หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครั ง้ ที่ 22)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
เรื่ อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครัง้ ที่ 22)
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21)
2. รายงานประจาปี 2557 ในรู ปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM)
3. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
7. แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน
8. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด จานวน 2 แบบ
9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี และ/หรื อรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจาปี 2557
เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“SCC”)
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครั ง้ ที่ 22) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น.
ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่ า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน เลขที่ 61
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็น
ของคณะกรรมการดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 (ครั ง้ ที่ 21) เมื่อวันพุธที่ 26
มีนาคม 2557
ความเป็ นมา SCC ได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21) เมื่อวันพุธที่
26 มีนาคม 2557 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทัง้ เผยแพร่ ทาง
เว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) แล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 (ครัง้ ที่
21) เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 ซึง่ คณะกรรมการเห็นว่าได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 รับรอง โดย SCC ได้ เผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าว
ทางเว็บไซต์ ของ SCC แล้ วพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้ นฉบับ นี ้ และเอกสารต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 (ครัง้ ที่ 22) ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีรายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
คะแนนเสียงสาหรั บการรั บรอง เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1

วาระที่ 2

รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2557
ความเป็ นมา SCC ได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้นใน
รอบปี 2557 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2557 หน้ า 6-19 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2557 ซึง่ สรุ ปผลการดาเนินงาน
ของ SCC และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ
รอบปี บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ซึง่ แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของ SCC ในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

บริษัท

สินทรัพย์

465,823

248,113

หนี ้สิน

256,506

161,551

รายได้ จากการขาย

487,545

-

รายได้ รวม

497,469

28,965

กาไรสาหรับปี

33,615*

24,230

กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

28.01*

20.19

* หมายถึง กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี 2557 ของ SCC ซึง่ ได้ จดั ส่ง
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2557
ความเป็ นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40-50 ของกาไรสุท ธิ ข อง
งบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจาเป็ นหรื อมีเหตุการณ์ ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนามาประกอบการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปั นผลในช่วงนันๆ
้ ตามความเหมาะสมได้ ทังนี
้ ้ในปี 2557 งบการเงิน
รวมของ SCC มีกาไรสาหรับปี จานวน 33,615 ล้ านบาท รวมทังมี
้ กาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงิน
2

ปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
45 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมาได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้ านบาท)
2. จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3. เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท้ าย (บาท/หุ้น)
4. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสาหรับปี
ตามงบการเงินรวม

ปี 2557

ปี 2556

33,615

36,522

1,200
12.50
5.50
7.00

1,200
15.50
8.50
7.00

15,000
45%

18,600
51%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 15,000 ล้ านบาท
ซึ่งบริ ษัทได้ จ่ายเงิ นปั น ผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้น ละ 5.50 บาท เมื่อวัน พฤหัส บดีที่ 28
สิงหาคม 2557
สาหรับเงินปั นผลงวดสุดท้ ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็ นเงิน 8,400 ล้ านบาท โดยจ่ายจาก
กาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืน ได้ 1
เท่ากับเงินปั นผลคูณสามส่วนเจ็ด
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของ
บริ ษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน
2558 และปิ ดสมุดทะเบี ยนรวบรวมรายชื่ อเพื่ อสิท ธิ รั บ เงิน ปั น ผลในวัน ศุก ร์ ที่ 3 เมษายน 2558
(จะขึน้ เครื่ องหมาย XD หรื อวัน ที่ ไ ม่มีสิท ธิ รั บ เงิน ปั น ผลในวัน อังคารที่ 31 มีน าคม 2558) โดย
มีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กาหนด

คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 กาหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึ่งในสาม
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ดังนี ้
3

1. นายเสนาะ อูนากูล
2. นายพนัส สิมะเสถียร
3. นายอาสา สารสิน
4. นายชุมพล ณ ลาเลียง

ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยื น
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็ นกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็ นกรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ นายเสนาะ อูนากูล ได้ แจ้ งความประสงค์วา่ จะไม่ขอเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอีก
นอกจากนี ้ SCC ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่ อบุคคลเข้ ารั บการพิ จารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลใดเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตาม
แนวทางการพิ จารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง
กาหนดให้ คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็ นกรรมการ
บริ ษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
และกาหนดว่าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท เป็ นผู้ที่มี
ภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา
ความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่
ในคณะกรรมการโดยใช้ ตารางความรู้ ความชานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้ วย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่
กรรมการบริ ษัทแต่ล ะคนเสนอโดยเสนอมารวมทัง้ สิ น้ จ านวน 6 คน ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่ ค รบ
กาหนดออกตามวาระจานวน 4 คน และเป็ นผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อใหม่ 2 คน และมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้ แก่ นายพนัส สิมะเสถีย ร
นายอาสา สารสิ น และนายชุ มพล ณ ล าเลี ย ง และบุ คคลที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อใหม่ 1 คน คื อ
นายรุ่ งโรจน์ รั งสิโยภาส เนื่ องจากเห็นว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้ องกับแนวทางการ
พิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ และสาหรั บกรรมการเดิมที่ ครบกาหนดออกตามวาระก็ได้
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่าง
กว้ างขวาง รวมทัง้ พิ จารณาคุณสมบัติ เป็ นรายบุคคลอย่ างละเอี ยดรอบคอบแล้ ว จึ งมีมติเห็ นชอบ
ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
(ครัง้ ที่ 22) เลือกตังนายพนั
้
ส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลาเลียง และนายรุ่ งโรจน์
รั งสิโยภาส เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ ค รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา
สารสิน และนายชุมพล ณ ลาเลียงมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
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สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญใน SCC ข้ อมูลการดารงตาแหน่ง
กรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั ้งข้ อมูลความสัมพันธ์ ของ
ผู้ได้ รับเสนอชื่อนัน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
หมายเหตุ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือ กตัง้
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะเลือกตังในครั
้ ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทาให้ เกิ นจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้

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

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2558
ความเป็ นมา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาคัดเลือ กสานัก งานสอบบัญ ชี
ประจาปี 2558-2560 เนื่ องจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ที่ ได้ รับการแต่งตัง้ เป็ น
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2555-2557 ได้ ครบกาหนดวาระการเป็ นผู้สอบบัญชีในปี 2557 SCC จึงได้ เปิ ด
โอกาสให้ สานักงานสอบบัญชีชนน
ั ้ า 6 แห่ง ยื่นข้ อเสนอการให้ บริ การสอบบัญชีสาหรับปี 2558-2560
ให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสานักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการ
เสนองานสอบบัญชีให้ ครอบคลุมบริ ษัทในต่างประเทศ เพื่อให้ งบการเงินของบริ ษัทย่อยในประเทศ
และต่างประเทศมีการตรวจสอบบัญชีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบั ญชี จากัด ซึง่ เป็ นสานักงาน
สอบบัญชีเดิม เป็ นผู้สอบบัญชีของ SCC และบริ ษัทย่อยในประเทศ ประจาปี 2558-2560 เนื่องจากมี
มาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่น
ในระดับเดียวกันแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ดังนี ้
1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2558
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรื อ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
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แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
2) อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงิน SCC ประจาปี 2558 เป็ นเงินจานวน 250,000 บาท (เท่ากับค่า
สอบบัญชีงบการเงิน SCC ประจาปี 2557)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับ SCC/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี ้ เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของ SCC
และบริ ษัทย่อยที่ตรวจสอบโดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศประจาปี 2558
และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยที่เกิดขึ ้นจริ งในปี 2557 ดังนี ้
ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะ SCC
250,000
2. ค่าสอบบัญชีประจาปี และค่าสอบทาน
7.11
รายไตรมาสของงบการเงินรวม
3. ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศ
- จานวนบริ ษัทย่อย
121
- จานวนเงิน
21.09
4. ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยต่างประเทศ
- จานวนบริ ษัทย่อย
64
- จานวนเงิน
21.40
รวมค่าสอบบัญชี SCC และบริ ษัทย่อยทังหมด
้
49.85

