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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ที่ 22) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22) 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ท่ี 21) 

2. รายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD-ROM)  
3. ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกจากต าแหน่งตามวาระ 
4. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแจ้งผลการนบัคะแนน 
7. แผนท่ีโรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยลั เมอริเดียน 
8. แบบการลงทะเบียน เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

และหนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด จ านวน 2 แบบ 
9. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปีและ/หรือรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจ าปี 2557  

 เมื่อวนัพธุท่ี 28 มกราคม 2558 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“SCC”) 
ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 (ครัง้ที่ 22) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. 
ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็น
ของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 21) เม่ือวันพุธที่ 26 
มีนาคม 2557 

 ความเป็นมา  SCC ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ท่ี 21) เมื่อวนัพุธท่ี 
26 มีนาคม 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ทาง
เวบ็ไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) แล้ว 

 ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ท่ี 
21) เมื่อวนัพุธท่ี 26 มีนาคม 2557  ซึง่คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
ให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 รับรอง โดย SCC ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าว
ทางเว็บไซต์ของ SCC แล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นฉบับนี ้และเอกสารต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22) ตัง้แต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2558 
โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชมุตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2557 

 ความเป็นมา SCC ได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2557 ซึง่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 6-19 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2557 ซึง่สรุปผลการด าเนินงาน
ของ SCC และการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2557 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัต ิ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 
สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท 
เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดง
ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ SCC ในปี 2557 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระส 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 

 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2557 ของ SCC ซึง่ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีต้ามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2557  

ความเป็นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของก าไรสุทธิของ
งบการเงินรวม แต่ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตกุารณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจน ามาประกอบการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทัง้นีใ้นปี 2557 งบการเงิน
รวมของ SCC มีก าไรส าหรับปีจ านวน 33,615 ล้านบาท รวมทัง้มีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงิน
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ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.50 บาท หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 
45 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึง่สามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้ 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2557  ปี 2556 

1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)  33,615  36,522 

2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น)  1,200  1,200 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 

 12.50 
 5.50 
 7.00 

 15.50 
 8.50 
 7.00 

4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)  15,000  18,600 
5. สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรับปี
ตามงบการเงินรวม 

 45%  51% 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 15,000 ล้านบาท 
ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้ นละ 5.50 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 
สิงหาคม 2557 

ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท  โดยจ่ายจาก
ก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้1 
เท่ากบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 
2558 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 
(จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดย
มีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558 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. นายเสนาะ  อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

2. นายพนสั  สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3. นายอาสา  สารสิน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ  
4. นายชมุพล  ณ ล าเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้นายเสนาะ อนูากลู ได้แจ้งความประสงค์วา่จะไมข่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก 

นอกจากนี ้SCC ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2557  ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและ
รายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตาม 
แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
ก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
และก าหนดว่าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นผู้ ท่ีมี
ภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย 
สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณา
ความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมีหรือยงัขาดอยู่
ในคณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความช านาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ี
กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอโดยเสนอมารวมทัง้สิน้จ านวน 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 คน และเป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือใหม่ 2 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์
ให้เสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายพนสั สิมะเสถียร  
นายอาสา สารสิน  และนายชุมพล ณ ล าเลียง และบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือใหม่ 1 คน คือ  
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการ
พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ และส าหรับกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระก็ได้
ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการและอนกุรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกนัอย่าง
กว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ 
ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  
(ครัง้ท่ี 22) เลือกตัง้นายพนสั สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ล าเลียง และนายรุ่งโรจน์ 
รังสิโยภาส เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา 
สารสิน และนายชมุพล ณ ล าเลียงมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 
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ส าหรับประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัใน SCC ข้อมลูการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของ
ผู้ 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 บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้
ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

