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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

คะแนนเสียงส าหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2557 

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

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

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัต ิ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมม่ีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

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

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและ 

บริษัทย่อย 
บริษัท 

สนิทรัพย์ 465,823 248,113 

หนีส้นิ 256,506 161,551 

รายได้จากการขาย 487,545 - 

รายได้รวม 497,469 28,965 

ก าไรส าหรับปี 33,615* 24,230 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 28.01* 20.19 

 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจ าปี 2557 ของ SCC ซึง่ได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีต้ามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2557  

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

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล  ปี 2557  ปี 2556 

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

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

 12.50 
 5.50 
 7.00 

 15.50 
 8.50 
 7.00 

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

 45%  51% 

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

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

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 
2558 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 
(จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดย
มีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร 
มาตรา 47 ทวิ ก าหนด  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 ก าหนดให้
กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้ 
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1. นายเสนาะ  อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

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

ทัง้นี ้นายเสนาะ อนูากลู ได้แจ้งความประสงค์วา่จะไมข่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก 

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

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

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

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกนัอย่าง
กว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ 
ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558  
(ครัง้ท่ี 22) เลือกตัง้นายพนสั สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ล าเลียง และนายรุ่งโรจน์ 
รังสิโยภาส เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา 
สารสิน และนายชมุพล ณ ล าเลียงมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 
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ส าหรับประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัใน SCC ข้อมลูการด ารงต าแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของ
ผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 

หมายเหตุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้

บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

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

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้
ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 

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

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

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

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

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

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

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

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

  ปี 2558 ปี 2557 

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

รวมคา่สอบบญัชี SCC และบริษัทย่อยทัง้หมด 49.85 ล้านบาท 40.18 ล้านบาท 

(คา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยในปี 2558 อาจเปลี่ยนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงาน
ท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

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

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

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

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

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

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2558 

 ความเป็นมา ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 42 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและ
โบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เมื่อวนัท่ี 24 มีนาคม 
2547 ได้มีมติก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 
เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยค่าตอบแทน
กรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวให้มีผลตัง้แต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นต้นไป
จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

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

- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมม่ี 

2) ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

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

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

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
ประธาน 150,000 37,500 
กรรมการ 100,000 25,000 
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ความเห็นคณะกรรมการ เพ่ือให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุตา่งๆ เป็นประจ าทกุปี ถงึแม้วา่หลกัเกณฑ์และอตัรา
ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตาม โดยเสนอ
ให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ าปี 2558 ตามหลกัเกณฑ์และ
อตัราเดิมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการ
ด าเนินงาน ของ SCC ตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว  

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

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น
ซึ่งมาประชมุ 

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

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

ประเภท : หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ท่ีไม่ใช่หุ้นกู้ แปลงสภาพและไม่ใช่หุ้นกู้ควบใบส าคญั
แสดงสิทธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแตล่ะขณะ 

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

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

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 
เง่ือนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายมีอ านาจในการก าหนด

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

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

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 
2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล 
เมอริเดียน เลขที่  61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดย SCC จะเปิดให้ลงทะเบียน
เพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

 อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ี
แนบมาตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค 
(แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ
ดแูลหุ้น) ได้จาก www.scg.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้  

 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระ SCC ขอเรียนว่า SCC มีกรรมการอิสระท่ีไม่มี
สว่นได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตัง้กรรมการดงันี ้

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

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

 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2558 
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

  
 (นายวรพล  เจนนภา) 
 เลขานกุารคณะกรรมการ 

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

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

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

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ขอเชิญผู้ติดตามท่ีสถานท่ีรับรองซึง่ 
SCC ได้จดัแยกไว้ตา่งหาก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ :  นายนิติพทัธ์ กลัน่บิดา หรือ นายณฐัพงศ์ จ าปาแดง 
  ส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
  โทรศพัท์ 02-586-3016, 02-586-1392 โทรสาร 02-586-3007 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ท่ี 21) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  

ประชมุ ณ ห้อง แอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยลั เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทย ุ
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14:30 น. 

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นประธานที่ประชมุ 
 

ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ก้าวเข้าสูศ่ตวรรษใหม่
ของเอสซีจี จากนัน้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 856 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
4,812,981 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจ านวน 2,317 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 777,902,430 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วย
ตนเองและที่มอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 3,173 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 782,715,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
65.2263 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 
จึงขอเปิดประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ  

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้ น
รับทราบ โดยเลขานกุารคณะกรรมการได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท  คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และตวัแทนผู้สอบบญัชีซึง่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน 
1. นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสงัคม  
   เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
2. นายเสนาะ อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3. นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

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

  เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
7. นายอาสา สารสนิ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
8. นายชมุพล  ณ ล าเลยีง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 10. นายประมนต์ สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 11. นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 12. นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการกิจการสงัคม 
    เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 
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เลขานุการคณะกรรมการ 
 นายวรพล เจนนภา 

คณะจัดการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 8 คน 
1. นายเชาวลติ เอกบตุร ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
   และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี การลงทนุ 
2. นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 
3. นายพิชิต ไม้พุม่ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 

  Vice President – Operations,  
  SCG Cement-Building Materials 

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

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

6. นายชลณฐั ญาณารณพ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
7. นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-ปฏิบตัิการ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
8. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ 

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

ตวัแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จ านวน 2 คน 
1. นางสาวป่ินหทยั ทองประเสริฐ ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวศิรินนัท์ ตระกลูเงิน ตวัแทนผู้สอบบญัชี 

นอกจากนีเ้ลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะน านางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยให้เข้าร่วมสงัเกตการณ์การประชมุในครัง้นี ้และได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้น
เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชี ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง จากนัน้เลขานกุารฯ จึงชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง 
และการแจ้งผลการนบัคะแนนในการประชมุ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 
และมาตรา 34 ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับ
มอบฉนัทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และขอให้
ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนบัและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด  (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบัตรยืนยัน
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การลงคะแนนเสยีงดงักลา่ว สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะ
ขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจ านวนมากนัน้ บริษัทจะด าเนินการ
ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

ในการนบัคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วม
ประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว
จะค านงึถึงการลงคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

 เนื่องจากการนบัคะแนนในแตล่ะวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผู้ ถือหุ้นและจ านวนคะแนนเสยีงในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้น
บางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเติม 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนที่การประชุมจะสิน้สดุ ขอให้สง่คืนบตัรยืนยนั
การลงคะแนนทัง้หมดกบัเจ้าหน้าที่ท่ีบริเวณประตทูางออก เพื่อหกัออกจากฐานคะแนนเสยีงในที่ประชมุ 

 ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลงัจาก
เสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ 
อาจจะขอให้ที่ประชมุด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปตอ่ไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนน 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้น จากนัน้ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดงันี ้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 (ครัง้ที่ 20) เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556  

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 (ครัง้ที่ 20) 
เมื่อวนัพธุที่ 27 มีนาคม 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ซึ่งได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ  

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ประธานฯ ได้รับทราบความเห็นของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการบนัทึกช่ือผู้ ถือหุ้น 
ที่ซักถามหรือให้ความเห็นในที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น  และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้ชีแ้จงแนวทาง
ด าเนินการของเอสซีจีเก่ียวกบัประเด็นท่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาว่าบริษัทได้บนัทึกความเห็น
ของผู้ ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยได้น าข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปปฏิบตัิแล้วหลายเร่ือง และหลาย ๆ เร่ืองมีอยู่ใน
รายงานประจ าปี แต่อาจไม่ได้รวบรวมและน ามารายงานให้ที่ประชุมทราบทัง้หมด  ซึ่งบางเร่ืองอาจเป็นเร่ืองสืบเนื่อง เช่น
กรณีคดอีดีตพนกังานทจุริตตอ่ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ ซึง่จะรายงานให้ทราบในท่ีประชมุครัง้นี ้

