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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั ง ที 24)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
เรื อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครัง ที 24)
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิงทีส่งมาด้ วย 1. รายงานประจําปี 2559 ในรู ปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM)
2. ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ
3. ข้ อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีทีได้ รับการเสนอชือ ประจําปี 2560
4. ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
7. แผนทีโรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน
8. แบบการลงทะเบียน เอกสารทีต้องแสดงก่อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และ
หนังสือมอบฉันทะตามทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด แบบ ก และแบบ ข
9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี และ/หรื อรายงานการพัฒนาอย่างยัง ยืนประจําปี 2559
เมือวันพุธที 25 มกราคม 2560 ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“SCC”)
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั ง ที 24) ในวันพุธที 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น.
ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน 3 โรงแรมพลาซ่ า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน เลขที 61
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็น
ของคณะกรรมการดังต่อไปนี 
วาระที 1

รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2559
ความเป็ นมา SCC ได้ สรุ ปผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการเปลียนแปลงทีสําคัญซึงเกิดขึ นใน
รอบปี 2559 ซึง ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2559 ซึง สรุ ปผลการดําเนินงาน
ของ SCC และการเปลียนแปลงทีสําคัญซึง เกิดขึ นในรอบปี 2559 เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที 2

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน สุดวันที 31 ธันวาคม 2559
ความเป็ นมา เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมายทีกําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบการเงินประจําปี สิ นสุด ณ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
สิ น สุด วัน ที 31 ธัน วาคม 2559 ที ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บ รองโดยผู้ ส อบบัญ ชี จ าก
บริ ษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ซึง แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ SCC ในปี 2559 ทีผ่านมา โดยสรุ ปสาระสําคัญ
ได้ ดงั นี 

1

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
บริษัทและบริษัทย่ อย
539,688
258,070
423,442
432,640
56,084*
46.74*

สินทรัพย์
หนี สิน
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัท
271,633
177,701
31,546
25,226
21.02

* หมายถึง กําไรสําหรับปี ส่วนทีเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามทีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2559 หน้
หน้า XXX-XXX
142-283 ซึงได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง นี ตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 1
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2559
ความเป็ นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40-50 ของกําไรสุท ธิ ข อง
งบการเงินรวม แต่ในกรณี ทีมีความจําเป็ นหรื อมีเหตุการณ์ ทีไม่ปกติ บริ ษัทอาจนํามาประกอบการ
พิ จ ารณาเปลีย นแปลงการจ่ายเงิ น ปั น ผลในช่วงนัน ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทัง นี ใ นปี 2559
SCC มีกําไรสําหรับปี (กําไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจํานวน 56,084 ล้ านบาท รวมทังมี
 กําไรสะสม
สําหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
 น 22,800 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 41 ของกําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของ SCC ซึง SCC ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมือวันพฤหัสบดีที 25
สิงหาคม 2559 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท เป็ นเงิน 12,600 ล้ านบาท
โดยจ่ายจากกําไรทีเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 ซึง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต
ภาษี คืนได้  เท่ากับเงินปั นผลคูณ 20/80
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2559 กับปี ทีผ่านมาได้ ดงั นี 
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2559
ปี 2558
1. กําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้ านบาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3. เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท้ าย (บาท/หุ้น)
4. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
 น (ล้ านบาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสําหรับปี
ตามงบการเงินรวม

2

56,084
1,200
19.00
8.50
10.50
22,800

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

41%

42%

ทังนี
  การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที 7 เมษายน 2560 และ
ปิ ดสมุดทะเบี ยนรวบรวมรายชื อเพื อสิทธิ รับ เงิ นปั นผลในวันจันทร์ ที 10 เมษายน 2560 (จะขึน
เครื องหมาย XD หรื อวันที ไม่มีสิทธิ รับ เงิ นปั นผลในวันอังคารที 4 เมษายน 2560) โดยมี
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที 27 เมษายน 2560 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ทีประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กําหนด

คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที 4

พิจารณาเลือกตัง กรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 กําหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึงในสาม
ของจํานวนกรรมการทังหมด

ซึง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง นี มีกรรมการทีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน ดังนี 
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน
2. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายยศ เอื อชูเกียรติ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน
โดย SCC เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชือบุคคลเข้ ารั บการพิ จารณาเลือกตัง เป็ น
กรรมการระหว่างวันที 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 ซึง ไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระและรายชือบุคคล
เพือเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตาม
แนวทางการพิ จารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการทีได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง
กําหนดให้ คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ทีเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ ความเชียวชาญซึงรวมถึงบุคคลทีมีความสามารถในการเป็ นกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) และกําหนดว่า
จะต้ อ งมีค ุณ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายทีเกียวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท เป็ นผู้ทีมีภาวะผู้นํา มี
วิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย สามารถแสดง
ความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ นอิ ส ระ และให้ ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาพิ จ ารณาความ
หลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านทีจําเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการโดยใช้ ตารางความรู้ ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้ วย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึง มีนายพนัส สิมะเสถียร ทําหน้ าทีเป็ นประธานในทีประชุม
และไม่ร วมกรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ได้ พิจารณารายชือบุคคลทีกรรมการบริ ษัทเสนอ
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จํานวน 4 คน ซึงเป็ นกรรมการเดิมทีครบกําหนดออกตามวาระ โดยได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ น
รายบุคคลอย่ างละเอียดรอบคอบ และมี มติเ ป็ นเอกฉันท์ ให้ เ สนอที ประชุม คณะกรรมการบริ ษัท
พิ จารณากรรมการรายเดิ ม 4 คน ได้ แ ก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิภัชน์ นายยศ
เอื อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เนืองจากเห็นว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชียวชาญในด้ านการ
บริ หารองค์กรขนาดใหญ่ ด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ ในด้ านต่างๆ ทีสอดคล้ องกับ
กลยุทธ์ ในการดําเนิ นธุรกิ จของเอสซีจี มีภาวะผู้นํา มีวิสัยทัศน์ กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม มีประวัติการทํางานทีโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย และได้ ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้ าทีในฐานะ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึง ไม่รวมกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวางโดยพิจารณารายชือบุคคล
ทัง หมดทีได้ รับการเสนอ รวมทัง พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ วว่าเป็ น
ผู้มีคุณสมบัติทีเหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามทีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้
เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เลือกตัง กรรมการที ครบกําหนดออกตามวาระทัง 4 คน
ได้ แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิภัชน์ นายยศ เอื อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระ
ทังนี
 ก รรมการรายเดิมทัง 4 คนข้ างต้ นไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอืน
ทีอาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริ ษัท นอกจากนี ค ณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า
นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ซึง มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระโดยได้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
รวมทั ง เป็ นกรรมการที ไ ด้ นํ า ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี ย วชาญมาให้ ข้ อเสนอแนะ
อันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง ยืน
สําหรั บประวัติ และความเชียวชาญของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ ระยะเวลาทีเคยดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ทีผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้น
ใน SCC ข้ อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอืน ๆ
รวมทังข้
 อมูลความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับเสนอชือนัน ปรากฏตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 2
หมายเหตุ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพือเลือกตังกรรมการไว้

ดงั นี 
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ้นต่อหนึง เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือ กตัง
บุคคลทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตังในครั

ง นัน
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
 นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการทีจะเลือกตังในครั
 ง นัน ในกรณีทีบคุ คลซึง ได้ รับเลือกตังในลํ
 าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทําให้ เกิ นจํานวนกรรมการทีจะเลือกตัง ในครั ง นัน ให้ ประธานในทีประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชี ขาดเพือให้ ได้ จํานวนกรรมการทีจะเลือกตังในครั

ง นัน

คะแนนเสียงสําหรั บการเลือกตัง กรรมการ บุคคลซึง ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ น
ผู้ได้ รับเลือกตังเป็
 นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะเลือกตังในครั

ง นัน
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วาระที 5

พิจารณาแต่ งตัง ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2560
ความเป็ นมา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของ SCC และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2558-2560 เนืองจาก
มีมาตรฐานการทํ างานทีดี มีความเชี ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทัง ปฏิ บัติหน้ าที ได้ เป็ นอย่างดี
ตลอดมา นอกจากนี  เมือพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
จดทะเบียนอืนในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคา่ สอบบัญชี
ทีเหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น ชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัด เลือกบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้ เสนอทีประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
 คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ดังนี 
1) แต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3378) หรื อ
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3565) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 8179)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีทีมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
  บริ ษัททีเป็ นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับ SCC/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
สําหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้ อมูลความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีทีได้ รับเสนอชือ ปรากฏ
ตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 3
2) อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC
และงบการเงิ น รวม เป็ นเงิ น จํ านวน 6.03 ล้ า นบาท (เพิ ม ขึ น จากปี 2559 เป็ นจํ า นวน 0.60
ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี 
ค่าสอบบัญชี
1.ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี SCC
2.ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC
และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

ปี 2560
260,000 บาท
5.77 ล้ านบาท

ปี 2559
255,000 บาท
5.17 ล้ านบาท

6.03 ล้ านบาท

5.43 ล้ านบาท

ค่าสอบบัญชีปี 2559 ข้ างต้ นไม่รวมค่าบริ การอืน (Non-audit fee) ซึง จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการ
ตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยัง ยืน จํานวน 1.50 ล้ านบาท
3) รั บทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2560 ของบริ ษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษัทย่อยทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย
และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริ ษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี 
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ค่าสอบบัญชี
1.ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศ
ไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัทย่อยทีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
− จํานวนบริ ษัทย่อย
− จํานวนเงิน
2.ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศ
− จํานวนบริ ษัทย่อย
− จํานวนเงิน
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังหมด


ปี 2560

ปี 2559

127 บริ ษัท
23.29 ล้ านบาท

126 บริ ษัท
23.37 ล้ านบาท

68 บริ ษัท
26.61 ล้ านบาท

68 บริ ษัท
26.49 ล้ านบาท
49.86 ล้ านบาท

49.90 ล้ านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2560 ของบริ ษัทย่อยอาจเปลียนแปลงตามจํานวนบริ ษัทย่อย และ/หรื อปริ มาณ
งานทีเกิดขึ นจริ งระหว่างปี )
ค่าสอบบัญชีปี 2559 ข้ างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอืน (Non-audit fee) ซึง บริ ษัทย่อยจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงือนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 2.86 ล้ านบาท และ
ค่าทีปรึ กษาทางด้ านภาษี และการให้ บริ การอืน จํานวน 7.60 ล้ านบาท
หมายเหตุ 1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าทีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณีทีผ้ สู อบบัญชีรายเดิม
ทํา หน้ า ที ครบ 5 รอบปี บัญ ชี ติด ต่อกัน บริ ษัท จะแต่งตัง ผู้ส อบบัญ ชี ร ายเดิ มได้ เมื อ พ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
2. ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้ างต้ นได้ รับการแต่งตังเป็
 นผู้สอบบัญชีของ SCC ดังนี 
2.1 นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้ รับการแต่งตังเป็
 นผู้สอบบัญชีของ SCC ระหว่าง ปี 25472551 และปี 2554-2559 โดยเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของSCC ในปี 25472551 และปี 2557-2559
2.2 นายไวโรจน์ จิ น ดามณี พิ ทัก ษ์ เคยได้ รั บ การแต่ ง ตัง เป็ นผู้ สอบบัญ ชี ข อง SCC
ประจําปี 2559
2.3 นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต เคยได้ รับการแต่งตัง เป็ นผู้สอบบัญชี ของ SCC ประจํ าปี
2557-2559
2.4 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว ได้ รับการเสนอชือเพือแต่งตังเป็
 นผู้สอบบัญชีของ SCC
ประจําปี 2560 เป็ นปี แรก
ทังนี
  การหมุนเวียนเปลียนแปลงผู้สอบบัญชีข้างต้ น จะช่วยให้ SCC ได้ รับมุมมองจาก
ความรู้และประสบการณ์ทีหลากหลายมากขึ น
3. ในปี 2560 จะเสนอแต่งตังนายไวโรจน์

