หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครั ง้ ที่ 25)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
เรื่ อง
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครัง้ ที่ 25)
เรี ยน
ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. รายงานประจําปี 2560 ในรู ปแบบแผ่นบันทึกข้ อมูล (CD-ROM)
2. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ
3. ข้ อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อ ประจําปี 2561
4. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
7. แผนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
8. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และ
หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด แบบ ก และแบบ ข
9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี และ/หรื อรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจําปี 2560
เมื่ อ วัน พุ ธ ที่ 24 มกราคม 2561 ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ปู น ซิ เมนต์ ไทย จํ ากั ด (มหาชน)
(“บริ ษัท”) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 (ครั ง้ ที่ 25) ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา
14.30 น. ณ ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธิ นี โฮเทล แบงค็อก (ชื่อเดิม โรงแรมพลาซ่า
แอทธิ นี กรุ งเทพฯ) เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330 เพื่อพิ จารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2560
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึน้ ใน
รอบปี 2560 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2560 ซึง่ สรุ ปผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 ที ่ ผ ่า นการตรวจสอบและลงนามรั บ รองโดยผู้ ส อบบัญ ชี จ าก
บริ ษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญ ชี จํากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

หน่ วย : ล้ านบาท

บริษัทและบริษัทย่ อย
573,412
สินทรัพย์
271,587
หนี ้สิน
450,921
รายได้ จากการขาย
464,237
รายได้ รวม
55,041*
กําไรสําหรับปี
45.87*
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
* หมายถึง กําไรสําหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

บริษัท
286,651
192,505
30,735
24,436
20.36

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2560
ความเป็ นมา บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40-50 ของกําไรสุทธิ ของ
งบการเงินรวม แต่ในกรณี ท่ีมีความจําเป็ นหรื อมีเหตุการณ์ ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนํามาประกอบการ
พิ จ ารณาเปลี่ย นแปลงการจ่ายเงิ น ปั น ผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทัง้ นี ใ้ นปี 2560
บริ ษัท และบริ ษัท ย่ อยมี กําไรสํ าหรั บ ปี (กํ าไรสุท ธิ ) ตามงบการเงิ น รวมจํ านวน 55,041 ล้ านบาท
รวมทังมี
้ กําไรสะสมสําหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 22,800 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 41 ของกําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม
2560 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท เป็ นเงิน 12,600 ล้ านบาท โดยจ่าย
จากกําไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ 1
เท่ากับเงินปั นผลคูณ 20/80
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 กับปี ที่ผ่านมาได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2560

ปี 2559

1. กําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้ านบาท)
2. จํานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3. เงินปั นผลประจําปี (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)
- เงินปั นผลงวดสุดท้ าย (บาท/หุ้น)
4. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกําไรสําหรับปี
ตามงบการเงินรวม

55,041
1,200
19.00
8.50
10.50
22,800

56,084
1,200
19.00
8.50
10.50
22,800

41%

41%

2

ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน
2561 (จะขึ ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561) โดยมี
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กําหนด

คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 กําหนดให้
กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในอัตราหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน ดังนี ้
1. นายพนัส สิมะเสถียร
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายชุมพล ณ ลําเลียง
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
4. นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
โดย นายพนัส สิ มะเสถี ยร และนายอาสา สารสิ น ได้ แจ้ งความประสงค์ ไม่ขอเข้ ารั บการเลื อกตัง้ เป็ น
กรรมการบริ ษัทอีก
ทังนี
้ บ้ ริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารั บการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิ กายน 2560 ซึ่งไม่ มี ผ้ ู ถื อหุ้ นรายย่ อยเสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ ค รบกํ า หนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561) ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวม 6 คน
และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Chartered Directors)
ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดยได้ พิ จารณาตามแนวทางการพิ จารณา
สรรหาบุ ค คลเป็ นกรรมการบริ ษั ทตามมติ ค ณะกรรมการบริ ษั ท แนวทางบรรษั ท ภิ บ าลเอสซี จี
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้ รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการของ IOD รวมทัง้ ได้ พิ จารณา
คุ ณ สมบั ติ เป็ น รายบุ ค คลอย่ างละเอี ย ดรอบคอบ และคํ านึ งถึ งความหลากหลายในโครงสร้ าง
คณะกรรมการ ประกอบกับ คุณ สมบั ติ ความรู้ ความชํ านาญของคณะกรรมการ (Board Skill
Matrix) เพื่ อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนิ นธุรกิจของเอสซีจีแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ เสนอ
ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิ จารณาเสนอชื่ อบุคคลรวม 4 คน เข้ ารั บการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ น
3

