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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 ้
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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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สิ่งที่ส่งมาด้ ว ยลาดับที่ 1
สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ อง แอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ซึ่งเป็ นปี ที่ก้าวเข้ าสูศ่ ตวรรษใหม่
ของเอสซีจี จากนันได้
้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ูถือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 856 ราย รวมจานวนหุ้นได้
4,812,981 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจานวน 2,317 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 777,902,430 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วย
ตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้นจานวน 3,173 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 782,715,411 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
65.2263 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้ น
รับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซงึ่ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 12 คน
1. นายจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายเสนาะ

อูนากูล

3. นายสุเมธ

ตันติเวชกุล

4. นายปรี ชา
5. นายพนัส
6. นายยศ

อรรถวิภชั น์
สิมะเสถียร
เอื ้อชูเกียรติ

7. นายอาสา
8. นายชุมพล
9. นายธาริ นทร์

สารสิน
ณ ลาเลียง
นิมมานเหมินท์

10. นายประมนต์ สุธีวงศ์
11. นางธาริ ษา
12. นายกานต์

วัฒนเกส
ตระกูลฮุน

ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
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เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล

เจนนภา

คณะจัดการเอสซีจีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม จานวน 8 คน
1. นายเชาวลิต
เอกบุตร
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี การลงทุน
2. นายธนวงษ์
อารี รัชชกุล
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การบริ หารกลาง เอสซีจี
3. นายพิชิต
ไม้ พมุ่
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
Vice President – Operations,
SCG Cement-Building Materials
4. นายอารี ย์
ชวลิตชีวินกุล
Vice President – Regional Business,
SCG Cement-Building Materials
5. นายนิธิ
ภัทรโชค
Vice President – Domestic Market,
SCG Cement-Building Materials
6. นายชลณัฐ
ญาณารณพ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
7. นายสมชาย
หวังวัฒนาพาณิช
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-ปฏิบตั ิการ เอสซีจี เคมิคอลส์
8. นายรุ่งโรจน์
รังสิโยภาส
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 2 คน
1. นายวินิจ
ศิลามงคล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จานวน 2 คน
1. นางสาวปิ่ นหทัย ทองประเสริ ฐ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
2. นางสาวศิรินนั ท์ ตระกูลเงิน
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
นอกจากนีเ้ ลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนานางสาวลลิตา หงษ์ รัตนวงศ์ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยให้ เข้ าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครัง้ นี ้ และได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่ วมเป็ น
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนันเลขานุ
้
การฯ จึงชี ้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และการแจ้ งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 23 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5
และมาตรา 34 กาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ และที่ได้ รับ
มอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย
ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตร และขอให้
ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทัง้ เก็ บบัตรยืนยัน
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การลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยขอให้ ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้ วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะ
ขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
สาหรั บผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่กรรมการหรื อกรรมการอิสระซึ่งมีเป็ นจานวนมากนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ในการนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วม
ประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสีย งดัง กล่า ว
จะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผ้ ถู ือหุ้นและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้น
บางรายออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ขอให้ สง่ คืนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบภายหลังจาก
เสร็ จสิ ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ
อาจจะขอให้ ที่ประชุมดาเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่
ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิ ธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้ างต้ น จากนันประธานฯ
้
จึงได้ ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี ้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2556 (ครัง้ ที่ 20) เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 (ครัง้ ที่ 20)
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ่งได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็ บไซต์ของบริ ษัท และได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุม
ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ ประธานฯ ได้ รับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบันทึกชื่อผู้ถือหุ้น
ที่ซักถามหรื อให้ ความเห็ นในที่ ประชุมไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถื อหุ้น และกรรมการผู้จัด การใหญ่ ได้ ชี แ้ จงแนวทาง
ดาเนินการของเอสซีจีเกี่ยวกับประเด็นที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี ที่ผ่านมาว่า บริ ษัทได้ บนั ทึกความเห็น
ของผู้ถือหุ้นไว้ ในรายงานการประชุม โดยได้ นาข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปปฏิบตั ิแล้ วหลายเรื่ อง และหลาย ๆ เรื่ องมีอยู่ใน
รายงานประจาปี แต่อาจไม่ได้ รวบรวมและนามารายงานให้ ที่ประชุมทราบทังหมด
้
ซึ่งบางเรื่ องอาจเป็ นเรื่ องสืบเนื่อง เช่น
กรณีคดีอดีตพนักงานทุจริ ตต่อผู้ถือหุ้นรายหนึง่ ซึง่ จะรายงานให้ ทราบในที่ประชุมครัง้ นี ้
เมื่อไม่มีผ้ ูถือ หุ้น เสนอความเห็น ประการใดอีก ประธานฯ ได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 (ครัง้ ที่ 20) เมื่อวันพุธที่
27 มีนาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
789,528,811 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.7434
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,030,600 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.2565
2. รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานสรุปผลการดาเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2556 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ รายงานผลการดาเนินงานของเอสซีจีในปี 2556 ให้ ที่ประชุมทราบ สรุ ปได้ ดังนี ้
ในปี 2556 เอสซีจีมีรายได้ จากการขาย 434,251 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 จากปี ก่อน ตามการเติบโตของ
ทุกธุรกิจในเอสซีจี และมีกาไรสาหรับปี 36,522 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายกับต้ นทุนวัตถุดิบ (Margin) ของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ที่เริ่ มฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง และความต้ องการปูนซีเมนต์
ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้น
ปี 2556 เอสซีจีเป็ นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ได้ รับการประเมินและจั ดอันดับให้ เป็ นที่ 1 ของโลกเป็ นปี ที่ 3
ติดต่อกัน ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็ นการจัดอันดับบริ ษัท
ชันน
้ าของโลกที่มีการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน จากการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตวั อย่างของ
เรื่ องที่เอสซีจีดาเนินการหลายเรื่ อง เช่น
-

นโยบายไม่นาของเสียอุตสาหกรรมไปฝั งกลบ (Zero Waste to Landfill) ที่นอกจากการลดปริ มาณของเสีย
ที่เกิดขึ ้นแล้ ว เอสซีจียงั ได้ ทาการวิจยั และพัฒนาเพื่อนาของเสียกลับมาใช้ ใหม่ ทาให้ มีของเสียเหลือนาไปฝั งกลบ
เพียงร้ อยละ 0.01

-

ขยายการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไปยังธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียน

-

ส่งเสริ มคูธ่ ุรกิจในการปฏิบตั ิตามระบบการบริ หารความปลอดภัย รวมทังพั
้ ฒนากระบวนการผลิตให้ เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมูลค่าการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (Green Procurement) ในปี 2556 เพิ่มขึ ้น
ต่อเนื่องเป็ น 5,198 ล้ านบาท ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีที่มีต่อนโยบายการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม ซี่งเอสซีจีเป็ นผู้ริเริ่ มเป็ นรายแรกของประเทศไทย

-

สนับสนุนให้ คธู่ ุรกิจดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เปิ ดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายตาม
“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี ” (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการในงาน
Supply Chain Sustainability Forum ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงพลังและความมุ่งมัน่
ร่วมกันของเอสซีจีและคูธ่ ุรกิจในการสร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคมและขยายเครื อข่ายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