จินดามณีพิทกั ษ์ หรื อ นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิเลิศ หรื อ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ หรื อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว หรื อ นางสาวดุษณีย์ ยิ มสุวรรณ
หรื อ นายโชคชัย งามวุฒิกุล แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศด้ วย
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4. บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงิน SCC และ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทย่อยในประเทศแต่ละบริ ษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ
ปริ มาณงาน และจํานวนชัว โมงการตรวจสอบ ทังนี
 งบการเงิน SCC มีค่าสอบบัญชีน้อย
เมื อ เที ย บกับ ค่า สอบบัญ ชี ป ระจํ า ปี ของบริ ษั ทย่อ ยที จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ
เนืองจาก SCC ดํา เนินธุรกิจการลงทุนเป็ นหลัก สินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นเงินลงทุนใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื อขายสินค้ า
5. ค่าบริ การอืน (Non-audit fee) ในปี 2560 (ถ้ ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริ มาณงานที
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ให้ บริ การ

คะแนนเสี ย งสํ าหรั บการอนุ มัติ เสีย งข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ซึง มาประชุมและมี สิท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2560
ความเป็ นมา ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 ซึงกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนและ
โบนัสตามจํานวนทีทีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด โดยทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง ที 11 เมือวันที 24 มีนาคม
2547 ได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว และทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง ที 18
เมือวันที 30 มีนาคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้ มีผลตังแต่
 วนั ทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่าที
ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลียนแปลงเป็ นอย่างอืน ดังนี 
1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส
กรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลทีมีการจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินทีเหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่าย
กันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ ืนๆ

ไม่มี

2) ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย มีรายละเอียดดังนี 
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

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

เบีย ประชุม
(บาท/คน/ครั ง )
45,000
30,000
37,500
25,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจํ าทุกปี ถึงแม้ ว่าหลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลียนแปลงจากทีทีประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม โดยเสนอ
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ให้ คงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
เดิ ม ที ที ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นได้ มี ม ติ อ นุ มัติ ต ามข้ างต้ น ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทน ซึง ได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้ า ที แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ผลการ
ดําเนินงานของ SCC ตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชันนํ
 าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว
ทัง นี  ในปี 2559 ได้ มี การจ่ ายค่าตอบแทนและโบนัส ให้ แ ก่ค ณะกรรมการบริ ษัท เป็ นจํ านวนเงิ น
ประมาณ 85 ล้ านบาท ซึงเป็ นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ ข้างต้ น ตามรายละเอียดทีปรากฏใน
รายงานประจําปี 2559 สําหรับรายละเอียดขอบเขตหน้ าทีของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 หน้
หน้าา98-101
XXXและหน้
XXX า 73-74
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ ไม่น้ อ ยกว่า สองในสามของจํานวนเสีย งทัง หมดของผู้ ถื อ หุ้ น
ซึงมาประชุม
วาระที 7

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิมวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ น
วงเงินทัง สิน 300,000 ล้ านบาท
ความเป็ นมา ตามทีทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง ที 22 เมือวันที 25 มีนาคม 2558 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
SCC ออกหุ้นกู้วงเงินจํานวนไม่เกิน 250,000 ล้ านบาท และให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาออก
และเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมทีไถ่ถอนไปในรู ปแบบต่างๆ กันครัง เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ขึ นอยู่กบั
ดุลพินิจและเงือนไขของคณะกรรมการหรื อกรรมการทีได้ รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ทีออกจําหน่ายแล้ ว
ในขณะใดขณะหนึง จะต้ องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ นนัน เนืองจากในปั จจุบนั เอสซีจี มีการขยาย
การลงทุนอย่างต่อเนืองทังในประเทศและภู

มิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของ SCC ถือเป็ นหนึง
ในการระดมทุนเพือรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการ SCC จึงเห็นสมควรขออนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิมวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ทงสิ
ั  น 300,000 ล้ านบาท ทังนี
 ขึ นอยู่กบั ดุลพินิจและเงือนไขของคณะกรรมการหรื อกรรมการที
ได้ รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยให้ ห้ ุนกู้ทีออกภายใน
วงเงิน 300,000 ล้ านบาทนี มีรายละเอียดเบื องต้ นดังนี 
ประเภท :
สกุลเงิน :
วงเงิน :

หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ทีไม่ใช่ห้ ุนกู้แปลงสภาพและไม่ใช่ห้ ุนกู้ควบใบสําคัญ
แสดงสิทธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแต่ละขณะ
เงินบาทหรื อสกุลเงินต่างประเทศ
ภายในวงเงิน 300,000 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่าในเงินสกุลอืน
ทังนี
  บริ ษัทสามารถทีจะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิมเติม และ/หรื อ ออกหุ้นกู้เพือทดแทน
หุ้นกู้เดิมทีไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ทีบริ ษัทออกจําหน่ายแล้ วในขณะใดขณะหนึงจะต้ อง
มีจํานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
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การเสนอขาย :

อัตราดอกเบี ย :
เงือนไขอืนๆ :

