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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 (ครัง้ที่ 25)  

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 25) 

เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจําปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบนัทกึข้อมลู (CD-ROM)  

2. ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนด

ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

3. ข้อมลูประวติัของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือ ประจําปี 2561 

4. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 

5. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียงและแจ้งผลการนบัคะแนน 

7. แผนท่ีโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก  

8. แบบการลงทะเบียน เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชมุและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และ

หนงัสือมอบฉนัทะตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด แบบ ก และแบบ ข 

9. แบบขอรับหนงัสือรายงานประจําปีและ/หรือรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจําปี 2560 

 เม่ือวันพุธท่ี 24 มกราคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ที่ 25) ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 
14.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (ช่ือเดิม โรงแรมพลาซ่า   
แอทธินี กรุงเทพฯ) เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2560 

 ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2560 ซึง่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2560 ซึง่สรุปผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงินประจําปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินประจําปี 
สิน้ส ุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้ สอบบัญชีจาก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปี 2560 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
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 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

  บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์ 573,412 286,651 

หนีส้นิ 271,587 192,505 

รายได้จากการขาย 450,921 - 

รายได้รวม 464,237 30,735 

กําไรสาํหรับปี 55,041* 24,436 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 45.87* 20.36 

 * หมายถึง กําไรสาํหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

 โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจาํปี 2560 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกําไรสุทธิของ
งบการเงินรวม แต่ในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทัง้นีใ้นปี 2560 
บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสําหรับปี (กําไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจํานวน 55,041 ล้านบาท 
รวมทัง้มีกําไรสะสมสําหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 22,800 ล้านบาท  
คิดเป็นอตัราร้อยละ 41 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 24 สิงหาคม 
2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงิน 12,600 ล้านบาท โดยจ่าย
จากกําไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้1 
เท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80 

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 กบัปีท่ีผ่านมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 

1. กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 55,041  56,084 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,200  1,200 

3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 

19.00 
8.50 

10.50 

 19.00 
 8.50 
 10.50 

4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 22,800  22,800 
5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสําหรับปี

ตามงบการเงินรวม 41% 41% 
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ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท 

ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน 

2561 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไมมี่สิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุท่ี 4 เมษายน 2561) โดยมี 

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

หมายเหตุ  1. ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร 

มาตรา 47 ทวิ กําหนด  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน ดงันี ้ 

1. นายพนสั สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

2. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

3. นายชุมพล ณ ลําเลียง กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่  
 กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
 

โดย นายพนัส สิมะเสถียร และนายอาสา สารสิน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทอีก 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหว่างวันท่ี 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายย่อยเสนอวาระและ
รายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561) ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสม รวม 6 คน 
และรายช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) 
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  โดยได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณา 
สรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี  
แนวทางการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.)  และแนวทางการกลั่นกรองผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของ IOD รวมทัง้ได้พิจารณา
คุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้าง
คณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill 
Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอช่ือบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
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กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2561 ได้แก่ 

1) นายชมุพล ณ ลําเลียง 

2) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

3) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล 

4) นายเกษม วฒันชยั 

เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ  มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง มีภาวะผู้ นํา  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย  
โดยลําดบัท่ี 1) และ 2) เป็นกรรมการเดิมซึง่ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ีเป็นอย่างดีตลอดมา ทัง้นี ้
ลําดบัท่ี 1) ซึง่เป็นกรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกินกวา่ 9 ปี นัน้ สามารถให้ความเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ได้นําความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็น
ประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สําหรับลําดบัท่ี 3) และ 4) เป็นผู้ ได้รับการเสนอช่ือใหมแ่ทนกรรมการเดิมท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 
ทัง้นีบุ้คคลทัง้ 4 คนข้างต้นไม่ได้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิด
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายช่ือบุคคล
ทัง้หมดท่ีได้รับการเสนอ รวมทัง้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็น 
ผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีค ุณสมบ ัติครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคับของบริษัท  
มีประสบการณ์ในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ และการลงทนุ ท่ีเป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เสนอ โดยให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 เลือกตัง้ นายชุมพล ณ ลําเลียง นายรุ่งโรจน์  
รังสิโยภาส เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ และเลือกตัง้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และ 
นายเกษม วฒันชยั เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ  

สําหรับประวติั และความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้น
ในบริษัท ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ 
รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

หมายเหตุ ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กําหนดวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้

บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

 (3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง

เท่ากันอันจะทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุม

ลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็น

 ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  
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วาระที่ 5  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 

