจดัอนัดบัส าหรับบริษัทชัน้น าของ
โลกที่มีการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซกัถามและ
รับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) สนิค้าและบริการท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงู (High Value Added Products and Services หรือ HVA) กบัสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม SCG eco value เหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 ตอบ สนิค้า HVA แตกตา่งจากสนิค้า SCG eco value โดยที่สินค้า HVA เป็นสินค้าที่สร้างผลตอบแทน 
เช่น ก าไร หรือส่วนต่างของการท าก าไร (Contribution margin) มากกว่าสินค้าทัว่ไป (Commodity) 
ประมาณร้อยละ 5 ถึง 10  ในปี 2547 ยอดขายสินค้า HVA มีมูลค่าประมาณ 7,700 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายรวมขณะนัน้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 190,000 ล้านบาทหลงัจากนัน้ยอดขาย
สนิค้า HVA ได้เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนกระทัง่ในปี 2557 มียอดขายประมาณร้อยละ 35 ของยอดขายรวมของ
เอสซีจี   

 สว่นสนิค้า SCG eco value นัน้ เป็นสนิค้าหรือบริการท่ีมีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทัว่ไป ซึ่งมีคณะกรรมการจากทกุกลุม่ธุรกิจของเอสซีจีเป็นผู้ก าหนดขึน้  เช่น 
เป็นสนิค้าที่ช่วยลดการใช้พลงังาน หรือเป็นสนิค้าที่ใช้วสัดทุี่ Recycle โดยเร่ิมท าเร่ืองนีม้าตัง้แตปี่ 2552 
หลงัจากนัน้ยอดขายสนิค้าและบริการ SCG eco value ได้เพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ จนมีสดัสว่นเป็นร้อยละ 31 
ของยอดขายรวมของเอสซีจีในปี 2557 ทัง้นีเ้อสซีจีได้เร่ิมมีนโยบายการจดัหาสินค้าหรือบริการท่ีเป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อม (Green Procurement) มาตัง้แตปี่ 2547 โดยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ซึ่งในช่วงแรก
บริษัทยอมมีต้นทนุในการจดัหาสงูกวา่สนิค้าปกติ เพื่อช่วยอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม แต่หลงัจากนัน้มีจุดเปลี่ยน
จากการท่ีเอสซีจีเน้นลงทนุเร่ืองการวจิยัและพฒันา (R & D) มากขึน้ สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการผลติ
ลงได้ เช่นการใช้วสัด ุRecycle เป็นวตัถดุิบ เป็นต้น  ส าหรับสินค้า HVA ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมด้วย
ที่มาจากการวิจยัและพฒันาของเอสซีจีมีตวัอย่างเช่น สารสงัเคราะห์ที่ใช้ในการเคลือบเตาเผาซึ่งจะช่วย
ในการเก็บรักษาความร้อนในเตาเผาท าให้ประหยดัพลงังาน ซึง่เอสซีจีได้จดสทิธิบตัรไว้แล้ว 

(2) เอสซีจีมีการลงทนุในประเทศอิตาลี และนอร์เวย์ ซึ่งอยู่นอกอาเซียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิสยัทศัน์ใน
การเป็นผู้น าในตลาดอาเซียนหรือไม ่
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สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทัว่ไป ซึ่งมีคณะกรรมการจากทกุกลุม่ธุรกิจของเอสซีจีเป็นผู้ก าหนดขึน้  เช่น 
เป็นสนิค้าที่ช่วยลดการใช้พลงังาน หรือเป็นสนิค้าที่ใช้วสัดทุี่ Recycle โดยเร่ิมท าเร่ืองนีม้าตัง้แตปี่ 2552 
หลงัจากนัน้ยอดขายสนิค้าและบริการ SCG eco value ได้เพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ จนมีสดัสว่นเป็นร้อยละ 31 
ของยอดขายรวมของเอสซีจีในปี 2557 ทัง้นีเ้อสซีจีได้เร่ิมมีนโยบายการจดัหาสินค้าหรือบริการท่ีเป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อม (Green Procurement) มาตัง้แตปี่ 2547 โดยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ซึ่งในช่วงแรก
บริษัทยอมมีต้นทนุในการจดัหาสงูกวา่สนิค้าปกติ เพื่อช่วยอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม แต่หลงัจากนัน้มีจุดเปลี่ยน
จากการท่ีเอสซีจีเน้นลงทนุเร่ืองการวจิยัและพฒันา (R & D) มากขึน้ สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการผลติ
ลงได้ เช่นการใช้วสัด ุRecycle เป็นวตัถดุิบ เป็นต้น  ส าหรับสินค้า HVA ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมด้วย
ที่มาจากการวิจยัและพฒันาของเอสซีจีมีตวัอย่างเช่น สารสงัเคราะห์ที่ใช้ในการเคลือบเตาเผาซึ่งจะช่วย
ในการเก็บรักษาความร้อนในเตาเผาท าให้ประหยดัพลงังาน ซึง่เอสซีจีได้จดสทิธิบตัรไว้แล้ว 

(2) เอสซีจีมีการลงทนุในประเทศอิตาลี และนอร์เวย์ ซึ่งอยู่นอกอาเซียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิสยัทศัน์ใน
การเป็นผู้น าในตลาดอาเซียนหรือไม ่
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 ตอบ กลยทุธ์ด้านอาเซียนนัน้ยงัคงอยูเ่นื่องจากตลาดอาเซียนยงัมีการเติบโตในระดบัที่สงู สว่นการลงทนุใน
อิตาลนีัน้เป็นการลงทนุในธุรกิจเซรามิกซึง่เอสซีจีมีก าลงัการผลติสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีโรงงานผลิต
ในประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สว่นในอิตาลี 
ก็ได้น าสนิค้าจากเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาท าการตลาดภายใต้แบรนด์ Cotto Italia ซึง่เป็นตลาดระดบับน 

 ด้านการลงทุนในประเทศนอร์เวย์นัน้ เป็นการลงทนุในบริษัทวิจยัและพฒันาที่มีความเช่ียวชาญในด้าน
พอลิเมอร์ในธุรกิจเคมีภณัฑ์เพื่อให้ได้รับเทคโนโลยีขัน้สงูแบบก้าวกระโดด (Breakthrough) ซึ่งเอสซีจี 
เคมิคอลส์ ก็จะเร่ิมมีสนิค้าใหม ่ๆ ออกสูต่ลาดระดบัโลก  

(3) คาดการณ์ทิศทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ผลกระทบจากราคาน า้มนัที่ลดลง
และการแข็งขึน้ของคา่เงินบาท 

 ตอบ ต้นทนุพลงังานของเอสซีจีโดยรวมจะคอ่ย ๆ ปรับตวัลดลงตามการลดลงของราคาน า้มนั นอกจากนี ้
ธุรกิจเคมีภณัฑ์จะได้รับประโยชน์ เนื่องจากราคาขายสนิค้าปรับตวัลดลงช้ากว่าราคาวตัถดุิบซึ่งปรับตวั
ลดลงตามราคาน า้มนัในตลาดโลก สง่ผลให้สว่นต่างระหว่างราคาขายและวตัถดุิบ (Spread) ปรับตวั
สงูขึน้ ประกอบกบัเป็นธุรกิจที่อยูใ่นช่วงวฏัจกัรขาขึน้ด้วย จึงคาดวา่เอสซีจี เคมิคอลส์จะมีผลประกอบการ
ที่ดีขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

 ธุรกิจสว่นใหญ่ของเอสซีจีนัน้อยูใ่นอาเซียน มียอดขายในอาเซียนรวมการสง่ออกจากประเทศไทยประมาณ 
100,900 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ประมาณร้อยละ 20 แตเ่มื่อค านวณกลบัมาเป็นเงินบาทปรากฏวา่
ยอดขายในอาเซียนเพิ่มเพียงร้อยละ 18 เนื่องจากเงินบาทแข็งค่ากว่าทกุสกุลเงินในภมูิภาค ซึ่งก็ได้มีการ
ป้องกนัความเสีย่งในเร่ืองของอตัราแลกเปลีย่นโดยการท า Hedging เพื่อรักษาอตัราก าไรของเอสซีจีตอ่ไป 

 ในปี 2557 ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตของการสง่ออกประมาณร้อยละ 2 ในขณะที่การสง่ออกของ
เอสซีจีมีอตัราการเตบิโตประมาณร้อยละ 26 เนื่องจากราคาสนิค้าเคมีภณัฑ์ทีเ่พิ่มขึน้ ซึง่ถ้าไมร่วมปัจจยั
ด้านราคา การสง่ออกจะมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 14 ถึง 15 ทัง้นีเ้อสซีจีจะเน้นเพิ่มการสง่ออก
สนิค้า HVA ไปยงัตลาดในประเทศที่พฒันาแล้ว เพื่อให้สามารถแขง่ขนัในภาวะที่เงินบาทแข็งคา่ 

 ในช่วงต้นปี 2558 ที่ผา่นมา ราคาสนิค้าเคมีภณัฑ์ลดลงแต่ยงัคงมีก าไรอยู่ ในขณะที่ยอดขายของธุรกิจ
ซีเมนต์ในประเทศลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม อย่างไรก็ดียงัมีก าไรจากการลงทนุใน
อาเซียนซึง่จะมียอดขายเพิ่มมากขึน้ และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ แต่ในสว่นของก าไรจะมีค่าเสื่อม
ราคาจากโครงการปนูซีเมนต์ 2 โรงงาน และโรงงานกระดาษใหมใ่นปี 2558 

(4) ผลกระทบจากโครงการท าฝายชะลอน า้ที่มีตอ่เกษตรกรที่อยูด้่านลา่ง หรือการเก็บขยะบริเวณหาดแม่ร าพึง 
จงัหวดัระยองที่ไมไ่ด้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตแุท้จริง และขอช่ืนชมโครงการ Zero Waste ของโรงงาน
เอสซีจีที่จงัหวดักาญจนบรีุ 

 ตอบ ฝายชะลอน า้ที่ด าเนินการโดยเอสซีจีมีวตัถปุระสงค์เพื่อชะลอน า้ให้อยู่ในผืนดินในช่วงระยะเวลาที่
ยาวนานขึน้ ท าให้ผืนดินบริเวณนัน้ชุ่มชืน้ โดยใช้วสัดจุากธรรมชาติ และเทา่ที่เอสซีจีได้ไปพบกบัชาวบ้าน
บริเวณที่เอสซีจีเข้าไปท าฝายชะลอน า้นัน้ ไมพ่บปัญหาที่มีผลกระทบให้ปริมาณน า้ในบริเวณด้านลา่งไม่
เพียงพอตอ่การเพาะปลกูของเกษตรกร สว่นประเด็นเร่ืองขยะชายหาด ทางเอสซีจี เคมิคอลส์จะรับไปศกึษา 
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มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2557 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้

งบการเงินประจ าปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 ตัง้แต่หน้า 128 ถึง 253 ซึ่งได้
สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและ 

บริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์ 465,823 248,113 
หนีส้นิ 256,506 161,551 
รายได้จากการขาย 487,545 - 
รายได้รวม 497,469 28,965 
ก าไรส าหรับปี 33,615* 24,230 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 28.01* 20.19 

 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี  และ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้ 

