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เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ ที่ 26)

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. รายงานประจําปี 2561 ในรู ปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
2. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ
3. ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อประจําปี 2562
4. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้ งผลการนับคะแนน
7. การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 และรายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนประจําปี 2561
8. แผนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
9. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด แบบ ก และแบบ ข
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2561 และ/หรื อ รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจําปี 2561
เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ ที่ 26) ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ
ห้ องแอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1:

รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2561
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดําเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ ้นใน
รอบปี 2561 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2561 ซึง่ สรุ ปผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุ มัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติงบการเงิ น
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
รายการ

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทและบริษัทย่ อย
589,787
271,918
478,438
490,261
44,748*
37.29*

สินทรัพย์
หนี ้สิน
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

บริษัท
289,922
194,240
33,886
24,456
20.38

*หมายถึง กําไรสําหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2561
ความเป็ นมา บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40-50 ของกํ าไรสุทธิ ของ
งบการเงิ นรวม แต่ในกรณี ที่มีความจํ าเป็ นหรื อมี เหตุการณ์ ท่ี ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนํ ามาประกอบการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปั นผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทังนี
้ ้ในปี 2561 บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีกําไรสําหรับปี (กําไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจํานวน 44,748 ล้ านบาท รวมทัง้ มี
กําไรสะสมสําหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 21,600 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 48 ของกําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561
และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท เป็ นเงิน 11,400 ล้ านบาท โดยจ่ายจาก
กําไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ 1
เท่ากับเงินปั นผลคูณ 30/70
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 กับปี ที่ผา่ นมาได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
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 นผลเทียบกับกําไร
สําหรับปี ตามงบการเงินรวม (ร้ อยละ)
2

ปี 2561

ปี 2560

44,748
1,200
18.00
8.50
9.50
21,600

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

48

41

ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน
2562 (จะขึน้ เครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ ไม่มีสิทธิ รับเงิ นปั นผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562) โดยมี
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 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) พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2) นายธาริ นทร์
นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3) นายประมนต์
สุธีวงศ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
4) นางธาริ ษา
วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
โดยนายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้ แจ้ งความประสงค์ไม่ขอเข้ ารั บการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอีก
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562) ได้ เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณารายชื่ อบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสม รวม 6 คน เข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 โดยได้ พิจารณาจากรายชื่อ
บุคคลที่ กรรมการเสนอและรายชื่ อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน
(Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัทตามมติคณะกรรมการบริ ษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทาง
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และแนวทางการกลัน่ กรองผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของ IOD รวมทัง้ ได้ พิจารณาคุณสมบัติ
เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคํานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการ ประกอบกับ
คุณสมบัติ ความรู้ ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี
3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2562 ได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคล
ทังหมดตามที
้
่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทังพิ
้ จารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคล
อย่างละเอียดรอบคอบแล้ วว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นํา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล
เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท มีประสบการณ์ ในด้ านการบริ หารองค์กรขนาดใหญ่
การกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้ านบัญชีและการเงิน รวมทังด้
้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการกํากับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็ นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คนเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
จากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้ แก่
1)
2)
3)
4)

พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ
นางธาริ ษา
นายพสุ
นางพรรณสิรี

วนิชย์ถนอม
วัฒนเกส
เดชะริ นทร์
อมาตยกุล

โดยลําดับที่ 1) เป็ นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าที่ ให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการและบริ ษัทเป็ นอย่างดีตลอดมา ลําดับที่ 2) เป็ นกรรมการอิสระเดิมที่ดํารงตําแหน่ง
น้ อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซึ่งสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง อีกทังได้
้ นําความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ใน
การกําหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สําหรับลําดับที่
3) และ 4) เป็ นผู้ได้ รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกําหนดออกตามวาระและมีคุณสมบัติ
เป็ นกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัท มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์
ในการกําหนดกลยุทธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี ทังนี
้ ้บุคคลทัง้ 4 คนข้ างต้ นไม่ได้ ดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
สําหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้น
ในบริ ษัท ข้ อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื่น ๆ
รวมทังข้
้ อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับเสนอชื่อนัน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2
หมายเหตุ: ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
ไว้ ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้น
มีสิทธิเลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้ เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานใน
ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จํานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้