นอกจากนันกรรมการผู
้
้ จัดการใหญ่ได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึง การปรับปรุ งในด้ านการบริ หาร
จัดการและการขยายธุรกิจที่สาคัญในปี 2556 ดังนี ้
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(1) การปรับโครงสร้ างการบริหารงาน ในปี 2556 เอสซีจีได้ ปรับโครงสร้ างการบริ หารงาน โดยรวม 3 ธุรกิจ
ของเอสซีจี ได้ แก่ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง และจัดจาหน่ายเข้ าด้ วยกันเป็ น เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์
ก่ อ สร้ าง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ส่ง เสริ ม การพัฒ นานวัต กรรมสิน ค้ า และบริ ก ารที่
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ และสนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจในระยะยาว เอสซีจีจึงก้ าวสูศ่ ตวรรษใหม่ด้วย 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก ได้ แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์
(2) การขยายการดาเนินธุรกิจ เพื่อก้ าวสู่การเป็ นผู้นาธุรกิจอย่ างยั่งยืนในอาเซียน ตามวิสยั ทัศน์ของ
เอสซีจี ในปี 2556 ได้ ใช้ งบประมาณ 50,064 ล้ านบาท ในโครงการลงทุนต่าง ๆ เช่น
- โครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศพม่า กาลังการผลิต 1.8
ล้ านตันต่อปี ซึ่ง ใช้ เทคโนโลยีสะอาดที่ทันสมัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม โดยมีการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ า ท่าเรื อและโครงสร้ างพืน้ ฐานอื่น ๆ ด้ วย
- การเข้ าซื ้อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 85 ในบริ ษัท Prime Group ผู้ผลิตกระเบื ้องเซรามิกชันน
้ าของประเทศ
เวียดนาม ส่งผลให้ เอสซีจีมีกาลังการผลิตเซรามิก รวมทังสิ
้ ้น 225 ล้ านตารางเมตร สูงสุดเป็ นอันดับหนึ่ง
ของโลก
- การเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 30.12 ในบริ ษัท Chandra Asri Petrochemical
ผู้ผลิตปิ โตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใช้ ในโครงการขยายกาลังการผลิตโรงงานโอเลฟิ นส์และ
โครงการลงทุนโรงงานยางสังเคราะห์ ซึง่ เป็ นสินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง
- การเข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 90 ในบริ ษัท Primacorr Mandiri ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ชนน
ั ้ าในประเทศอินโดนีเซีย ที่มี
กาลังการผลิตรวม 37,000 ตันต่อปี นับเป็ นก้ าวแรกของเอสซีจี สูต่ ลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย
ซึง่ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ปี 2556 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย มีรายได้ จากการขาย 38,929 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 25 จากปี ก่อน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของรายได้ จากการขายรวม ปั จจุบนั เอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียน
มูลค่าประมาณ 71,800 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม และมีพนักงานในอาเซีย น
นอกเหนือจากประเทศไทยจานวน 14,950 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของจานวนพนักงานทังหมด
้
(3) เอสซีจี 100 ปี แห่ งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนาคต
ปี 2556 เอสซีจีใช้ งบประมาณลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนาประมาณ 2,068 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ
45 จากปี ก่อน และมีพนักงานในสาขานี ้จานวน 1,262 คน ในจานวนนี ้เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาเอก
จานวน 73 คน เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้ าและบริ การที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and
Services หรื อ HVA) ซึ่ง ประสบความสาเร็ จ ทาให้ ยอดขายของสินค้ าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพิ่มขึน้ อย่าง
ต่อเนื่องเป็ น 149,924 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 35 ของรายได้ รวม และมีรายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม SCG eco value 114,770 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26 ของรายได้ จากการขายรวม
ในปี 2556 เอสซีจีได้ ริเริ่ มจัดงาน Thailand Innovation Forum: R&D to Commercialization เพื่อ
สนับสนุนให้ องค์กรต่าง ๆ ตื่นตัวและให้ ความสาคัญกับการวิจยั เชิงพาณิชย์อย่างจริ งจัง ซึ่งได้ รับความสนใจ
จากผู้บริ หารระดับสูง ทังจากภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
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นอกจากนี ้ ตลอดเดือ นสิง หาคมปี 2556 เอสซีจี ได้ จัด งาน SCG 100th Anniversary Innovative
Exposition ที่อาคาร SCG Experience เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วนและประชาชนทัว่ ไป
เยี่ยมชมนวัตกรรมสินค้ าและบริ การ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการคิดค้ นและพัฒนาอย่างจริ งจังในทุก
กลุม่ ธุรกิจของเอสซีจี
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ ได้ ตอบข้ อซักถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ตัวชี ้วัดความสาเร็ จของการรวม 3 ธุรกิจเดิมของเอสซีจี ได้ แก่ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง และจัดจาหน่าย
เข้ าด้ วยกันเป็ น เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
การรวม 3 ธุรกิจดังกล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2556 นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานต่าง ๆ
ให้ รวดเร็ ว ลดความซ ้าซ้ อน เกิดความร่ วมมือที่ดียิ่งขึ ้น จัดสรรกาลังพลอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
สินค้ าใหม่ ๆ รวมทังการบริ
้
การในลักษณะเป็ น Package หรื อ Solution เพื่อตอบโจทย์ลกู ค้ า และเพิ่มขีด
ความสามารถทางการเงินของเอสซีจี ตัววัดความสาเร็ จจึงเป็ นเรื่ องของการพัฒนาสินค้ าใหม่ การดูแล
ช่องทางการจาหน่าย ความร่วมมือในการทางาน และการเข้ าไปในธุรกิจในอาเซียน
(2) การกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิในเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน และข้ อร้ องเรี ยนตาม Whistleblower
Policy ที่เข้ าข่ายทุจริ ต
เอสซีจีมีนโยบายในเรื่ องของการต่อต้ านคอร์ รัปชันอย่างชัดเจน โดยได้ เข้ าร่ วมในภาคี เครื อข่ายกับ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต รวมทังได้
้ รับการรับรอง (Certified) จากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต และยืนยันว่าเอสซีจีมีความมุ่งมัน่ ในเรื่ องนี ้และมี
การปฏิบตั ิจริ ง ไม่เฉพาะระดับจัดการ แต่ได้ ปลูกฝั งให้ กบั พนักงานทุกระดับให้ มีความมุ่งมัน่ ในเรื่ องนี ้ด้ วย
แม้ วา่ ทาให้ ต้องใช้ เวลามากในการคัดเลือกผู้ร่วมทุน และการดาเนินโครงการต่าง ๆ การปฏิบตั ิเป็ นเรื่ อง
ที่สาคัญกว่าการกาหนดกฎเกณฑ์ ค่านิยมในเรื่ องของความสุจริ ต การรังเกียจสินบนและคอร์ รัปชัน
ถูกปลูกฝั งอยูใ่ นระบบบุคลากรของเอสซีจี อยูใ่ นจิตสานึกของพนักงานเอสซีจี นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริ ษัททุกคนได้ ปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างและจริ งจังกับเรื่ องนี ้เป็ นอย่างมาก และจะร่ วมมือกับสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ต่อไป
เรื่ องที่เข้ าข่ายทุจริ ตจานวน 2 เรื่ องตามที่ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิจการ ในหน้ า 20 ของรายงาน
