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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) 
 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 

2. ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

3. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือประจําปี 2562 
4. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียง และแจ้งผลการนบัคะแนน 
7. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 และรายงานการพฒันา

อย่างยัง่ยืนประจําปี 2561 
8. แผนท่ีโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก  
9. เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนงัสือมอบฉันทะ

ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด แบบ ก และแบบ ข 
10. แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจําปี 2561 และ/หรือ รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจําปี 2561 

 
เม่ือวนัพธุท่ี 30 มกราคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ 
ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2561 

 ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2561 ซึง่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2561 ซึง่สรุปผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงินประจําปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีจาก
บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปี 2561 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
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 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์  589,787  289,922 

หนีส้นิ  271,918  194,240 

รายได้จากการขาย  478,438 - 

รายได้รวม  490,261  33,886 

กําไรสาํหรับปี  44,748*  24,456 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)  37.29*  20.38 

*หมายถึง กําไรสาํหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3:  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจาํปี 2561 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกําไรสุทธิของ 
งบการเงินรวม แต่ในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัท
และบริษัทย่อยมีกําไรสําหรับปี (กําไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจํานวน 44,748 ล้านบาท รวมทัง้มี
กําไรสะสมสําหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 21,600 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 48 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท เม่ือวนัพุธท่ี 22 สิงหาคม 2561 
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 9.50 บาท เป็นเงิน 11,400 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กําไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้1 
เท่ากบัเงินปันผลคณู 30/70 

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 กบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 

1. กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)  44,748  55,041 

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

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

 18.00 
 8.50 
 9.50 

 19.00 
 8.50 
 10.50 

4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)  21,600  22,800 
5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไร

สําหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)  48  41 
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ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน 
2562 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธท่ี 3 เมษายน 2562) โดยมี
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

หมายเหตุ:  1 ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร 

มาตรา 47 ทวิ กําหนด  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

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

1) พนัตํารวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม กรรมการ  
   กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2) นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

3) นายประมนต์  สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

4) นางธาริษา  วฒันเกส  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

โดยนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหว่างวนัท่ี 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายช่ือ
บคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562) ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสม รวม 6 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 โดยได้พิจารณาจากรายช่ือ
บุคคลท่ีกรรมการเสนอและรายช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบคุคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทาง 
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และแนวทางการกลัน่กรองผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของ IOD รวมทัง้ได้พิจารณาคุณสมบติั
เป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคํานงึถงึความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกบั
คณุสมบติั ความรู้ ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี  
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ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายช่ือบุคคล
ทัง้หมดตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทัง้พิจารณาคณุสมบติัเป็นรายบคุคล
อย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์กว้างไกล 
เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีคณุสมบติัครบถ้วนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคบัของบริษัท มีประสบการณ์ในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
การกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์  ด้านบญัชีและการเงิน รวมทัง้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เสนอช่ือบุคคลรวม 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก
จากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้แก่  

1) พนัตํารวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม  
2) นางธาริษา  วฒันเกส   
3) นายพส ุ เดชะรินทร์  
4) นางพรรณสิรี  อมาตยกลุ  

โดยลําดบัท่ี 1) เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลําดบัท่ี 2) เป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีดํารงตําแหน่ง
น้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง อีกทัง้ได้นําความรู้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ใน
การกําหนดกลยุทธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน สําหรับลําดบัท่ี 
3) และ 4) เป็นผู้ ได้รับการเสนอช่ือใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีครบกําหนดออกตามวาระและมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ซึง่จะเป็นประโยชน์
ในการกําหนดกลยทุธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี ทัง้นีบ้คุคลทัง้ 4 คนข้างต้นไมไ่ด้ดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

สําหรับประวติัและความเช่ียวชาญของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้น
ในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ 
รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

หมายเหตุ: ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ
ไว้ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในการเลอืกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้น

มีสิทธิเลือกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสยีงเทา่กนัอนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานใน
ท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ 

คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็น
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  
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วาระที่ 5:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 

ความเป็นมา  ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี 

จํากดั (KPMG) เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2561-2565 เน่ืองจากมี

ช่ือเสียง มีศกัยภาพ มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี 

มีกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน 

และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่า KPMG เสนอคา่สอบบญัชี

ท่ีเหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2562 พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2562 

- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 

- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565)  หรือ 

- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกบั

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นสํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์

หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว 

สําหรับประวติัของผู้สอบบญัชี และข้อมลูความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับเสนอช่ือ ปรากฏ

ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 

2) อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท

และงบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 5.98 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2561 จํานวน 0.01 ล้านบาท) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2561 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปีของบริษัท 0.28 0.27 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจําปีและคา่สอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม 