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

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2562
ความเป็ นมา ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด (KPMG) เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2561-2565 เนื่องจากมี
ชื่อเสียง มีศกั ยภาพ มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี
มีกระบวนการหรื อเครื่ องมือที่ใช้ ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิ ภาพ มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ
รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับขอบเขตการให้ บริ การ ปริ มาณงาน
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชี
ที่เหมาะสมและข้ อเสนอของ KPMG เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2562 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ดังนี ้
1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2562
- 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 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท
และงบการเงินรวม เป็ นเงินจํานวน 5.98 ล้ านบาท (ลดลงจากปี 2561 จํานวน 0.01 ล้ านบาท) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ค่ าสอบบัญชี

ปี 2562

ปี 2561

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี ของบริ ษัท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทและงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

0.28
5.70

0.27
5.72

5.98

5.99

ค่าสอบบัญชีปี 2561 ข้ างต้ นไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ซึง่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทนการตรวจ
รับรองรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จํานวน 1.80 ล้ านบาท

5

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2562 ของบริ ษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี
ในต่างประเทศ โดยบริ ษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าสอบบัญชี

1. ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศไทย
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทย่อย
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จํานวนบริ ษัทย่อย
- จํานวนเงิน
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
- จํานวนบริ ษัทย่อย
- จํานวนเงิน
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังหมด
้

ปี 2562

ปี 2561

128 บริ ษัท
25.22 ล้ านบาท

131 บริ ษัท
25.34 ล้ านบาท

79 บริ ษัท
27.79 ล้ านบาท

78 บริ ษัท
26.64 ล้ านบาท
51.98 ล้ านบาท

53.01 ล้ านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2562 ของบริ ษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจํานวนบริ ษัทย่อย และ/หรื อปริ มาณงาน
ที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่างปี )
ค่าสอบบัญชีปี 2561 ข้ างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ซึง่ บริ ษัทย่อยจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 2.86 ล้ านบาท และค่าที่ปรึ กษา
ทางด้ านภาษี และการให้ บริ การอื่น จํานวน 13.50 ล้ านบาท
หมายเหตุ: 1. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอข้ างต้ นได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี ้
(1) นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ เคยได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี
2559-2561 รวม 3 ปี
(2) นางสาวพรทิพ ย์ ริ ม ดุสิต เคยได้ รั บการแต่งตัง้ เป็ นผู้ส อบบัญชี ข องบริ ษัท ประจํ าปี
2557-2561 รวม 5 ปี
(3) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว เคยได้ รับการแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี
2560-2561 รวม 2 ปี
ซึ่งระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของทังสามรายข้
้
างต้ นสอดคล้ องกับเกณฑ์การ
เปลีย่ นผู้สอบบัญชีของสํานักงาน ก.ล.ต.
2. ในปี 2562 จะเสนอแต่งตังนายไวโรจน์
้
จินดามณีพิทกั ษ์ หรื อนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ หรื อ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว หรื อนายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ หรื อนางสาวดุษณีย์ ยิ ้มสุวรรณ
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศด้ วย
3. บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัท
และค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทย่อยในประเทศแต่ละบริ ษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ
ปริ มาณงาน และจํานวนชัว่ โมงการตรวจสอบ ทังนี
้ ้งบการเงินของบริ ษัท มีค่าสอบบัญชีน้อย
เมื่ อ เที ย บกับ ค่า สอบบัญชี ป ระจํ าปี ข องบริ ษัท ย่อยที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลัก ทรั พย์ ฯ
เนื่องจากบริ ษัทดําเนินธุรกิจการลงทุนเป็ นหลัก สินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื ้อขายสินค้ า
4. ค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ในปี 2562 (ถ้ ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริ มาณงาน
ที่บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ให้ บริ การ

คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6:

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อยประจําปี 2562
ความเป็ นมา ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 ซึ่งกําหนดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนและ
โบนัสตามจํานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2547 ได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส
กรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่าย
กันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ ไม่มี
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/ครัง้ )