(1) งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจ าปีหน้า 130 ในสว่นของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน แสดงจ านวน 
7,000 กว่าล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 แสดงค่าความนิยมและ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนรวมจ านวน 22,000 กวา่ล้านบาท เข้าใจว่าหน้า 130 ควรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น ๆ 
เพราะคา่ความนิยมควรจะเป็นสว่นหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนใช่หรือไม่ และมลูค่าของสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนรวมมีจ านวนเทา่ใด 

 ตอบ งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจ าปีหน้า 130 แสดงค่าความนิยมเป็นจ านวนประมาณ 
10,800 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน แสดงจ านวน 7,043 ล้านบาท รวมกนัเป็น 17,843 ล้านบาท  
ตรงกับในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 บรรทัดสุดท้ายซึ่งแสดงค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 17,843 ล้านบาท  ส่วนค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจ านวน 
22,000 กวา่ล้านบาทนัน้ เป็นจ านวนก่อนหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม 

(2) ที่มาและสาเหตทุี่คา่ความนิยมในปี 2557 เพิ่มขึน้ 506 ล้านบาทจากปี 2556 
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 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี  และ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้ 

(1) งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจ าปีหน้า 130 ในสว่นของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน แสดงจ านวน 
7,000 กว่าล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 แสดงค่าความนิยมและ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนรวมจ านวน 22,000 กวา่ล้านบาท เข้าใจว่าหน้า 130 ควรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น ๆ 
เพราะคา่ความนิยมควรจะเป็นสว่นหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนใช่หรือไม่ และมลูค่าของสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนรวมมีจ านวนเทา่ใด 

 ตอบ งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจ าปีหน้า 130 แสดงค่าความนิยมเป็นจ านวนประมาณ 
10,800 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน แสดงจ านวน 7,043 ล้านบาท รวมกนัเป็น 17,843 ล้านบาท  
ตรงกับในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 บรรทัดสุดท้ายซึ่งแสดงค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 17,843 ล้านบาท  ส่วนค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจ านวน 
22,000 กวา่ล้านบาทนัน้ เป็นจ านวนก่อนหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม 

(2) ที่มาและสาเหตทุี่คา่ความนิยมในปี 2557 เพิ่มขึน้ 506 ล้านบาทจากปี 2556 
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ตอบ ค่าความนิยมเป็นผลต่างจากการเข้าซือ้กิจการ เมื่อมีการจ่ายมูลค่าการเข้าซือ้กิจการสงูกว่ามูลค่า
ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ได้มา บริษัทจะบนัทกึสว่นตา่งเป็นค่าความนิยม ค่าความนิยมที่เพิ่มขึน้เกิดจาก
การเข้าซือ้ธุรกิจในปี 2557 ที่ส าคัญจ านวน 4 บริษัท เป็นบริษัทในประเทศไทย 2 บริษัท บริษัทใน
ประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท และบริษัทในประเทศนอร์เวย์ 1 บริษัท 

(3) มีบริษัทที่เข้าไปซือ้กิจการแล้วได้ก าไรบ้างหรือไม่  

 ตอบ บริษัทที่เข้าซือ้กิจการแล้วมีก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ คือ บริษัทดี อิน แพค จ ากัด (D-IN) 
ตามที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 163 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 การซือ้ธุรกิจ
และการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย)    

(4) ประโยชน์ของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมีอะไรบ้าง นอกจากบอกว่าผู้ ถือหุ้นมีสว่น
อยา่งไร  

 ตอบ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมตามที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 134 ถึง 137 
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบตา่ง ๆ เช่น การเปลีย่นแปลงทนุท่ีออกและช าระแล้ว หรือทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นต้น 

(5) ในปี 2557 บริษัทมีนวตักรรมที่น าไปจดทะเบียนสิทธิบตัรมากกว่า 90 สิทธิบตัร ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดี มลูค่า
สทิธิบตัรรวมอยูใ่นคา่ความนิยมหรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาเร่ืองนวตักรรมแสดงอยู่ที่ใด
ในงบการเงิน การลงทนุในปี 2557 จ านวนกว่า 2,000 ล้านบาทในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ในด้านดี
คือมีนวตักรรมใหม ่ๆ เกิดขึน้เร่ือย ๆ แตอ่ีกด้านหนึง่ก็จะมีต้นทนุเกิดขึน้ด้วย 

 ตอบ บริษัทได้ด าเนินการจดสทิธิบตัรเพื่อรักษาสทิธิของบริษัทอยา่งครบถ้วน แต่บริษัทไม่ได้ประเมินมลูค่า
ของทรัพย์สนิทางปัญญาเหลา่นีเ้ข้ามาในบญัชี โดยบญัชีจะบนัทกึคา่ใช้จ่ายที่ใช้ไปในการวิจยัและพฒันา
เพื่อให้ได้สทิธิบตัรมาเทา่นัน้ 

(6) งบกระแสเงินสดในรายงานประจ าปีหน้า 138 แสดงมลูค่าสินค้าคงเหลือจ านวน 2,303.7 ล้านบาท สว่นใหญ่
เป็นสต๊อกน า้มนัหรือไม่  และหน้า 139 หนีส้ินด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ (ลดลง) แสดงรายการเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่นปี 2556 เพิ่มขึน้จ านวน 2,446.5 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีจ านวนลดลง 6,276.4 ล้านบาท 
การเปลีย่นแปลงอยา่งมากนีม้ีสาเหตจุากอะไร 

 ตอบ มลูค่าสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 138 จ านวน 
2,304 ล้านบาท ไมเ่ก่ียวกบัสต๊อกน า้มนั เป็นมลูคา่การเปลีย่นแปลงของสนิค้าคงเหลอืปีตอ่ปีวา่เปลีย่นไป
เทา่ไร ส าหรับในหน้า 139 รายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ปี 2556 แสดงตวัเลขเป็นบวก และปี 2557 
แสดงตวัเลขเป็นลบนัน้ เป็นการแสดงการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
เนื่องจากในช่วงปลายปี 2557 ราคาน า้มนัปรับตวัลดลงมาก จึงท าให้มลูคา่ของเจ้าหนีก้ารค้าลดลงตาม
ราคาสนิค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

 (7) ปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีมากพอสมควร ในขณะที่รายงานประจ าปีระบุว่า
การเปลีย่นแปลงนีไ้ม่เป็นสาระส าคญั ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะสาระส าคญัอาจจะมีผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่
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เฉพาะตวัเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า ที่ในรายงานประจ าปีบอกว่ามีการยกเลิกสญัญาเช่า
ทางการเงินท่ีเคยท าเป็นสญัญาเช่ารูปแบบใหมน่ัน้ท าอยา่งไรและมีผลดีหรือไมด่ีอยา่งไร 

 ตอบ การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 150) เป็นการเปลีย่นแปลงตามเหตผุลทางธุรกิจ ซึ่งเก่ียวข้องกบั
โรงงานปนูซีเมนต์ที่ประเทศกมัพูชา จากเดิมที่มีการใช้บริการโรงไฟฟ้าที่มีผู้ ให้บริการเข้าไปลงทุนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับด าเนินงานในโรงงานปนูซีเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ก าหนดวา่ถ้าเป็นการลงทนุโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนการเช่าสินทรัพย์นัน้เพียงคนเดียว ต้องมีการบนัทึก
บญัชีรับรู้มลูคา่สนิทรัพย์นัน้เข้ามาในบญัชี แตใ่นปัจจบุนัได้มีระบบสายสง่กระแสไฟฟ้าของรัฐบาลกมัพชูา
เข้ามาในบริเวณโรงงาน จึงได้มีการเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งของรัฐบาลแทน ท าให้มีการ
เปลีย่นแปลงสญัญาเช่าในสว่นนี ้

(8) ปี 2558 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมจ่ านวน 30 ถึง 40 ฉบบั ซึง่ระบวุา่
ไมม่ีสาระส าคญันัน้ จะมีผลกระทบตอ่งบการเงิน และสถานะของบริษัทเพียงใด 

 ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากสภาวิชาชีพบญัชีมี
แนวทางปรับปรุงให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งตอ่เนื่อง การเปลีย่นแปลงนีบ้างมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยนข้อความเล็กน้อย บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยน
วิธีปฏิบตัิบ้าง ซึง่บริษัทได้ประเมินสิง่ที่ด าเนินการอยู่ทัง้หมดแล้ว คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคญั
ตอ่งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตัิ 

(9) ในรายงานประจ าปีหน้า 212 งบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการ แสดงรายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา 3,113 
ล้านบาท และรายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหาร 2,418 ล้านบาท และมีหมายเหตฯุ ข้อ 4 ที่อยูใ่นหน้า 
230 ซึง่ปรากฏวา่ไมแ่สดงรายได้ทรัพย์สนิทางปัญญาและรายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหารเลย มีแต่
รายได้คา่บริการและอื่น ๆ ทัง้หมด ท าไมงบก าไรขาดทนุจึงไมแ่สดงเป็นรายได้อื่น  

 ตอบ หมายเหตฯุ ข้อ 4 ในหน้า 230 เป็นการแสดงรายการกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั ทัง้รายได้
คา่ทรัพย์สนิทางปัญญา รายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหาร รายได้คา่บริการและอื่น ๆ ซึง่เป็นรายได้
ที่เกิดขึน้กบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั จึงแสดงเป็นมลูค่ารวมไว้ โดยไม่ได้แยกแสดงเป็นแต่ละรายการ  
ทัง้นี ้บริษัทขอรับข้อสงัเกตของกรณีที่การแสดงรายการนีอ้าจสร้างความสบัสนให้กบัผู้อ่านงบการเงิน  

(10) ในรายงานประจ าปีหน้า 212 งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวน 
2,489 ล้านบาท และมีหมายเหตฯุ ข้อ 17 ที่อยู่ในหน้า 244 ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจ านวน 2,554 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจ านวนนีแ้สดงไว้ในลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกันหรือแสดงไว้ที่ใด เพราะ
น ามาหกักบัคา่ใช้จ่ายที่แสดงไว้ทัง้หมด 

 ตอบ สว่นของคา่ใช้จ่ายเรียกเก็บจ านวน 2,554 ล้านบาท เป็นการเรียกเก็บบริษัทในเครือฯ ตวัเลขสทุธิ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารแสดงอยูบ่รรทดัสดุท้าย ซึง่เป็นตวัเลขที่เรียกเก็บทัง้ปี 
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เฉพาะตวัเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า ที่ในรายงานประจ าปีบอกว่ามีการยกเลิกสญัญาเช่า
ทางการเงินท่ีเคยท าเป็นสญัญาเช่ารูปแบบใหมน่ัน้ท าอยา่งไรและมีผลดีหรือไมด่ีอยา่งไร 

 ตอบ การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
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โรงงานปนูซีเมนต์ที่ประเทศกมัพูชา จากเดิมที่มีการใช้บริการโรงไฟฟ้าที่มีผู้ ให้บริการเข้าไปลงทุนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับด าเนินงานในโรงงานปนูซีเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ก าหนดวา่ถ้าเป็นการลงทนุโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนการเช่าสินทรัพย์นัน้เพียงคนเดียว ต้องมีการบนัทึก
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(8) ปี 2558 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมจ่ านวน 30 ถึง 40 ฉบบั ซึง่ระบวุา่
ไมม่ีสาระส าคญันัน้ จะมีผลกระทบตอ่งบการเงิน และสถานะของบริษัทเพียงใด 

 ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากสภาวิชาชีพบญัชีมี
แนวทางปรับปรุงให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งตอ่เนื่อง การเปลีย่นแปลงนีบ้างมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยนข้อความเล็กน้อย บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยน
วิธีปฏิบตัิบ้าง ซึง่บริษัทได้ประเมินสิง่ที่ด าเนินการอยู่ทัง้หมดแล้ว คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคญั
ตอ่งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตัิ 

(9) ในรายงานประจ าปีหน้า 212 งบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการ แสดงรายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา 3,113 
ล้านบาท และรายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหาร 2,418 ล้านบาท และมีหมายเหตฯุ ข้อ 4 ที่อยูใ่นหน้า 
230 ซึง่ปรากฏวา่ไมแ่สดงรายได้ทรัพย์สนิทางปัญญาและรายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหารเลย มีแต่
รายได้คา่บริการและอื่น ๆ ทัง้หมด ท าไมงบก าไรขาดทนุจึงไมแ่สดงเป็นรายได้อื่น  

 ตอบ หมายเหตฯุ ข้อ 4 ในหน้า 230 เป็นการแสดงรายการกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั ทัง้รายได้
คา่ทรัพย์สนิทางปัญญา รายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหาร รายได้คา่บริการและอื่น ๆ ซึง่เป็นรายได้
ที่เกิดขึน้กบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั จึงแสดงเป็นมลูค่ารวมไว้ โดยไม่ได้แยกแสดงเป็นแต่ละรายการ  
ทัง้นี ้บริษัทขอรับข้อสงัเกตของกรณีที่การแสดงรายการนีอ้าจสร้างความสบัสนให้กบัผู้อ่านงบการเงิน  

(10) ในรายงานประจ าปีหน้า 212 งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวน 
2,489 ล้านบาท และมีหมายเหตฯุ ข้อ 17 ที่อยู่ในหน้า 244 ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจ านวน 2,554 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจ านวนนีแ้สดงไว้ในลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกันหรือแสดงไว้ที่ใด เพราะ
น ามาหกักบัคา่ใช้จ่ายที่แสดงไว้ทัง้หมด 

 ตอบ สว่นของคา่ใช้จ่ายเรียกเก็บจ านวน 2,554 ล้านบาท เป็นการเรียกเก็บบริษัทในเครือฯ ตวัเลขสทุธิ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารแสดงอยูบ่รรทดัสดุท้าย ซึง่เป็นตวัเลขที่เรียกเก็บทัง้ปี 
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 (11) ในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 หน้า 2 แสดงก าไรส าหรับปีจ านวน 33,615 ล้านบาท 
โดยมีเคร่ืองหมายดอกจัน ระบุว่า หมายถึง “ก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่” ค าว่า
บริษัทใหญ่นีห้มายความวา่อะไร 

 ตอบ การน าเสนอข้อมลูอ้างถึงตามงบก าไรขาดทนุรวมที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 132 ซึ่ง
จะแสดงรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมด และก าไรส าหรับปีเป็นก าไรของธุรกิจ
ทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และสว่นที่เหลือเป็นก าไรของผู้ ถือหุ้นอื่นที่มีสว่นอยู่ในบางบริษัทย่อย ซึ่งได้แสดงส่วนที่เป็น
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ดงันัน้ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากดั (มหาชน) จะเทา่กบั 33,615 ล้านบาทตามที่น าเสนอในหนงัสอืนดัประชมุ 

(12) ท าไมสดัส่วนการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายจึงสงูกว่ารายได้จากการขายท าให้ก าไรส าหรับปีในงบก าไร
ขาดทนุรวมมีจ านวนลดลง ตามที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 132 

 ตอบ สดัสว่นการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายกบัค่าใช้จ่ายเป็นข้อมลูที่ต่างปีกนั สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจอาจแตกต่างกนั แต่หากพิจารณาอตัราก าไรขัน้ต้นจะอยู่ในระดบัที่ลดลงเล็กน้อย ดงันัน้ถ้าจะ
เปรียบเทียบสดัสว่นการเพิ่มขึน้ของรายได้และคา่ใช้จ่ายโดยคาดหวงัว่าจะอยู่ในทิศทางที่เท่ากนัตลอด 
อาจจะต้องค านึงถึงปัจจยัรอบด้านของธุรกิจด้วย 

(13) บริษัทมีรายได้เพิ่มจากสนิค้าประเภท Specialty products มากขึน้ ซึ่งเป็นสินค้าปลายน า้ที่น่าจะมีก าไรมาก 
ราคาไมผ่นัผวน แตก่ าไรของบริษัทกลบัไม่ได้เพิ่มขึน้ เป็นเพราะเหตใุด สินค้าที่เราจดัว่าเป็น Specialty 
products อาจไม่ใช่ Specialty products ของคนอื่นหรือไม่ เข้าใจว่าปิโตรเคมีราคาเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพแวดล้อม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินพบว่ารายได้จากการขายเพิ่มขึน้  ต้นทนุขาย และ 
Gross profit ก็เพิ่มขึน้ แตก่ าไรจากการด าเนินงานลดลงเนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารเพิ่มขึน้สงูมาก ซึง่ไมน่า่เกิดจากความผนัผวนของราคา 

 ตอบ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ น้ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจที่
เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายส่วนนีจ้ึงเพิ่มขึน้ รายได้ก็เพิ่มขึน้เช่นกัน ถ้าพิจารณาค่าใช้จ่ายต่อยอดขายอาจจะ
เปลีย่นแปลงบ้างแตไ่มส่งูมากนกั 

(14) คา่ใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ ที่แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 หน้า 195 เพิ่มสงูขึน้จาก 394 ล้านบาท
ในปี 2556 เป็น 1,371 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการใด 

 ตอบ เพิ่มขึน้เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงคา่ใช้จ่ายหลายรายการ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคาร และ
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริจาค รวมทัง้การป้องกนัความเสี่ยงจากราคาของวตัถดุิบ
บางรายการ (price hedging) 

(15) ในรายงานประจ าปี หน้า 36 ถึง 37 ข้อ 281 ถึง 282 บริษัทสยามคโูบต้าเมทลัเทคโนโลยี จ ากดั และบริษัท
สยามคโูบต้า ลีสซิ่ง จ ากดั ในช่องสดัสว่นการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีตวัเลข 
ในขณะทีช่่องสดัสว่นถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทัง้หมด แสดงสัดสว่น 40/40 หมายความว่าอย่างไร และในปี 
2557 มีการขายบริษัทใดบ้าง 
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 ตอบ การไม่ปรากฏสดัส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อย ในบริษัทสยามคูโบต้า
เมททลัเทคโนโลยี จ ากัด และบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด เนื่องจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทสยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ร้อยละ 40 และบริษัทสยามคโูบต้า
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้ ถือหุ้นโดยตรงทัง้หมดในบริษัทสยามคูโบต้าเมทัลเทคโนโลยี จ ากัด และ
บริษัทสยามคโูบต้า ลสีซิ่ง จ ากดั ดงันัน้จึงเป็นการถือหุ้นโดยอ้อมเท่านัน้ สว่นในปี 2557 ไม่มีการขาย
เงินลงทนุในบริษัท  แต่ได้มีการขายหุ้นในบริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จ ากดั เมื่อต้นปี 2558 

 เมื่อไมม่ีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

 เหน็ด้วย  787,232,761 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.6856 
 ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 งดออกเสยีง    2,482,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.3143 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2557  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40 ถึง 50 ของ
ก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจน ามาประกอบการพิจารณา
เปลีย่นแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ 
 ในปี 2557 บริษัทมีก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวมจ านวน 33,615 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริษัท ที่มีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผล รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย
ทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ในอตัรา
หุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้ นละ 5.50 บาท เป็นเงิน 
6,600 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2557 
 ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรที่
เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด 
 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 (ขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้รับเงิน
ปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 2 ถึง 3 

หลงัจากนัน้ประธานฯ เชิญให้ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่การเงินและการลงทนุ เอสซีจี ตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น
เร่ืองการขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 วา่เนื่องจากบริษัทยงัสามารถจ่ายเงินปันผล
จากผลก าไรของบริษัทในเอสซีจีที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลไว้ในอตัราร้อยละ 30 ที่ยงัมีค้างอยู่ก่อนที่จะมีการลดอตัราภาษี
เงินได้นิติบคุคลลง ซึง่บริษัทพยายามด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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 ตอบ การไม่ปรากฏสดัส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อย ในบริษัทสยามคูโบต้า
เมททลัเทคโนโลยี จ ากัด และบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด เนื่องจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทสยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ร้อยละ 40 และบริษัทสยามคโูบต้า
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้ ถือหุ้นโดยตรงทัง้หมดในบริษัทสยามคูโบต้าเมทัลเทคโนโลยี จ ากัด และ
บริษัทสยามคโูบต้า ลสีซิ่ง จ ากดั ดงันัน้จึงเป็นการถือหุ้นโดยอ้อมเท่านัน้ สว่นในปี 2557 ไม่มีการขาย
เงินลงทนุในบริษัท  แต่ได้มีการขายหุ้นในบริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จ ากดั เมื่อต้นปี 2558 

 เมื่อไมม่ีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

 เหน็ด้วย  787,232,761 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.6856 
 ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 งดออกเสยีง    2,482,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.3143 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2557  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40 ถึง 50 ของ
ก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจน ามาประกอบการพิจารณา
เปลีย่นแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ 
 ในปี 2557 บริษัทมีก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวมจ านวน 33,615 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริษัท ที่มีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผล รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย
ทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ในอตัรา
หุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้ นละ 5.50 บาท เป็นเงิน 
6,600 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2557 
 ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรที่
เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด 
 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 (ขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้รับเงิน
ปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 2 ถึง 3 

หลงัจากนัน้ประธานฯ เชิญให้ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่การเงินและการลงทนุ เอสซีจี ตอบข้อซกัถามของผู้ถือหุ้น
เร่ืองการขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 วา่เนื่องจากบริษัทยงัสามารถจ่ายเงินปันผล
จากผลก าไรของบริษัทในเอสซีจีที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลไว้ในอตัราร้อยละ 30 ที่ยงัมีค้างอยู่ก่อนที่จะมีการลดอตัราภาษี
เงินได้นิติบคุคลลง ซึง่บริษัทพยายามด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 
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 เมื่อไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 
เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น 
โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 787,379,273 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7145 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสยีง    2,253,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2854 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชีแ้จง
รายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีใน
อตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน คือ  

(1) นายเสนาะ  อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

(2) นายพนสั  สมิะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
(3) นายอาสา  สารสนิ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ 
(4) นายชมุพล  ณ ล าเลยีง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้นายเสนาะ อนูากลู ได้แจ้งความประสงค์วา่จะไมข่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหวา่งวนัที่ 1 กนัยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเป็นกรรมการตามแนวทาง 
การพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคดัเลอืกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญพร้อมไปด้วยคณุสมบตัิ
ประการตา่ง ๆ มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และมีความคิดเห็นเป็นอิสระ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณารายช่ือบคุคลที่กรรมการบริษัทเสนอมา
รวมทัง้สิน้จ านวน 6 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน 
ได้แก่ นายพนสั สิมะเสถียร  นายอาสา สารสิน  และนายชุมพล ณ ล าเลียง และบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือใหม่ 1 คน คือ 
นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส เนื่องจากเห็นวา่เป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม สอดคล้องกบัแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็น
กรรมการ และส าหรับกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระก็ได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและ
อนกุรรมการได้เป็นอยา่งดีตลอดมา 
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คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 (ครัง้ที ่22) เลอืกตัง้นายพนสั สมิะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ล าเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ล าเลียง 
มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีบ้ริษัทได้เสนอประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบในหนงัสอืนดัประชมุเรียบร้อยแล้ว 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ขอให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัวิธีการลงคะแนนและ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงว่า ตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลอืกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บุคคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการ
ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ 
 เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนส าหรับการเลอืกตัง้กรรมการดงันี ้
 (1) ในการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนส าหรับวาระที่ 5 

พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร โดยใช้คะแนนเสยีงทัง้หมดเลือกตัง้กรรมการไปทีละคน ประธานฯ จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลทีละคน ตามที่ปรากฏในหนงัสือ
นัดประชุมวาระท่ี 5 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคลที่ได้รับการเลอืกตัง้เข้ารับการเลอืกตัง้ตามล าดบั คือ 

5.1  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 1  นายพนสั สมิะเสถียร 
5.2  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 2  นายอาสา สารสนิ 
5.3  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 3  นายชมุพล ณ ล าเลยีง 
5.4  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 4  นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 

 (2) ในการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะคน หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ สว่นผู้ ถือหุ้น
ที่เห็นด้วยไมต้่องยกมือ 

(3) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลอืกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ ถือหุ้นที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อตรวจนบัคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบคุคลต่อไป 
ส่วนผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบตัรยืนยนั
การลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

หลงัจากนัน้ได้มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการเสนอรายช่ือบคุคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เพิ่มเติมในท่ีประชมุ ซึง่ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการตามช่องทางและระยะเวลาที่บริษัทก าหนดไว้เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้ผ่านกระบวนการสรรหาตามแนวทาง 
การพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของบริษัทอยา่งครบถ้วนถกูต้อง 
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คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 (ครัง้ที ่22) เลอืกตัง้นายพนสั สมิะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ล าเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ล าเลียง 
มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีบ้ริษัทได้เสนอประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบในหนงัสอืนดัประชมุเรียบร้อยแล้ว 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ขอให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัวิธีการลงคะแนนและ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงว่า ตามข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลอืกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บุคคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการ
ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ 
 เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนส าหรับการเลอืกตัง้กรรมการดงันี ้
 (1) ในการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนส าหรับวาระที่ 5 

พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร โดยใช้คะแนนเสยีงทัง้หมดเลือกตัง้กรรมการไปทีละคน ประธานฯ จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลทีละคน ตามที่ปรากฏในหนงัสือ
นัดประชุมวาระท่ี 5 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคลที่ได้รับการเลอืกตัง้เข้ารับการเลอืกตัง้ตามล าดบั คือ 

5.1  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 1  นายพนสั สมิะเสถียร 
5.2  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 2  นายอาสา สารสนิ 
5.3  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 3  นายชมุพล ณ ล าเลยีง 
5.4  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 4  นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 

 (2) ในการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะคน หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ สว่นผู้ ถือหุ้น
ที่เห็นด้วยไมต้่องยกมือ 

(3) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลอืกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ ถือหุ้นที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อตรวจนบัคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบคุคลต่อไป 
ส่วนผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบตัรยืนยนั
การลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

หลงัจากนัน้ได้มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการเสนอรายช่ือบคุคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เพิ่มเติมในท่ีประชมุ ซึง่ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการตามช่องทางและระยะเวลาที่บริษัทก าหนดไว้เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้ผ่านกระบวนการสรรหาตามแนวทาง 
การพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของบริษัทอยา่งครบถ้วนถกูต้อง 
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เมื่อไม่มีข้อซกัถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยในปีนีม้ีผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 คนเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นี ้
 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายพนสั สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ล าเลียง และ
นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

(1) นายพนสั สมิะเสถียร 
เห็นด้วย 761,868,865 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.5496  
ไมเ่ห็นด้วย   8,933,722 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.1555  
งดออกเสยีง   2,278,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2947 

(2) นายอาสา สารสนิ 
เห็นด้วย   767,683,164 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.3017 
ไมเ่ห็นด้วย   3,119,423 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4035  
งดออกเสยีง   2,278,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2947 

(3) นายชมุพล ณ ล าเลยีง 
เห็นด้วย   767,296,564 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.2517 
ไมเ่ห็นด้วย   3,506,023 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4535 
งดออกเสยีง   2,278,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2947 

(4) นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 
เห็นด้วย   767,910,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.3310 
ไมเ่ห็นด้วย   2,795,883  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3616 
งดออกเสยีง   2,375,540  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3072 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุนายเสนาะ อนูากูล ที่ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทอยา่งสงูทัง้ในช่วงที่บริษัทประสบปัญหาและในช่วงที่รุ่งเรืองมาโดยตลอด เป็นผู้ที่มี
สว่นช่วยในความส าเร็จของบริษัทอยา่งมาก 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดให้
ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เนื่องจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ที่ได้รับ
การคดัเลือกเป็นผู้ ให้บริการสอบบญัชี ประจ าปี 2555 ถึง 2557 ได้ครบก าหนดวาระการให้บริการสอบบญัชี บริษัทจึงได้
เปิดโอกาสให้ส านกังานสอบบญัชีชัน้น า 6 แหง่ ยื่นข้อเสนอการให้บริการสอบบญัชีส าหรับปี 2558 ถึง 2560 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืกส านกังานสอบบญัชีที่เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการเสนองานสอบบญัชีให้ครอบคลมุบริษัทย่อย
ในตา่งประเทศ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทยอ่ยในประเทศและตา่งประเทศมีการตรวจสอบบญัชีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีเดิม 
เป็นผู้ให้บริการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 ถึง 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน 
และอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชุมหน้า 5 ถึง 7 ดงันี ้

(1) ขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 ดงันี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565) 

 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ขออนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 250,000 บาท (เท่ากบัค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจ าปี 2557) 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสีย
กบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

นอกจากนีข้อรายงานให้ที่ประชมุทราบส าหรับคา่สอบบญัชีงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ
โดยเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในตา่งประเทศประจ าปี 2558 มีดงันี ้ 

- คา่สอบบญัชีประจ าปีและคา่สอบทานรายไตรมาสของงบการเงินรวม เป็นเงิน 7.11 ล้านบาท    
- คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยในประเทศจ านวน 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 ล้านบาท   และ  
- คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยตา่งประเทศจ านวน 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท 

จึงรวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดเป็นเงินทัง้สิน้ 49.85 ล้านบาท 

หลงัจากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
เก่ียวกบัคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศซึง่เพิ่มสงูขึน้จากปี 2557 โดยชีแ้จงวา่สว่นตา่งดงักลา่วเกิดจาก
การท่ีบริษัทได้เข้าซือ้กิจการในต่างประเทศเพิ่มขึน้ รวมถึงการเข้าซือ้กิจการในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้การท างานของผู้สอบบญัชีจึงคอ่นข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  
ทัง้ในเร่ืองขอบเขตของงาน รวมทัง้ประเด็นต่าง ๆ ในเร่ืองมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชีซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซียซึง่เดิมบริษัทดงักลา่วใช้ส านกังานสอบบญัชีอื่น ทัง้นีอ้ตัราคา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นอตัราปกติ 
ไมม่ีการคิดเป็นอตัราพิเศษแตอ่ยา่งใด 

 เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด 
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีเดิม 
เป็นผู้ให้บริการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 ถึง 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน 
และอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชุมหน้า 5 ถึง 7 ดงันี ้

(1) ขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 ดงันี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565) 

 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ขออนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 250,000 บาท (เท่ากบัค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจ าปี 2557) 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสีย
กบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

นอกจากนีข้อรายงานให้ที่ประชมุทราบส าหรับคา่สอบบญัชีงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ
โดยเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในตา่งประเทศประจ าปี 2558 มีดงันี ้ 

- คา่สอบบญัชีประจ าปีและคา่สอบทานรายไตรมาสของงบการเงินรวม เป็นเงิน 7.11 ล้านบาท    
- คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยในประเทศจ านวน 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 ล้านบาท   และ  
- คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยตา่งประเทศจ านวน 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท 

จึงรวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดเป็นเงินทัง้สิน้ 49.85 ล้านบาท 

หลงัจากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
เก่ียวกบัคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศซึง่เพิ่มสงูขึน้จากปี 2557 โดยชีแ้จงวา่สว่นตา่งดงักลา่วเกิดจาก
การท่ีบริษัทได้เข้าซือ้กิจการในต่างประเทศเพิ่มขึน้ รวมถึงการเข้าซือ้กิจการในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้การท างานของผู้สอบบญัชีจึงคอ่นข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  
ทัง้ในเร่ืองขอบเขตของงาน รวมทัง้ประเด็นต่าง ๆ ในเร่ืองมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชีซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซียซึง่เดิมบริษัทดงักลา่วใช้ส านกังานสอบบญัชีอื่น ทัง้นีอ้ตัราคา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นอตัราปกติ 
ไมม่ีการคิดเป็นอตัราพิเศษแตอ่ยา่งใด 

 เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด 
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
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  มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุตัิการแต่งตัง้นายวินิจ ศิลามงคล หรือนางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ 
ริมดสุติ แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจ าปี 2558 เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทัง้รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี และค่าสอบทานรายไตรมาส 
ของงบการเงินรวมเป็นเงิน 7.11 ล้านบาท ค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในประเทศจ านวน 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 
ล้านบาท และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศจ านวน 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท รวมค่าสอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นเงินทัง้สิน้ 49.85 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสยีงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  770,359,830 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7082 
 ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง   2,254,027 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2917 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับ
คา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวนที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 11 เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2547 
ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2554 
ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนกุรรมการดงักลา่วให้มีผลตัง้แต่
วนัที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ี 

2) ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

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

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

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
ประธาน 150,000 37,500 
กรรมการ 100,000 25,000 
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เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจ าทกุปี 
ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตาม  
โดยเสนอให้คงคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมที่ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึง่ได้พิจารณาความเหมาะสมจาก
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัอยา่งรอบคอบแล้ว 

ทัง้นี ้ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น 
ส าหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557 
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 หน้า 90 ถึง 93 และ หน้า 63 ถึง 64 ตามล าดบั 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 765,011,728 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.0172 
ไมเ่ห็นด้วย   5,328,929 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.6897  
งดออกเสยีง    2,263,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2930 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน
ทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 20 เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2556  
ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกหุ้นกู้ วงเงินจ านวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบตา่ง ๆ กนัครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ขึน้อยู่กบัดลุพินิจและเง่ือนไขของ
คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดงักลา่ว
ข้างต้นนัน้ เนื่องจากในปัจจบุนัเอสซีจี มีการขยายการลงทนุอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในประเทศและภมูิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้
ของบริษัทถือเป็นหนึง่ในการระดมทนุเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดงักลา่ว 

 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดย
เพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท ทัง้นี ้หุ้นกู้ที่ออก
ภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทนีใ้ห้ขึน้อยู่กบัดุลพินิจและเง่ือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายใน
การพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 8 ถึง 9 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท 
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เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจ าทกุปี 
ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตาม  
โดยเสนอให้คงคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมที่ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึง่ได้พิจารณาความเหมาะสมจาก
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัอยา่งรอบคอบแล้ว 