ประจาปี 2556 นันมี
้ มลู ค่าความเสียหายจานวน 60,000 บาท และ 12,000 บาท ซึ่งบริ ษัทมีกระบวนการ
ดาเนินการและตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง รวมทังได้
้ ตงคณะกรรมการสอบสวน
ั้
และได้ มีมาตรการลงโทษ
พนักงานที่กระทาผิดทัง้ 2 กรณี ด้ วยการไล่ออก
(3) ตัวชี ้วัดความสาเร็ จในเรื่ องนวัตกรรม จานวนสิทธิบตั ร (Patent) ที่จดทะเบียน และเป้าหมายของสินค้ า
และบริ การที่มีมลู ค่าเพิม่ สูง หรื อ HVA (High Value Added Products and Services)
เอสซีจีไม่ได้ กาหนดตัวชี ว้ ัดความสาเร็ จ เป็ นจานวนของการจดสิทธิ บัตร ซึ่งมีขนั ้ ตอนและระยะเวลา
ค่อนข้ างมาก แต่กาหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2558 จะมีสินค้ า HVA ในสัด ส่ว นร้ อยละ 50 ของ
ยอดขายรวม โดยในปี 2556 สัดส่วนของ HVA อยูท่ ี่ร้อยละ 35 ซึ่งยอดขายของเอสซีจีจากปี 2547 ถึงปี
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2556 เพิ่มขึ ้นจาก 190,000 ล้ านบาท เป็ น 434,000 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ม ขึน้ กว่า สองเท่า ตัว โดยเป็ น
ยอดขาย HVA ที่เ พิ่ม ขึน้ ประมาณ 19 เท่า ในขณะที่ ย อดขายสิน ค้ า ที่เ ป็ น Commodity เพิ่ม ขึ น้
ประมาณร้ อยละ 50 ซึ่งยอดขายสินค้ า HVA สร้ างผลกาไรให้ เอสซีจีในช่วงที่ธุรกิจอยู่ในวัฏจักรขาลง
นอกจากนี ้ การที่เอสซีจีได้ เน้ นการลงทุน ด้ านการวิจัยและพัฒนานั ้น นอกจากจะช่วยพัฒนาสินค้ า
HVA แล้ ว ยังก่อให้ เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนากระบวนการทางานต่าง ๆ (Process Improvement)
เพื่อทาให้ ต้นทุนการผลิตสินค้ าและบริ การต่อหน่วยต่าลงอีกด้ วย
(4) ความเสีย่ งที่สาคัญของการลงทุนในต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ
เอสซีจีจะวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ สาหรับการลงทุนในต่างประเทศเอสซีจีอย่างเข้ มงวด เช่น
การประเมินความเสี่ยงด้ านการเมือง อัตราแลกเปลี่ยน สิ่งแวดล้ อม และภาวะตลาด เป็ นต้ น โดย
คณะกรรมการจะซักถามฝ่ ายจัดการอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นความเสีย่ งต่าง ๆ ของการลงทุน ทังนี
้ ้
ธุรกิจที่เอสซีจีเข้ าไปลงทุนในอาเซียน ส่วนใหญ่เป็ นการเข้ าซื ้อกิจการที่ประสบปั ญหาทางการเงิน ซึ่งจะ
ใช้ เวลาประมาณ 8-9 เดือนในการปรับปรุงกิจการให้ เปลีย่ นจากขาดทุนมาเป็ นเสมอตัวและทากาไรต่อไป
ผลตอบแทนจากการลงทุนในภูมิภาคในช่วง 7-8 ปี ที่ผา่ นมาอยูใ่ นระดับที่ดีและดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
(5) ผลกระทบต่อธุรกิจของเอสซีจีจากการทีป่ ระเทศอินโดนีเซียประกาศ Mega Project ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
Mega Project ของประเทศอินโดนีเซีย นัน้ คาดว่าน่าจะดาเนินการได้ และคาดว่าเรื่ องการลงทุนใน
โครงสร้ างพื ้นฐานจะเกิดขึ ้นในทุกประเทศในภูมิภาคนี ้ ทังกั
้ มพูชา เมียนมาร์ และลาว สาหรับโรงงาน
ปูนซีเมนต์แห่งแรกที่เอสซีจีไปลงทุนในอินโดนีเซียนัน้ คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จภายในปี 2558 และ
ปั จจุบันเริ่ ม พิจารณาโอกาสในการขยายโรงงานแห่งที่สองด้ วย Mega Project ดังกล่าวจะส่งผลให้
ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ างโดยทัว่ ไปในอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ ้นด้ วย
(6) นวัตกรรมใหม่ ๆ ในหมวด Distribution ของเอสซีจี
เอสซีจีได้ ร่วมทุนกับบริ ษัทนิชิเร โลจิ สติกส์ (ญี่ ปุ่น) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ ให้ บริ การระบบขนส่งสินค้ า
แบบควบคุม อุณหภูมิ มีระบบห้ องเย็นในตัวรถและเป็ นระบบโลจิสติกส์แบบประหยัดพลังงาน พร้ อมทัง้
มีระบบ GPS ที่สามารถติดตามตาแหน่งการเดินรถได้ แบบทันเวลา ซึ่งถือว่าเป็ นธุรกิจที่จะสร้ างโอกาส
ในอนาคตของเอสซีจีค่อนข้ างมาก นอกจากนี ้ยังได้ ลงทุนเรื่ องการบริ หารจัดการคลังสินค้ า (Warehouse
Management) โดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทนั สมัยอีกด้ วย
(7) การพิจารณาพื ้นที่ปลูกสวนป่ าเพื่อเป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
สวนป่ าหรื อการปลูกต้ นยูคาลิปตัสต้ องใช้ พื ้นที่มาก ส่วนใหญ่ไม่ได้ ใช้ พื ้นที่ปลูกของเอสซีจีเอง พื ้นที่ปลูก
จะอยู่นอกกรุ งเทพฯ โดยกระจายไปที่ภาคอีสานและภาคตะวันตก และมีการส่งเสริ มให้ ปลูก ในพื ้นที่
ของเกษตรกรเอง หรื อบริ เวณคันนาต่าง ๆ เพื่อให้ มีไม้ เพียงพอต่อการผลิตเยื่อกระดาษ
(8) การบริ หารควบคุมบริ ษัท ย่อยกว่า 200 บริ ษัท
เอสซีจีมีบริ ษัทที่เข้ าไปลงทุนทัง้ หมดประมาณ 260 กว่าบริ ษัท โดยเป็ นบริ ษัทร่ วมทุน 50-60 บริ ษัท
นอกเหนือจากนันเป็
้ นบริ ษัทที่เอสซีจีถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีพนักงานของเอสซีจีปฏิบตั ิงาน โดยแต่ละธุรกิจมี
ระบบบริ หารงานและมีหน่วยงานของตนเอง เช่น หน่วยงานวางแผน หน่วยงานตรวจสอบ เป็ นต้ น และ
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ที่สาคัญ เอสซีจีมีการกระจายอานาจ และมีการกาหนดอานาจดาเนินการว่าระดับใดมีอานาจอนุมตั ิ
อย่างไร เพื่อให้ มีการดาเนินการที่ชัดเจน โปร่ งใส และทันเวลา นอกจากนีก้ ็ มีการกาหนดเป้าหมาย
ตัวชี ว้ ัดที่ชัดเจน มีการจัดทาแผนธุรกิจ 5 ปี แผนรายปี และมีการทบทวนและวัดผลการดาเนินงานเป็ น
รายเดือนอีกด้ วย
(9) การเลิกการลงทุนในกิจการที่เอสซีจีถือหุ้นส่วนน้ อยซึ่งเป็ นกิจการที่ไม่สามารถปรับปรุ งได้
เมื่อคราววิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 เอสซีจีได้ ยกเลิกการลงทุนในหลาย ๆ กิจการที่เอสซีจีถือหุ้นส่วนน้ อย
แต่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
(10) การปรับปรุงวิธีการส่งมอบงานของพนักงานทีโ่ ยกย้ ายเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่อง
รับไปพิจารณาปรับปรุง
(11) เงินลงทุน ระยะเวลาคุ้มทุน ค่าใช้ จ่ายและกาไรของธุรกิจ SCG Heim
SCG Heim (บริ ษัทเซกิ ซุย -เอสซีจี อินดัสทรี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับประเทศญี่ ปุ่นเพื่อ ผลิต
และจาหน่ายบ้ านสาเร็ จรูป) ลงทุนประมาณ 2,000 ล้ านบาท ปั จจุบนั ยังขาดทุนประมาณ 200 ล้ านบาท
ซึ่ง ปกติโครงการใหม่จะขาดทุน ประมาณ 2-3 ปี แรก ประกอบกับมีการเปลี่ยนแบบของลูกค้ าทาให้ มี
ค่าใช้ จ่ายสูงขึ ้น และปั ญหาน ้าท่วมทาให้ ตลาดหายไปอีก อย่างไรก็ตามเอสซีจียงั มองว่า เป็ นธุรกิจที่มี
ศักยภาพสูง รวมทังสามารถส่
้
งออกไปยังต่างประเทศได้ ในอนาคต
(12) มาตรการแก้ ไขของเอสซีจีจากผลกระทบจากวิกฤติการเมืองที่เกิดขึ ้น
เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้ มชะลอตัวตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปูนซีเมนต์
และวัสดุก่อสร้ าง แต่ยงั มีโครงการของภาครัฐ โครงการด้ านที่อยู่อาศัยและการก่อสร้ างของโรงงานต่าง ๆ
ยังไปได้ ดีแต่คงจะทะยอยลดลง ในส่วนของโครงการใหม่ก็ยงั ไม่มีแนวโน้ มจะเกิดขึ ้น เอสซีจีจึงได้ มีการปรับ
แผนการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของปูนซีเมนต์ ก็จะส่งออกไปประเทศที่ยงั ขาดแคลน เช่น
ญี่ปนุ่ ดังนันโรงงานยั
้
งสามารถเดินเต็มกาลังการผลิตได้ เนื่องจากยังมีชอ่ งทางการส่งออก ในปี นี ้คาดว่า
ยอดขายในภูมิภาคจะเพิ่มขึ ้น
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556
3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังนี ้
งบการเงินประจาปี ของบริ ษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2556 ตังแต่
้ หน้ า 108-233 ซึ่งได้
ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