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 (ครัง้ที่ 20) เมื่อวนัพธุที่ 
27 มีนาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 เห็นด้วย  789,528,811 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7434 
 ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2565 

2. รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2556 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2556 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี  ้

 ในปี 2556 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 434,251 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากปีก่อน ตามการเติบโตของ
ทกุธุรกิจในเอสซีจี และมีก าไรส าหรับปี 36,522 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 55 จากปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากสว่นต่าง
ระหว่างราคาขายกบัต้นทนุวตัถดุิบ (Margin) ของธุรกิจเคมีภณัฑ์ที่เร่ิมฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่อง และความต้องการปนูซีเมนต์
ในประเทศที่เพิ่มสงูขึน้ 

 ปี 2556 เอสซีจีเป็นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินและจัดอนัดบัให้เป็นที่ 1 ของโลกเป็นปีที่ 3 
ติดต่อกนั ในสาขาอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นการจดัอนัดบับริษัท
ชัน้น าของโลกที่มีการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน จากการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตวัอย่างของ
เร่ืองที่เอสซีจีด าเนินการหลายเร่ือง เช่น 

- นโยบายไม่น าของเสียอตุสาหกรรมไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ที่นอกจากการลดปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึน้แล้ว เอสซีจียงัได้ท าการวิจยัและพฒันาเพื่อน าของเสียกลบัมาใช้ใหม่ ท าให้มีของเสียเหลือน าไปฝังกลบ
เพียงร้อยละ 0.01 

- ขยายการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนไปยงัธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียน  

- สง่เสริมคูธุ่รกิจในการปฏิบตัิตามระบบการบริหารความปลอดภยั รวมทัง้พฒันากระบวนการผลติให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในปี 2556 เพิ่มขึน้
ต่อเนื่องเป็น 5,198 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีที่มีต่อนโยบายการจัดหาที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม ซี่งเอสซีจีเป็นผู้ ริเร่ิมเป็นรายแรกของประเทศไทย 

- สนบัสนนุให้คูธุ่รกิจด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายตาม 
“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการในงาน 
Supply Chain Sustainability Forum ซึ่งจดัขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงพลงัและความมุ่งมัน่
ร่วมกนัของเอสซีจีและคูธุ่รกิจในการสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมและขยายเครือขา่ยการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 นอกจากนัน้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงการปรับปรุงในด้านการบริหาร
จดัการและการขยายธุรกิจที่ส าคญัในปี 2556 ดงันี ้



 -  - 15 

 (1) การปรับโครงสร้างการบริหารงาน ในปี 2556 เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยรวม 3 ธุรกิจ
ของเอสซีจี ได้แก่ ซิเมนต์ ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง และจดัจ าหน่ายเข้าด้วยกนัเป็น เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภณัฑ์
ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจในระยะยาว เอสซีจีจึงก้าวสูศ่ตวรรษใหมด้่วย 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์ 

 (2) การขยายการด าเนินธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น าธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน ตามวิสยัทศัน์ของ
เอสซีจี ในปี 2556 ได้ใช้งบประมาณ 50,064 ล้านบาท ในโครงการลงทนุตา่ง ๆ เช่น 

- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศพม่า ก าลงัการผลิต 1.8 
ล้านตันต่อปี ซึ่งใช้เทคโนโลยีสะอาดที่ทันสมยัและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า ท่าเรือและโครงสร้างพืน้ฐานอื่น ๆ ด้วย 

- การเข้าซือ้หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 85 ในบริษัท Prime Group ผู้ผลิตกระเบือ้งเซรามิกชัน้น าของประเทศ
เวียดนาม สง่ผลให้เอสซีจีมีก าลงัการผลติเซรามิก รวมทัง้สิน้ 225 ล้านตารางเมตร สงูสดุเป็นอนัดบัหนึ่ง
ของโลก 

- การเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุเพื่อรักษาสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 30.12 ในบริษัท Chandra Asri Petrochemical 
ผู้ผลิตปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใช้ในโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานโอเลฟินส์และ
โครงการลงทนุโรงงานยางสงัเคราะห์ ซึง่เป็นสนิค้าที่มีมลูค่าเพิ่มสงู 

- การเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท Primacorr Mandiri ผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์ชัน้น าในประเทศอินโดนีเซีย ที่มี
ก าลงัการผลติรวม 37,000 ตนัตอ่ปี นบัเป็นก้าวแรกของเอสซจีี สูต่ลาดบรรจภุณัฑ์ในประเทศอินโดนีเซยี 
ซึง่มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

ปี 2556 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย มีรายได้จากการขาย 38,929 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 25 จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวม ปัจจุบนัเอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียน
มลูคา่ประมาณ 71,800 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม และมีพนกังานในอาเซียน
นอกเหนือจากประเทศไทยจ านวน 14,950 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 

 (3) เอสซีจี 100 ปีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยนื มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนาคต 
ปี 2556 เอสซีจีใช้งบประมาณลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาประมาณ 2,068 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 
45 จากปีก่อน และมีพนกังานในสาขานีจ้ านวน 1,262 คน ในจ านวนนีเ้ป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก
จ านวน 73 คน เพื่อมุ่งพฒันาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสงู (High Value Added Products and 
Services หรือ HVA) ซึ่งประสบความส าเร็จ ท าให้ยอดขายของสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องเป็น 149,924 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 ของรายได้รวม และมีรายได้จากการขายสนิค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม SCG eco value 114,770 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายรวม 

ในปี 2556 เอสซีจีได้ริเร่ิมจดังาน Thailand Innovation Forum: R&D to Commercialization เพื่อ
สนบัสนนุให้องค์กรตา่ง ๆ ตื่นตวัและให้ความส าคญักบัการวิจยัเชิงพาณิชย์อย่างจริงจงั ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้บริหารระดบัสงู ทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน  
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นอกจากนี ้ตลอดเดือนสิงหาคมปี  2556 เอสซีจีได้จัดงาน SCG 100th Anniversary Innovative 
Exposition ที่อาคาร SCG Experience เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียทุกภาคสว่นและประชาชนทัว่ไป
เยี่ยมชมนวตักรรมสินค้าและบริการ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการคิดค้นและพฒันาอย่างจริงจงัในทุก
กลุม่ธุรกิจของเอสซีจี  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ ช่วยผู้จัดการใหญ่-
การเงินและการลงทนุ เอสซีจี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบความเห็นของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้

(1) ตวัชีว้ดัความส าเร็จของการรวม 3 ธุรกิจเดิมของเอสซีจี ได้แก่ ซิเมนต์ ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง และจดัจ าหน่าย 
เข้าด้วยกนัเป็น เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง  

 การรวม 3 ธุรกิจดงักลา่วตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2556 นัน้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานตา่ง ๆ  
ให้รวดเร็ว ลดความซ า้ซ้อน เกิดความร่วมมือที่ดียิ่งขึน้ จดัสรรก าลงัพลอย่างเหมาะสม สามารถพฒันา
สินค้าใหม่ ๆ รวมทัง้การบริการในลกัษณะเป็น Package หรือ Solution เพื่อตอบโจทย์ลกูค้า และเพิ่มขีด
ความสามารถทางการเงินของเอสซีจี ตวัวดัความส าเร็จจึงเป็นเร่ืองของการพฒันาสินค้าใหม่ การดแูล
ช่องทางการจ าหนา่ย ความร่วมมือในการท างาน และการเข้าไปในธุรกิจในอาเซียน 