ทัง้นี ้ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น 
ส าหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557 
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 หน้า 90 ถึง 93 และ หน้า 63 ถึง 64 ตามล าดบั 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 765,011,728 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.0172 
ไมเ่ห็นด้วย   5,328,929 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.6897  
งดออกเสยีง    2,263,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2930 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน
ทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 20 เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2556  
ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกหุ้นกู้ วงเงินจ านวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบตา่ง ๆ กนัครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ขึน้อยู่กบัดลุพินิจและเง่ือนไขของ
คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดงักลา่ว
ข้างต้นนัน้ เนื่องจากในปัจจบุนัเอสซีจี มีการขยายการลงทนุอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในประเทศและภมูิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้
ของบริษัทถือเป็นหนึง่ในการระดมทนุเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดงักลา่ว 

 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดย
เพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท ทัง้นี ้หุ้นกู้ที่ออก
ภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทนีใ้ห้ขึน้อยู่กบัดุลพินิจและเง่ือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายใน
การพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 8 ถึง 9 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท 
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ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็น
วงเงินทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 767,059,105 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.2904 
ไมเ่ห็นด้วย   3,227,804 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.4178  
งดออกเสยีง    2,253,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2917 

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าของโครงการท่ีมาบตาพดุ และคดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพดุ  
ตามทีม่ีโครงการของเอสซีจีที่เข้าขา่ยโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 1 โครงการ คือ

โครงการขยายก าลงัการผลติไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) โดยโครงการ
ดงักลา่วได้ด าเนินการตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้วนแล้ว และการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ได้สง่เร่ืองให้อยัการซึ่งได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองสงูสดุมีค าสัง่ยกเลิกการระงบัโครงการชัว่คราวเพื่อให้โครงการ
สามารถด าเนินการตอ่ไปได้นัน้ เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสงูสดุมีค าสัง่ยกเลกิค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว และ กนอ.
ออกใบอนญุาตให้โครงการสามารถประกอบกิจการได้เมื่อวนัที่ 3 ตลุาคม 2557 ที่ผา่นมา 

ในสว่นของคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ ฝ่ายผู้ ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ายผู้ถกูฟ้อง ได้ยื่นอทุธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสงูสดุไปแล้วนัน้ ขณะนีย้งัไมม่ีความคืบหน้า โดยเร่ืองนีเ้อสซีจีไม่ได้เป็นคู่ความในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้า
มาโดยตลอด 

คดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้นของบริษัท  
ตามที่ทายาทและผู้จดัการมรดกของผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพนัธ์ิ ชูเมือง อดีตพนกังาน และบริษัทให้

ชดใช้ค่าเสียหาย เน่ืองจากนายประพนัธ์ิฯ ได้ท าการทจุริตต่อผู้ ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชัน้ต้นได้มีค าพิพากษา
ให้นายประพนัธ์ิฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ซึ่งบริษัทได้ยื่นอทุธรณ์
ค าพิพากษาของศาลชัน้ต้นต่อศาลอทุธรณ์ไปแล้วนัน้ ศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษาเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2557 แก้เป็นให้ 
นายประพนัธ์ิฯ บริษัทในฐานะนายจ้าง และ TSD ร่วมกนัคืนหุ้นจ านวน  672,000  หุ้นให้โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาหุ้น
ตามราคาที่มีการซือ้ขายครัง้สดุท้าย ณ วนัที่ใช้เงิน แต่ไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 314.38 บาท รวมทัง้ให้ชดใช้เงินปันผลที่ประกาศ
จ่ายก่อนวนัฟ้องคดีจ านวน 1.3 ล้านบาท และดอกเบีย้จากเงินปันผลร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าช าระเสร็จ 
รวมทัง้ชดใช้เงินปันผลที่ประกาศจ่ายหลงัจากฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะคืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น  ทัง้นีบ้ริษัทได้ยื่นฎีกา
ค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 แล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
ได้รับทราบข้อเสนอแนะและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

(1)  เสนอแนะให้เปิดเผยประวตัิของผู้สอบบญัชีในวาระพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีเพื่อให้เกิดผลดีทางด้าน
การก ากบัดแูลกิจการ 
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ตอบ รับไว้พิจารณา 
(2)  บริษัทมีแผนที่จะลดต้นทนุของค่าเสื่อมราคาโดยยงัคงดแูลรักษาสินทรัพย์ไว้อย่างไร มีแผนการจดัการ

สนิทรัพย์ที่หกัคา่เสือ่มราคาลงหมดแล้วอย่างไร มีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มอย่างไรเพื่อให้เกิดการ
สร้างมลูคา่ 

 ตอบ เอสซีจีให้ความส าคญักับการดูแลรักษาสินทรัพย์โดยเฉพาะเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
ค านงึถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทนุเพื่อลดต้นทนุ 
ปรับปรุงและดแูลรักษาเคร่ืองจกัรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ท าให้สามารถใช้งานได้ดีแม้เคร่ืองจกัรจะมีการ
ตดัค่าเสื่อมราคาจนไม่มีมูลค่าทางบญัชีคงเหลือแล้ว ในกรณีที่เคร่ืองจักรมีอายุมากก็จะมีการเปลี่ยน
เคร่ืองใหมเ่พื่อความปลอดภยั นอกจากนีห้ากมีเทคโนโลยีใหม ่ๆ ก็จะพิจารณาน ามาใช้ทดแทน เอสซีจี
มุง่เน้นการใช้สนิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ไมไ่ด้เน้นการประเมินคา่สนิทรัพย์ใหมเ่พื่อผลทางบญัชี 

(3) ชมเชยกรรมการผู้จดัการใหญ่ซึ่งได้รับการยกย่องใน Wharton Global Forum และแสดงความยินดีกบั
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทัง้ช่ืนชม
ในการบริหารงานและการบริหารกระแสเงินสด และแสดงความยินดีที่ได้รับการจดัอนัดบัเป็นที่หนึ่งของโลก
เป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนัในสาขาอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  
ตอบ รับทราบและขอบคณุ 

(4) การที่เอสซีจีได้รับรางวลัต่าง ๆ มีส่วนให้สามารถกู้ เงินได้ในอัตราที่ต ่าเป็นพิเศษเหมือน Inter-bank 
money market หรือไม ่

 ตอบ การกู้ ถ้าเป็นประเภทเงินทนุหมนุเวียน (Working Capital) นบัว่าธนาคารให้กบัเอสซีจีดีมาก และ
ฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการทราบมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียน และมีมาตรการดูแล
ตลอดเวลาอีกด้วย 

(5)  มีการจดัการอยา่งไรในการวางแผนบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อลดขาดทนุจากสินค้าคงเหลือ (Inventory 
Loss) อนัเนื่องมาจากการลดลงอยา่งรวดเร็วของราคาน า้มนั 

 ตอบ ธุรกิจปิโตรเคมีของเอสซีจีโดยปกติจะเก็บสต๊อกวตัถดุิบในระดบัต ่าสดุ เพื่อให้โรงงานด าเนินการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุและตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที่สดุ วัgตถดุิบที่ใช้ในการ
ผลิตประมาณร้อยละ 50 จะซือ้จากในประเทศโดยผ่านทางท่อ ส่วนการขายสินค้าเป็นการขาย
ภายในประเทศประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายรวม จึงท าให้ระยะเวลาที่สินค้าค้างอยู่ค่อนข้างสัน้ ทัง้
สองปัจจัยนีส้ามารถช่วยลดผลกระทบในเร่ืองมูลค่าของวัตถุดิบที่ลดลงได้ อีกทัง้ยังได้น าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคมุการผลติเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสงูสดุ (Optimization)  

(6) เสนอแนะให้บริษัทออกหุ้นกู้แบบไมม่ีก าหนดไถ่ถอน (Perpetual Debenture) 
 ตอบ ขอรับไปศกึษา 
(7) เสนอแนะให้บริษัทแจ้งวนัประชมุผู้ ถือหุ้นให้เร็วขึน้กว่าปัจจุบนั 
 ตอบ ปัจจบุนับริษัทได้พยายามอยา่งเต็มที่ 
(8) เสนอแนะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ หรือฝ่ายจดัการเข้า

อบรมหลกัสตูรของ IMD กรุงโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มพนูความสามารถทางการแขง่ขนั 
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ตอบ รับไว้พิจารณา 
(2)  บริษัทมีแผนที่จะลดต้นทนุของค่าเสื่อมราคาโดยยงัคงดแูลรักษาสินทรัพย์ไว้อย่างไร มีแผนการจดัการ

สนิทรัพย์ที่หกัคา่เสือ่มราคาลงหมดแล้วอย่างไร มีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มอย่างไรเพื่อให้เกิดการ
สร้างมลูคา่ 

 ตอบ เอสซีจีให้ความส าคญักับการดูแลรักษาสินทรัพย์โดยเฉพาะเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
ค านงึถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทนุเพื่อลดต้นทนุ 
ปรับปรุงและดแูลรักษาเคร่ืองจกัรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ท าให้สามารถใช้งานได้ดีแม้เคร่ืองจกัรจะมีการ
ตดัค่าเสื่อมราคาจนไม่มีมูลค่าทางบญัชีคงเหลือแล้ว ในกรณีที่เคร่ืองจักรมีอายุมากก็จะมีการเปลี่ยน
เคร่ืองใหมเ่พื่อความปลอดภยั นอกจากนีห้ากมีเทคโนโลยีใหม ่ๆ ก็จะพิจารณาน ามาใช้ทดแทน เอสซีจี
มุง่เน้นการใช้สนิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ไมไ่ด้เน้นการประเมินคา่สนิทรัพย์ใหมเ่พื่อผลทางบญัชี 

(3) ชมเชยกรรมการผู้จดัการใหญ่ซึ่งได้รับการยกย่องใน Wharton Global Forum และแสดงความยินดีกบั
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทัง้ช่ืนชม
ในการบริหารงานและการบริหารกระแสเงินสด และแสดงความยินดีที่ได้รับการจดัอนัดบัเป็นที่หนึ่งของโลก
เป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนัในสาขาอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  
ตอบ รับทราบและขอบคณุ 

(4) การที่เอสซีจีได้รับรางวลัต่าง ๆ มีส่วนให้สามารถกู้ เงินได้ในอัตราที่ต ่าเป็นพิเศษเหมือน Inter-bank 
money market หรือไม ่

 ตอบ การกู้ ถ้าเป็นประเภทเงินทนุหมนุเวียน (Working Capital) นบัว่าธนาคารให้กบัเอสซีจีดีมาก และ
ฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการทราบมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียน และมีมาตรการดูแล
ตลอดเวลาอีกด้วย 

(5)  มีการจดัการอยา่งไรในการวางแผนบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อลดขาดทนุจากสินค้าคงเหลือ (Inventory 
Loss) อนัเนื่องมาจากการลดลงอยา่งรวดเร็วของราคาน า้มนั 