เสนอขายให้ ประชาชนทัว ไป (Public Offering) และ/หรื อ เสนอขายต่อผู้ลงทุนใน
วงจํากัด (Private Placement) และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่
รวมถึ ง การเสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่า งประเทศ ตามกฎหมายและ
ประกาศต่างๆ ทีเกียวข้ อง โดยอาจเสนอขายครัง เดียวเต็มจํานวน หรื อเสนอขาย
เป็ นคราวๆ ไปก็ได้ ตามทีเห็นสมควร
ขึ นอยู่กบั สภาพตลาดในขณะทีออกและเสนอขาย
ให้ คณะกรรมการหรื อ กรรมการที ไ ด้ รั บ มอบหมายมี อํ า นาจในการกํ า หนด
รายละเอียดต่างๆ เกียวกับหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที
ออกและเสนอขาย เช่น ประเภท อายุ สกุลเงิน อัตราดอกเบี ย ตลอดจนการกําหนด
หลักเกณฑ์ เงือนไข และรายละเอียดต่างๆ และดําเนินการใดๆ ทีเกียวข้ องตามที
เห็นสมควร ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ทีเกียวข้ อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณา
อนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิมวงเงินอีกจํานวน 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงิน
ทังสิ
 น 300,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามทีเสนอข้ างต้ น
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทัง หมดของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันพุธที 29 มีนาคม
2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง แอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน 3 โรงแรมพลาซ่ า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล
เมอริ เดียน เลขที 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวั น กรุ งเทพมหานคร 10330 โดย SCC จะเปิ ดให้ ล งทะเบี ย น
เพือเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
 เวลา 12.30 น.
อนึง เพือความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
 คคลอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง นี  โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข ที
แนบมาตามสิงทีส่งมาด้ วยลําดับที 8 หรื อสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค
(แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
 Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น) ได้ จาก www.scg.co.th โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง ตามทีระบุไว้ เท่านัน
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ SCC ขอเรี ยนว่า SCC มีกรรมการอิสระทีไม่ได้
ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ดังนี 
1) นายอาสา สารสิน
2) นายชุมพล ณ ลําเลียง
3) นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์
4) นายประมนต์ สุธีวงศ์
5) นางธาริ ษา วัฒนเกส
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ลําดับที 4

ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย

ทัง นี  ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารตามที กําหนดมายัง SCC
ล่วงหน้ าเพือให้ SCC ได้ รับภายในวันอังคารที 28 มีนาคม 2560 โดย SCC ได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์สําหรับปิ ดใน
หนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีมาลงทะเบียนเพือเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย

ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที 16 กุมภาพันธ์ 2560
โดยคําสัง ของคณะกรรมการ

(นายวรพล เจนนภา)
เลขานุการคณะกรรมการ
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) และ
สามารถส่งคําถามเพือสอบถามข้ อมูลในแต่ละวาระหรื อข้ อมูลอืน ๆ ของ SCC เป็ นการล่วงหน้ าผ่าน
E-mail address: corporate@scg.co.th หรื อทางไปรษณีย์มายังสํานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ชัน 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซือ
แขวงบางซือ กรุ งเทพมหานคร 10800 หรื อส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุทีอยู่หรื อ
ข้ อมูลทีใช้ ในการติดต่อได้ อย่างชัดเจนเพือบริ ษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2559 และ/หรื อ หนังสือรายงานการ
พัฒนาอย่างยัง ยืนประจําปี 2559 ของ SCC กรุ ณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรั บหนังสือรายงาน
ประจําปี 2559” ตามสิงทีสง่ มาด้ วยลําดับที 9
3. ในกรณี ทีผ้ ูถือหุ้นมีผ้ ูติดตามมาด้ วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั ง นี  ขอเชิญผู้ติดตามทีสถานทีรับรองซึง
SCC ได้ จดั แยกไว้ ตา่ งหาก
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ ท ี : นางสาวไปรยา พรหมมาณพ หรื อ นางสาวนันทนัช หัตถธรรมนูญ
สํานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-586-3078, 02-586-3010 โทรสาร 02-586-3007
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สิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 2
ข้ อมูลของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือ
1.1 นายสุเมธ ตันติเวชกุล
อายุ 78 ปี
เป็ นกรรมการทีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง แต่ วนั ที 28 มกราคม 2541 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 รวม
เป็ นเวลา 19 ปี 2 เดือน)
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 28 มกราคม 2541 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็ นเวลา 19 ปี 2 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี  รวมเป็ นเวลา 22 ปี 2 เดือน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรังเศส
- ปริ ญญาโท รัฐศาสตร์ และกฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยมองเปลิเอ ประเทศฝรังเศส
- ปริ ญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกรอนอบ ประเทศฝรังเศส
- Diploma, The Economic Development Institute of the World Bank (EDI), Washington, D.C. ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ความเชียวชาญ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านการตลาด
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- พ.ร.บ. ล้ มละลายและการฟื น ฟูกิจการ : กรรมการและผู้บริ หารต้ องรู้อะไร สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- คณะกรรมการตรวจสอบความคาดหวังทีเพิมและความรับผิดชอบทีขยาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Director Certification Program (DCP) 30/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Finance for Non-Finance Directors (FND) 5/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 1/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จํานวน 3 องค์ กร)
- ตังแต่
 2531
กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชยั พัฒนา
- ตังแต่
 2545
ประธานมูลนิธิคืนช้ างสูธ่ รรมชาติ
- ตังแต่
 2545
ประธานมูล นิ ธิ อุท ยานสิง แวดล้ อ มนานาชาติ สิริ น ธร ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
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ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งทีสาํ คัญ
- 2537-2539
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2537-2539
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2537-2544
กรรมการ บริ ษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)
- 2539-2540
กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
- 2540-2541
ประธานกรรมการ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
- 2540-2543
กรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- 2544-2555
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยบูรพา
- 2548-2553
นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ทีผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11ครัง
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน 3/4 ครัง
1.2 นายปรีชา อรรถวิภชั น์
อายุ 79 ปี
เป็ นกรรมการทีมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง แต่ วนั ที 31 มีนาคม 2542 จนถึงเดือนมีนาคม 2560 รวม
เป็ นเวลา 18 ปี )
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 31 มีนาคม 2542 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็ นเวลา 18 ปี )
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี  รวมเป็ นเวลา 21 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (Industrial Engineering & Management) Oklahoma State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชียวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจีและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อืนๆ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านกฎหมาย
- ด้ านการตลาด และการเงิน
- ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสีย ง
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 39/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FND) 8/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 11/2006 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 107/2014 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (จํานวน 4 บริษัท)
- ตังแต่
 2547
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
 2551
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษัทไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ล จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
 2551
ประธานกรรมการ บริ ษัทเกษตรไทย อินเตอร์ เนชัน แนล ชูการ์ คอร์ ปอเรขัน จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
 2551
ประธานกรรมการ บริ ษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จํานวน 12 บริษัท/องค์ กร)
- ตังแต่
 2536
กรรมการบริษัทเอช.ซี. สตาร์ ค จํากัด
- ตังแต่
 2543
ประธานกรรมการ บริ ษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จํากัด
- ตังแต่
 2544
ผู้ชํานาญการพิเศษระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สภาวิศวกร
- ตังแต่
 2546
ประธานกรรมการ บริ ษัทสยาม พี.พี. อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด
- ตังแต่
 2547
ประธานคณะกรรมการ บริ ษัทเอกรัฐพัฒนา จํากัด
- ตังแต่
 2547
กรรมการวิชาการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตังแต่
 2550
นายกสภามหาวิทยาลัยเจ้ าพระยา
- ตังแต่
 2551
ประธานกรรมการ บริ ษัทที เอส อุตสาหกรรมนํ ามัน จํากัด
- ตังแต่
 2551
ประธานกรรมการ บริ ษัทที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด
- ตังแต่
 2553
ประธานกรรมการ บริ ษัทเอส ไอ พรอพเพอร์ ตี  จํากัด
- ตังแต่
 2554
ประธานกรรมการ บริ ษัทเกษตรไทยไบโอเพาเวอร์ จํากัด
- ตังแต่
 2559
ประธานกรรมการ บริ ษัท บากาสซ์ ไดร์ เออร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งทีสาํ คัญ
- 2536-2544
กรรมการ บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิตปิ โตรเลียม จํากัด (มหาชน)
- 2539-2542
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2540-2541
ประธานคณะกรรมการ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2540-2542
ประธานคณะกรรมการ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2542-2543
ประธานกรรมการ บริ ษัทปิ โตรเคมีแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
- 2545-2559
กรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงแรงงาน
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ทีผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 11/11 ครัง
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง
3. เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง
4. เข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง
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1.3 นายยศ เอือ ชูเกียรติ
อายุ 75 ปี
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 30 กันยายน 2541 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็ นเวลา 18 ปี 6 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี  รวมเป็ นเวลา 21 ปี 6 เดือน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรม สาขาโยธา University College London, University of London ประเทศอังกฤษ
ความเชียวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจีและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อืน ๆ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสีย ง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- บทบาทคณะกรรมการในการกําหนดนโยบายค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จํานวน 3 บริษัท)
- ตังแต่
 2544
ประธานกรรมการ บริ ษัทวังสินทรัพย์ จํากัด
- ตังแต่
 2546
กรรมการ บริ ษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด
- ตังแต่
 2559
กรรมการบริ หาร บริษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งทีสาํ คัญ
- 2533-2555
ประธานกรรมการ บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน)
- 2535-2540
รองประธานกรรมการ ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)
- 2540-2559
ทีปรึกษาการเงินและการลงทุน สํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
- 2544-2558
ประธานกรรมการ บริ ษัทสยามสินธร จํากัด
- 2544-2558
ประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัททุนลดาวัลย์ จํากัด
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ทีผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 11/11 ครัง
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง
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3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน 2/4 ครัง
1.4 นายกานต์ ตระกูลฮุน
อายุ 62 ปี
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
- 1 มกราคม 2549 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2560 เป็ นเวลา 11 ปี 2 เดือน)
หากได้ รับเลือกเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง จะดํารงตําแหน่งจนครบวาระนี  รวมเป็ นเวลา 14 ปี 2 เดือน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ า เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ความเชียวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อืน ๆ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสีย ง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน (จํานวน 2 บริษัท)
- ตังแต่
 2559
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการพัฒ นาสู่ความยังยื น บริ ษั ท
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
 2559
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอืน / กิจการอืน (จํานวน 20 บริษัท/องค์ กร)
- ตังแต่
 2547
Board Member, East Asia Council, INSEAD
- ตังแต่
 2549
Board Member, World Business Council for Sustainable Development
- ตังแต่
 2554
Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
- ตังแต่
 2556
ทีปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
 2556
ทีปรึกษากิตติมศักดิ สมาคมวิศวกรรมสิง แวดล้ อมแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
 2556
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
- ตังแต่
 2556
ทีปรึกษาคณะกรรมการบริ หารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
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-