(2) การก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อร้องเรียนตาม Whistleblower 
Policy ที่เข้าขา่ยทจุริต 

 เอสซีจีมีนโยบายในเร่ืองของการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยได้เข้าร่วมในภาคีเครือข่ายกับ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต รวมทัง้ได้รับการรับรอง (Certified) จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยืนยนัว่าเอสซีจีมีความมุ่งมัน่ในเร่ืองนีแ้ละมี
การปฏิบตัิจริง ไมเ่ฉพาะระดบัจดัการ แตไ่ด้ปลกูฝังให้กบัพนกังานทกุระดบัให้มีความมุ่งมัน่ในเร่ืองนีด้้วย 
แม้วา่ท าให้ต้องใช้เวลามากในการคดัเลอืกผู้ ร่วมทนุ และการด าเนินโครงการตา่ง ๆ การปฏิบตัิเป็นเร่ือง
ที่ส าคญักว่าการก าหนดกฎเกณฑ์ ค่านิยมในเร่ืองของความสจุริต การรังเกียจสินบนและคอร์รัปชนั
ถกูปลกูฝังอยูใ่นระบบบคุลากรของเอสซีจี อยูใ่นจิตส านกึของพนกังานเอสซีจี นอกจากนีค้ณะกรรมการ
บริษัททกุคนได้ปฏิบตัิเป็นตวัอยา่งและจริงจงักบัเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมาก และจะร่วมมือกบัสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตอ่ไป 

เร่ืองที่เข้าขา่ยทจุริตจ านวน 2 เร่ืองตามที่ปรากฏในรายงานการก ากบัดแูลกิจการ ในหน้า 20 ของรายงาน
ประจ าปี 2556 นัน้มีมลูคา่ความเสยีหายจ านวน 60,000 บาท และ 12,000 บาท ซึ่งบริษัทมีกระบวนการ
ด าเนินการและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทัง้ได้ตัง้คณะกรรมการสอบสวน และได้มีมาตรการลงโทษ
พนกังานท่ีกระท าผิดทัง้ 2 กรณี ด้วยการไลอ่อก 

(3) ตวัชีว้ดัความส าเร็จในเร่ืองนวตักรรม จ านวนสทิธิบตัร (Patent) ที่จดทะเบยีน และเป้าหมายของสนิค้า
และบริการท่ีมีมลูคา่เพิม่สงู หรือ HVA (High Value Added Products and Services) 

 เอสซีจีไม่ได้ก าหนดตวัชีว้ัดความส าเร็จเป็นจ านวนของการจดสิทธิบัตร ซึ่งมีขัน้ตอนและระยะเวลา
ค่อนข้างมาก  แต่ก าหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2558 จะมีสินค้า HVA ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของ
ยอดขายรวม โดยในปี 2556 สดัสว่นของ HVA อยูท่ี่ร้อยละ 35 ซึ่งยอดขายของเอสซีจีจากปี 2547 ถึงปี 
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2556 เพิ่มขึน้จาก 190,000 ล้านบาท เป็น 434,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้กว่าสองเท่าตัว  โดยเป็น
ยอดขาย HVA ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 19 เท่า ในขณะที่ยอดขายสินค้าที่เป็น Commodity เพิ่มขึน้
ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งยอดขายสินค้า HVA สร้างผลก าไรให้เอสซีจีในช่วงที่ธุรกิจอยู่ในวฏัจักรขาลง 
นอกจากนี ้การที่เอสซีจีได้เน้นการลงทุนด้านการวิจัยและพฒันานัน้ นอกจากจะช่วยพฒันาสินค้า 
HVA แล้ว ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพฒันากระบวนการท างานต่าง ๆ (Process Improvement) 
เพื่อท าให้ต้นทนุการผลติสนิค้าและบริการตอ่หนว่ยต ่าลงอีกด้วย  

(4) ความเสีย่งที่ส าคญัของการลงทนุในตา่งประเทศ และผลตอบแทนจากการลงทนุในตา่งประเทศ 

 เอสซีจีจะวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ส าหรับการลงทนุในต่างประเทศเอสซีจีอย่างเข้มงวด เช่น 
การประเมินความเสี่ยงด้านการเมือง อัตราแลกเปลี่ยน สิ่งแวดล้อม และภาวะตลาด เป็นต้น โดย
คณะกรรมการจะซกัถามฝ่ายจดัการอยา่งละเอียดเก่ียวกบัประเด็นความเสีย่งตา่ง ๆ ของการลงทนุ ทัง้นี ้
ธุรกิจที่เอสซีจีเข้าไปลงทนุในอาเซียน สว่นใหญ่เป็นการเข้าซือ้กิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งจะ
ใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือนในการปรับปรุงกิจการให้เปลีย่นจากขาดทนุมาเป็นเสมอตวัและท าก าไรต่อไป 
ผลตอบแทนจากการลงทนุในภมูิภาคในช่วง 7-8 ปีที่ผา่นมาอยูใ่นระดบัท่ีดีและดีกวา่ที่คาดการณ์ไว้  

(5) ผลกระทบตอ่ธุรกิจของเอสซีจีจากการทีป่ระเทศอินโดนีเซียประกาศ Mega Project ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

Mega Project ของประเทศอินโดนีเซียนัน้คาดว่าน่าจะด าเนินการได้ และคาดว่าเร่ืองการลงทนุใน
โครงสร้างพืน้ฐานจะเกิดขึน้ในทกุประเทศในภมูิภาคนี ้ทัง้กมัพชูา เมียนมาร์ และลาว ส าหรับโรงงาน
ปนูซีเมนต์แห่งแรกที่เอสซีจีไปลงทนุในอินโดนีเซียนัน้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2558 และ
ปัจจุบันเร่ิมพิจารณาโอกาสในการขยายโรงงานแห่งที่สองด้วย Mega Project ดังกล่าวจะส่งผลให้
ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้างโดยทัว่ไปในอินโดนีเซียเพิ่มสงูขึน้ด้วย  

(6) นวตักรรมใหม ่ๆ ในหมวด Distribution ของเอสซีจี  

เอสซีจีได้ร่วมทนุกับบริษัทนิชิเร โลจิสติกส์ (ญ่ีปุ่ น) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบขนส่งสินค้า
แบบควบคุมอณุหภมูิ มีระบบห้องเย็นในตวัรถและเป็นระบบโลจิสติกส์แบบประหยดัพลงังาน พร้อมทัง้
มีระบบ GPS ที่สามารถติดตามต าแหน่งการเดินรถได้แบบทนัเวลา ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่จะสร้างโอกาส
ในอนาคตของเอสซีจีค่อนข้างมาก นอกจากนีย้งัได้ลงทนุเร่ืองการบริหารจดัการคลงัสินค้า (Warehouse 
Management) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทนัสมยัอีกด้วย 

(7) การพิจารณาพืน้ที่ปลกูสวนป่าเพื่อเป็นวตัถดุิบในการผลติกระดาษ  

 สวนป่าหรือการปลกูต้นยคูาลปิตสัต้องใช้พืน้ท่ีมาก สว่นใหญ่ไม่ได้ใช้พืน้ท่ีปลกูของเอสซีจีเอง พืน้ที่ปลกู
จะอยู่นอกกรุงเทพฯ โดยกระจายไปที่ภาคอีสานและภาคตะวนัตก และมีการสง่เสริมให้ปลกูในพืน้ที่
ของเกษตรกรเอง หรือบริเวณคนันาตา่ง ๆ เพื่อให้มีไม้เพียงพอตอ่การผลติเยื่อกระดาษ 