บริษัท

สินทรัพย์

440,436

236,254

หนี ้สิน

253,414

157,488

รายได้ จากการขาย

434,251

-

รายได้ รวม

447,392

30,468

กาไรสาหรับปี

36,522*

24,440

กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

30.44*

20.37

* หมายถึง กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ได้ ตอบ
ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) การประเมินมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ (Residual Value) ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ วและยังคง
ใช้ งานอยู่ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556
หน้ า 160-161)
บริ ษัทไม่ได้ มีการประเมินมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ แต่แสดงเฉพาะมูลค่าตังต้
้ นตามที่ได้ เคยบันทึกไว้
และได้ ตดั ค่าเสือ่ มราคาไปเต็มมูลค่าแล้ ว
(2) สาเหตุที่ไม่ปรากฏมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของประเทศจีน (หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้ อ 24
ข้ อมูลตามส่วนงานธุรกิจ ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556 หน้ า 175 เรื่ องข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ )
ประเทศจีนเป็ นประเทศที่บริ ษัทส่งสินค้ าเข้ าไปขายโดยผ่านการทาธุรกรรมซื ้อมาขายไปเท่านั ้น จึงไม่
มีส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(3) การกาหนดจานวนตัวแทนเข้ าเป็ นกรรมการหรื อกรรมการบริ หารในกิจการที่บริ ษัทถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ
10 ขึ ้นไป (หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556
หน้ า 158)
เอสซีจีจะมีตวั แทนเข้ าเป็ นกรรมการในกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
(4) สาเหตุที่ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในปี 2555 และปี 2556
แตกต่างกันมาก (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 20 หนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ที่แสดงในรายงาน
ประจาปี 2556 หน้ า 169)
บริ ษั ทมี การทบทวนสมมติ ฐานและวิ ธีการคานวณผลประโยชน์ ของพนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทุก ๆ 3 ปี โดยปี 2555 เป็ นปี ที่ครบกาหนดการทบทวน ซึ่งได้ มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
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การคานวณประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ในขณะที่ในปี 2556 เป็ นการคานวณต่อเนื่อง
ตามสมมติฐานหลักของปี 2555
(5) ผลกระทบจากการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ทีม่ ีผลบังคับใช้ ใน
วันที่ 1 มกราคม 2557(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 40 ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556 หน้ า 186)
บริ ษัทได้ ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ด ัง กล่า วแล้ ว พบว่า เป็ น
การปรับปรุงที่ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
(6) สาเหตุที่คา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรายการที่เป็ นเงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้ จ่ายพนักงานและผู้บริ หารในปี
2556 สูงกว่าปี 2555 มาก (หมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้ อ 19 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556 หน้ า 225)
ในปี 2556 ได้ มีการปรับโครงสร้ างใหม่โดยรับโอนพนักงานทังหมดจากบริ
้
ษัทเอสซีจี แอคเค้ าน์ติ ้ง เซอร์ วิสเซส
จากัด กลับมาที่บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) จึงทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

787,717,573 เสียง
0 เสียง
2,030,600 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.7428
0.0000
0.2571

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40-50 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจาเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
จ่ายเงินปั นผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
ในปี 2556 บริ ษัทมีกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวมจานวน 36,522 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริ ษัท ที่มีกาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผล รวมทังการสร้
้
างความเชื่อมัน่ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทังหมดแล้
้
ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเงินปั นผลประจาปี 2556 ในอัตราหุ้นละ
15.50 บาท รวมเป็ นเงิน 18,600 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นอัตราที่มากกว่า
ที่กาหนดเป็ นนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามปกติของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว 2 ครัง้ ในอัตรา
รวมหุ้นละ 8.50 บาท ตามที่แสดงในหนังสือนัดประชุมหน้ า 3 ดังนี ้
เงินปั นผลระหว่ างกาล
1. งวดครึ่งปี แรก
2. เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี
รวมเงินปั นผลระหว่างกาล

วันที่จ่าย
29 สิงหาคม 2556
28 พฤศจิกายน 2556
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อัตรา
(บาท/หุ้น)
5.50
3.00
8.50

รวมจานวนเงิน
(ล้ านบาท)
6,600
3,600
10,200

สาหรับเงินปั นผลงวดสุดท้ ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็ นเงิน 8,400 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่
เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณสามส่วนเจ็ด
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กาหนดรายชื่อ ผู้มีสิท ธิรับ เงินปั น ผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 และปิ ดสมุด ทะเบีย น
รวบรวมรายชื่ อ เพื่อ สิท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ศุก ร์ ที่ 4 เมษายน 2557 (ขึน้ เครื่ อ งหมาย XD หรื อ วัน ที่ไม่มีสิท ธิ รั บ เงิ น
ปั นผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557) โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 และให้ รับเงิน
ปั นผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 3-4
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น เรื่ องการพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลว่าบริ ษัทมี นโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40-50 ของกาไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2556 ในอัตราร้ อยละ 51
ที่ขออนุมตั ินนเป็
ั ้ นอัตราที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมแล้ ว
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2556
เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัง้ ปี ในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอข้ างต้ น
โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

787,701,472 เสียง
0 เสียง
2,030,600 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.7428
0.0000
0.2571

5. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึ่งในสาม
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 4 คน คือ
(1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
(2) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
(3) นายยศ เอื ้อชูเกียรติ
(4) นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาซึ่งนายเสนาะ อูนากูล ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ที่ครบกาหนดออกตามวาระในครัง้ นี ้ ได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยแนวทางดังกล่าว
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กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัท และกาหนดให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คั ดเลือก
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย รวมทังมี
้ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
และให้ คานึงถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ าน ที่จาเป็ นต้ องมีหรื อ
ยังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการด้ วย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริ ษัทแต่ละคนเสนอ โดยเสนอมา
รวมทังสิ
้ ้นจานวน 5 คน ซึง่ เป็ นกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 คน และเป็ นบุคคลภายนอกที่ได้ รับการ
เสนอชื่อมาใหม่ 1 คน และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบกาหนด
ออกตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายยศ เอื ้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน
เป็ นกรรมการต่อไป เนือ่ งจากทัง้ 4 คน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็ นอย่างดีตลอดมา
นอกจากนี ้ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทังพิ
้ จารณาจากคุณสมบัติ
เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ
โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายสุเมธ
ตันติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายยศ เอื ้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยในลาดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุม
ทังนี
้ ้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในด้ านที่
บริ ษัทต้ องการ อีกทังสามารถปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้ เป็ นอย่างดี
อนึง่ ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 86 ได้ กาหนดห้ ามกรรมการเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชนหรื อ
บริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อ
ประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ ดังนัน้ ประธานฯ จึงได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนที่
จะมีการลงมติเลือกตังกรรมการในวาระนี
้
้ว่านายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ได้ ดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพคล้ ายคลึงกับธุรกิจของบริ ษัทตามข้ อมูลในหน้ า 35 ของหนังสือนัดประชุม และได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า
การดารงตาแหน่งดังกล่าวนันไม่
้ ได้ เป็ นการแข่งขันที่มีนยั สาคัญแต่ประการใดต่อบริ ษัทหรื อทาให้ กระทบต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัท และเป็ นเรื่ องที่นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ได้ มีบทบาทในการพัฒนาร่ วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่อ งมาจาก
ครัง้ ที่ยงั ดารงตาแหน่งในกระทรวงอุตสาหกรรม
หลังจากนันประธานฯ
้
ขอให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั ้งกรรมการ
ซึ่ง ปี 2557 นีเ้ ป็ นปี แรกที่เปลี่ยนจากการเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ คณะเป็ นการเลือกตังกรรมการรายบุ
้
คคลตามที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ได้ อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 30
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เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 ซึ่งแก้ ไขโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทาให้
เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียง
ชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ในการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้ อมทั ้ง
ลงลายมือชื่อในบัตร โดยใช้ คะแนนเสียงทังหมดเลื
้
อกตังกรรมการไปที
้
ละคน
(2) ประธานฯ จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล ตามที่ปรากฏใน
หนังสือนัดประชุมวาระที่ 5
(3) ในการเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้น ส่วนผู้ถือหุ้น
ที่เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ
(4) เมื่อประธานฯ ได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการครบทั
้
ง้ 4 คน แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจนับคะแนน และแจ้ งผลการลงคะแนน
เป็ นรายบุคคลต่อไป ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้ วย จะขอให้ สง่ บัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วย
พร้ อมกับบัตรยืนกันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
อนึง่ ประธานฯ รับทราบข้ อสังเกตของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้ อความในหนังสือนัดประชุมหน้ า 5 ว่าการพิจารณาให้
กรรมการคนใดเป็ นกรรมการอิสระนันเป็
้ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ส่วนผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการ
้
เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดย
ในปี นี ้มีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 4 คนเท่ากับจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายยศ เอื ้อชูเกียรติ และ
นายกานต์ ตระกูลฮุน เป็ นกรรมการของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
เห็นด้ วย

744,003,326

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

95.3737

ไม่เห็นด้ วย

34,098,044

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

4.3710

งดออกเสียง

1,990,800

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2552
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(2) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
เห็นด้ วย

746,805,430

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

95.7329

ไม่เห็นด้ วย

31,293,940

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

4.0115

งดออกเสียง

1,992,800

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2554

768,244,096

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

98.4811

ไม่เห็นด้ วย

9,849,675

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

1.2626

งดออกเสียง

1,998,399

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2561

776,034,774

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.4798

ไม่เห็นด้ วย

1,940,756

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2487

งดออกเสียง

2,116,640

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2713

(3) นายยศ เอื ้อชูเกียรติ
เห็นด้ วย

(4) นายกานต์ ตระกูลฮุน
เห็นด้ วย

6. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2557
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเมื่อปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัดเป็ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2555-2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนัน้ เมื่อได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงาน อัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีคา่ สอบบัญชี
ที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
บุคคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ดังนี ้
(1) ขออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557 ดังนี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรื อ
- นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
แห่ง บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตุท้ายวาระที่ 6 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้ า 7
(2) ขออนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท ประจาปี 2557 เป็ นเงินจานวน 250,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริ ษัทประจาปี 2556)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว

24

นอกจากนี ้กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ รายงานเพิ่มเติมให้ ที่ประชุมรับทราบว่าค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส
ของบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2557 จานวน 116 บริ ษัท และงบการเงินรวม เป็ นเงิน 28.08 ล้ านบาท เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษัทอีก 250,000 บาท จึงรวมเป็ นค่าสอบบัญชีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดเป็
้
นเงินทังสิ
้ ้น 28.33 ล้ านบาท
หลังจากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
ได้ ตอบข้ อซักถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ว่าค่าสอบบัญชีงบการเงิน
ของบริ ษัทจานวน 250,000 บาทนันเป็
้ นค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทปี 2557 ไม่รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
อีกประมาณ 6 ล้ านบาททีผ่ ้ สู อบบัญชีจะต้ องสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อยทังหมดด้
้
วย ซึง่ เป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทโดย
ได้ รวมอยูใ่ นค่าสอบบัญชีจานวนทังสิ
้ ้น 28.33 ล้ านบาทแล้ ว และรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัทควรแยกค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทออกจากยอดรวมเพื่อความชัดเจน
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมตั ิการแต่งตังนายวิ
้
นิจ ศิลามงคล หรื อนางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง หรื อนางสาวพรทิพย์
ริ มดุสติ แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2557 และกาหนดค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริ ษัทประจาปี 2557 เป็ นเงิน 250,000 บาท รวมทังรั้ บทราบค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาสของบริ ษัทย่อย
จานวน 116 บริ ษัทและงบการเงินรวม เป็ นเงิน 28.08 ล้ านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทั ้งหมดเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 28.33 ล้ านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

772,707,731 เสียง
4,362,100 เสียง
2,030,600 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.1794
0.5598
0.2606

7. รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ
7.1 รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทน
และโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้ มีมติ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ วและให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่ า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นดังนี ้
ค่ าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยให้ ไป
พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

25

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้ พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทประจาปี 2557 โดยเปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงต่าง ๆ แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควร ให้ เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์เดิมซึง่ ได้ รับอนุมตั ิมาตังแต่
้ ปี 2547
ทัง้ นีใ้ นปี 2556 ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งเป็ นการจ่ายโดยไม่เกิน
หลักเกณฑ์ข้างต้ น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2556 หน้ า 41-43
7.2 รับทราบค่ าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และให้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

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

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

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในปี 2557 ตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้ างต้ นอนุมตั ิไว้ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน (คณะกรรมการกิ จ การสัง คมเพื่อ การพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน ไม่มีค่า ตอบแทน) สาหรั บ ขอบเขตหน้ า ที่ข อง
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริ ษัท และการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะอนุกรรมการในปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2556 หน้ า 35-39 และหน้ า 41-43 ตามลาดับ
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุม
รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
มติท่ ี ประชุ ม ที่ ประชุมรั บทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ ว ประธานฯ ได้ ขอให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้ าของโครงการที่มาบตาพุด และคดีอดีตพนักงานทุจริ ตเกี่ยวกับใบหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
ความคืบหน้ าของโครงการที่มาบตาพุด
ตามทีม่ ีโครงการของเอสซีจีที่เข้ าข่ายโครงการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง 1 โครงการ คือ
โครงการขยายกาลังการผลิตไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน) นัน้ โครงการ
ดังกล่าวได้ ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้ วนแล้ ว ดังนี ้