ตังแต่
 2556
ตังแต่
 2557
ตังแต่
 2558
ตังแต่
 2558
ตังแต่
 2558

-

ตังแต่
 2558
ตังแต่
 2558
ตังแต่
 2558

-

ตังแต่
 2558

-

ตังแต่
 2558

-

ตังแต่
 2559
ตังแต่
 2559
ตังแต่
 2559

กรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กรรมการในคณะกรรมการทีปรึกษาการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สนิ ทางปั ญญาแห่งชาติ
กรรมการในคณะกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
กระทรวงอุตสาหกรรม
Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้ านการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพือขับเคลือ นเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ)
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้ านการปรับแก้ กฎหมายและกลไกภาครัฐ
คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพือขับเคลือ นเศรษฐกิจของประเทศ (คณะกรรมการสานพลัง
ประชารัฐ)
คณะทํางานร่วมรัฐ-เอกชน-ประชาชน (ประชารัฐ) ในด้ านการศึกษาพื นฐานและการพัฒนาผู้นํา
(คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ)
กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาพื นทีใ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กรรมการในคณะกรรมการอํานวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
กรรมการในคณะกรรมการกลัน กรองโครงการตามแนวการสร้ างความเข้ มแข็งและยัง ยืนให้ กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งทีสาํ คัญ
- 2548-2558
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
- 2552-2554
กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
- 2556-2558
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2556-2559
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.)
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ กียวกับทรัพย์ซงึ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการทีอาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ทีผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 11/11 ครัง
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 1/1 ครัง
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพือการพัฒนาอย่างยัง ยืน 2/4 ครัง
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้ท ีได้ รับการเสนอชือ
ผู้ได้ รับการเสนอชือ