 ความเป็นมา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกส านักงานสอบบัญชี
ประจ าปี 2558-2560 เน่ืองจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ท่ีได้รับการแต่งตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2555-2557 ได้ครบก าหนดวาระการเป็นผู้สอบบญัชีในปี 2557 SCC จงึได้เปิด
โอกาสให้ส านกังานสอบบญัชีชัน้น า 6 แห่ง ย่ืนข้อเสนอการให้บริการสอบบญัชีส าหรับปี 2558-2560 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกส านกังานสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยขยายขอบเขตการ
เสนองานสอบบญัชีให้ครอบคลมุบริษัทในต่างประเทศ เพ่ือให้งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศ
และตา่งประเทศมีการตรวจสอบบญัชีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั ซึง่เป็นส านกังาน 
สอบบญัชีเดิม เป็นผู้สอบบญัชีของ SCC และบริษัทย่อยในประเทศ ประจ าปี 2558-2560 เน่ืองจากมี
มาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา 
นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่น
ในระดบัเดียวกนัแล้ว เห็นวา่บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของ SCC และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 

 - นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409) หรือ 
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565) 
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แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั  โดยเป็นผู้สอบบญัชีที่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบั
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2) อนุมตัิค่าสอบบัญชีงบการเงิน SCC ประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 250,000 บาท (เท่ากับค่า
สอบบญัชีงบการเงิน SCC ประจ าปี 2557) 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์
หรือสว่นได้เสียกบั SCC/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินรวมของ SCC 
และบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบโดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศประจ าปี 2558 
และคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยท่ีเกิดขึน้จริงในปี 2557 ดงันี ้

  ปี 2558 ปี 2557 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินเฉพาะ SCC 250,000 บาท 250,000 บาท 
2. คา่สอบบญัชีประจ าปี และค่าสอบทาน 7.11 ล้านบาท 7.27 ล้านบาท 
 รายไตรมาสของงบการเงินรวม 
3. คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในประเทศ 
 - จ านวนบริษัทย่อย  121 บริษัท 120 บริษัท 
 - จ านวนเงิน 21.09 ล้านบาท 21.24 ล้านบาท 
4.  คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยต่างประเทศ  
 - จ านวนบริษัทย่อย  64 บริษัท 40 บริษัท 
 - จ านวนเงิน  21.40 ล้านบาท 11.42 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชี SCC และบริษัทย่อยทัง้หมด 49.85 ล้านบาท 40.18 ล้านบาท 

(คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยในปี 2558 อาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงาน
ท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

คา่สอบบญัชีปี 2557 ข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 1.88 ล้านบาท และ
ค่าท่ีปรึกษาทางด้านภาษีจ านวน 1.76 ล้านบาท 

หมายเหตุ  1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียน
ผู้สอบบญัชีหากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรายเดิม
ท าหน้าที่ครบ 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา
อยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

 2. นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ SCC ระหวา่ง ปี 2547-2551 
และปี 2554-2557 ทัง้นี ้ปี 2554-2556 ไมไ่ด้เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

 3. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ SCC ประจ าปี 
2554-2557 และนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของ SCC 
ประจ าปี 2557 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้สองคนไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 
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 4. ในปี 2558 จะเสนอแต่งตัง้นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ หรือ นางศิริเพ็ญ 
สขุเจริญยิ่งยง หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ 
นางสาวอรนตุร์ ใจประสาท หรือ นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย
ในประเทศด้วย 

 5.  บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เสนออตัราค่าสอบบญัชีงบการเงินเฉพาะ SCC 
และคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทยอ่ยในประเทศแตล่ะบริษัท โดยพิจารณาจากลกัษณะธุรกิจ 
ปริมาณงาน และจ านวนชัว่โมงการตรวจสอบ ทัง้นีง้บการเงินเฉพาะ SCC มีค่าสอบบญัชี
น้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เนื่องจาก SCC ด าเนินธุรกิจการลงทนุเป็นหลกั สินทรัพย์สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุในบริษัท
ยอ่ยและบริษัทร่วม ไมม่ีรายการผลติและรายการซือ้ขายสนิค้า 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2558 

 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 ได้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยค่าตอบแทน
กรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวให้มีผลตัง้แต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นต้นไป
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 

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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ความเห็นคณะกรรมการ เพ่ือให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุตา่งๆ เป็นประจ าทกุปี ถงึแม้วา่หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตาม โดยเสนอ
ให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2558 ตามหลกัเกณฑ์และ
อตัราเดิมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน ของ SCC ตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว  

ทัง้นี ้ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 85 ล้านบาท ซึง่เป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏ
ในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 63-64 ส าหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ และ
การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 
90-93 และ หน้า 63-64 ตามล าดบั 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น
ซึ่งมาประชมุ 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตใิห้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็น
วงเงนิทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท 