45,000
30,000
37,500
25,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ นประจําทุกปี ถึงแม้ ว่าหลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม โดยเสนอ
ให้ คงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยประจําปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิตามข้ างต้ น ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ซึง่ ได้ พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชันนํ
้ าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
อย่างรอบคอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ในปี 2561 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริ ษัทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมาณ 84 ล้ านบาท
ซึง่ ไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้ น สําหรับขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ตาม
สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1 หัวข้ อการกํากับดูแลกิจการและโครงสร้ างการจัดการ ตามลําดับ
คะแนนเสียงสําหรั บการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุม
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จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ ที่ 26) ในวันพุธที่
27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้ อง แอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ตังแต่
้ เวลา 12.30 น. ทังนี
้ ้บริ ษัทขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นมีสว่ นร่ วมกับการจัดการประชุมในครัง้ นี ้ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) ด้ วยการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
อนึ่งเพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อ แบบ ข ที่แนบมา
ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 9 หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพาะ
กรณีผ้ ูถือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จาก
www.scg.com โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้ กบั กรรมการอิสระของบริ ษัท ขอเรี ยนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้
ครบกําหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ดังนี ้
1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
2) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
3) นายชุมพล ณ ลําเลียง
ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4
ทัง้ นี ข้ อความร่ วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารตามที่ กําหนดมายังบริ ษัท
ล่วงหน้ าเพื่อให้ บริ ษัทได้ รับภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โดยบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับปิ ดใน
หนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
โดยคําสัง่ ของคณะกรรมการ
(นายวรพล เจนนภา)
เลขานุการคณะกรรมการ
หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.scg.com) และสามารถส่งคําถาม
เพื่อสอบถามข้ อมูลในแต่ละวาระหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าผ่าน E-mail address: corporate@scg.com
หรื อทางไปรษณีย์มายังสํานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 หรื อส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007
โดยระบุที่อยูห่ รื อข้ อมูลที่ใช้ ในการติดต่อได้ อย่างชัดเจนเพื่อบริ ษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2561 และ/หรื อ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประจําปี 2561 ของบริ ษัท กรุ ณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2561 และ/หรื อ รายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนประจําปี 2561” ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 10
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีผ้ ตู ิดตามมาด้ วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึ่งบริ ษัทได้ จดั แยก
ไว้ ตา่ งหาก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี:

นางวันทิพย์ เธียรสุนทร หรื อ นายคณพศ ผู้ภกั ดี
สํานักงานเลขานุการบริ ษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-586-3605, 02-586-6456 โทรสาร 02-586-3007
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 2

ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
1. ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
1.1 พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ ถนอม
อายุ 61 ปี
ตําแหน่ ง
- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
25 เมษายน 2561 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็ นเวลา 11 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A.
- ปริ ญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรี ยนนายร้ อยตํารวจ
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านการบริ หารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่ ม)ี
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 16 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2560
รองเลขาธิการพระราชวัง สํานักพระราชวัง
- ตังแต่
้ 2560
ผู้อํานวยการพระคลังข้ างที่
- ตังแต่
้ 2561
รองผู้อํานวยการทรัพย์สนิ พระมหากษัตริ ย์
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการ บริ ษัททุนลดาวัลย์ จํากัด และบริ ษัทในเครื อตามที่ได้ รับมอบหมาย
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2540 - 2559
รอง หน. ฝ่ ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจใี นรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 83)
2. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
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1.2 นางธาริษา วัฒนเกส
อายุ 70 ปี
เป็ นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ (ตัง้ แต่ วันที่ 27 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 รวมเป็ น
เวลา 6 ปี )
ตําแหน่ ง
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
27 มีนาคม 2556 (ดํารงตําแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็ นเวลา 6 ปี )
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอะ ประเทศญี่ปนุ่
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านการบริ หาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจ การลงทุน การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการบัญชี และการเงิน
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ และการบริ หารความเสีย่ ง
- ด้ านการบริ หารจัดการในภาวะวิกฤติและด้ านการบริ หารความต่อเนื่อง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่ มี)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 11 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2549
กรรมการ สถาบันป๋ วย อึง๊ ภากรณ์
- ตังแต่
้ 2549
กรรมการ มูลนิธิบรู ณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตังแต่
้ 2553
กรรมการ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตังแต่
้ 2554
กรรมการ มูลนิธิหวั ใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ตังแต่
้ 2554
กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต
- ตังแต่
้ 2556
Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
- ตังแต่
้ 2556
Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A.
- ตังแต่
้ 2558
ประธาน มูลนิธิสายเด็ก 1387
- ตังแต่
้ 2559
กรรมการ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตังแต่
้ 2559
อุปนายก สมาคมไทย-ญี่ปนุ่
- ตังแต่
้ 2560
กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group
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ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2549 - 2553
ผู้วา่ การธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549 - 2552
ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549 - 2553
ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- 2549 - 2553
ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- 2549 - 2553
ประธานคณะกรรมการระบบการชําระเงิน
- 2549 - 2553
กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2549 - 2553
กรรมการ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2549 - 2553
กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริ หารสินทรัพย์ไทย
- 2549 - 2560
กรรมการ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2554
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นการประเมินภาคสถาบันการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- 2554 - 2560
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2554 - 2560
Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C.
- 2555 - 2560
กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
- 2555 - 2556
Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam
- 2556
Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive Directors and Alternates
- 2556 - 2557
Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand
- 2558
Short-Term Consultant, World Bank Independent Evaluation Group
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
การเข้ าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผ่านมา
1. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 90)
2. เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 1/1 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
3. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
4. เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 ครัง้ (คิดเป็ นร้ อยละ 100)
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1.3 นายพสุ เดชะรินทร์
อายุ 51 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology
School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริ ญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทัว่ ไป) คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้ านการบริ หารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้ านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการตลาด และการบัญชี
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2559
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทกรุงไทยคาร์ เร้ นท์ แอนด์ ลีส จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 5 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2536
อาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตังแต่
้ 2554
คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตังแต่
้ 2558
กรรมการอิสระ บริ ษัทอักษรเอ็ดดูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2560
กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
- ตังแต่
้ 2561
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริ ษัทวอริ กซ์ สปอร์ ต จํากัด
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2547 - 2554
ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 - 2554
หัวหน้ าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 - 2561
กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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1.4 นางพรรณสิรี อมาตยกุล
อายุ 49 ปี
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัติการอบรม
- ปริ ญญาโท Master of Business Administration, Anderson School of Management, UCLA,
University of California ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ
- ด้ านธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้ านการบริ หารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้ านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้ านการต่างประเทศ
- ด้ านการบริ หารความเสีย่ ง
- ด้ านการตลาด การบัญชีและการเงิน
- ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้ านการปฏิรูปองค์กร
- ด้ านการบริ หารบุคลากร
- ด้ านการกํากับดูแลกิจการ
- Stakeholder Engagement
- Digital Transformation
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการอิสระ บริ ษัทไทยวา จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหน่ งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จํานวน 6 แห่ ง)
- ตังแต่
้ 2556
กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
- ตังแต่
้ 2559
กรรมการ คณะกรรมการหอการค้ าอเมริ กนั The American Chamber of Commerce in Thailand
(AMCHAM)
- ตังแต่
้ 2560
กรรมการ คณะกรรมการขับเคลือ่ นการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย THAILAND 4.0
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการ คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ตังแต่
้ 2561
กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิวจิ ยั เทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลเจ้ าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ)
- ตังแต่
้ 2562
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร กลุม่ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้ าคอมเมอร์ เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน
ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ย้ อนหลัง และ/หรือตําแหน่ งที่สาํ คัญ
- 2554 - 2561
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จํากัด
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
1. ไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดทีเ่ กี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทําโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัตกิ ารทํารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั เอสซีจีในรอบปี ที่ผา่ นมา
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จํานวนหุ้น

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

ไม่มี

ไม่มี

2. นางธาริ ษา วัฒนเกส

41,900

0.0035

3. นายพสุ เดชะริ นทร์

ไม่มี

ไม่มี

4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

ไม่มี

ไม่มี

1. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

3. ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ

จํานวน

ประเภทกรรมการ

1. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

1 แห่ง

- กรรมการและกรรมการ
กิจกรรมเพื่อสังคม
ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)

2. นางธาริ ษา วัฒนเกส

ไม่มี

3. นายพสุ เดชะริ นทร์

3 แห่ง

4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

1 แห่ง

ไม่มี
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทกรุงไทยคาร์ เร้ นท์
แอนด์ ลีส จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทไทยออยล์ จํากัด
(มหาชน)
- กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารไทยพาณิชย์
จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ
บริ ษัทไทยวา จํากัด
(มหาชน)
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บริษัท/กิจการอื่น
(ที่ไม่ ใช่ บริษัท
จดทะเบียน)

การดํารงตําแหน่ งใน
บริษัท/กิจการที่แข่ งขัน
หรือเกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของเอสซีจี

16 แห่ง

ไม่มี

11 แห่ง

ไม่มี

5 แห่ง

ไม่มี

6 แห่ง

ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้ รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
(3 คน)