5.70 5.72 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 5.98 5.99 

คา่สอบบญัชีปี 2561 ข้างต้นไมร่วมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจ

รับรองรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน จํานวน 1.80 ล้านบาท 
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3) รับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2562 ของบริษัทย่อย และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอม็จี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี

ในตา่งประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2561 

1. ค่าสอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
  

- จํานวนบริษัทย่อย 128 บริษัท 131 บริษัท 

- จํานวนเงิน 25.22 ล้านบาท 25.34 ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ     

- จํานวนบริษัทย่อย 79 บริษัท 78 บริษัท 

- จํานวนเงิน 27.79 ล้านบาท 26.64 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 53.01 ล้านบาท 51.98 ล้านบาท 

(คา่สอบบญัชีปี 2562 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจํานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงาน

ท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

ค่าสอบบญัชีปี 2561 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน

การตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจํานวน 2.86 ล้านบาท และค่าท่ีปรึกษา

ทางด้านภาษีและการให้บริการอ่ืน จํานวน 13.50 ล้านบาท 

หมายเหตุ:  1. ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงันี ้
(1) นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

2559-2561 รวม 3 ปี 
(2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 

2557-2561 รวม 5 ปี 
(3) นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

2560-2561 รวม 2 ปี 
ซึ่งระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของทัง้สามรายข้างต้นสอดคล้องกบัเกณฑ์การ
เปลีย่นผู้สอบบญัชีของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

2.  ในปี 2562 จะเสนอแตง่ตัง้นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ หรือ
นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว หรือนายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ หรือนางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ 
แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศด้วย 

3. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เสนออตัราค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัท
และคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทยอ่ยในประเทศแตล่ะบริษัท โดยพิจารณาจากลกัษณะธุรกิจ 
ปริมาณงาน และจํานวนชัว่โมงการตรวจสอบ ทัง้นีง้บการเงินของบริษัท มีค่าสอบบญัชีน้อย
เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจการลงทนุเป็นหลกั สนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ไมม่ีรายการผลติและรายการซือ้ขายสนิค้า 

4. คา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ในปี 2562 (ถ้าม)ี จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงาน
ท่ีบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ให้บริการ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 

ความเป็นมา ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกําหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและ
โบนสัตามจํานวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 
2547 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุย่อยดงักลา่วให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป
จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่าย
กนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมมี่ 

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 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมติัไว้ก็ตาม โดยเสนอ
ให้คงคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยประจําปี 2562 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิม
ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
ซึง่ได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน
อย่างรอบคอบแล้ว  

ทัง้นีใ้นปี 2561 ค่าตอบแทนและโบนสัของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 84 ล้านบาท 
ซึง่ไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น สําหรับขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ตาม 
สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 หวัข้อการกํากบัดแูลกิจการและโครงสร้างการจดัการ ตามลําดบั 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ ไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ในวันพุธที่ 
27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ทัง้นีบ้ริษัทขอเชิญชวนท่านผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมกบัการจดัการประชมุในครัง้นีต้ามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมนุเวียน (Circular Economy) ด้วยการเดินทางโดยระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ 

อนึ่งเพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ีแนบมา
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก 
www.scg.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้  

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระท่ีไม่ได้
ครบกําหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ดงันี ้

1) นายสเุมธ  ตนัติเวชกลุ 
2) นายปรีชา  อรรถวิภชัน์ 
3) นายชมุพล ณ ลําเลียง 

ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 

 ทัง้นีข้อความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีกําหนดมายังบริษัท
ล่วงหน้าเพ่ือให้บริษัทได้รับภายในวนัองัคารท่ี 26 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
  
 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 
 โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 
 

    
 (นายวรพล  เจนนภา) 
 เลขานกุารคณะกรรมการ 
 
หมายเหตุ:  
1. ผู้ ถือหุ้นสามารถดูหนงัสือนดัประชมุและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) และสามารถสง่คําถาม

เพ่ือสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอ่ืน ๆ  ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: corporate@scg.com 
หรือทางไปรษณีย์มายงัสาํนกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยงัหมายเลข 02-586-3007 
โดยระบท่ีุอยูห่รือข้อมลูท่ีใช้ในการติดตอ่ได้อยา่งชดัเจนเพ่ือบริษัทจะติดตอ่กลบัได้ 

2. หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2561 และ/หรือ หนงัสือรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ประจําปี 2561 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2561 และ/หรือ รายงานการพฒันา
อยา่งยัง่ยืนประจําปี 2561” ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 10 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานท่ีรับรองซึ่งบริษัทได้จดัแยก
ไว้ตา่งหาก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  นางวนัทิพย์ เธียรสนุทร หรือ นายคณพศ ผู้ภกัด ี
สาํนกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 02-586-3605, 02-586-6456 โทรสาร 02-586-3007 
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