 ความเป็นมา  ในปี 2560 บริษัทได้เชิญสํานักงานสอบบัญชีชัน้นํา 6 ราย เข้าร่วมย่ืนข้อเสนอการ
ให้บริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  ปรากฏว่ามี 
สํานักงานสอบบัญชี 3 รายได้ย่ืนข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผู้ สอบบัญชีได้กําหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้ สอบบัญชี โดยอ้างอิงจาก
กระบวนการคดัเลือกสํานกังานสอบบญัชีขององค์กรหรือบริษัทชัน้นําในต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
ช่ือเสียงและศกัยภาพของสํานกังานสอบบญัชี ประสบการณ์และความเช่ียวชาญของทีมผู้สอบบญัชี 
กระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบบญัชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และค่าสอบบญัชี
รวมทัง้ค่าบริการอ่ืนๆ และได้ประเมินผลจากการสมัภาษณ์ และจากข้อมูลข้อเสนอบริการต่าง ๆ ท่ี
ระบุในหนงัสือเสนอบริการสอบบญัชี เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึง่คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั (KPMG) เป็นสํานกังาน
สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2561-2565 เน่ืองจากข้อเสนอของ KPMG เป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัท 
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากดั เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัค่าสอบบญัชี 
ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซเิมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2561 
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3378) หรือ 
 - นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 

 - นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565)  หรือ 
 - นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว 
สําหรับประวติัของผู้สอบบญัชี และข้อมลูความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับเสนอช่ือ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 

2) อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 6.05 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้จากปี  2560 เป็นจํานวน 0.02  
ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่สอบบญัชี ปี 2561 ปี 2560 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปีของบริษัท 268,000 บาท 260,000 บาท 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจําปีและ     
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม 

5.78 ล้านบาท 5.77 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 6.05 ล้านบาท 6.03 ล้านบาท 



 

  6 

 ค่าสอบบัญชีปี 2560 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนการ
ตรวจรับรองรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน จํานวน 1.56 ล้านบาท 

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2561 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอม็จีในตา่งประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้ 

คา่สอบบญัชี ปี 2561 ปี 2560 

1. คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยในประเทศ
ไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

  

  

− จํานวนบริษัทย่อย 124 บริษัท 127 บริษัท 

− จํานวนเงิน 23.68 ล้านบาท 23.29 ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศ 

  
  

− จํานวนบริษัทย่อย 68 บริษัท 68 บริษัท 

− จํานวนเงิน 24.12 ล้านบาท 26.61 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 47.80 ล้านบาท 49.90 ล้านบาท 

(ค่าสอบบญัชีปี 2561 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจํานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณ
งานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

คา่สอบบญัชีปี 2560 ข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจํานวน 3.03 ล้านบาท และ
ค่าท่ีปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอ่ืน จํานวน 10.10 ล้านบาท 

หมายเหตุ  1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจดัให้มีการหมนุเวียน

ผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น

ตอ่งบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั และในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรายเดิม

ทําหน้าท่ีครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้น

ระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

 2. ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงันี ้

2.1 นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ระหวา่ง ปี 2547-

2551 และปี 2554-2560 โดยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ในปี 2547-

2551 และปี 2557-2560 

2.2 นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 

ประจําปี 2559-2560 

2.3 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจําปี 

2557-2560  

2.4 นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เคยได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัท ประจําปี 2560  
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ทัง้นี ้การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้ สอบบัญชีข้างต้น จะช่วยให้บริษัทได้รับมุมมองจาก

ความรู้และประสบการณ์ท่ีหลากหลายมากขึน้  

                               3.      ในปี 2561 จะเสนอแตง่ตัง้นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ หรือ นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ หรือ  

 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นางสาวธัญลกัษณ์ เกตุแก้ว หรือ นายโชคชยั งามวฒุิกลุ    

                                               หรือ นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี

 ของบริษัทยอ่ยในประเทศด้วย 

 4. บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เสนออตัราค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัท

และคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศแตล่ะบริษัท โดยพิจารณาจากลกัษณะ

ธุรกิจ ปริมาณงาน และจํานวนชัว่โมงการตรวจสอบ ทัง้นีง้บการเงินของบริษัท มีค่าสอบบญัชี

น้อยเมื่อเทียบกบัค่าสอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

เนื ่องจากบริษัทดําเนินธุรกิจการลงทนุเป็นหลกั สินทรัพย์สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุใน 

บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ไมม่ีรายการผลติและรายการซือ้ขายสนิค้า 

 5. ค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ในปี 2561 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานท่ี

บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ให้บริการ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561 

 ความเป็นมา ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกําหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและ
โบนสัตามจํานวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 
2547 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนมุติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดุย่อย โดยคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยดงักล่าวให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นต้นไปจนกว่า 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้

 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 

กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

- โบนัส 

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่าย

กนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมมี่ 
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 2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาํแหน่ง 

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 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติั

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตรา

ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมติัไว้ก็ตาม โดยเสนอ

ให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 ตามหลกัเกณฑ์และอตัรา

เดิมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่ม

อตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว  

ทัง้นี ้ในปี 2560 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 85  

ล้านบาท ซึง่ไมเ่กินหลกัเกณฑ์ข้างต้น สําหรับขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชดุย่อย และการจ่าย

ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2560 มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจําปี 2560  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น