จํานวนหุ้น

คิดเป็ น % ของหุ้นทีมสี ิทธิออกเสียงทัง หมด

1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ไม่มี

ไม่มี

2. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

36,100

0.003

3. นายยศ เอื อชูเกียรติ

1,800,000

0.15

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน

ไม่มี

ไม่มี

3. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอืนๆ
บริษัทจดทะเบียน

ผู้ได้ รับการเสนอชือ
จํานวน

ประเภทกรรมการ

บริษัท/กิจการอืน
(ทีไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งในบริษัท/
กิจการทีแข่ งขันหรือ
เกียวเนืองกับธุรกิจของเอสซีจี

1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ไม่มี

ไม่มี

3 แห่ง

ไม่มี

2. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

3 แห่ง

- ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริ ษั ทไทยรุ่ ง
ยู เ นี ย น ค า ร์ จํ า กั ด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิ ส ระ บริ ษั ท
ไทยชู ก าร์ เทอร์ มิ เ นิ ล
จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริ ษัท
ที เอส ฟลาวมิลล์ จํ ากัด
(มหาชน)

12 แห่ง

2 แห่ง
- ประธานกรรมการ บริ ษัท
แพน-เปเปอร์ 1992 จํากัด
(ธุรกิจจัดจําหน่ายกระดาษ
ใ ห้ ส่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
รัฐวิสาหกิจ ซึง โอนกิจการมา
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และยังถือหุ้นอยู)่
- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ บริ ษัทไทย
ชูการ์ เทอร์ มิเนิ ล จํากัด
(มหาชน)
(ธุรกิจคลังสินค้ า นํ าตาล
ทราย ข้ าวสาร ข้ าวสาลี
นํ ามันปาล์ม และขนถ่าย)

3. นายยศ เอื อชูเกียรติ

ไม่มี

ไม่มี

3 แห่ง
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ไม่มี

4. นายกานต์ ตระกูลฮุน

2 แห่ง

20 แห่ง

- ประธานกรรมการและ
กรรมการอิ ส ระบริ ษั ท
แ อ ด ว า น ซ์ อิ น โ ฟ ร์
เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน)

ไม่มี

- ก ร ร ม ก า ร อิ ส ร ะ แ ล ะ
ประธานกรรมการสรรหา
ค่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ
บรรษั ท ภิ บ าล ธนาคาร
ไ ท ย พ า ณิ ช ย์ จํ า กั ด
(มหาชน)
4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชือซึงมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชือผู้ได้ รับเสนอชือซึงมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
นายสุเมธ ตันติเวชกุล

นายปรี ชา อรรถวิภชั น์

- จํานวนหุ้น

ไม่มี

36,100

- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีม ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด


ไม่มี

0.003

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

การถือหุ้นในบริษัท

เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอืน/ผู้บริหาร/ผู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ /ผู้มีอาํ นาจควบคุม/หรือบุคคลทีจะได้ รับการ
เสนอชือให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอาํ นาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่ อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก บั บริษัท/
บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ทีผ่านมา
-

เป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อทีปรึกษาทีได้ รับเงินเดือนประจํา

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

-

เป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ
ทีปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

-

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทีมีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้
ไม่สามารถทําหน้ าทีไ ด้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื อ/ขาย
วัตถุดิบ/สินค้ า/ บริ การ/ การให้ ก้ ยู มื เงินหรื อการกู้ยมื เงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

ไม่มี

ไม่มี
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ข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที 30 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง มีความเข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการทีมคี ณ
ุ สมบัติ ดังนี 
1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ

ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
 ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ทีเกียวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึกษาทีได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท
เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
  ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีทีกรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อทีปรึ กษาของส่วนราชการซึง เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่ เป็ นบุ คคลที มี ความสัมพั นธ์ ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที เป็ นบิ ดามารดา
คูส่ มรส พีน้อง และบุตร รวมทังคู
 ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอืน ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคล
ทีจะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะทีอาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
 เป็ นหรื อเคยเป็ น
ผู้ถือหุ้นทีมีนยั หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง รวมถึงการทํารายการทางการค้ าทีกระทําเป็ นปกติเพือประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกียวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อ
ให้ ก้ ูยืม คํ าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี สิน รวมถึงพฤติการณ์อืนทํานองเดียวกัน ซึงเป็ นผลให้ บริ ษัทหรื อ
คู่สญ
ั ญามีภาระหนี ทีต้องชํ าระต่ออีกฝ่ ายหนึง ตังแต่
 ร้อยละ 3 ของสินทรั พย์ ทีมีตัวตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อตัง แต่ 20
ล้ านบาทขึ นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํากว่า ทังนี
  การคํานวณภาระหนี ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการทีเกียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ทีเกิดขึ นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มอี ํานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึงมีผ้ ูสอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง รวมถึงการให้ บริ การเป็ นทีปรึ กษากฎหมายหรื อทีปรึ กษาทางการเงิน ซึง
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
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ของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นทีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
 วย เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการทีได้ รับแต่งตังขึ
 นเพือเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึงเป็ นผู้เกียวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการทีมีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ทีปรึ กษาทีรับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้น
เกิน 1% ของจํานวนหุ้นทีมีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ

ษัทอืนซึงประกอบกิจการทีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันทีมีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพือตัดสินใจในเรื องต่างๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอืนใดทีทําให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกียวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าได้ กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายทีเกียวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานทีมีอํานาจตามกฎหมายนัน ทังนี
  ในความผิดเกียวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมทีเกียวกับการ
ซื อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานทีมีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์ คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการทีมีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน

20
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สิง ทีส ง่ มาด้ วยลําดับที 3

ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีทีได้ รับการเสนอชือ ประจําปี 2560
. นายวินิจ ศิลามงคล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

3378

สํานักงานสอบบัญชี

บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริญญาโทบริ หารธุรกิจ (เน้ นด้ านบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(บช.ม)
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ)
- ปริ ญญาตรี ทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (น.บ)
- Industry/Management Development courses sponsored
by KPMG/Arthur Andersen
- Kellogg Graduate School of Management, under coprogram with SASIN