 ตอบ ธุรกิจปิโตรเคมีของเอสซีจีโดยปกติจะเก็บสต๊อกวตัถดุิบในระดบัต ่าสดุ เพื่อให้โรงงานด าเนินการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุและตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที่สดุ วัgตถดุิบที่ใช้ในการ
ผลิตประมาณร้อยละ 50 จะซือ้จากในประเทศโดยผ่านทางท่อ ส่วนการขายสินค้าเป็นการขาย
ภายในประเทศประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายรวม จึงท าให้ระยะเวลาที่สินค้าค้างอยู่ค่อนข้างสัน้ ทัง้
สองปัจจัยนีส้ามารถช่วยลดผลกระทบในเร่ืองมูลค่าของวัตถุดิบที่ลดลงได้ อีกทัง้ยังได้น าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคมุการผลติเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสงูสดุ (Optimization)  

(6) เสนอแนะให้บริษัทออกหุ้นกู้แบบไมม่ีก าหนดไถ่ถอน (Perpetual Debenture) 
 ตอบ ขอรับไปศกึษา 
(7) เสนอแนะให้บริษัทแจ้งวนัประชมุผู้ ถือหุ้นให้เร็วขึน้กว่าปัจจุบนั 
 ตอบ ปัจจบุนับริษัทได้พยายามอยา่งเต็มที่ 
(8) เสนอแนะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ หรือฝ่ายจดัการเข้า

อบรมหลกัสตูรของ IMD กรุงโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มพนูความสามารถทางการแขง่ขนั 
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 ตอบ บริษัทมีการพิจารณาสง่ผู้บริหารระดบัสงูเข้าอบรมหลกัสตูร AMP ของ Harvard เป็นระยะเวลา 2 เดือน  
และในปีนีไ้ด้อนมุตัิให้นายพิชิต ลลีะพนัธ์เมธา ผู้อ านวยการส านกังานบญัชีกลาง ไปเข้าอบรมหลกัสตูร
ของ IMD  

(9) บริษัทได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการจดัตัง้เป็น ROH (Regional Operating Headquarters) หรือไม ่
 ตอบ ปัจจบุนัเปลีย่นจาก ROH เป็น IHQ (International Headquarters: IHQ) แล้ว ซึง่เอสซีจีมีการลงทนุ

ในอาเซียนก็จะได้รับสทิธิประโยชน์ในเร่ืองนีด้้วย ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอการประกาศรายละเอียดจากภาครัฐ 
(10) บริษัทมีแผนอยา่งไรในเร่ืองของการเติบโตด้านการวิจยัและพฒันา และก าไรตอ่หุ้น (Earning per share)  
 ตอบ เอสซีจีมีการลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มงบประมาณด้านการวิจยัและ

พัฒนาจากประมาณ 2,710 ล้านบาทในปี 2557 เป็นประมาณ 4,800 ล้านบาทในปีนี ้ทัง้นี ้เอสซีจี
มุ่งเน้นการวิจัยและพฒันาให้สามารถผลิตสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสงูและสร้าง
ผลตอบแทนให้กับเอสซีจี โดยจะพิจารณาเร่ืองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้รับ
การคุ้มครองที่เหมาะสม 

(11) เสนอแนะวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการควรเช่ือมโยงกบัก าไรสทุธิ 

 ตอบ ปัจจุบนับริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากเงินปันผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลได้
พิจารณาจากก าไรสทุธิของบริษัทอยูแ่ล้ว 

(12) บริษัทมียอดขายและการสง่ออกของธุรกิจซีเมนต์ในปี 2557 เป็นอยา่งไร และคาดการณ์ปี 2558 ไว้อยา่งไร  

 ตอบ ในช่วงปลายปี 2556 เอสซีจีคาดวา่ยอดขายปนูซีเมนต์ในประเทศในปี 2557 จะเติบโตขึน้ประมาณ
ร้อยละ 9 ต่อมาในระหว่างปี 2557 ได้มีการทบทวนอีกหลายครัง้ และปรากฏว่ามีอตัราการเติบโตจริง
ติดลบร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ตลาดในภูมิภาคมีการเติบโตดีมาก โดยเฉพาะในประเทศ
เมียนมา กมัพชูา และลาว ท่ีมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 10 จึงได้สง่ออกปนูซีเมนต์ไปยงัประเทศ
เหลา่นีเ้พิ่มขึน้ นอกจากนีเ้อสซีจี เคมิคอลส์และเอสซีจี เปเปอร์ ก็มีการสง่ออกค่อนข้างมาก ท าให้สดัสว่น
ยอดขายภายในประเทศของเอสซีจีโดยรวมลดลงจากร้อยละ 65 เหลือร้อยละ 61 ทัง้นี ้เอสซีจีมีกลยทุธ์
ในการสง่สนิค้าไปขายในอาเซียนเพื่อให้มีตลาดและลกูค้าก่อน จากนัน้จึงจะพจิารณาตัง้โรงงานหรือเข้าซือ้
กิจการทดแทนการสง่ออก 

 ส าหรับปี 2558 คาดวา่ยอดขายปนูซีเมนต์จะมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 ถึง 6 แต่ในช่วงต้นปี
ที่ผา่นมายงัไมไ่ด้เติบโตมากนกัซึง่เป็นเช่นนีท้ัง้ภมูิภาค คงยงัต้องรอการใช้จ่ายจากงบประมาณของสว่น
ราชการ ส าหรับเอสซีจี เคมิคอลส์ คาดวา่จะสามารถผลติได้เต็มก าลงัการผลติและมีปริมาณขายเพิ่มขึน้
ในขณะท่ีราคาขายมีแนวโน้มจะลดลง โดยในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกของปีนี ้ราคาขายเฉลี่ยลดลงไป
ประมาณร้อยละ 20 คาดวา่จะมียอดขายรวมทัง้ปีใกล้เคียงกบัปี 2557 

(13) มีผลติภณัฑ์ใหมใ่นกลุม่วสัดกุ่อสร้างอะไรบ้างที่จะเข้าสูต่ลาด 

 ตอบ เอสซีจีน าเสนอสนิค้าวสัดกุ่อสร้างใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและครบครันอยา่งต่อเนื่อง มีคณุภาพสงู 
เช่นหลงัคาเซรามิกเอ็กซ์เซลลา่ (Excella) 
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(14) ผลการด าเนินงานของกิจการบ้าน SCG Heim ปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558 เป็นอย่างไร มีแบบบ้าน
เพิ่มขึน้บ้างหรือไม ่จะท าอยา่งไรให้มีการลดต้นทนุเพื่อให้แขง่ขนักบัตลาดได้ 

 ตอบ  บ้าน SCG Heim มีข้อดีที่แตกตา่งจากบ้านทัว่ไปหลายประการ เช่น สามารถควบคมุงบประมาณ
การก่อสร้างไม่ให้บานปลาย ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อย และสามารถป้องกันฝุ่ นและรักษาอุณหภูมิ
ภายในบ้านได้ดี 

 ในปี 2557 ธุรกิจ SCG Heim เร่ิมมี EBITDA เป็นบวกและคาดว่าจะมีก าไรในปี 2558 ในเร่ืองการลดต้นทนุ 
เช่นการซือ้เหล็ก เอสซีจีก็ซือ้ร่วมไปกบัทางญ่ีปุ่ นซึ่งมีปริมาณซือ้จ านวนมาก จึงได้เหล็กที่มีราคาถกูและ
คณุภาพดี ทนทานนานกว่า 30 ปี ขณะนีม้ีแบบบ้านเพิ่มขึน้หลากหลายรูปแบบ มีบ้านแบบไทยด้วย ซึ่งบ้าน 
SCG Heim ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าชาวญ่ีปุ่ นในประเทศไทยเป็นอยา่งดี 

(15) เสนอแนะให้เอสซีจีให้การสนบัสนนุในเร่ืองของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและ
เยาวชนให้มากกวา่ปัจจบุนั 

 ตอบ เอสซีจีให้ความส าคญัและให้การสนบัสนนุโครงการที่เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์อยา่งมาก ซึง่คงจะต้อง
พิจารณาเร่ืองการประชาสมัพนัธ์เพิ่มเติม เช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน (SCG Sci-Camp) 
การมอบทุนให้กับครูวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากเร่ืองของวิทยาศาสตร์แล้ว เอสซีจียงัให้การสนบัสนุน
การศกึษาของเยาวชนในสายอาชีวศกึษาซึง่ก าลงัขาดแคลนอยา่งมากอีกด้วย 

(16) เสนอให้มี ข้อตกลงในสัญญาที่ก าหนดว่าถ้าหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามอย่างสุจริตยุติธรรม
ตรงไปตรงมา มีการทจุริต คอร์รัปชนั ให้สญัญานัน้เป็นอนัเลกิไป 

 ตอบ เอสซีจีปฏิบตัิตามนโยบายเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดแล้ว และได้ด าเนินการ
ขยายไปยงัคูธุ่รกิจของเอสซีจี โดยมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งตรงไปตรงมา และจะพิจารณาไม่
เลือกคู่ค้าที่มีการทจุริต นอกจากนี ้ในการเข้าซือ้กิจการ เอสซีจีจะตรวจสอบกิจการอย่างละเอียดและ
วางแผนการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนับนความถูกต้อง เป็นเร่ืองที่เอสซีจี 
ให้ความมุง่มัน่และเป็นต้นแบบเพื่อประโยชน์สว่นรวมของประเทศ 

(17) เสนอแนะให้บริษัทมีกระบวนการ Management Audit 

 ตอบ การพฒันาที่ยัง่ยืน ยึดมัน่ในหลกัการของความโปร่งใส ธรรมาภิบาล การปฏิบตัิภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย ล้วนเป็นเร่ืองที่ดีที่จะน าไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่ดีของสงัคม เอสซีจีได้มี
การปรับปรุงในเร่ืองที่จะท าให้เกิดความตรงไปตรงมา ความซื่อสตัย์สจุริต มีความสามารถสงูในการ
แข่งขนั ที่ได้เสริมขึน้มาใหม่ในขณะนีค้ือระบบการพิจารณาความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของฝ่ายจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบเสนอเร่ืองการจัดการความเสี่ยงผ่านฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบมาตามล าดบั นอกจากนีก็้ได้เข้มงวดในเร่ืองของ Performance Audit ทัง้
เร่ืองความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทุน และปัจจัยบวกที่น าไปสู่สตูรของความส าเร็จ นอกจากนี ้
ยงัมีกระบวนการที่เรียกว่า Post Audit ของโครงการลงทุนเป็นรายโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของเอสซีจีในอนาคตมีความรัดกุมมากยิ่งขึน้และน าไปสู่การลงทุนที่ได้ประโยชน์สงูสดุ เมื่อรวม
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ของกฎหมาย ล้วนเป็นเร่ืองที่ดีที่จะน าไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่ดีของสงัคม เอสซีจีได้มี
การปรับปรุงในเร่ืองที่จะท าให้เกิดความตรงไปตรงมา ความซื่อสตัย์สจุริต มีความสามารถสงูในการ
แข่งขนั ที่ได้เสริมขึน้มาใหม่ในขณะนีค้ือระบบการพิจารณาความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของฝ่ายจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบเสนอเร่ืองการจัดการความเสี่ยงผ่านฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบมาตามล าดบั นอกจากนีก็้ได้เข้มงวดในเร่ืองของ Performance Audit ทัง้
เร่ืองความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทุน และปัจจัยบวกที่น าไปสู่สตูรของความส าเร็จ นอกจากนี ้
ยงัมีกระบวนการที่เรียกว่า Post Audit ของโครงการลงทุนเป็นรายโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของเอสซีจีในอนาคตมีความรัดกุมมากยิ่งขึน้และน าไปสู่การลงทุนที่ได้ประโยชน์สงูสดุ เมื่อรวม
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ทัง้หมดเข้าด้วยกันทัง้เร่ืองการพิจารณาความเสี่ยง ความโปร่งใสในการท างาน ความยัง่ยืน และ
ค่านิยมของพนกังานก็จะเป็นค าตอบ ส่วนเร่ืองการท า Audit อาจจะไม่ตอบปัญหาได้ทัง้หมด 

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก   ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนท่ีบริเวณทางออกเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงต่อไป โดยกลา่วเสริมว่าผู้ ถือหุ้นที่มีความตัง้ใจดีที่ต้องการแนะน า
หรือซกัถามข้อมลูเก่ียวกบัเอสซีจีสามารถติดตอ่ได้กบัเลขานกุารบริษัทหรือคณะอนกุรรมการที่เก่ียวข้องได้ พร้อมทัง้ขอบคณุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุและให้ความเห็นตา่ง ๆ ในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

 
   ปิดประชมุเวลา 18:00 น. 