ลักษณะความสัมพันธ์

นางธาริษา
วัฒนเกส

นายพสุ
เดชะรินทร์

นางพรรณสิรี
อมาตยกุล

- จํานวนหุ้น

41,900

ไม่มี

ไม่มี

- สัดส่วนของจํานวนหุ้นทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
้

0.0035

-

-

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นในบริษัท

เป็ นญาติสนิ ทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้ น
รายใหญ่ /ผู้มีอํานาจควบคุม/หรื อบุคคลที่จะได้ รั บการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ/ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่ อย
การมี ค วามสั ม พั น ธ์ ในลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี ก้ ั บ บริ ษั ท /
บริษัทใหญ่ /บริษัทย่ อย/บริษัทร่ วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ ห ารงาน พนั ก งาน
ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจํา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรื อที่ปรึกษา
กฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สําคัญอันอาจมีผลทําให้
ไม่สามารถทําหน้ าที่ได้ อย่างเป็ นอิสระ (เช่น การซื ้อ/ขาย
วัตถุดิบ/สินค้ า/ บริ การ/ การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

ข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 บริ ษัทได้ ปรับปรุ งข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัทให้ เข้ มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริ ษัท ต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจํา หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อบุคคลที่
จะได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
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4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้ าที่กระทําเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อ
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับ
หรื อให้ ก้ ยู ืม คํ ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ บริ ษัท
หรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชําระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้ 20
ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทังนี
้ ้การคํานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้ดังกล่าว ให้ นบั รวมภาระหนี ้ที่เกิดขึ ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอํานาจ
ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ อง
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท บริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่
มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจํา หรื อถือหุ้น
เกินร้ อยละ 1 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่ องต่าง ๆ ได้ โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคําพิพากษาว่าได้ กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจ
สถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็ นกฎหมายไทยหรื อกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทังนี
้ ้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทําอันไม่เป็ นธรรมที่เกี่ยวกับการ
ซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อการบริ หารงานที่มีลกั ษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดําเนิน
กิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยมี
การตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
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ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อประจําปี 2562
(จากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด)
1.1 นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3565

ประวัติการศึกษา

- ปริ ญญาโทด้ านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.)
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.บ.)

ประสบการณ์ทํางาน

- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิ โตรเคมี
ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจซื ้อมาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2527

1.2 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5565

ประวัติการศึกษา

- ปริ ญญาโทด้ านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.ม.)
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)

ประสบการณ์ทํางาน

- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสําหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจ
ปิ โตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจซื ้อมาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2539

1.3 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

8179

ประวัติการศึกษา

- ปริ ญญาโทด้ านการบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บธ.ม.)
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)

ประสบการณ์ทํางาน

- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสาํ หรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจผลิต
ธุรกิจซื ้อมาขายไป และธุรกิจให้ บริ การ รวมถึงประสบการณ์ทํางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2546

ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายที่ได้ รับการเสนอชื่อข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
17
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปี 2562)

ชื่อ
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

2. นายปรีชา อรรถวิภชั น์

อายุ
(ปี )
80

81

ตําแหน่ ง

72

การมีส่วนได้ เสีย
ในวาระที่เสนอ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย มีสว่ นได้ เสียใน

และสรรหา และกรรมการกิจการ

แขวงบางซื่อ

วาระที่ 6

สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

(พิ จารณาอนุมตั ิ

กรรมการตรวจสอบและ

10800

ค่าตอบแทน

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายชุมพล ณ ลําเลียง

ที่อยู่

ประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน

กรรมการบริ ษทั และ
กรรมการชุดย่อย
ประจํ าปี 2562)