ประสบการณ์ทํางาน

- ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการผู้จดั การใหญ่
ไทย พม่า และลาว
- Lead Audit Partner บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- Country Risk Management Partner บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด
- อนุกรรมการกลัน กรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
- ทํางานกับ Arthur Andersen – Miami Office ในปี 2532 –
2533
- การให้ บริ การสอบบัญชีสําหรั บอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ
ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซื อ
มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตั งแต่ปี 2523

การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อส่ ว นได้ เสี ย กั บ ไม่มี
SCC บริ ษั ทย่ อ ย ผู้ บริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น ราย
ใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
21

21

1.2 นายไวโรจน์ จินดามณีพทิ กั ษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

3565

สํานักงานสอบบัญชี

บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาโทด้ านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม)
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.บ)

ประสบการณ์ทํางาน

- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสําหรั บอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ
ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซื อ
มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตั งแต่ปี 2527

การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ห รื อส่ ว นได้ เสี ย กั บ ไม่มี
SCC บริ ษั ทย่ อ ย ผู้ บริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ น ราย
ใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว

22
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1.3 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

5565

สํานักงานสอบบัญชี

บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริ ญ ญาโทด้ านการบริ ห ารธุ ร กิ จ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (บธ.บ.)
- ปริ ญญาตรี ด้ านการบั ญชี มหาวิ ทยาลัยเกษตรศาสตร์
(บช.บ.)

ประสบการณ์ทํางาน

- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชี สําหรับ อุตสาหกรรมหลาย
แขนง อาทิ ธุรกิ จเยือและกระดาษ ธุรกิจปิ โตรเคมี
ธุ ร กิ จ ลิ ส ซิ ง และธุ ร กิ จซื อ มาขายไป รวมถึ ง
ประสบการณ์ทํางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตั งแต่ปี 2539
การมีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับ SCC บริ ษัทย่อย ไม่มี
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว
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1.4 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที

8179

สํานักงานสอบบัญชี

บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ประวัตกิ ารศึกษา

- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทํางาน

- ผู้อํานวยการ (Director) บริ ษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชี สําหรับ อุตสาหกรรมหลาย
แขนง อาทิ ธุรกิจเยือและกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจ
ซื อ ม า ขา ย ไ ป แ ล ะธุ ร กิ จใ ห้ บ ริ ก า ร ร ว ม ถึ ง
ประสบการณ์ทํางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตั งแต่ปี 2546
การมีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับ SCC บริ ษัทย่อย ไม่มี
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว
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สิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 4

ข้ อมูลของกรรมการอิสระทีบริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
(ซึง ไม่รวมกรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระในปี 2560)
อายุ
ตําแหน่ ง
(ปี )
นายอาสา สารสิน
81 ประธานกรรมการกิจการสังคมเพือการ
พัฒนาอย่างยัง ยืนและกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหา
นายชุมพล ณ ลําเลียง
70 ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 72 ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
นายประมนต์ สุธีวงศ์
78 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
นางธาริษา วัฒนเกส
68 กรรมการตรวจสอบ
ชือ

1.

2.
3.
4.
5.

ทีอยู่
1 ถนนปูน
ซิ เ มนต์ ไ ทย
แขวงบางซื อ
เขตบางซื อ
ก รุ ง เ ท พ ฯ
10800

การมีส่วนได้ เสีย
ในวาระทีเสนอ
มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ใ น
วาระที 6
(พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและ
กรรมการชุดย่อย)

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจําปี 2559 หัวข้ อประวัตกิ รรมการบริ ษัท
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สิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 5
ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะทีเกียวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 18 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสีเ ดือนนับแต่วนั สิ นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 19 คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในห้ าของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั  หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีสบิ ห้ าคน
ซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในสิบของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั
าชือกันทําหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ โดยต้ องระบุเหตุผลในการขอเรี ยก
ประชุมให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึง เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้

องมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึงในสามของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดจะบัญญัติ
ไว้ เป็ นอย่างอืน
ข้ อ 21 ในทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม
ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง เป็ นประธานในทีประชุม
ข้ อ 26 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื องทีจะเสนอต่อทีประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื องทีจะเสนอเพือทราบ เพืออนุมตั ิ หรื อเพือพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็

นของคณะกรรมการ
ในเรื องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
  ให้ โฆษณา
คําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ สง่ มอบให้ แก่ผ้ รู ับหรื อผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรื อส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดสถานทีทีจะใช้ เป็ นทีประชุมตามวรรคหนึง
ข้ อ 27 การประชุมผู้ถือหุ้นเมือได้ เรี ยกนัดเวลาใด ๆ ถ้ าได้ ลว่ งเวลานันไปแล้

วหนึงชัว โมง แต่รวมจํานวนผู้ถือหุ้นและ
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง เข้ าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้ าการนัดประชุมนันได้
 เรี ยกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ก็ให้ เลิกการประชุม และให้ การประชุมนันเป็
 นอันระงับไป ถ้ าการประชุมนันเรี
 ยกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้
เรี ยกนัดใหม่อีกคราวหนึง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุม
ครัง หลังนี ไม่จําต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 28 ประธานในทีประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าทีควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม
ในการนี ต้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระทีก ําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ทปี ระชุม
จะมีมติให้ เปลีย นลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง มาประชุม
เมือทีประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในสามของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั
จะขอให้ ทีประชุมพิจารณาเรื องอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีทีทีประชุมพิจารณาเรื องตามลําดับวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึงหรื อพิจารณาเรื องทีผ้ ูถือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจําเป็ นต้ องเลือ นการพิจารณา ให้ ทีประชุมกําหนดสถานที วัน และ
เวลาทีจะประชุมครัง ทีตอ่ ไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
  ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การมอบฉันทะเพือเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 22 ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉัน ทะให้ บุคคลซึงบรรลุนิติ ภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชือผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรื อผู้ทีประธานกรรมการกําหนด ณ สถานทีทีประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือ
มอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบทีนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงทีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
มีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อทีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึงมอบฉันทะ
เพียงบางคน โดยระบุชือผู้มอบฉันทะและจํานวนหุ้นทีผ้ มู อบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 23 ในกรณีทีไม่มีข้อบังคับหรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนดไว้ เป็ นอย่างอืน การออกเสียงลงมติ
เรื องใด ๆ ของทีประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีทีคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานทีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชี ขาด
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ โดยวิธีเปิ ดเผยหรื อลงคะแนนลับ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น
ทีถืออยูแ่ ละหุ้นทีได้ รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึง หุ้นเท่ากับหนึง เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และทีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
 เป็ นไปตามทีประธานทีป ระชุมกําหนด
ข้ อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้ าผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมตินนั  ผู้ถือหุ้นนันจะออกเสี