ซึ่งมาประชมุ 

วาระที่ 7 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

 การแก้ไขข้อบังคับข้อ 19  

 ความเป็นมา เน่ืองด้วยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ทําให้ข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 19 ซึ่งกําหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้

บงัคบัได้ตอ่ไปเน่ืองจากขดักบักฎหมายดงักลา่ว  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาเร่ืองดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญั   

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 19 เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมาย ดงันี ้
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 19 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ

ประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง

ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือ

หุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใด

ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนี ้

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต้ อ ง จั ด ใ ห้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม 

ผู้ ถือหุ้ นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือ

จากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 19  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ

ประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร           

ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกัน

ได้ ไม่ น้ อยกว่า ร้อยละสิบของจํานวนหุ้ น ท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น

การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ือง

และเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้

ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ น

ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้  

กรณี ท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม

ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น

ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอ่ืน ๆ 

รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคบัไว้นัน้จะเรียก

ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันับแต่วนัครบ

กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้

ให้ถือวา่เป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการ

เรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย

อนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและ

อํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการ

เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามครัง้ใด

จํานวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 20 ผู้ ถือหุ้ นตาม

วรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่

บริษัท 
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การแก้ไขข้อบังคับข้อ 29  

 ความเป็นมา หลกัเกณฑ์การกํากบัดูแลกิจการท่ีดีในระดบัสากล ได้ให้ความสําคญัในเร่ืองการสรรหา

กรรมการบริษัท โดยเฉพาะเร่ืองคณุสมบติัและความหลากหลายของกรรมการ เพ่ือให้บริษัทสามารถ

สรรหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสมเป็นกรรมการให้สอดคล้องกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาเร่ืองดงักล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ   

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 ดงันี ้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกวา่เก้าคนแตไ่ม่

เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดย 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และกรรมการไม่น้อยกว่า 

กึง่หนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบติั

ดงัตอ่ไปนี ้

1) บรรลนิุติภาวะ 

2) กรณีท่ีไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นต้องมีสญัชาติไทย 

3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ 

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

4) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด

ให้ จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ท่ี ได้

กระทําโดยทจุริต 

5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจาก

ราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ

ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี  

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคนแตไ่ม่

เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดย 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น และกรรมการไม่น้อยกว่า 

กึง่หนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 

ก รรม ก าร ต้ อ ง เป็ น บุ ค ค ล ธ รรม ด าแ ล ะ มี

คณุสมบติัดงัตอ่ไปนี ้

1) บรรลนิุติภาวะ 

2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ 

 หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3) ไม่เคยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุ

 ให้ จําคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีได้

 กระทําโดยทจุริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกจาก

 ราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ

 ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

 ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการแก้ไขข้อบงัคบัของ

บริษัทข้อ 19 และข้อ 29 ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ และให้นําเสนอ 

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมติัการแก้ไขข้อบังคบัดังกล่าว โดยให้ยกเลิก

ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม ่รวมถงึให้ดําเนินการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอ 

 คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมา

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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จงึขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561  ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 

2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (ช่ือเดิม 

โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพฯ) เลขที่  61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยบริษัท

จะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตัง้แตเ่วลา 12.30 น. 

 อนึ่ง เพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ี

แนบมาตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 8 หรือสามารถ Download หนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค 

(แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและ

ดแูลหุ้น) ได้จาก www.scg.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้  

 หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระท่ีไม่ได้

ครบกําหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ดงันี ้

1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 

2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 

3) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 

 4) นายประมนต์ สธีุวงศ์ 

 5) นางธาริษา วฒันเกส 

ข้อมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลําดบัท่ี 4 

 ทัง้นี ้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีกําหนดมายังบริษัท

ลว่งหน้าเพ่ือให้บริษัทได้รับภายในวนัองัคารท่ี 27 มีนาคม 2561 โดยบริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดใน

หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2561 
 โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 
 
  

  
 (นายวรพล  เจนนภา) 
 เลขานกุารคณะกรรมการ 
 
หมายเหตุ  

1. ผู้ ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) และ
สามารถส่งคําถามเพ่ือสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอ่ืน ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน  
E-mail address: corporate@scg.com หรือทางไปรษณีย์มายังสํานกังานเลขานุการบริษัท บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ  
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แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุท่ีอยู่หรือ
ข้อมลูท่ีใช้ในการติดตอ่ได้อย่างชดัเจนเพ่ือบริษัทจะติดตอ่กลบัได้ 

2. หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2560 และ/หรือ หนังสือรายงานการ
พฒันาอย่างยั่งยืนประจําปี 2560 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรายงาน
ประจําปี 2560” ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 9 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีผู้ ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ ถือหุ้ นครัง้นี ้ขอเชิญผู้ ติดตาม ณ สถานท่ีรับรอง 
ซึง่บริษัทได้จดัแยกไว้ตา่งหาก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่ :  นางสาวไปรยา พรหมมาณพ หรือ นายคณพศ ผู้ภกัดี 
  สํานกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
  โทรศพัท์ 02-586-3078, 02-_ถค6ุ456 โทรสาร 02-586-3007 
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