กรรมการแทนกรรมการที่ ค รบกํ าหนดออกจากตํ าแหน่ งตามวาระในการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้ น
ประจําปี 2561 ได้ แก่
1) นายชุมพล ณ ลําเลียง
2) นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส
3) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
4) นายเกษม วัฒนชัย
เนื่ อ งจากเห็ น ว่ าเป็ น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สูง มี ภ าวะผู้ นํ า
มี วิสัยทัศ น์ ก ว้ างไกล เป็ น ผู้มีคุณ ธรรมและจริ ย ธรรม มี ป ระวัติ ก ารทํ างานที่ โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย
โดยลําดับที่ 1) และ 2) เป็ นกรรมการเดิมซึง่ ปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้ าที่เป็ นอย่างดีตลอดมา ทัง้ นี ้
ลําดับที่ 1) ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระที่ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน้ สามารถให้ ความเห็น
ได้ อย่างเป็ นอิสระ อีกทังได้
้ นําความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ น
ประโยชน์ ในการกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดําเนิ นธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยื น
สําหรับลําดับที่ 3) และ 4) เป็ นผู้ได้ รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ทังนี
้ บ้ ุคคลทัง้ 4 คนข้ างต้ นไม่ได้ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคล
ทัง้ หมดที่ ได้ รับการเสนอ รวมทัง้ พิ จารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ วว่าเป็ น
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสม มีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ วนตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องและข้ อบั งคับของบริ ษั ท
มีประสบการณ์ในด้ านการบริ หารองค์กรขนาดใหญ่ ด้ านเศรษฐกิจ และการลงทุน ที่เป็ นประโยชน์ในการ
ดําเนิ นธุรกิ จของเอสซีจี จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหา
เสนอ โดยให้ เสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 เลือกตัง้ นายชุมพล ณ ลําเลียง นายรุ่ งโรจน์
รั งสิ โยภาส เป็ น กรรมการต่ อ ไปอี ก วาระ และเลื อ กตัง้ พลอากาศเอก สถิ ต ย์ พ งษ์ สุข วิ ม ล และ
นายเกษม วัฒนชัย เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
สําหรั บประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้น
ในบริ ษัท ข้ อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื่น ๆ
รวมทังข้
้ อมูลความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับเสนอชื่อนัน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
หมายเหตุ ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือกตัง้
บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที่จะเลือกตังในครั
้ ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทําให้ เกิ นจํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้

คะแนนเสียงสําหรั บการเลือกตัง้ กรรมการ บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ น
ผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
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วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561
ความเป็ นมา ในปี 2560 บริ ษ ัท ได้ เชิ ญสํ านักงานสอบบัญชี ชัน้ นํ า 6 ราย เข้ าร่ วมยื่ น ข้ อ เสนอการ
ให้ บริ ก ารสอบบั ญ ชี ใ ห้ แก่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยทั ง้ ในประเทศและต่า งประเทศ ปรากฏว่ า มี
สํานัก งานสอบบัญ ชี 3 รายได้ ยื่น ข้ อเสนอการให้ บ ริ ก ารสอบบัญ ชี ซึ่งคณะกรรมการพิ จ ารณา
คัด เลือ กผู้ ส อบบัญ ชี ไ ด้ กํา หนดหลัก เกณฑ์ เ พื่ อ ใช้ ใ นการคัด เลือ กผู้สอบบัญ ชี โดยอ้ างอิงจาก
กระบวนการคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีขององค์กรหรื อบริ ษัทชันนํ
้ าในต่างประเทศ ประกอบด้ วย
ชื่อเสียงและศักยภาพของสํานักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมผู้สอบบัญชี
กระบวนการหรื อเครื่ องมือที่ใช้ ในการตรวจสอบบัญชี ความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ และค่าสอบบัญชี
รวมทัง้ ค่าบริ การอื่นๆ และได้ ประเมินผลจากการสัมภาษณ์ และจากข้ อมูลข้ อเสนอบริ การต่าง ๆ ที่
ระบุในหนังสือเสนอบริ การสอบบัญชี เสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึง่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด (KPMG) เป็ นสํานักงาน
สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ประจํ าปี 2561-2565 เนื่ อ งจากข้ อ เสนอของ KPMG เป็ น
ประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็น ชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัด เลือกบริ ษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และมีมติให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ดังนี ้
1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรื อ
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
สําหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้ อมูลความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับเสนอชื่อ ปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3
2) อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท
และงบการเงิ น รวม เป็ นเงิ น จํ านวน 6.05 ล้ านบาท (เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2560 เป็ นจํ า นวน 0.02
ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี ของบริ ษัท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท
และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
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ปี 2561
268,000 บาท
5.78 ล้ านบาท