(8) การบริหารควบคุมบริษัทย่อยกว่า 200 บริษัท  

 เอสซีจีมีบริษัทที่เข้าไปลงทุนทัง้หมดประมาณ 260 กว่าบริษัท โดยเป็นบริษัทร่วมทุน 50-60 บริษัท 
นอกเหนือจากนัน้เป็นบริษัทที่เอสซีจีถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีพนกังานของเอสซีจีปฏิบตัิงาน โดยแต่ละธุรกิจมี
ระบบบริหารงานและมีหน่วยงานของตนเอง เช่น หน่วยงานวางแผน หน่วยงานตรวจสอบ เป็นต้น และ
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ที่ส าคญั เอสซีจีมีการกระจายอ านาจ และมีการก าหนดอ านาจด าเนินการว่าระดบัใดมีอ านาจอนมุตัิ
อย่างไร เพื่อให้มีการด าเนินการที่ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา นอกจากนีก็้มีการก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชีว้ัดที่ชัดเจน มีการจดัท าแผนธุรกิจ 5 ปี แผนรายปี และมีการทบทวนและวดัผลการด าเนินงานเป็น
รายเดือนอีกด้วย 

(9) การเลิกการลงทุนในกิจการที่เอสซีจีถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งเป็นกิจการที่ไม่สามารถปรับปรุงได้  

 เมื่อคราววิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 เอสซีจีได้ยกเลิกการลงทนุในหลาย ๆ กิจการที่เอสซีจีถือหุ้นสว่นน้อย 
แตไ่มใ่ช่ธุรกิจหลกั  

(10) การปรับปรุงวิธีการสง่มอบงานของพนกังานทีโ่ยกย้ายเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่อง  

 รับไปพิจารณาปรับปรุง  

(11) เงินลงทนุ ระยะเวลาคุ้มทนุ คา่ใช้จ่ายและก าไรของธุรกิจ SCG Heim  

 SCG Heim (บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อผลิต
และจ าหนา่ยบ้านส าเร็จรูป) ลงทนุประมาณ 2,000 ล้านบาท ปัจจบุนัยงัขาดทนุประมาณ 200 ล้านบาท 
ซึ่งปกติโครงการใหม่จะขาดทุน ประมาณ 2-3 ปีแรก ประกอบกบัมีการเปลี่ยนแบบของลกูค้าท าให้มี
ค่าใช้จ่ายสงูขึน้ และปัญหาน า้ท่วมท าให้ตลาดหายไปอีก อย่างไรก็ตามเอสซีจียงัมองว่าเป็นธุรกิจที่มี
ศกัยภาพสงู รวมทัง้สามารถสง่ออกไปยงัตา่งประเทศได้ในอนาคต  

(12) มาตรการแก้ไขของเอสซีจีจากผลกระทบจากวิกฤติการเมืองที่เกิดขึน้  

 เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มชะลอตวัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูนซีเมนต์
และวสัดกุ่อสร้าง แตย่งัมีโครงการของภาครัฐ โครงการด้านท่ีอยู่อาศยัและการก่อสร้างของโรงงานต่าง ๆ 
ยงัไปได้ดีแตค่งจะทะยอยลดลง ในสว่นของโครงการใหมก็่ยงัไมม่ีแนวโน้มจะเกิดขึน้ เอสซีจีจึงได้มีการปรับ
แผนการด าเนินงานมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในสว่นของปนูซีเมนต์ ก็จะสง่ออกไปประเทศที่ยงัขาดแคลน เช่น
ญ่ีปุ่ น ดงันัน้โรงงานยงัสามารถเดินเต็มก าลงัการผลติได้ เนื่องจากยงัมีชอ่งทางการสง่ออก ในปีนีค้าดว่า
ยอดขายในภมูิภาคจะเพิ่มขึน้  

เมื่อไมม่ีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2556 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2556 

3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้

งบการเงินประจ าปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2556 ตัง้แต่หน้า 108-233 ซึ่งได้
สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้
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 งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและ 

บริษัทย่อย 
บริษัท 

สนิทรัพย์ 440,436 236,254 

หนีส้นิ 253,414 157,488 

รายได้จากการขาย 434,251 - 

รายได้รวม 447,392 30,468 

ก าไรส าหรับปี 36,522* 24,440 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 30.44* 20.37 

 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี ได้ตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้

(1) การประเมินมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์ (Residual Value) ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมลูค่าแล้วและยงัคง
ใช้งานอยู ่(หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2556 
หน้า 160-161)  

 บริษัทไมไ่ด้มีการประเมินมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์ แตแ่สดงเฉพาะมลูค่าตัง้ต้นตามที่ได้เคยบนัทึกไว้ 
และได้ตดัคา่เสือ่มราคาไปเต็มมลูคา่แล้ว 

(2) สาเหตุที่ไม่ปรากฏมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนของประเทศจีน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 
ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ ท่ีแสดงในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 175 เร่ืองข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน
ภมูิศาสตร์)  

 ประเทศจีนเป็นประเทศที่บริษัทส่งสินค้าเข้าไปขายโดยผ่านการท าธุรกรรมซือ้มาขายไปเท่านัน้  จึงไม่
มีส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

(3) การก าหนดจ านวนตวัแทนเข้าเป็นกรรมการหรือกรรมการบริหารในกิจการที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 
10 ขึน้ไป (หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 11 เงินลงทนุระยะยาวอื่น ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2556 
หน้า 158)  

 เอสซีจีจะมีตวัแทนเข้าเป็นกรรมการในกิจการร่วมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(4) สาเหตุที่ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี 2555 และปี 2556 
แตกตา่งกนัมาก (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 หนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังาน ที่แสดงในรายงาน
ประจ าปี 2556 หน้า 169)  

 บริษัทมีการทบทวนสมมติฐานและวิธีการค านวณผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทกุ ๆ 3 ปี โดยปี 2555 เป็นปีที่ครบก าหนดการทบทวน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
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การค านวณประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังาน ในขณะท่ีในปี 2556 เป็นการค านวณต่อเนื่อง
ตามสมมติฐานหลกัของปี 2555  

(5) ผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ่ทีม่ีผลบงัคบัใช้ใน
วนัท่ี 1 มกราคม 2557(หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 40 ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 186)  

 บริษัทได้ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวแล้วพบว่าเป็น
การปรับปรุงที่ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

(6) สาเหตทุี่คา่ใช้จ่ายในการบริหารรายการที่เป็นเงินเดือน สวสัดิการ ค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหารในปี 
2556 สงูกว่าปี 2555 มาก (หมายเหตปุระกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 225) 

 ในปี 2556 ได้มีการปรับโครงสร้างใหมโ่ดยรับโอนพนกังานทัง้หมดจากบริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติง้ เซอร์วิสเซส 
จ ากดั กลบัมาที่บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) จึงท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 

 เมื่อไมม่ีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

 เห็นด้วย  787,717,573 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7428 
 ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2571 

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2556  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40-50 ของก าไรสทุธิ
ของงบการเงินรวม แตใ่นกรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตกุารณ์ไมป่กติ บริษัทอาจน ามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
จ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ 

 ในปี 2556 บริษัทมีก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวมจ านวน 36,522 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริษัท ที่มีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผล รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย
ทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเงินปันผลประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 
15.50 บาท รวมเป็นเงิน 18,600 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 51 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นอตัราที่มากกว่า
ที่ก าหนดเป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว 2 ครัง้ ในอตัรา
รวมหุ้นละ 8.50 บาท ตามที่แสดงในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 3 ดงันี ้