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจําปี 2561 หัวข้ อประวัติกรรมการบริ ษัท
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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 18 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของ
รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ ห้ าคน
หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดจะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ 21 ในทีป่ ระชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้ รอง
ประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มา
ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 26 ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม
และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชัดเจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ
เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้ วย
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ สง่ มอบให้ แก่ผ้ รู ับหรื อผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรื อส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กําหนดสถานที่ที่จะใช้ เป็ นทีป่ ระชุมตามวรรคหนึง่
ข้ อ 27 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้ เรี ยกนัดเวลาใด ๆ ถ้ าได้ ล่วงเวลานัน้ ไปแล้ วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจํานวนผู้ถือหุ้นและ
จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้ าการนัดประชุมนันได้
้ เรี ยกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้ องขอ
ก็ให้ เลิกการประชุม และให้ การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมนันเรี
้ ยกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้ เรี ยก
นัดใหม่อีกคราวหนึง่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่
จําต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการประชุม ใน
การนี ้ต้ องดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะ
มีมติให้ เปลีย่ นลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจํานวนหุ้น
ที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลําดับวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่เสร็ จ
ตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจําเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกําหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะ
ประชุมครัง้ ที่ตอ่ ไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวันก่อนวันประชุมด้ วย
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การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นและสิทธิของผู้ถอื หุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บคุ คลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้ องทําเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่
ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ
มีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียง
บางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจํานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยูด่ ้ วย
ข้ อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัดกําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่ องใด ๆ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่วา่ โดยวิธีเปิ ดเผยหรื อลงคะแนนลับ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่
และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุมกําหนด
ข้ อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้ าผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมตินนั ้ ผู้ถือหุ้นนันจะออกเสี
้
ยงลงคะแนนในมตินนไม่
ั ้ ได้
เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 29 ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึง่ แต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถ หรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้ กระทําโดยทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการหรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ตต่อหน้ าที่
ข้ อ 30 ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตัง้ กรรมการ ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ
เลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที่จะ
เลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้ เกิน
จํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
เพื่อให้ ได้ จํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
ข้ อ 36 ในการประชุมสามัญประจําปี กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัด
นัน้ ให้ ใช้ วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตําแหน่งยังไม่ครบจํานวนตามวรรคแรกก็ให้
ใช้ วิธีจบั ฉลากกัน ส่วนในปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
กรรมการผู้ออกไปนันจะรั
้ บเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
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การมอบอํานาจและการกําหนดค่ าตอบแทนให้ คณะอนุกรรมการ
ข้ อ 40 คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้ แก่กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรื อนิติบคุ คลก็ได้
ให้ กระทําร่ วมกันหรื อแยกกันเพื่อกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีสิทธิ เปลี่ยนแปลงหรื อถอนอํานาจที่ได้ มอบให้ ไว้ แก่
บุคคลนัน้ หรื อให้ บคุ คลนันพ้
้ นจากหน้ าที่และแต่งตังบุ
้ คคลอื่นขึ ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
บุคคลผู้ได้ รับมอบอํานาจหรื อแต่งตังนั
้ นจะต้
้ องปฏิบตั งิ านตามข้ อบังคับคําสัง่ และนโยบายที่คณะกรรมการได้ ให้ ไว้
การจ่ ายค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 42 ให้ กรรมการได้ คา่ ตอบแทนและโบนัสตามจํานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กําหนดให้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี ้ให้ แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ
การจ่ ายเงินปั นผล
ข้ อ 45 คณะกรรมการมีอํา นาจเสนอผลกํา ไรที่ไ ด้ ใ นปี ใ ดหรื อ ที่ส ะสมไว้ ใ นปี ก่อ นออกจ่า ยเป็ น เงิ น ปั น ผลในปี ใ ด ๆ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อเสนอให้ จดั ผลกําไรเป็ นประการอื่นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกําไรสมควร
พอที่จะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทําภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติแล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคําบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้ งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึง่ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชัดเจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สําหรับวาระการเลือกตังกรรมการตามข้
้
อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กําหนดให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1. ในการเลือกตังกรรมการให้
้
ใช้ วธิ ีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเลือกตังบุ
้ คคล
ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้ เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ ที่ประชุมทราบ โดยแต่ละวาระมีแนวทางดังนี ้
1. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุม
ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
2. กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการลงคะแนนลับ)
ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้ วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกําหนดให้ แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้ )
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มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
 กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียงเป็ นมติของที่ประชุม
 กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณี ปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับนันกํ
้ าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
2. ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในมตินนั ้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษนันออกนอกที
้
่
ประชุมชัว่ คราวก็ได้
3. การลงคะแนนลับอาจกระทําได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กําหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งผลการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละ
วาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือและทําเครื่ องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริ ษัทจะ
้
ยงตามบัตรเสีย (ถ้ ามี) ออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่
ใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
เข้ าร่ วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย และจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้ ที่ประชุม
ทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม
กรณีที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณีคสั โตเดียน)
หรื อ กรณีที่มีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกํากับ

__________________________________
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7

การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรั บดาวน์ โหลด
รายงานประจาปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่ างยั่งยืนประจาปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรั พย์ ได้ พัฒนาระบบเพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงาน
ประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ อย่างสะดวกและ
รวดเร็ ว
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1) ตามขันตอน
้
ต่อไปนี ้
สาหรั บระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้ องถ่ายรู ปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบน ให้ กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้ น
สาหรั บระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขันตอนการสแกน
้
QR Code ผ่าน Line
→ เข้ าไปใน Line แล้ วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
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ถ.อังรี ดูนังต์

สถานีรถไฟฟ้ า เพลินจิต

(ออกทางประตู 5)