ปี 2560
260,000 บาท
5.77 ล้ านบาท

6.05 ล้ านบาท

6.03 ล้ านบาท

ค่าสอบบัญชีปี 2560 ข้ างต้ นไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการ
ตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จํานวน 1.56 ล้ านบาท
3) รั บ ทราบค่าสอบบัญ ชีง บการเงิน ประจําปี 2561 ของบริ ษัท ย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย
และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริ ษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศ
ไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
− จํานวนบริ ษัทย่อย
− จํานวนเงิน
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศ
− จํานวนบริ ษัทย่อย
− จํานวนเงิน
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังหมด
้

ปี 2561

ปี 2560

124 บริ ษัท
23.68 ล้ านบาท

127 บริ ษัท
23.29 ล้ านบาท

68 บริ ษัท
24.12 ล้ านบาท

68 บริ ษัท
26.61 ล้ านบาท
49.90 ล้ านบาท

47.80 ล้ านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2561 ของบริ ษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจํานวนบริ ษัทย่อย และ/หรื อปริ มาณ
งานที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างปี )
ค่าสอบบัญชีปี 2560 ข้ างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ซึง่ บริ ษัทย่อยจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบ ัติต ามเงื่อนไขของบัต รส่งเสริ ม การลงทุน จํานวน 3.03 ล้ านบาท และ
ค่าที่ปรึ กษาทางด้ านภาษี และการให้ บริ การอื่น จํานวน 10.10 ล้ านบาท
หมายเหตุ 1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดให้ บริ ษัทจดทะเบียนต้ องจัดให้ มีการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริ ษัทรวมแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรายเดิม
ทํ าหน้ าที่ ค รบ 5 รอบปี บัญ ชี ติ ด ต่อกัน บริ ษั ท จะแต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี รายเดิ ม ได้ เมื่ อ พ้ น
ระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
2. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ดังนี ้
2.1 นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ระหว่าง ปี 25472551 และปี 2554-2560 โดยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท ในปี 25472551 และปี 2557-2560
2.2 นายไวโรจน์ จิ น ดามณี พิ ทัก ษ์ เคยได้ รั บ การแต่ ง ตัง้ เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท
ประจําปี 2559-2560
2.3 นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต เคยได้ รับการแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญ ชีของบริ ษั ท ประจํ าปี
2557-2560
2.4 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว เคยได้ รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท ประจําปี 2560
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ทังนี
้ ้ การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญ ชี ข้างต้ น จะช่วยให้ บริ ษัทได้ รับมุมมองจาก
ความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ ้น
3. ในปี 2561 จะเสนอแต่งตังนายไวโรจน์
้
จินดามณีพิทกั ษ์ หรื อ นายเจริญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ หรื อ
นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต หรื อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว หรื อ นายโชคชัย งามวุฒิกลุ
หรื อ นางสาวดุษณีย์ ยิ ้มสุวรรณ แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทย่อยในประเทศด้ วย
4. บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัท
และค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทย่อยในประเทศแต่ละบริ ษัท โดยพิจารณาจากลักษณะ
ธุรกิจ ปริ มาณงาน และจํานวนชัว่ โมงการตรวจสอบ ทังนี
้ ้งบการเงินของบริ ษัท มีค่าสอบบัญชี
น้ อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เนื ่อ งจากบริ ษัท ดํา เนิน ธุรกิจ การลงทุน เป็ น หลัก สิน ทรัพ ย์ส ว่ นใหญ่เป็ น เงิน ลงทุน ใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื ้อขายสินค้ า
5. ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ในปี 2561 (ถ้ ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริ มาณงานที่
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ให้ บริ การ