ยงลงคะแนนในมตินนั 
ไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ

คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 29 ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึง แต่งตังและถอดถอนโดยที

ประชุมผู้ถือหุ้น
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึงหนึง ต้ องมีถินทีอยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี 
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

บรรลุนิติภาวะ
กรณีทีไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสดุ ให้ จําคุกในความผิดเกียวกับทรัพย์ทีได้ กระทําโดยทุจริ ต
ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการหรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที

ข้ อ 30 ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั

กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี 
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง หุ้นต่อหนึง เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการ

ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิ
เลือกตังบุ
 คคลทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตั งในครั ง นั น
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
 นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ทีจะเลือกตังในครั

ง นัน ในกรณีทีบคุ คลซึง ได้ รับเลือกตังในลํ
 าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะ
ทําให้ เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตังในครั

ง นัน ให้ ประธานในทีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง
เป็ นเสียงชี ขาดเพือให้ ได้ จํานวนกรรมการทีจะเลือกตังในครั

ง นัน
ข้ อ 36 ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วนหนึง ในสาม
กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
จํากัดนัน ให้ ใช้ วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการทีสมัครใจออกจากตําแหน่งยังไม่ครบจํานวนตามวรรคแรก
ก็ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกัน ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการผู้ออกไปนันจะรั
 บเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
การมอบอํานาจและการกําหนดค่ าตอบแทนให้ คณะอนุกรรมการ
ข้ อ 40 คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้ แก่กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรื อนิติบคุ คลก็ได้
ให้ กระทําร่วมกันหรื อแยกกันเพือกระทําอย่างหนึง อย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษทั โดยให้
ค่าตอบแทนตามทีคณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีสทิ ธิเปลีย นแปลงหรื อถอนอํานาจทีได้ มอบให้ ไว้
แก่บคุ คลนัน หรื อให้ บคุ คลนันพ้
 นจากหน้ าทีและแต่งตังบุ
 คคลอืนขึ นแทนในเมือพิจารณาเห็นเหมาะสม
บุคคลผู้ได้ รับมอบอํานาจหรื อแต่งตังนั
 นจะต้
 องปฏิบตั ิงานตามข้ อบังคับคําสัง และนโยบายทีคณะกรรมการ
ได้ ให้ ไว้
การจ่ ายค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 42 ให้ กรรมการได้ คา่ ตอบแทนและโบนัสตามจํานวนทีทปี ระชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กําหนดให้ ตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุม
เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี ให้ แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ
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การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 45 คณะกรรมการมีอํานาจเสนอผลกําไรทีได้ ในปี ใดหรื อทีสะสมไว้ ในปี ก่อนออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลในปี ใด ๆ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อเสนอให้ จดั ผลกําไรเป็ นประการอืนก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง คราวเมือเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควร
พอทีจะทําเช่นนัน และเมือได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึง เดือนนับแต่วนั ทีทีประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
  ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคําบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนันในหนั

งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึง ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
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สิง ทีสง่ มาด้ วยลําดับที 6

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทัวไป
1.

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึง เสียงต่อหนึง หุ้น ซึง ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)

2.

ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามทีผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน การลงคะแนนเสียง
ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
 ถกู ต้ อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีทีทีประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื องใดนอกเหนือจากทีระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีทีมีการเปลีย นแปลงหรื อเพิมเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามทีเห็นสมควร

วาระเลือกตัง กรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้

อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึง เสียงต่อหนึง หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี 
1. ในการเลือกตังกรรมการให้

ใช้ วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือกตัง
บุคคลทีได้ รับการเสนอชือเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการทีจะเลือกตังในครั

ง นัน โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีทีบคุ คลซึงได้ รับเลือกตัง ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้ เกิ นจํานวนกรรมการทีจะเลือกตัง
ในครั ง นัน ให้ ป ระธานในทีป ระชุม ลงคะแนนเสีย งอีก เสีย งหนึง เป็ นเสีย งชี ข าดเพือ ให้ ไ ด้ จํา นวนกรรมการทีจ ะ
เลือกตัง ในครั ง นัน
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานทีประชุมจะชี แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ ทีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี 
1. ประธานทีประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก
ทีประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
2. กรณีทีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ น (เว้ นแต่กรณีทีเป็ นการลงคะแนนลับ)
ผู้ถือหุ้นส่วนทีเหลือถือว่าเห็นด้ วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ทีในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
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มติของทีประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี 

กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของทีประชุม

กรณีอืนๆ ซึง มีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของทีประชุมจะเป็ นไปตามทีกฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันกํ
 าหนด โดยประธานในทีประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานทีประชุมออกเสียงเพิมขึ นอีกหนึง เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในมตินนั  เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพือเลือกตัง
กรรมการ และประธานทีประชุมอาจเชิ ญให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษนัน
ออกนอกทีประชุมชัว คราวก็ได้
3. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้ เมือมีผ้ ถู ือหุ้นในทีประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และทีประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธานทีประชุมจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ทีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระทีมีมติให้ ลงคะแนนลับ
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานทีป ระชุมจะชี แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ทีประชุมทราบก่อนเริ มวาระการประชุม โดยบริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และจะแจ้ งผลการนับคะแนน
ให้ ทีประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ นการประชุม

__________________________________
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สถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต

(ออกทางประตู 5)