เงนิปันผลระหว่างกาล วันที่จ่าย 
อัตรา 

(บาท/หุ้น) 
รวมจ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

1. งวดคร่ึงปีแรก 29 สงิหาคม 2556 5.50  6,600 
2. เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี 28 พฤศจิกายน 2556 3.00  3,600 
 รวมเงินปันผลระหวา่งกาล 8.50  10,200 
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 ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท  โดยจ่ายจากก าไรที่
เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด  

 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 3 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 (ขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 24 เมษายน 2557 และให้รับเงิน
ปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 3-4 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเร่ืองการพิจารณาจ่ายเงินปันผลว่าบริษัทมีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40-50 ของก าไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ในอัตราร้อยละ 51 
ที่ขออนมุตัินัน้เป็นอตัราที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสมแล้ว 

 เมื่อไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2556 
เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 15.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น 
โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 787,701,472 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7428 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2571 

5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 คน คือ  

(1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
  และกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

(2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(3) นายยศ เอือ้ชเูกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสงัคม 

  เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
(4) นายกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการกิจการสงัคม  

  เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งนายเสนาะ อูนากูล ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่นได้เสยี คือ นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ ท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยแนวทางดงักลา่ว
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ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คัดเลือก
จากผู้ทรงคุณวฒุิและผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรม
และจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทัง้มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และให้ค านงึถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ที่จ าเป็นต้องมีหรือ
ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการด้วย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณารายช่ือบคุคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอ โดยเสนอมา
รวมทัง้สิน้จ านวน 5 คน ซึง่เป็นกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 คน และเป็นบคุคลภายนอกที่ได้รับการ
เสนอช่ือมาใหม่ 1 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบก าหนด
ออกตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายสเุมธ ตนัติเวชกุล  นายปรีชา อรรถวิภชัน์  นายยศ เอือ้ชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน 
เป็นกรรมการตอ่ไป เนือ่งจากทัง้ 4 คน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ เป็นอยา่งดีตลอดมา 

นอกจากนีป้ระธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอ
รายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอวาระและรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีได้หารือกนัอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาจากคณุสมบตัิ
เป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ  ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ 
โดยให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายสเุมธ 
ตนัติเวชกลุ  นายปรีชา อรรถวิภชัน์  นายยศ เอือ้ชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย
ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และข้อมลูตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้อง ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยในล าดบัที่ 3 ของหนงัสอืนดัประชมุ 

ทัง้นี ้นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ และนายปรีชา อรรถวิภชัน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งนานกว่า 9 ปี ยงัคงมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่
บริษัทต้องการ อีกทัง้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

อนึง่ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 86 ได้ก าหนดห้ามกรรมการเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าท าเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ ดงันัน้ ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่
จะมีการลงมติเลอืกตัง้กรรมการในวาระนีว้่านายปรีชา อรรถวิภชัน์ ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพคล้ายคลงึกบัธุรกิจของบริษัทตามข้อมลูในหน้า 35 ของหนงัสอืนดัประชมุ และได้เรียนให้ที่ประชมุทราบวา่
การด ารงต าแหนง่ดงักลา่วนัน้ไมไ่ด้เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยัส าคญัแตป่ระการใดตอ่บริษัทหรือท าให้กระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท และเป็นเร่ืองที่นายปรีชา อรรถวิภชัน์ ได้มีบทบาทในการพฒันาร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรมต่อเนื่อ งมาจาก
ครัง้ที่ยงัด ารงต าแหนง่ในกระทรวงอตุสาหกรรม 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ขอให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมการ 
ซึ่งปี 2557 นีเ้ป็นปีแรกที่เปลี่ยนจากการเลือกตัง้กรรมการทัง้คณะเป็นการเลือกตัง้กรรมการรายบุคคลตามที่ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 
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 เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งแก้ไขโดยมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บคุคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าให้
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีง
ชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติม ดงันี ้
 (1)  ในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน พร้อมทัง้

ลงลายมือช่ือในบตัร โดยใช้คะแนนเสียงทัง้หมดเลอืกตัง้กรรมการไปทีละคน  
 (2)  ประธานฯ จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาบคุคลที่เสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล ตามที่ปรากฏใน

หนงัสอืนดัประชมุวาระท่ี 5 
 (3)  ในการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะคน หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ สว่นผู้ ถือหุ้น

ที่เห็นด้วยไมต้่องยกมือ 
(4) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลอืกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบตัรจากผู้ ถือหุ้นที่

ลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนบัคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน
เป็นรายบคุคลต่อไป ส่วนท่านผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้วย จะขอให้สง่บตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วย
พร้อมกบับตัรยืนกนัการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ  

อนึง่ ประธานฯ รับทราบข้อสงัเกตของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัข้อความในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 5 วา่การพิจารณาให้
กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระนัน้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สว่นผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการ  

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดย
ในปีนีม้ีผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 คนเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นี ้  

 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเลือกตัง้ นายสเุมธ ตนัติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภชัน์ นายยศ เอือ้ชูเกียรติ และ
นายกานต์ ตระกลูฮนุ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

(1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 

เห็นด้วย 744,003,326 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.3737  

ไมเ่ห็นด้วย   34,098,044 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.3710  

งดออกเสยีง   1,990,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2552 



 -  - 24 

(2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 

เห็นด้วย   746,805,430 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.7329 

ไมเ่ห็นด้วย   31,293,940  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.0115  

งดออกเสยีง   1,992,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2554 

(3) นายยศ เอือ้ชเูกียรติ 

เห็นด้วย   768,244,096 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.4811 

ไมเ่ห็นด้วย   9,849,675 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.2626 

งดออกเสยีง   1,998,399 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2561 

(4) นายกานต์ ตระกลูฮนุ 

เห็นด้วย   776,034,774 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4798 

ไมเ่ห็นด้วย   1,940,756  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2487 

งดออกเสยีง   2,116,640  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2713 

6. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เมื่อปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัเป็นส านกังานสอบบญัชีประจ าปี 2555-2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญ
ในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา นอกจากนัน้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน อตัรา
คา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวา่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีคา่สอบบญัชี
ที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชี  และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้
บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

(1) ขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2557 ดงันี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 
- นางสาวสรีุรัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565) 

 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตทุ้ายวาระท่ี 6 ของหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น หน้า 7 

(2) ขออนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ประจ าปี 2557 เป็นเงินจ านวน 250,000 บาท (เท่ากบัค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจ าปี 2556) 

ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกับ
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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นอกจากนีก้รรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชมุรับทราบว่าค่าสอบบญัชีประจ าปี และรายไตรมาส
ของบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2557 จ านวน 116 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 28.08 ล้านบาท เมื่อรวมกบัคา่สอบบญัชีงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทอีก 250,000 บาท จึงรวมเป็นคา่สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดเป็นเงินทัง้สิน้ 28.33 ล้านบาท 

หลงัจากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
ได้ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ว่าค่าสอบบญัชีงบการเงิน
ของบริษัทจ านวน 250,000 บาทนัน้เป็นคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทปี 2557 ไมร่วมคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
อีกประมาณ 6 ล้านบาททีผู่้สอบบญัชีจะต้องสอบทานงบการเงินของบริษัทยอ่ยทัง้หมดด้วย ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทโดย
ได้รวมอยูใ่นคา่สอบบญัชีจ านวนทัง้สิน้ 28.33 ล้านบาทแล้ว และรับทราบความเห็นของผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทควรแยกค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทออกจากยอดรวมเพื่อความชดัเจน 

 เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด  
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2557 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

  มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุตัิการแตง่ตัง้นายวนิิจ ศิลามงคล หรือนางสาวสรีุรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ 
ริมดสุติ แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 และก าหนดค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจ าปี 2557 เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทัง้รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อย
จ านวน 116 บริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 28.08 ล้านบาท รวมค่าสอบบญัชีบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 28.33 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสยีงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  772,707,731 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.1794 
 ไมเ่ห็นด้วย   4,362,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.5598 
 งดออกเสยีง   2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2606 

7. รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

7.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน
และโบนสัตามจ านวนที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 11 เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้วและให้มีผลตัง้แต่วนัที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่ า
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ 
- คา่ตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยให้ไป
พิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง  

- โบนสั คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนสัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 
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 จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 โดยเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควร ให้เสนอท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นรับทราบการคงคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์เดิมซึง่ได้รับอนมุตัิมาตัง้แตปี่ 2547 

 ทัง้นีใ้นปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกิน
หลกัเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 41-43 

7.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนมุตัิ
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และให้มีผลตัง้แต่วนัที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป
จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น ดงันี ้

 ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนของคณะอนกุรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในปี 2557 ตามอตัราเดิมที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นข้างต้นอนุมตัิไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน (คณะกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน) ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของ
คณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนกุรรมการในปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2556 หน้า 35-39 และหน้า 41-43 ตามล าดบั 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
รับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

  เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าของโครงการท่ีมาบตาพดุ และคดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพดุ  

ตามทีม่ีโครงการของเอสซีจีที่เข้าขา่ยโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 1 โครงการ คือ
โครงการขยายก าลงัการผลติไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) นัน้ โครงการ
ดงักลา่วได้ด าเนินการตามรัฐธรรมนญูมาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้วนแล้ว ดงันี ้
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(1) จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) 
(2) จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชมุชนและผู้มีสว่นได้เสยี 
(3) องค์การอิสระทางด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพให้ความเห็นประกอบ 

โดยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) เห็นวา่โครงการได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว กนอ. จึงได้สง่เร่ืองให้อยัการเพื่อ
ยื่นขอให้ศาลปกครองสงูสดุมีค าสัง่ยกเลกิการระงบัโครงการชัว่คราวเพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการตอ่ไปได้ ขณะนี ้อยัการ
ได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอให้ยกเลิกค าสัง่คุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองสงูสดุแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสงูสดุ 

ในสว่นของคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ ฝ่ายผู้ ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ายผู้ถกูฟ้อง ได้ยื่นอทุธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสงูสดุไปแล้วนัน้ เร่ืองนี ้เอสซีจีไมไ่ด้เป็นคูค่วามในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด จนถึงขณะนีย้งั
ไมม่ีความคืบหน้าใดในสว่นนี ้ 

คดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้นของบริษัท  

ตามที่ทายาทและผู้จดัการมรดกของผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพนัธ์ิ ชูเมือง อดีตพนกังาน และบริษัทให้
ชดใช้ค่าเสียหาย เน่ืองจากนายประพนัธ์ิฯ ได้ท าการทจุริตต่อผู้ ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชัน้ต้นได้มีค าพิพากษา
ให้นายประพนัธ์ิฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ซึ่งบริษัทได้ยื่นอทุธรณ์
ค าพิพากษาของศาลชัน้ต้นต่อศาลอทุธรณ์ไปแล้วตัง้แต่ต้นปี 2555 นัน้ คดีนีศ้าลอทุธรณ์ได้นดัฟังค าพิพากษาในวนัที่ 29 
เมษายน 2557 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1)  การฟืน้ตวัของวฏัจกัรของธุรกิจเคมีภณัฑ์ 

 วฏัจักรของธุรกิจเคมีภณัฑ์มีการฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 2556 ส่วนต่างราคา
สนิค้าและวตัถดุิบปรับตวัสงูขึน้กวา่ปี 2555 คอ่นข้างมาก และคาดวา่ในปี 2557 ก็จะยงัคงดีตอ่เนื่องอยู่
เนื่องจากก าลงัการผลิตของโลกเพิ่มขึน้ไม่มากในขณะที่ความต้องการซือ้ เพิ่มขึน้มากกว่า โดยตัง้แต่
เดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ 2557 สว่นต่างราคาสินค้าและวตัถดุิบสงูกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา แต่ก็
ยงัมีความเสีย่งเนื่องจากราคาแนฟทาซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัจะขึน้ลงตามราคาน า้มนัในตลาดโลก จึงต้อง
ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศอยา่งใกล้ชิด 

(2)  นโยบายการจัดตัง้ส านักงานใหญ่ในภูมิภาค (Regional Operating Head Quarter) ของเอสซีจี   

 เอสซีจี ขยายการลงทนุในอาเซียนมากขึน้ ปัจจุบนัมีพนกังานในภมูิภาคอาเซียนประมาณ 15,000 คน 
ในปี 2556 เอสซีจีได้จดัตัง้ส านกังานในประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแรก ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ 
คล้ายกบัในประเทศไทย เช่น หนว่ยงานที่ดแูลงานการบคุคล การวางแผน ฯลฯ และในปี 2557 มีแผนที่จะ
จดัตัง้ส านกังานขึน้ที่ประเทศเวียดนามเช่นกนั สว่นในประเทศฟิลิปินส์จะเน้นการลงทนุเก่ียวกบัช่องทาง 
การจัดจ าหน่ายก่อน ส าหรับประเทศพม่าอาจจะพิจารณาจัดตัง้เมื่อ โรงงานผลิตปนูซีเมนต์เกิดขึน้
เรียบร้อยแล้ว  
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(3)  สถานะทางการเงินของบริษัท  

 เอสซีจีมีความเข้มแข็งทางการเงินสงูมาก ในปี 2556 บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อกระแสเงินสด
ที่ได้จากการด าเนินงาน (Net debt to EBITDA ratio) ประมาณ 2.6 เท่า โดยตัง้เป้าหมายระยะยาว
ไว้ที่ 2.5 เท่า แม้ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทมีก าไรไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงวฏัจักรขาลงของธุรกิจ
เคมีภัณฑ์ประกอบกับปัญหาอุทกภัย บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าร้อยละ 50 ของก าไร 
แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของสถานะทางการเงินของบริษัท 

(4) เสนอให้บริษัทก าหนดให้วาระคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็นวาระ
เพื่อทราบ   

 บริษัทรับไปพิจารณา 

(5) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้และรายได้จากการส่งออกของเอสซีจี ใน 5-10 ปีข้างหน้า  