คะแนนเสี ย งสํ า หรั บ การอนุ มั ติ เสี ยงข้ างมากของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุม และมี สิท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2561
ความเป็ นมา ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 ซึ่งกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนและ
โบนัสตามจํานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2547 ได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ได้ รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส
กรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่ มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่าย
กันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ

ไม่มี

7

2) ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย มีรายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําทุกปี ถึงแม้ ว่าหลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม โดยเสนอ
ให้ คงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 ตามหลักเกณฑ์ และอัตรา
เดิ ม ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ต ามข้ างต้ น ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลตอบแทน ซึ่ง ได้ พิ จ ารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชันนํ
้ าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว
ทัง้ นี ้ ในปี 2560 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริ ษัทรวมเป็ น เงิ นทัง้ สิ น้ ประมาณ 85
ล้ านบาท ซึง่ ไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้ น สําหรับขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ แ ก่ ค ณะกรรมการชุด ย่ อ ยในปี 2560 มี รายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏอยู่ ในรายงาน
ประจําปี 2560
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ ไม่น้ อ ยกว่า สองในสามของจํา นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้ น
ซึ่งมาประชุม
วาระที่ 7

พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
การแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 19
ความเป็ นมา เนื่ องด้ วยคํ าสั่งหัวหน้ าคณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อ ง การแก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม กฎหมายเพื่ อ อํ า นวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ได้ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่ องการให้ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้นเรี ยกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทําให้ ข้อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19 ซึ่งกําหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้
บังคับได้ ตอ่ ไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว
คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาได้ พิจารณาเรื่ องดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 19 เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมาย ดังนี ้
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ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน
ข้ อ 19 คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ ข้ อ 19
ประชุ ม วิ ส ามัญ เมื่ อใดก็ ได้ สุด แต่ จะเห็ น สมควร
หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ าคน ซึง่ มีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึ่ งในสิ บ ของจํ านวนหุ้ น ที่ จํ าหน่ ายได้
ทังหมดจะเข้
้
าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใด
ก็ได้ โดยต้ องระบุเหตุผลในการขอเรี ยกประชุมให้
ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ วย ในกรณี เช่ น นี ้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต้ อ ง จั ด ให้ มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ผู้ถื อหุ้นภายในหนึ่งเดื อน นับแต่วันได้ รับหนังสื อ
จากผู้ถือหุ้น

ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่ น้ อยกว่ า ร้ อยละสิ บ ของจํ า นวนหุ้ นที่
จํ า หน่ า ยได้ ทั ง้ หมด จะเข้ าชื่ อ กั น ทํ า หนั ง สื อ
ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้ น เป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ อง
และเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เรี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้
ชัด เจนในหนัง สื อ ดัง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เช่ น นี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้
กรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม
ภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้น
ทั ง้ หลายซึ่ ง เข้ าชื่ อ กั น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ นคนอื่ น ๆ
รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่ บังคับไว้ นัน้ จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เช่นนี ้
ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการ
เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย
อันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็ นการ
เรี ยกประชุมเพราะผู้ ถื อหุ้ นตามวรรคสามครั ง้ ใด
จํ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุ มตามที่ กํ าหนดไว้ ในข้ อ 20 ผู้ ถื อหุ้ นตาม
วรรคสามต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิ ดจากการจัดให้ มี การประชุ มในครั ง้ นั น้ ให้ แก่
บริ ษัท