ปี 2557

บาท
ล้ านบาท

250,000 บาท
7.27 ล้ านบาท

บริ ษัท
ล้ านบาท

120 บริ ษัท
21.24 ล้ านบาท

บริ ษัท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

40 บริ ษัท
11.42 ล้ านบาท
40.18 ล้ านบาท

(ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในปี 2558 อาจเปลี่ยนแปลงตามจานวนบริ ษัทย่อย และ/หรื อปริ มาณงาน
ที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างปี )
ค่าสอบบัญชีปี 2557 ข้ างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ซึง่ บริ ษัทย่อยจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิ บัติตามเงื่ อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน จานวน 1.88 ล้ านบาท และ
ค่าที่ปรึกษาทางด้ านภาษี จานวน 1.76 ล้ านบาท
หมายเหตุ 1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กาหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายเดิม
ทาหน้ าที่ครบ 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายเดิมได้ เมื่อพ้ นระยะเวลา
อย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน
2. นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของ SCC ระหว่าง ปี 2547-2551
และปี 2554-2557 ทังนี
้ ้ ปี 2554-2556 ไม่ได้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท
3. นางสาวสุรี ย์รัต น์ ทองอรุ ณแสง ได้ รับ การแต่ง ตั ้งเป็ นผู้สอบบัญ ชีข อง SCC ประจาปี
2554-2557 และนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ได้ รับ การแต่ง ตั ้งเป็ นผู้ส อบบัญ ชีข อง SCC
ประจาปี 2557 ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีทงสองคนไม่
ั้
เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท
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4. ในปี 2558 จะเสนอแต่งตังนายวิ
้
นิจ ศิลามงคล หรื อ นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ หรื อ นางศิริเพ็ญ
สุขเจริ ญยิ่งยง หรื อ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุ ณแสง หรื อ นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต หรื อ
นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท หรื อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ในประเทศด้ วย
5. บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะ SCC
และค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทย่อยในประเทศแต่ละบริ ษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ
ปริ มาณงาน และจานวนชัว่ โมงการตรวจสอบ ทังนี
้ ้งบการเงินเฉพาะ SCC มีค่าสอบบัญชี
น้ อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เนื่องจาก SCC ดาเนินธุรกิจการลงทุนเป็ นหลัก สินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื ้อขายสินค้ า

คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่ างๆ ประจาปี 2558
ความเป็ นมา ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนและ
โบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2547 ได้ มีมติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยค่าตอบแทน
กรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวให้ มีผลตัง้ แต่วันที่ ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส
กรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่ง จ่าย
กันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ

ไม่มี

2) ค่ าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่ างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่ อให้ มีความโปร่ งใสเป็ นไปตามหลักการกากับดูแ ลกิ จการที่ ดีและ
ข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็ นประจาทุกปี ถึงแม้ วา่ หลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม โดยเสนอ
ให้ คงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจาปี 2558 ตามหลัก เกณฑ์ และ
อัตราเดิมที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติตามข้ างต้ น ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่ง ได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ผลการ
ดาเนินงาน ของ SCC ตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชันน
้ าในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว
ทัง้ นี ้ ในปี 2557 ได้ มีการจ่ ายค่าตอบแทนและโบนัส ให้ แ ก่คณะกรรมการบริ ษัท เป็ นจ านวนเงิ น
ประมาณ 85 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้ น ทังนี
้ ้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในรายงานประจาปี 2557 หน้ า 63-64 สาหรับรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการ และ
การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะอนุก รรมการในปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2557 หน้ า
90-93 และ หน้ า 63-64 ตามลาดับ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ ไม่น้ อ ยกว่า สองในสามของจานวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ ถื อ หุ้ น
ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ น
วงเงินทัง้ สิน้ 250,000 ล้ านบาท
ความเป็ นมา ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้
SCC ออกหุ้นกู้วงเงินจานวนไม่เกิน 200,000 ล้ านบาท และให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาออก
และเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรู ปแบบต่างๆ กันครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ขึ ้นอยู่กบั
ดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจาหน่ายแล้ ว
ในขณะใดขณะหนึง่ จะต้ องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ นนัน้ เนื่องจากในปั จจุบนั เอสซีจี มีการขยาย
การลงทุนอย่างต่อเนื่องทังในประเทศและภู
้
มิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของ SCC ถือเป็ นหนึ่ง
ในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการ SCC จึงเห็นสมควรขออนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ทงสิ
ั ้ ้น 250,000 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรื อกรรมการที่
ได้ รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยให้ ห้ ุนกู้ที่ออกภายใน
วงเงิน 250,000 ล้ านบาทนี ้มีรายละเอียดเบื ้องต้ นดังนี ้
ประเภท :
สกุลเงิน :
วงเงิน :

หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ที่ไม่ใช่ห้ ุนกู้แปลงสภาพและไม่ใช่ห้ ุนกู้ควบใบสาคัญ
แสดงสิทธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแต่ละขณะ
เงินบาทหรื อสกุลเงินต่างประเทศ
ภายในวงเงิน 250,000 ล้ านบาทหรื อเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
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การเสนอขาย :

อัตราดอกเบี ้ย :
เงื่อนไขอื่นๆ :

ทังนี
้ ้ บริ ษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรื อ ออกหุ้นกู้เพื่อทดแทน
หุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่บริ ษัทออกจาหน่ายแล้ วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้ อง
มีจานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
เสนอขายให้ ประชาชนทัว่ ไป (Public Offering) และ/หรื อ เสนอขายต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรื อ ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงการ
เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ ตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยอาจเสนอขายครัง้ เดียวเต็มจานวน หรื อเสนอขายเป็ นคราวๆ ไปก็ได้
ตามที่เห็นสมควร
ขึ ้นอยู่กบั สภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
ให้ คณะกรรมการหรื อ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายมี อ านาจในการก าหนด
รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่
ออกและเสนอขาย เช่น ประเภท อายุ สกุลเงิน อัตราดอกเบี ้ย ตลอดจนการกาหนด
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ และดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ องตามที่
เห็นสมควร ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
ให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีกจานวน 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินทัง้ สิ ้น
250,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอข้ างต้ น
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม
2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง แอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่ า แอทธินี กรุ งเทพ เอ รอยัล
เมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวั น กรุ งเทพมหานคร 10330 โดย SCC จะเปิ ดให้ ล งทะเบี ย น
เพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 12.30 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข ที่
แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 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 แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระ SCC ขอเรี ยนว่า SCC มีกรรมการอิสระที่ไม่มี
ส่วนได้ เสียในวาระพิจารณาเลือกตังกรรมการดั
้
งนี ้
1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
2) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
3) นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์
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4) นายประมนต์ สุธีวงศ์
5) นางธาริ ษา วัฒนเกส
ทัง้ นี ้ ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารตามที่ กาหนดมายัง SCC
ล่วงหน้ าเพื่อให้ SCC ได้ รับภายในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 โดย SCC ได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์สาหรับปิ ดใน
หนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ

(นายวรพล เจนนภา)
เลขานุการคณะกรรมการ
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.scg.co.th) ได้
ตังแต่
้ วนั ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 และสามารถส่งคาถามเพื่อสอบถามข้ อมูลในแต่ละวาระหรื อข้ อมูล
อื่นๆ ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าผ่าน E-mail address : corporate@scg.co.th หรื อทางไปรษณีย์
มายังสานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 หรื อส่งโทรสารไปยังหมายเลข
02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรื อข้ อมูลที่ใช้ ในการติดต่อได้ อย่างชัดเจนเพื่อบริ ษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจาปี และ/หรื อ หนังสือรายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนประจาปี 2557 ของ SCC กรุ ณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี
2557” ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 9
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีผ้ ตู ิดตามมาด้ วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ขอเชิญผู้ติดตามที่สถานที่รับรองซึง่
SCC ได้ จดั แยกไว้ ตา่ งหาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี : นายนิติพทั ธ์ กลัน่ บิดา หรื อ นายณัฐพงศ์ จาปาแดง
สานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-586-3016, 02-586-1392 โทรสาร 02-586-3007
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