หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครั ง้ ที่ 26)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
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
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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
7

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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