26

(1) จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ (EHIA)
(2) จัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) องค์การอิสระทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพให้ ความเห็นประกอบ
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ ดาเนินการครบถ้ วนแล้ ว กนอ. จึงได้ สง่ เรื่ องให้ อยั การเพื่อ
ยื่นขอให้ ศาลปกครองสูงสุดมีคาสัง่ ยกเลิกการระงับโครงการชัว่ คราวเพื่อให้ โครงการสามารถดาเนินการต่อไปได้ ขณะนี ้ อัยการ
ได้ ดาเนินการยื่นคาร้ องขอให้ ยกเลิกคาสัง่ คุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด
ในส่วนของคดีที่สมาคมต่อต้ านสภาวะโลกร้ อนฯ ฝ่ ายผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ ายผู้ถกู ฟ้ อง ได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุดไปแล้ วนัน้ เรื่ องนี ้ เอสซีจีไม่ได้ เป็ นคูค่ วามในคดี แต่ได้ ติดตามความคืบหน้ ามาโดยตลอด จนถึงขณะนี ้ยัง
ไม่มีความคืบหน้ าใดในส่วนนี ้
คดีอดีตพนักงานทุจริ ตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริ ษัท
ตามที่ทายาทและผู้จดั การมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ ฟ้องนายประพันธิ์ ชูเมือง อดีตพนักงาน และบริ ษัทให้
ชดใช้ ค่าเสียหาย เนื่องจากนายประพันธิ์ฯ ได้ ทาการทุจริ ตต่อผู้ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชั ้นต้ นได้ มีคาพิพากษา
ให้ นายประพันธิ์ฯ ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ และให้ บริ ษัทร่ วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้ างด้ วย ซึ่งบริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์
คาพิพากษาของศาลชันต้
้ นต่อศาลอุทธรณ์ไปแล้ วตังแต่
้ ต้นปี 2555 นัน้ คดีนี ้ศาลอุทธรณ์ได้ นดั ฟั งคาพิพากษาในวันที่ 29
เมษายน 2557
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและให้ ข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จดั การใหญ่
ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) การฟื น้ ตัวของวัฏจักรของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
วัฏจัก รของธุร กิจ เคมีภณ
ั ฑ์ มีการฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ไตรมาสแรกของปี 2556 ส่วนต่างราคา
สินค้ าและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ ้นกว่าปี 2555 ค่อนข้ างมาก และคาดว่าในปี 2557 ก็จะยังคงดีตอ่ เนื่องอยู่
เนื่องจากกาลังการผลิตของโลกเพิ่มขึ ้นไม่มากในขณะที่ความต้ องการซื ้อเพิ่มขึ ้นมากกว่า โดยตังแต่
้
เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2557 ส่วนต่างราคาสินค้ าและวัตถุดิบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี ที่ผ่านมา แต่ก็
ยังมีความเสีย่ งเนื่องจากราคาแนฟทาซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักจะขึ ้นลงตามราคาน ้ามันในตลาดโลก จึงต้ อง
ติดตามสถานการณ์ ในต่างประเทศอย่างใกล้ ชิด
(2) นโยบายการจัดตัง้ สานักงานใหญ่ ในภูมิภาค (Regional Operating Head Quarter) ของเอสซีจี
เอสซีจี ขยายการลงทุนในอาเซียนมากขึ ้น ปั จจุบนั มีพนักงานในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 15,000 คน
ในปี 2556 เอสซีจีได้ จดั ตังส
้ านักงานในประเทศอินโดนีเซียเป็ นประเทศแรก ประกอบด้ วยหน่วยงานต่าง ๆ
คล้ ายกับในประเทศไทย เช่น หน่วยงานที่ดแู ลงานการบุคคล การวางแผน ฯลฯ และในปี 2557 มีแผนที่จะ
จัดตังส
้ านักงานขึ ้นที่ประเทศเวียดนามเช่นกัน ส่วนในประเทศฟิ ลิปินส์จะเน้ นการลงทุนเกี่ยวกับช่องทาง
การจัด จาหน่า ยก่อน สาหรับ ประเทศพม่าอาจจะพิจ ารณาจัดตั ้งเมื่อ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์เกิดขึ ้น
เรี ยบร้ อยแล้ ว
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(3) สถานะทางการเงิ นของบริ ษัท
เอสซีจีมีความเข้ มแข็งทางการเงินสูงมาก ในปี 2556 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิ ต่อกระแสเงินสด
ที่ได้ จากการดาเนินงาน (Net debt to EBITDA ratio) ประมาณ 2.6 เท่า โดยตั ้งเป้ าหมายระยะยาว
ไว้ ที่ 2.5 เท่า แม้ ในปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ที่บริ ษัทมีกาไรไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงวัฏจักรขาลงของธุรกิ จ
เคมีภัณฑ์ ประกอบกับปั ญ หาอุท กภัย บริ ษัทก็สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ มากกว่าร้ อยละ 50 ของกาไร
แสดงให้ เห็นถึงความแข็งแรงของสถานะทางการเงินของบริ ษัท
(4) เสนอให้ บริ ษัทกาหนดให้ วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็ นวาระ
เพื่อทราบ
บริ ษัทรับไปพิจารณา
(5) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างรายได้ และรายได้ จากการส่งออกของเอสซีจี ใน 5-10 ปี ข้ างหน้ า
เอสซีจีมีการวางแผนล่วงหน้ าในระยะ 3-5 ปี โดยมีการพิจารณา ติดตามและปรับปรุ งแผนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องปี ต่อปี และกรรมการผู้จดั การใหญ่ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการลงทุนของเอสซีจีในระยะ 3 ปี ที่ผ่าน
มาได้ เน้ นการลงทุนในต่างประเทศมากขึ น้ โดยหลังจากโครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตโอเลฟิ นส์ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเป็ นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศแล้ วเสร็ จในปี 2553 ตั ้งแต่ปี 2554
เป็ นต้ นมา เอสซีจี ก็เ ริ่ มลงทุน ในภูมิภาคมากขึ ้น คาดว่าในอนาคตสัดส่ว นยอดขายจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซีย นจะค่อ ย ๆ เพิ่ม สูง ขึ ้น ในขณะที่สดั ส่ว นยอดขายในประเทศไทยจะค่อ ย ๆ ลดลง
ตามลาดับ สาหรับการส่งออกไปยังอาเซียนนัน้ เอสซีจีมีสดั ส่วนการส่งออกประมาณร้ อยละ 35 – 40
ซึ่งเป็ นไปตามกลยุทธ์ ของเอสซีจีที่ จะส่งสินค้ าเข้ าไปจาหน่ายก่อน เมื่อมียอดขายที่ เหมาะสมกับการ
ลงทุนแล้ วจึงจะพิจารณาเรื่ องตังโรงงาน
้
โดยเน้ นการเข้ าซื ้อกิจการซึ่งรวดเร็ วกว่าการสร้ างโรงงานใหม่ และ
เมื่อยอดขายในอาเซียนมีมากในระดับหนึง่ ก็จะพิจารณาลดการส่งออกจากประเทศไทยลง
(6) ผลกระทบจากการเพิ่มกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ในต่างประเทศต่อกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศ
ในปี 2556 เอสซีจีส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังประเทศเมียนมาร์ ประมาณ 2 ล้ านตัน และคาดว่าจะเพิ่ม
มากขึ ้นในปี 2557 ตามความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น สาหรับประเทศกัมพูชาซึง่ แม้ จะมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
อยู่แล้ ว แต่ก็ยงั ผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ จึงยังต้ องนาเข้ า จากประเทศไทย คาดว่า ในปี
2558 เมื่อโครงการขยายกาลังการผลิต ปูนซีเมนต์ของโรงงานในประเทศกัม พูช าแล้ ว เสร็ จ จะทาให้
สามารถลดการส่งออกจากประเทศไทยลงได้ ส่วนในประเทศไทย เมื่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองผ่านพ้ นไป
ก็คาดว่าจะทาให้ ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศกลับคืนมา
(7) การเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักของเอสซีจีในอนาคต
3 ธุรกิจหลักของเอสซีจีจะยังคงมีอยู่ โดยจะพัฒนาเรื่ องการจัดจาหน่ายให้ เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น และครอบคลุม
ทังภู
้ มิภาค นอกจากนี ้ ก็ยงั คงพิจารณาโอกาสในธุรกิจใหม่ด้วย
(8) ผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้ าความเร็ วสูงต่อพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตของบริ ษัท
โครงการดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับพื ้นที่ของบริ ษัท
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เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ ขอให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจง
เรื่ องการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริ เวณทางออกเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป และประธานฯ ได้ ขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมและให้ ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี ้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17:15 น.