 เอสซีจีมีการวางแผนลว่งหน้าในระยะ 3-5 ปี โดยมีการพิจารณา ติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องปีต่อปี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการลงทนุของเอสซีจีในระยะ 3 ปีที่ผ่าน
มาได้เน้นการลงทุนในต่างประเทศมากขึน้ โดยหลงัจากโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตโอเลฟินส์ที่นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุซึ่งเป็นโครงการลงทนุขนาดใหญ่ในประเทศแล้วเสร็จในปี 2553 ตัง้แต่ปี 2554 
เป็นต้นมา เอสซีจีก็เร่ิมลงทุนในภูมิภาคมากขึน้ คาดว่าในอนาคตสดัส่วนยอดขายจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจะค่อย ๆ เพิ่มสงูขึน้ ในขณะที่สดัส่วนยอดขายในประเทศไทยจะค่อย ๆ ลดลง
ตามล าดบั ส าหรับการสง่ออกไปยงัอาเซียนนัน้ เอสซีจีมีสดัสว่นการสง่ออกประมาณร้อยละ 35 – 40 
ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของเอสซีจีที่จะส่งสินค้าเข้าไปจ าหน่ายก่อน เมื่อมียอดขายที่ เหมาะสมกบัการ
ลงทนุแล้วจึงจะพิจารณาเร่ืองตัง้โรงงาน โดยเน้นการเข้าซือ้กิจการซึ่งรวดเร็วกว่าการสร้างโรงงานใหม่ และ
เมื่อยอดขายในอาเซียนมีมากในระดบัหนึง่ก็จะพิจารณาลดการสง่ออกจากประเทศไทยลง 

(6) ผลกระทบจากการเพิ่มก าลงัการผลติปนูซีเมนต์ในตา่งประเทศตอ่ก าลงัการผลติปนูซีเมนต์ในประเทศ  

 ในปี 2556 เอสซีจีส่งออกปูนซีเมนต์ไปยงัประเทศเมียนมาร์ประมาณ 2 ล้านตนั และคาดว่าจะเพิ่ม
มากขึน้ในปี 2557 ตามความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ ส าหรับประเทศกมัพชูาซึง่แม้จะมีโรงงานผลิตปนูซีเมนต์
อยู่แล้ว แต่ก็ยงัผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงยังต้องน าเข้าจากประเทศไทย คาดว่าในปี 
2558 เมื่อโครงการขยายก าลงัการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานในประเทศกัมพูชาแล้วเสร็จ จะท าให้
สามารถลดการสง่ออกจากประเทศไทยลงได้ สว่นในประเทศไทย เมื่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองผา่นพ้นไป
ก็คาดวา่จะท าให้ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศกลบัคืนมา  

(7) การเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัของเอสซีจีในอนาคต   

 3 ธุรกิจหลกัของเอสซีจีจะยงัคงมีอยู ่โดยจะพฒันาเร่ืองการจดัจ าหน่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึน้ และครอบคลมุ
ทัง้ภมูิภาค นอกจากนี ้ก็ยงัคงพิจารณาโอกาสในธุรกิจใหม่ด้วย 

(8) ผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูตอ่พืน้ท่ีที่เป็นแหลง่วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติของบริษัท  

โครงการดงักลา่วไมม่ีผลกระทบกบัพืน้ท่ีของบริษัท 
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เมื่อไมม่ีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จง
เร่ืองการเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงต่อไป และประธานฯ ได้ขอบคณุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุและให้ความเห็นตา่ง ๆ ในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

 

   ปิดประชมุเวลา 17:15 น. 

  
  (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

  ประธานท่ีประชมุ 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 นายพนัส สิมะเสถยีร  
 อายุ 83 ปี 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 29 ธนัวาคม 2542 (15 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- พาณิชยศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาเอก วิชาการบญัชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิชาการบญัชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- B.A., Cum Laude สาขาบริหารธุรกิจ Claremont Men’s College, California ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ประกาศนียบตัร วิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 2/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ธุรกิจครอบครัวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี: วิสยัทศัน์สูค่วามส าเร็จที่ยัง่ยืน สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- การประชมุผู้ ถือหุ้น: จดัอยา่งไร…ให้โปร่งใสและได้ประโยชน์ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Developing CG Policy Statement สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ความเป็นอิสระของกรรมการและการจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร DCP Refresher Course 1/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4) 
- ตัง้แต ่2535 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์  จ ากดั 
- ตัง้แต ่2543 กรรมการส านกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2546 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที ่12 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2535  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
- 2536-2538 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 
- 2548-2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
- 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัทสหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 



 31 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีู่่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท10/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้ 

1.2 นายอาสา สารสนิ  
 อายุ 79 ปี  
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วนัที่ 25 กรกฎาคม 2544) 

ต าแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 25 กรกฎาคม 2544 (13 ปี 8 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director  Accreditation Program (DAP) 5/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) 19/2007 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Finance for Non-Finance Director (FND) 39/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3) 
- ตัง้แต ่2541 ประธานกรรมการ บริษัทผาแดงอินดสัทรี จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2542 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัทสยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2542 กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัทเจริญโภคภณัฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (9) 
- ตัง้แต ่2536 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอร่ี จ ากดั 
- ตัง้แต ่2538 ประธานกรรมการ บริษัทอมตะ ซิตี ้จ ากดั 
- ตัง้แต ่2546 กรรมการ บริษัทไทยน า้ทิพย์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2547 ประธานกรรมการ อมตะสปริง คนัทร่ี คลบั 
- ตัง้แต ่2547 ประธานท่ีปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ 
- ตัง้แต ่2548 รองประธานกรรมการ มลูนิธิสถาบนัพฒันามนัส าปะหลงัแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2549 ประธานกรรมการ บริษัทแมส่อดพลงังานสะอาด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 ประธานกรรมการ บริษัทมิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 ที่ปรึกษา บริษัทมิตซูบิชิ อีเลค็ทริค เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2520-2523 เอกอคัรราชทตูไทยประจ าประเทศเบลเยี่ยมและหวัหน้าคณะผู้แทนไทย 

 ประจ าประชาคมเศรษฐกิจยโุรป 
- 2525-2529 ปลดักระทรวงการตา่งประเทศ 
- 2529-2531 เอกอคัรราชทตูไทยประจ าประเทศสหรัฐอเมริกา 
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- 2534-2535 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการตา่งประเทศ 
- 2537-2547 นายกสมาคมไทย-ลาว 
- 2538-2542 รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
- 2543-2555 ราชเลขาธิการ ส านกัราชเลขาธิการ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีู่่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครัง้ 

1.3 นายชุมพล ณ ล าเลียง  
 อายุ 68 ปี   
 เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอสิระ (ตัง้แต่วนัที่ 30 กรกฎาคม 2557) 
ต าแหน่ง 

- กรรมการ 
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 1 สงิหาคม 2535 (22 ปี 8 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคร่ืองกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1) 
- ตัง้แต ่2550 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (8) 
- ตัง้แต ่2532 กรรมการ บริษัทนวตุิ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2533 กรรมการ บริษัทสภุาพฤกษ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2538 กรรมการ บริษัทโดล (ไทยแลนด์) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2551 กรรมการ บริษัทล าลกูกากอล์ฟแอนด์คนัทรีคลบั จ ากดั 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทเคมปิน สยาม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัท Kempinski International SA 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2533-2552 กรรมการบริษัทการ์เด้นริเวอร์ จ ากดั 
- 2536-2548 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
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- 2548-2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited 
- 2547-2554 ประธานกรรมการ บริษัทสงิคโปร์ เทเลคอมมนูิเคชัน่ จ ากดั ประเทศสงิคโปร์ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
 1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
 2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีทีผ่า่นมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 8/10 ครัง้ 
2. เข้าร่วมการประชมุผู้ ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครัง้ 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้ 

1.4 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  
 อายุ 52 ปี 
 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซจีี  
- กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซจีี เปเปอร์ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอตุสาหการ University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2) 
- ตัง้แต ่2554 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริตชิ ซีเคยีวริตี ้พริน้ติง้ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1) 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการบริหารโครงการวิจยัที่มุง่ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดบัพนัล้านบาท ส านกังานพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 