ความเป็นมา ตามท่ีท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 20 เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2556  ได้มีมติอนุมตัิให้ 
SCC ออกหุ้นกู้วงเงินจ านวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออก
และเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีไถ่ถอนไปในรูปแบบต่างๆ กนัครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ขึน้อยู่กบั
ดลุพินิจและเง่ือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ ท่ีออกจ าหน่ายแล้ว
ในขณะใดขณะหนึง่จะต้องไม่เกินวงเงินดงักล่าวข้างต้นนัน้  เน่ืองจากในปัจจุบนัเอสซีจี  มีการขยาย
การลงทนุอย่างตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของ   SCC ถือเป็นหนึ่ง
ในการระดมทนุเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจดงักล่าว คณะกรรมการ SCC จึงเห็นสมควรขออนุมตัิการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพ่ิมวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัดลุพินิจและเง่ือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการท่ี
ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว โดยให้หุ้นกู้ ท่ีออกภายใน
วงเงิน 250,000 ล้านบาทนีม้ีรายละเอียดเบือ้งต้นดงันี ้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้ แปลงสภาพและไม่ใช่หุ้นกู้ควบใบส าคญั
แสดงสิทธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแตล่ะขณะ 

สกลุเงิน : เงินบาทหรือสกลุเงินตา่งประเทศ 
วงเงิน : ภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอื่น 
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ทัง้นี ้บริษัทสามารถท่ีจะออกหุ้นกู้ ใหม่ ออกเพ่ิมเติม และ/หรือ ออกหุ้นกู้ เพ่ือทดแทน
หุ้นกู้ เดิมท่ีไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ ท่ีบริษัทออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้อง
มีจ านวนไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

การเสนอขาย : เสนอขายให้ประชาชนทัว่ไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบนั รวมถึงการ
เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง โดยอาจเสนอขายครัง้เดียวเต็มจ านวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
เง่ือนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายมีอ านาจในการก าหนด

รายละเอียดต่างๆ เก่ียวกับหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะท่ี
ออกและเสนอขาย เช่น ประเภท อายุ สกุลเงิน อตัราดอกเบีย้ ตลอดจนการก าหนด
หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดตา่งๆ และด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องตามท่ี
เห็นสมควร ตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพ่ิมวงเงินอีกจ านวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 
250,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามท่ีเสนอข้างต้น  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 
2558 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 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค 
(แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น) ได้จาก www.scg.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้  

 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระ SCC ขอเรียนว่า SCC มีกรรมการอิสระท่ีไม่มี
สว่นได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการดงันี ้

1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 
2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 
3) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 
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4) นายประมนต์ สธีุวงศ์ 
5) นางธาริษา วฒันเกส 

 ทัง้นี ้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีก าหนดมายัง SCC 
ลว่งหน้าเพ่ือให้ SCC ได้รับภายในวนัองัคารท่ี 24 มีนาคม 2558 โดย SCC ได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

  
 (นายวรพล  เจนนภา) 
 เลขานกุารคณะกรรมการ 

หมายเหตุ  
1. ผู้ ถือหุ้นสามารถดหูนงัสือนดัประชมุและเอกสารประกอบในเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.scg.co.th) ได้

ตัง้แต่วนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2558 และสามารถส่งค าถามเพื่อสอบถามข้อมลูในแต่ละวาระหรือข้อมลู
อื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address : corporate@scg.co.th หรือทางไปรษณีย์
มายงัส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี
เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 
02-586-3007 โดยระบท่ีุอยู่หรือข้อมลูที่ใช้ในการติดตอ่ได้อย่างชดัเจนเพ่ือบริษัทจะติดตอ่กลบัได้ 

2. หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี และ/หรือ หนงัสือรายงานการพฒันา
อย่างยัง่ยืนประจ าปี 2557 ของ SCC กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรายงานประจ าปี 
2557” ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 9 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ขอเชิญผู้ติดตามท่ีสถานท่ีรับรองซึง่ 
SCC ได้จดัแยกไว้ตา่งหาก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ :  นายนิติพทัธ์ กลัน่บิดา หรือ นายณฐัพงศ์ จ าปาแดง 
  ส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
  โทรศพัท์ 02-586-3016, 02-586-1392 โทรสาร 02-586-3007 