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 นายพนัส สิมะเสถียร
อายุ 83 ปี
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 29 ธันวาคม 2542 (15 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- พาณิชยศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาเอก วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- B.A., Cum Laude สาขาบริ หารธุรกิจ Claremont Men’s College, California ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 2/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ธุรกิจครอบครัวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี: วิสยั ทัศน์สคู่ วามสาเร็ จที่ยงั่ ยืน สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- การประชุมผู้ถือหุ้น: จัดอย่างไร…ให้ โปร่งใสและได้ ประโยชน์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Developing CG Policy Statement สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- ความเป็ นอิสระของกรรมการและการจัดการความขัดแย้ งของผลประโยชน์ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- หลักสูตร DCP Refresher Course 1/2005 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่ มี)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4)
- ตังแต่
้ 2535
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัทสยามพิวรรธน์ จากัด
- ตังแต่
้ 2543
กรรมการสานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์
- ตังแต่
้ 2546
ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12
- ตังแต่
้ 2549
กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จากัด
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2535
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
- 2536-2538
ประธานกรรมการ การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2548-2556
ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2554-2555
ประธานกรรมการ บริ ษัทสหยูเนี่ยน จากัด (มหาชน)
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีู่่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท10/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้
1.2 นายอาสา สารสิน
อายุ 79 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 25 กรกฎาคม 2544)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 25 กรกฎาคม 2544 (13 ปี 8 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 19/2007 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FND) 39/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3)
- ตังแต่
้ 2541
ประธานกรรมการ บริ ษัทผาแดงอินดัสทรี จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2542
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริ ษัทสยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2542
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (9)
- ตังแต่
้ 2536
ประธานกรรมการ บริ ษัทไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่ จากัด
- ตังแต่
้ 2538
ประธานกรรมการ บริ ษัทอมตะ ซิตี ้ จากัด
- ตังแต่
้ 2546
กรรมการ บริ ษัทไทยน ้าทิพย์ จากัด
- ตังแต่
้ 2547
ประธานกรรมการ อมตะสปริ ง คันทรี่ คลับ
- ตังแต่
้ 2547
ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
- ตังแต่
้ 2548
รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสาปะหลังแห่งประเทศไทย
- ตังแต่
้ 2549
ประธานกรรมการ บริ ษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จากัด
- ตังแต่
้ 2556
ประธานกรรมการ บริ ษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จากัด
- ตังแต่
้ 2556
ที่ปรึกษา บริ ษัทมิตซูบิชิ อีเล็คทริ ค เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2520-2523
เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศเบลเยี่ยมและหัวหน้ าคณะผู้แทนไทย
ประจาประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
- 2525-2529
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- 2529-2531
เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศสหรัฐอเมริ กา
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-

2534-2535
2537-2547
2538-2542
2543-2555

รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการต่างประเทศ
นายกสมาคมไทย-ลาว
รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ราชเลขาธิการ สานักราชเลขาธิการ

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ทีู่่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้
1.3 นายชุมพล ณ ลาเลียง
อายุ 68 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วนั ที่ 30 กรกฎาคม 2557)
ตาแหน่ ง
- กรรมการ
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
วันเข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
- 1 สิงหาคม 2535 (22 ปี 8 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่ องกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)
- ตังแต่
้ 2550
กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (8)
- ตังแต่
้ 2532
กรรมการ บริ ษัทนวุติ จากัด
- ตังแต่
้ 2533
กรรมการ บริ ษัทสุภาพฤกษ์ จากัด
- ตังแต่
้ 2538
กรรมการ บริ ษัทโดล (ไทยแลนด์) จากัด
- ตังแต่
้ 2551
กรรมการ บริ ษัทลาลูกกากอล์ฟแอนด์คนั ทรี คลับ จากัด
- ตังแต่
้ 2553
กรรมการ บริ ษัทสยามสินธร จากัด
- ตังแต่
้ 2554
กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จากัด
- ตังแต่
้ 2555
กรรมการ บริ ษัทเคมปิ น สยาม จากัด
- ตังแต่
้ 2555
กรรมการ บริ ษัท Kempinski International SA
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2533-2552
กรรมการบริ ษัทการ์ เด้ นริ เวอร์ จากัด
- 2536-2548
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
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- 2548-2552
- 2547-2554

กรรมการ British Airways Public Company Limited
ประธานกรรมการ บริ ษัทสิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชัน่ จากัด ประเทศสิงคโปร์

คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุม ในรอบปี ทีผ่ า่ นมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/10 ครัง้
2. เข้ าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้
1.4 นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส
อายุ 52 ปี
เป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่ ง
ตาแหน่ ง
- รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี
- กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการ University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่ งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2)
- ตังแต่
้ 2554
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัทไทยบริ ตชิ ซีเคียวริ ตี ้ พริ น้ ติ ้ง จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2555
กรรมการ บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1)
- ตังแต่
้ 2556
กรรมการบริ หารโครงการวิจยั ที่มงุ่ ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพันล้ านบาท สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
การดารงตาแหน่ งอื่นในเอสซีจี
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม และบริ ษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยตามที่ได้ รับมอบหมาย จานวน 45 แห่ง
ประสบการณ์ ทางาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตาแหน่ งที่สาคัญ
- 2551-2554
กรรมการ บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
- 2553-2554
กรรมการบริ หาร บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
- 2556-2557
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)
- 2556-2557
ประธานอนุกรรมการบริ หารความเสีย่ ง กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ (กบข.)
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน) ของูู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ูู้ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายพนัส สิมะเสถียร
2. นายอาสา สารสิน
3. นายชุมพล ณ ลาเลียง
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

จานวนหุ้น
100,000
13,000
201,000
30,000

คิดเป็ น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
0.0083
0.0011
0.0168
0.0025

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ
ูู้ได้ รับการเสนอชื่อ

บริษัทจดทะเบียน
จานวน

1. นายพนัส สิมะเสถียร
2. นายอาสา สารสิน

ไม่มี
3 แห่ง

3. นายชุมพล ณ ลาเลียง

1 แห่ง

4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

2 แห่ง

ประเภทกรรมการ

บริษัท/กิจการอื่น การดารงตาแหน่ งในบริ ษัท/
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท กิจการที่แข่ งขันหรือเกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของเอสซีจี
จดทะเบียน)
4 แห่ง
ไม่มี
9 แห่ง
ไม่มี