การด ารงต าแหน่งอื่นในเอสซีจี 
ด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย จ านวน 45 แหง่ 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั 
- 2551-2554  กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมนั เซรามิค อินดสัทร่ี จ ากดั (มหาชน) 
- 2553-2554  กรรมการบริหาร บริษัทควอลติีค้อนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2556-2557  กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
- 2556-2557  ประธานอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ของูู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ูู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 
1.  นายพนสั สมิะเสถียร 100,000 0.0083 
2.  นายอาสา สารสนิ 13,000 0.0011 
3.  นายชมุพล ณ ล าเลยีง 201,000 0.0168 
4.  นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 30,000 0.0025 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือูู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ 

ูู้ได้รับการเสนอชื่อ บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัท/
กิจการที่แข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ือง

กับธุรกิจของเอสซีจ ี
จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายพนสั สมิะเสถียร ไมม่ี ไมม่ี 4 แหง่ ไมม่ี 
2. นายอาสา สารสนิ 3 แหง่ - ประธานกรรมการ 

บมจ. ผาแดงอินดสัทร่ี 
- กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการ 
บมจ. สยามแม็คโคร 

- กรรมการอิสระ รองประธาน
กรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เจริญโภคภณัฑ์อาหาร 

9 แหง่ ไมม่ี 

3. นายชมุพล ณ ล าเลยีง 1 แหง่ - กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการสรรหา คา่ตอบแทน 
และบรรษัทภิบาล 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) 

8 แหง่ ไมม่ี 

4. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 2 แหง่ - ประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร 
บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวริตี ้
พริน้ติง้ 

- กรรมการ 
บมจ.ไทยพลาสติกและ
เคมีภณัฑ์ 

46 แหง่ 
(เป็นกิจการอื่น
นอกเอสซีจี 1 แหง่
และเป็นบริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม และ
บริษัทอื่นๆ ของ
เอสซีจี 45 แหง่) 

ไมม่ี 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของูู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

ลักษณะความสัมพนัธ์ รายชื่อูู้ได้รับเสนอซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

 นายอาสา สารสนิ นายชมุพล ณ ล าเลยีง 

การถอืหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
13,000 
0.0011 

 
201,000 
0.0168 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ูู้บริหาร/ูู้ถอืหุ้น
รายใหญ่/ูู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ู ู้บริหารหรือูู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีทีู่่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน    
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้ สอบบัญชี หรือ   
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

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

 

 
ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

 

 
ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 

บริษัทใช้หลกัเกณฑ์เสนอช่ือผู้ที่จะเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระตามแนวทางการ
พิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือ ซึง่จะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องและตามข้อบงัคับของบริษัท มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่ 
โปร่งใสไมด่า่งพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ นอกจากนีจ้ะพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบ
ของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่จ าเป็นต้องมีหรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ตารางความรู้ความช านาญ
ของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีวิธีการสรรหาดงันี ้

(1) เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ ในระหว่างเดือน 
กนัยายน - พฤศจิกายน 

(2) กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระไมเ่กินคนละ 4 ช่ือ และกรรมการผู้ครบก าหนดออกตามวาระไมค่วรเสนอช่ือตนเองกลบัเข้ามาเป็นกรรมการ 

(3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากลัน่กรองรายช่ือที่ได้รับการเสนอจากผู้ ถือหุ้นและจากกรรมการบริษัท และ
เสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทตอ่ไป 
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ข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท 
ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

กรรมการอิสระ  (Independent Director)  ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการทีม่คีณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่รวมถึงกรณี
ที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี่น้อง และบตุร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุ
ของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคูส่ญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกนั
ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนีด้งักลา่ว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหวา่ง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 
และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้อง
กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท  บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นสว่น
ที่มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงานลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้น
เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไมเ่คยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  กฎหมายว่าด้วยธุรกิจ
สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกับการกระท าอนัไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกบั
การซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการ
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจ
แบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

ชื่อ 
อาย ุ
(ปี) 

ต าแหน่ง ที่อยู่ 
การมีส่วนได้เสีย
ในวาระที่เสนอ 

1. นายสุเมธ ตนัติเวชกุล 
 

76 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

1 ถนนปนู 
ซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ 
กรุงเทพฯ 
10800 

ไมม่ีสว่นได้เสยีใน
วาระที่ 5 (เลอืกตัง้
กรรมการ) แตม่ีสว่น
ได้เสยีในวาระท่ี 7  
(พิจารณาอนมุตัิ
ค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและ
อนุกรรมการชุด
ตา่งๆ) 

2. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 77 กรรมการตรวจสอบ  

3. นายธารินทร์ นิมมานเหมนิท์ 
 

70 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

4. นายประมนต์ สุธีวงศ์ 
 

76 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ 

5. นางธาริษา วัฒนเกส 66 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 หวัข้อประวตัิคณะกรรมการบริษัท 

 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถอืหุ้น  

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสีเ่ดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

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

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

ข้อ 21 ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

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

 การสง่หนงัสอืนดัประชมุให้สง่มอบให้แกผู่้ รับหรือผู้แทนของผู้ รับโดยตรง หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่  

ข้อ 27 การประชมุผู้ ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ลว่งเวลานัน้ไปแล้วหนึ่งชัว่โมง แต่รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและ
จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุยงัไมค่รบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนัน้ได้เรียกนดัโดยผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ก็ให้เลกิการประชมุ และให้การประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุนัน้เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้
เรียกนดัใหมอ่ีกคราวหนึง่โดยสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าเจ็ดวนัก่อนประชุม การประชุม
ครัง้หลงันีไ้มจ่ าต้องครบองค์ประชุม 

สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 5 
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ข้อ 28 ประธานในที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม 
ในการนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุ
จะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้น
ที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้  

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

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสิทธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

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

 ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ
มีรวมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจะแถลงตอ่ที่ประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉนัทะ
เพียงบางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย  

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

 ในการออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่โดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้น
ที่ถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 การออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชมุก าหนด 

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้ ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้
ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

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

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

เลือกตัง้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

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

ข้อ 36 ในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบง่ออกให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

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

 กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

การมอบอ านาจและการก าหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ 

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

 บคุคลผู้ได้รับมอบอ านาจหรือแตง่ตัง้นัน้จะต้องปฏิบตัิงานตามข้อบงัคบัค าสัง่และนโยบายที่คณะกรรมการ
ได้ให้ไว้  

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 42 ให้กรรมการได้คา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวนที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้ก าหนดให้ตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้ห้แบง่กนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 
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การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึง่เดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่
กรณี ทัง้นี ้ให้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาค าบอกกลา่วจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

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

การออกหุ้นกู้ 

ข้อ 51 บริษัทอาจออกหุ้นกู้ เสนอขายต่อประชาชนได้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 

 การออกหุ้นกู้ ต้องให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน 

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

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

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสยีงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียง

ของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไมช่ดัเจน หรือในกรณีที่ท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

1. ในการเลือกตัง้กรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้
บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

2. กรณีทีบ่คุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยมีแนวทางดงันี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจาก

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

ผู้ ถือหุ้นสว่นที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้
แบง่แยกคะแนนเสยีงได้)  
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มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ 
 กรณีอื่นๆ ซึง่มีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ มติของที่ประชมุจะเป็นไปตามที่กฎหมาย 

หรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 
2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในมตินัน้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้

กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนัน้
ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้  

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนบัคะแนน
ให้ทีป่ระชมุทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 
 

__________________________________ 



 

(ออกทางประตู 5)  

สถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต 

ถ.อังรีดูนังต์ 