9

การแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 29
ความเป็ นมา หลักเกณฑ์ การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ได้ ให้ ความสําคัญในเรื่ องการสรรหา
กรรมการบริ ษัท โดยเฉพาะเรื่ องคุณสมบัติและความหลากหลายของกรรมการ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถ
สรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็ นกรรมการให้ สอดคล้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท
คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาได้ พิจารณาเรื่ องดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 29 ดังนี ้
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน
ข้ อบังคับที่เสนอแก้ ไข
ข้ อ 29 ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคนแต่ไม่ ข้ อ 29 ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคนแต่ไม่
เกิ น สิ บ สองคน ซึ่ ง แต่ ง ตั ง้ และถอดถอนโดย
เกิ น สิ บ สองคน ซึ่ ง แต่ ง ตั ง้ และถอดถอนโดย
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และกรรมการไม่ น้ อยกว่ า
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และกรรมการไม่ น้ อยกว่ า
กึง่ หนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กึง่ หนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัติ
กรรม ก ารต้ องเป็ น บุ ค ค ล ธรรม ด าแล ะมี
ดังต่อไปนี ้
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี ้
1) บรรลุนิติภาวะ
1) บรรลุนิติภาวะ
2) กรณีที่ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ
3) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ
หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ
4) ไม่เคยรั บโทษจํ าคุกโดยคําพิ พากษาถึงที่ สุด
ให้ จํ า คุ ก ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้
ให้ จํ า คุ ก ในความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้
กระทําโดยทุจริ ต
กระทําโดยทุจริ ต
4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรื อปลดออกจาก
5) ไม่ เคยถู ก ลงโทษไล่ อ อกหรื อ ปลดออกจาก
ราชการหรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรั ฐ
ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
ราชการหรื อองค์ ก าร หรื อหน่ วยงานของรั ฐ
ฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วมีมติเห็นชอบการแก้ ไขข้ อบังคับของ
บริ ษั ท ข้ อ 19 และข้ อ 29 ตามที่ ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาเสนอ และให้ นํ า เสนอ
ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 พิ จารณาอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับดังกล่าว โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิมและใช้ ข้อความใหม่ รวมถึงให้ ดําเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับตามที่เสนอ
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม
2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง แอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก (ชื่อเดิม
โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุ งเทพฯ) เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุม วั น กรุ ง เทพมหานคร 10330 โดยบริ ษั ท
จะเปิ ดให้ ลงทะเบี ยนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลา 12.30 น.
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข ที่
แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 8 หรื อสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค
(แบบ ค ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้น) ได้ จาก www.scg.com โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริ ษัท ขอเรี ยนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้
ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ดังนี ้
1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
2) นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์
3) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
4) นายประมนต์ สุธีวงศ์
5) นางธาริ ษา วัฒนเกส
ลําดับที่ 4

ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย

ทัง้ นี ้ ขอความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารตามที่ กําหนดมายังบริ ษัท
ล่วงหน้ าเพื่อให้ บริ ษัทได้ รับภายในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 โดยบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับปิ ดใน
หนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
โดยคําสัง่ ของคณะกรรมการ

(นายวรพล เจนนภา)
เลขานุการคณะกรรมการ
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.scg.com) และ
สามารถส่งคําถามเพื่อสอบถามข้ อมูลในแต่ละวาระหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าผ่าน
E-mail address: corporate@scg.com หรื อทางไปรษณีย์มายังสํานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัท
ปู นซิ เมนต์ ไทย จํ ากัด (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซี จี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปู นซิ เมนต์ ไทย เขตบางซื่ อ
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แขวงบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 หรื อส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรื อ
ข้ อมูลที่ใช้ ในการติดต่อได้ อย่างชัดเจนเพื่อบริ ษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรั บหนังสือรายงานประจําปี 2560 และ/หรื อ หนังสือรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี 2560 ของบริ ษัท กรุ ณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงาน
ประจําปี 2560” ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 9
3. ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมีผ้ ูติดตามมาด้ วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่ รับรอง
ซึง่ บริ ษัทได้ จดั แยกไว้ ตา่ งหาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี : นางสาวไปรยา พรหมมาณพ หรื อ นายคณพศ ผู้ภกั ดี
สํานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-586-3078, 02-_ถคุ6456 โทรสาร 02-586-3007
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