  
  (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

  ประธานท่ีประชมุ 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
 อายุ 74 ปี 

ต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
- 25 สงิหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542 
- 28 มีนาคม 2550 - ปัจจบุนั 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University ประเทศออสเตรเลยี 
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of Economics, University of London ประเทศองักฤษ 

ความเชี่ยวชาญ 
-  ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องหรือตอ่เนื่องตอ่เนื่องกบับริษัท   
-  ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
-  ด้านการบริหาร การจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
-  ด้านการบริหารความเสี่ยง การก ากบัดแูลกิจการ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1) 
- ตัง้แต ่2550        กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5) 
- ตัง้แต ่2530 ผู้อ านวยการ ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2530 รองเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2530 ประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2541 นายกสภา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2519-2522 คณบดี คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- 2526-2528 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2528 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2529 รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
- 2541-2550 นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2.  ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
 อายุ 74 ปี 

ต าแหน่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ  
- 25 สงิหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542 
- 28 มีนาคม 2550 - ปัจจบุนั 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University ประเทศออสเตรเลยี 
- ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of Economics, University of London ประเทศองักฤษ 

ความเชี่ยวชาญ 
-  ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องหรือตอ่เนื่องตอ่เนื่องกบับริษัท   
-  ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
-  ด้านการบริหาร การจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
-  ด้านการบริหารความเสี่ยง การก ากบัดแูลกิจการ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1) 
- ตัง้แต ่2550        กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5) 
- ตัง้แต ่2530 ผู้อ านวยการ ส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2530 รองเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2530 ประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2541 นายกสภา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2519-2522 คณบดี คณะพฒันาการเศรษฐกิจ  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
- 2526-2528 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2528 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงอตุสาหกรรม 
- 2529 รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 
- 2541-2550 นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2.  ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
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การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  ¾ ครัง้ 

1.2 นายธารินทร์ นิมมานเหมนิท์  
 อายุ 71 ปี  
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 24 ตุลาคม 2550) 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 24 ตลุาคม 2550 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) The Stanford Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี รัฐพฒันาศาสตร์ (เกียรตินิยม) Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวของหรือตอ่เนื่องกบับริษัท 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านบญัชี การเงิน 
- ด้านการบริหารความเสีย่ง การก ากบัดแูลกิจการ 
- ด้านการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศ    

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4) 
- ตัง้แต ่2531 รองประธานกรรมการ มลูนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
- ตัง้แต ่2535 ประธานกรรมการบริหารและเหรัญญิก มลูนิธิขาเทียม 
- ตัง้แต ่2546 ประธานกรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 ประธานกรรมการ บริษัทนนัทวนั จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2527-2535 กรรมการและผู้จดัการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2534-2535 ประธานสมาคมธนาคารไทย 
- 2535-2538 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั (ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538) 
- 2539-2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
- 2540-2544 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั (พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544) 
- 2542-2543 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพฒันาธนาคารโลก 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้    
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 

1.3 นายประมนต์ สุธีวงศ์ 
 อายุ 77 ปี   
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2554) 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 29 เมษายน 2552 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคร่ืองกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องหรือตอ่เนื่องกบับริษัท 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านการบริหาร การจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
- ด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director  Accreditation Program (DAP) 6/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 45/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1) 
- ตัง้แต ่2540 กรรมการอิสระ บริษัทนวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10) 
- ตัง้แต ่2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
- ตัง้แต ่2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2542 กรรมการ มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2550 กรรมการ ส านกังานข้าราชการพลเรือน 
- ตัง้แต ่2552 กรรมการกิตติมศกัดิ์ สภามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้    
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 

1.3 นายประมนต์ สุธีวงศ์ 
 อายุ 77 ปี   
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 1 มิถุนายน 2554) 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
- กรรมการตรวจสอบ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 29 เมษายน 2552 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคร่ืองกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเคร่ืองกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านธุรกิจและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้องหรือตอ่เนื่องกบับริษัท 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบาย และการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านการบริหาร การจดัการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนษุย์ 
- ด้านการตลาดและการประชาสมัพนัธ์  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director  Accreditation Program (DAP) 6/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 45/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1) 
- ตัง้แต ่2540 กรรมการอิสระ บริษัทนวกิจประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10) 
- ตัง้แต ่2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
- ตัง้แต ่2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทสยามคอมเพรสเซอร์อตุสาหกรรม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2542 กรรมการ มลูนิธิโตโยต้าประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2550 กรรมการ ส านกังานข้าราชการพลเรือน 
- ตัง้แต ่2552 กรรมการกิตติมศกัดิ์ สภามหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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- ตัง้แต ่2552 ประธานอาวโุส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2554 ประธานองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย) 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการในคณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแหง่ชาติ 
- ตัง้แต ่2558 สมาชิกสภาขบัเคลือ่นการปฏิรูปประเทศ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2508-2523 บริษัทเอสโซแ่สตนดาร์ด ประเทศไทย จ ากดั 
- 2524-2539 กรรมการผู้จดัการ บริษัทค้าสากลซิเมนต์ไทย จ ากดั 
- 2527-2535 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2535-2542 ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2533-2548 กรรมการ มลูนิธิซิเมนต์ไทย 
- 2541-2545 ประธานคณะกรรมการ หอการค้านานาชาติแหง่ประเทศไทย 
- 2542-2547 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จ ากดั (มหาชน) 
- 2549-2551 สมาชิกสภานิติบญัญตัิแหง่ชาติ 
- 2547-2552 ประธานกรรมการ หอการค้าไทย 
- 2548-2552 ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
 1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
 2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้ 
 3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้  
 4.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 
 
1.4 นางธาริษา วัฒนเกส 
 อายุ 67 ปี 
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 27 มีนาคม 2556) 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- กรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่งกรรมการ 
- 27 มีนาคม 2556 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านบญัชีและการเงิน 
- ด้านการบริหารความเสีย่งขององค์กร 
- ด้านคมนาคม การสือ่สาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ม)ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10) 

- ตัง้แต ่2549 กรรมการ สถาบนัป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ มลูนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการมลูนิธิหวัใจ ในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
- ตัง้แต ่2554 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C. 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra 
- ตัง้แต ่2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K. 
- ตัง้แต ่2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A. 

 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- 2549-2553 ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย  
- 2549-2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย  
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการช าระเงิน 
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย 
- 2554 ผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินภาคสถาบนัการเงินของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 
- 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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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้  
3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1.  นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา ไมม่ี ไมม่ี 

2.  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ไมม่ี ไมม่ี 

3.  นายประมนต์ สธีุวงศ์ ไมม่ี ไมม่ี 

4.  นางธาริษา วฒันเกส ไมม่ี ไมม่ี 
 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/
กิจการที่แข่งขนัหรือ

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของเอสซีจ ีจ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายจิราย ุอิศรางกรู  ณ อยธุยา 1 แหง่ -  กรรมการ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

5 แหง่ ไมม่ี 

2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ไมม่ี ไมม่ี 4 แหง่ ไมม่ี 

3. นายประมนต์ สธีุวงศ์ 1 แหง่ -  กรรมการอิสระ 
บมจ.นวกิจประกนัภยั 

10 แหง่ ไมม่ี 

4. นางธาริษา วฒันเกส ไมม่ี ไมม่ี 10 แหง่ ไมม่ี 
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- ประกาศนียบตัร หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านบญัชีและการเงิน 
- ด้านการบริหารความเสีย่งขององค์กร 
- ด้านคมนาคม การสือ่สาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ  

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ม)ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10) 

- ตัง้แต ่2549 กรรมการ สถาบนัป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ มลูนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการมลูนิธิหวัใจ ในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
- ตัง้แต ่2554 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C. 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra 
- ตัง้แต ่2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K. 
- ตัง้แต ่2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A. 

 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 

- 2549-2553 ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย  
- 2549-2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย  
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน 
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการช าระเงิน 
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย 
- 2554 ผู้ทรงคณุวฒุิในการประเมินภาคสถาบนัการเงินของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 
- 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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คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครัง้ 
2.  เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครัง้  
3.  เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1.  นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา ไมม่ี ไมม่ี 

2.  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ไมม่ี ไมม่ี 

3.  นายประมนต์ สธีุวงศ์ ไมม่ี ไมม่ี 

4.  นางธาริษา วฒันเกส ไมม่ี ไมม่ี 
 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/
กิจการที่แข่งขนัหรือ

เกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของเอสซีจ ีจ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายจิราย ุอิศรางกรู  ณ อยธุยา 1 แหง่ -  กรรมการ 
ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

5 แหง่ ไมม่ี 

2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ไมม่ี ไมม่ี 4 แหง่ ไมม่ี 

3. นายประมนต์ สธีุวงศ์ 1 แหง่ -  กรรมการอิสระ 
บมจ.นวกิจประกนัภยั 

10 แหง่ ไมม่ี 

4. นางธาริษา วฒันเกส ไมม่ี ไมม่ี 10 แหง่ ไมม่ี 

 

38



39 
 

4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

นายธารินทร์  
นิมมานเหมินท์ 

นายประมนต์  
สธีุวงศ์   

นางธาริษา  
วฒันเกส  

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

 

ไมม่ี 
ไมม่ี 

 
 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

นายธารินทร์ 

นิมมานเหมินท์ 

นายประมนต์ 

สธีุวงศ์ 

นางธาริษา 

วฒันเกส 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะดงัต่อไปนีก้บับริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน    
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ให้บริการทางวชิาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือ           
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้
ไมส่ามารถท าหน้าที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สนิค้า/ บริการ/ การให้กู้ยมืเงินหรือการกู้ยมืเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
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ข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัที่ 30 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท  ซึง่มีความเข้มงวดกวา่หลกัเกณฑ์
ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ กรรมการอิสระ  (Independent Director)  ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการทีม่คีณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไมเ่กิน 0.5 % ของจ านวนหุ้นที่มีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ด้วย 

2. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่ เป็นบิดามารดา  
คูส่มรส พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคล
ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท  ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็น      
ผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม       
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือ
คู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20        
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย
อนโุลม แตใ่นการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่ว
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับคา่บริการเกินกวา่ 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่

มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
13. ไมเ่คยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศโดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้   ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมี
การตดัสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
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7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไม่เป็นหุ้นสว่นที่

มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสินใจในเร่ืองตา่งๆ ได้โดยอิสระ 
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 
12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
13. ไมเ่คยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ตา่งประเทศโดยหนว่ยงานท่ีมีอ านาจตามกฎหมายนัน้   ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนิน
กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมี
การตดัสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงาน 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชทีี่ได้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2559 

1.1 นายวินิจ ศิลามงคล 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   3378 

ส านักงานสอบบัญชี   บริษัทเคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

ประวัติการศึกษา  

 

- ปริญญำโทบริหำรธุรกิจ (เน้นด้ำนบญัชี) มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (บช.ม) 
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (บช.บ) 
- ปริญญำตรีทำงกฎหมำย มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (น.บ) 
- Industry/Management Development courses sponsored by 

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

with SASIN 

ประสบการณ์ท างาน - ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
กรรมกำรผู้จดักำรใหญ่  
ไทย พมำ่ และ ลำว 

- Lead Audit Partner บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
- Country Risk Management Partner บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จ ำกดั 

- อนกุรรมกำรกลัน่กรองมำตรฐำนกำรบญัชี สภำวิชำชีพบญัชี ในพระบรม
รำชปูถมัภ์ 

- ท ำงำนกบั Arthur Andersen – Miami Office ในปี 2532 – 2533 
- กำรให้บริกำรสอบบัญชีส ำหรับอุตสำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิจ
พลังงำน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสำหกรรมและธุรกิจซือ้มำขำยไป 
รวมถึงประสบกำรณ์ท ำงำนกบับริษัทตำ่งชำติ 

- ประกอบวิชำชีพตัง้แตปี่ 2523 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ไมม่ี 
 

 

  

สิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี  4 
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1.2 นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิกัษ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   3565 

ส านักงานสอบบัญชี   บริษัทเคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

ประวัติการศึกษา  

 

- ปริญญำโทด้ำนกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (บช.ม) 
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (บช.บ) 

ประสบการณ์ท างาน 

 

- กรรมกำรบริหำร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
- กำรให้บริกำรสอบบัญชีส ำหรับอุตสำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิจ
พลังงำน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสำหกรรมและธุรกิจซือ้มำขำยไป 
รวมถึงประสบกำรณ์ท ำงำนกบับริษัทตำ่งชำติ 

- ประกอบวิชำชีพตัง้แตปี่ 2527 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ไมม่ี 

 

1.3 นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   4409 

ส านักงานสอบบัญชี   บริษัทเคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

ประวัติการศึกษา  

 

- ปริญญำโทด้ำนกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (บช.ม) 
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (บช.บ)  
- KPMG Chairman C-25 Program, INSEAD Singapore 

ประสบการณ์ท างาน - กรรมกำรบริหำร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
- Audit Functional Risk Management Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ำกดั 

- คณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรสอบบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี  
ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

- คณะอนุกรรมกำรทดสอบผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต สภำวิชำชีพบัญชี  
ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

- กำรให้บริกำรสอบบัญชีส ำหรับอุตสำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิจ 
ปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสำหกรรมและธุรกิจซือ้มำขำยไป รวมถึงประสบกำรณ์
ท ำงำนกบับริษัทตำ่งชำติ 
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- Professional Educational Center, Arthur Andersen-Saint Charles, 
1999 

- ประกอบวิชำชีพตัง้แตปี่ 2534 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ไมม่ี 

 

1.4 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   5565 

ส านักงานสอบบัญชี   บริษัทเคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

ประวัติการศึกษา  

 
- ปริญญำโทด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (บธ.บ.) 
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (บช.บ.) 

ประสบการณ์ท างาน - กรรมกำรบริหำร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
- กำรให้บริกำรสอบบญัชีส ำหรับอตุสำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิจเยื่อ
และกระดำษ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจซือ้มำขำยไป รวมถึง
ประสบกำรณ์ท ำงำนกบับริษัทตำ่งชำติ 

- ประกอบวิชำชีพตัง้แตปี่ 2539 
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ไมม่ี 
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1.2 นายไวโรจน์ จนิดามณีพทิกัษ์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   3565 

ส านักงานสอบบัญชี   บริษัทเคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

ประวัติการศึกษา  

 

- ปริญญำโทด้ำนกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (บช.ม) 
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (บช.บ) 

ประสบการณ์ท างาน 

 

- กรรมกำรบริหำร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
- กำรให้บริกำรสอบบัญชีส ำหรับอุตสำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิจ
พลังงำน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสำหกรรมและธุรกิจซือ้มำขำยไป 
รวมถึงประสบกำรณ์ท ำงำนกบับริษัทตำ่งชำติ 

- ประกอบวิชำชีพตัง้แตปี่ 2527 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ไมม่ี 

 

1.3 นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   4409 

ส านักงานสอบบัญชี   บริษัทเคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

ประวัติการศึกษา  

 

- ปริญญำโทด้ำนกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (บช.ม) 
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ (บช.บ)  
- KPMG Chairman C-25 Program, INSEAD Singapore 

ประสบการณ์ท างาน - กรรมกำรบริหำร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
- Audit Functional Risk Management Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ำกดั 

- คณะกรรมกำรวิชำชีพบัญชีด้ำนกำรสอบบัญชี สภำวิชำชีพบัญชี  
ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

- คณะอนุกรรมกำรทดสอบผู้ สอบบัญชีรับอนุญำต สภำวิชำชีพบัญชี  
ในพระบรมรำชปูถมัภ์ 

- กำรให้บริกำรสอบบัญชีส ำหรับอุตสำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิจ 
ปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสำหกรรมและธุรกิจซือ้มำขำยไป รวมถึงประสบกำรณ์
ท ำงำนกบับริษัทตำ่งชำติ 
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- Professional Educational Center, Arthur Andersen-Saint Charles, 
1999 

- ประกอบวิชำชีพตัง้แตปี่ 2534 

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ไมม่ี 

 

1.4 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   5565 

ส านักงานสอบบัญชี   บริษัทเคพเีอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 

ประวัติการศึกษา  

 
- ปริญญำโทด้ำนกำรบริหำรธุรกิจ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (บธ.บ.) 
- ปริญญำตรีด้ำนกำรบญัชี มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ (บช.บ.) 

ประสบการณ์ท างาน - กรรมกำรบริหำร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั 
- กำรให้บริกำรสอบบญัชีส ำหรับอตุสำหกรรมหลำยแขนง อำทิ ธุรกิจเยื่อ
และกระดำษ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจซือ้มำขำยไป รวมถึง
ประสบกำรณ์ท ำงำนกบับริษัทตำ่งชำติ 

- ประกอบวิชำชีพตัง้แตปี่ 2539 
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC 
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ไมม่ี 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น  
(ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปี 2559) 

ชื่อ อาย ุ
(ปี) ต าแหน่ง ที่อยู่ 

การมีส่วนได้เสีย
ในวาระที่เสนอ 

1. นายสุเมธ ตนัติเวชกุล 
 

77 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

1 ถนนปูน 
ซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
ก รุ ง เ ท พ ฯ 
10800 

มีสว่นได้เสยีใน
วาระท่ี 7  
(พิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทน
กรรมการบริษัทและ
กรรมการคณะยอ่ย
ชุดตา่ง ๆ) 

2. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 78 กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา 

3. นายอาสา สารสนิ 80 ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อยา่งยัง่ยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

4. นายชุมพล ณ ล าเลียง 69 ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 หวัข้อประวตัิกรรมการบริษัท 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

ข้อ 19 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน 
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบเุหตุผลในการขอเรียก
ประชมุให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน
หนึง่เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น  

ข้อ 20 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตก่ฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัจะบญัญัติ
ไว้เป็นอยา่งอื่น  

ข้อ 21 ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุมระบ ุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร  โดยระบใุห้ชดัเจนว่า
เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณา
ค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

 การสง่หนงัสอืนดัประชมุให้สง่มอบให้แกผู่้ รับหรือผู้แทนของผู้ รับโดยตรง หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่  

ข้อ 27 การประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ลว่งเวลานัน้ไปแล้วหนึ่งชัว่โมง แต่รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและ
จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุยงัไมค่รบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนัน้ได้เรียกนดัโดยผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ก็ให้เลกิการประชมุ และให้การประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุนัน้เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้
เรียกนดัใหมอ่ีกคราวหนึง่โดยสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าเจ็ดวนัก่อนประชุม การประชุม
ครัง้หลงันีไ้มจ่ าต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 28 ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม 
ในการนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุ
จะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และ
เวลาที่จะประชมุครัง้ที่ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเ ข้าประชุม หนงัสือ
มอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ
มีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจะแถลงตอ่ที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉนัทะ
เพียงบางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย  

ข้อ 23 ในกรณีที่ไมม่ีข้อบงัคบัหรือกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น การออกเสยีงลงมติ
เร่ืองใด ๆ ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่โดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้น
ที่ถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้ ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้
ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
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ข้อ 28 ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม 
ในการนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุ
จะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และ
เวลาที่จะประชมุครัง้ที่ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชุมระบสุถานที่ วนั เวลา และระเบียบ
วาระการประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้ นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉันทะเ ข้าประชุม หนงัสือ
มอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ
มีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจะแถลงตอ่ที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉนัทะ
เพียงบางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย  

ข้อ 23 ในกรณีที่ไมม่ีข้อบงัคบัหรือกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น การออกเสยีงลงมติ
เร่ืองใด ๆ ของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่โดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้น
ที่ถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้ ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้
ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
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 (1) บรรลนุิติภาวะ 
 (2) กรณีที่ไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นต้องมีสญัชาติไทย 
 (3) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (4) ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
 (5) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 

ข้อ 30 ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ในการเลอืกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสทิธิ

เลือกตัง้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการ
ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะ
ท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ข้อ 36 ในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
จ ากดันัน้ ให้ใช้วิธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมคัรใจออกจากต าแหนง่ยงัไมค่รบจ านวนตามวรรคแรก
ก็ให้ใช้วิธีจบัฉลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

การมอบอ านาจและการก าหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ บคุคลหรือนิติบคุคลก็ได้ 
ให้กระท าร่วมกนัหรือแยกกนัเพื่อกระท าอยา่งหนึง่อยา่งใดตามวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท โดยให้
คา่ตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการมีสทิธิเปลีย่นแปลงหรือถอนอ านาจที่ได้มอบให้ไว้
แก่บคุคลนัน้ หรือให้บคุคลนัน้พ้นจากหน้าที่และแตง่ตัง้บคุคลอื่นขึน้แทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 บคุคลผู้ได้รับมอบอ านาจหรือแตง่ตัง้นัน้จะต้องปฏิบตัิงานตามข้อบงัคบัค าสัง่และนโยบายที่คณะกรรมการ
ได้ให้ไว้  

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 42 ให้กรรมการได้คา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวนที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้ก าหนดให้ตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้ห้แบง่กนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 
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การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาค าบอกกลา่วจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 
วาระทั่วไป 

1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียง

ของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้
1. ในการเลือกตัง้กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้

บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 
2. กรณีทีบ่คุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้

ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก

ที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง 
2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) 

ผู้ ถือหุ้นสว่นที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้
แบง่แยกคะแนนเสยีงได้)  
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มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 
 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ 
 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมาย 

หรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในมตินัน้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้

กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนัน้
ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้  

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 
โดยประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนน
ให้ทีป่ระชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
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