ไม่มี
- ประธานกรรมการ
บมจ. ผาแดงอินดัสทรี่
- กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ
บมจ. สยามแม็คโคร
- กรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
บมจ. เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร
- กรรมการอิสระและประธาน
8 แห่ง
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
- ประธานกรรมการและ
46 แห่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
(เป็ นกิจการอื่น
บมจ. ไทยบริ ติช ซีเคียวริ ตี ้
นอกเอสซีจี 1 แห่ง
พริ น้ ติ ้ง
และเป็ นบริษัทย่อย
- กรรมการ
บริ ษัทร่ วม และ
บมจ.ไทยพลาสติกและ
บริ ษัทอื่นๆ ของ
เคมีภณ
ั ฑ์
เอสซีจี 45 แห่ง)
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ไม่มี

ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของูู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ลักษณะความสัมพันธ์

รายชื่อูู้ได้ รับเสนอซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
นายอาสา สารสิน
นายชุมพล ณ ลาเลียง

การถือหุ้นในบริษัท
- จานวนหุ้น
- สัดส่วนของจานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

13,000
0.0011

201,000
0.0168

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อ
ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

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

ไม่มี

ไม่มี

เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ูู้บริหาร/ูู้ถอื หุ้น
รายใหญ่ /ูู้มีอานาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ/ูู้บริหารหรือูู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่ อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริ ษัท/
บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรือในช่ วง 2 ปี ทีู่่านมา

5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
บริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์ เสนอชื่อผู้ที่จะเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระตามแนวทางการ
พิจารณาสรรหากรรมการของบริ ษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ องและตามข้ อบังคับของบริ ษัท มี ภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่
โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ นอกจากนี ้จะพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบ
ของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริ ษัทโดยใช้ ตารางความรู้ ความชานาญ
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีวิธีการสรรหาดังนี ้
(1) เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ในระหว่างเดือน
กันยายน - พฤศจิกายน
(2) กรรมการบริ ษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระไม่เกินคนละ 4 ชื่อ และกรรมการผู้ครบกาหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอชื่อตนเองกลับเข้ ามาเป็ นกรรมการ
(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากลัน่ กรองรายชื่อที่ได้ รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นและจากกรรมการบริ ษัท และ
เสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทต่อไป
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ข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่งมีความเข้ มงวดกว่ าหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงิ นเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการหรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่ มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยบริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ
หรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท
หรื อคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัท หรื อตังแต่
้ 20 ล้ านบาท
ขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึ กษาทางการเงิน
ซึ่งได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วน
ที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงานลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทาอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ ยวกับ
การซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
14. หากมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการ
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมีการตัดสินใจ
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้น
ชื่อ
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
2. นายปรีชา อรรถวิภชั น์
3. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
4. นายประมนต์ สุธีวงศ์
5. นางธาริษา วัฒนเกส

อายุ
ตาแหน่ ง
ที่อยู่
(ปี )
76 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
1 ถนนปูน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ
77 กรรมการตรวจสอบ
เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ
70 ประธานกรรมการตรวจสอบ
10800
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
76 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
66 กรรมการตรวจสอบ

การมีส่วนได้ เสีย
ในวาระที่เสนอ
ไม่มีสว่ นได้ เสียใน
วาระที่ 5 (เลือกตัง้
กรรมการ) แต่มีสว่ น
ได้ เสียในวาระที่ 7
(พิจารณาอนุมตั ิ
ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและ
อนุกรรมการชุด
ต่างๆ)

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2557 หัวข้ อประวัติคณะกรรมการบริ ษัท
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 5
ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 18 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสีเ่ ดือนนับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 19 คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั ้ หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้ องระบุเหตุผลในการขอเรี ยก
ประชุมให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึง่ เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ข้ อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดจะบัญญัติ
ไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 21 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 26 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสื อนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่า
เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณา
คาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ สง่ มอบให้ แก่ผ้ รู ับหรื อผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรื อส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดสถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึง่
ข้ อ 27 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้ เรี ยกนัดเวลาใด ๆ ถ้ าได้ ลว่ งเวลานันไปแล้
้
วหนึ่งชัว่ โมง แต่รวมจานวนผู้ถือหุ้นและ
จานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้ าการนัดประชุมนันได้
้ เรี ยกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ก็ให้ เลิกการประชุม และให้ การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมนันเรี
้ ยกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้
เรี ยกนัดใหม่อีกคราวหนึง่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุม
ครัง้ หลังนี ้ไม่จาต้ องครบองค์ประชุม
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ข้ อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม
ในการนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุม
จะมีมติให้ เปลีย่ นลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลือ่ นการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และ
เวลาที่จะประชุมครัง้ ที่ตอ่ ไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบ
วาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 22 ในการประชุมผู้ถื อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉัน ทะให้ บุคคลซึ่งบรรลุนิติ ภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสีย ง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธาน
กรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือ
มอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
มีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะ
เพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติ
เรื่ องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ โดยวิธีเปิ ดเผยหรื อลงคะแนนลับ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้น
ที่ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุมกาหนด
ข้ อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้ าผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมตินนั ้ ผู้ถือหุ้นนันจะออกเสี
้
ยงลงคะแนนในมตินนั ้
ไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 29 ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึง่ แต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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

ข้ อ 30 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิ
เลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตั ้งในครั ง้ นั ้น
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะ
ทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่ง
เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ข้ อ 36 ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
จากัดนัน้ ให้ ใช้ วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตาแหน่งยังไม่ครบจานวนตามวรรคแรก
ก็ให้ ใช้ วิธีจบั ฉลากกัน ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
กรรมการผู้ออกไปนันจะรั
้ บเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
การมอบอานาจและการกาหนดค่ าตอบแทนให้ คณะอนุกรรมการ
ข้ อ 40 คณะกรรมการจะมอบอานาจให้ แก่กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรื อนิติบคุ คลก็ได้
ให้ กระทาร่วมกันหรื อแยกกันเพื่อกระทาอย่างหนึง่ อย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกาหนด คณะกรรมการมีสทิ ธิเปลีย่ นแปลงหรื อถอนอานาจที่ได้ มอบให้ ไว้
แก่บคุ คลนัน้ หรื อให้ บคุ คลนันพ้
้ นจากหน้ าที่และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นขึ ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
บุคคลผู้ได้ รับมอบอานาจหรื อแต่งตังนั
้ นจะต้
้ องปฏิบตั ิงานตามข้ อบังคับคาสัง่ และนโยบายที่คณะกรรมการ
ได้ ให้ ไว้
การจ่ ายค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 42 ให้ กรรมการได้ คา่ ตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กาหนดให้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี ้ให้ แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ
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การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 45 คณะกรรมการมีอานาจเสนอผลกาไรที่ได้ ในปี ใดหรื อที่สะสมไว้ ในปี ก่อนออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลในปี ใด ๆ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อเสนอให้ จดั ผลกาไรเป็ นประการอื่นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่ าบริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่
กรณี ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคาบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
การออกหุ้นกู้
ข้ อ 51 บริ ษัทอาจออกหุ้นกู้เสนอขายต่อประชาชนได้ โดยให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
การออกหุ้นกู้ต้องให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 6

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1.

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

2.

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

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

กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม

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

