กต/ปพ (COTTO) 014/2563

21 กรกฎาคม 2563

เรียน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง การเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้
เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ โดยสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผูถ้ ือหุน้ สามารถเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ
ข้างต้นได้ตงั้ แต่วนั ศุกร์ท่ี 14 สิงหาคม – วันจันทร์ท่ี 16 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่ง
ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scgceramics.com
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)

(นายนาพล มลิชยั )
กรรมการผูจ้ ดั การ

เอกสารแนบ

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการสาหรับการ
ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564
1. วัตถุประสงค์
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการได้ลว่ งหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) จึงได้
กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และชื่อกรรมการล่วงหน้า เพื่อ ช่วยกลั่นกรอง
ให้ได้ระเบี ยบวาระที่ จะเป็ นประโยชน์ต่อบริษัทอย่ างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อให้
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลได้พิจารณา และให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท
2. การเสนอวาระการประชุม
2.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอวาระการประชุมต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้ และมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกั น ได้ไ ม่ น ้อ ยกว่ า ร้อ ยละห้า ของจ านวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ง หมดของบริ ษั ท (ไม่ น ้อ ยกว่ า
298,131,061 หุน้ )
2.2 ผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผูถ้ ื อหุน้ COTTO ประจาปี
2564” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดส่งถึงเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ตงั้ แต่ วัน
ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม – วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 โดยส่งไปที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เลขที่
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 หรือ e-mail address ของกรรมการอิสระที่ cotto-inddir@scg.com เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท
ภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
กรณีผูถ้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระ
การประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
2.3 หากเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความสาคัญและเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทก็จะบรรจุเป็ นวาระการ
ประชุม โดยในกรณี ท่ีบรรจุเป็ นวาระการประชุมบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นวาระที่กาหนดโดย
ผูถ้ ื อหุน้ ทั้งนี ใ้ นกรณี ท่ีคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ เสนอโดยผูถ้ ือหุน้ คณะกรรมการบริษัทจะ
ชีแ้ จงเหตุผลให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทราบ

เรื่องที่จะไม่รบั พิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุม มีดงั นี ้
2.3.1 เรื่องที่กาหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2551*
2.3.2 เรื่องที่ขดั กับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กากับ
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ และการกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริษัท
2.3.3 เรื่องที่บริษัทได้ดาเนินการแล้ว
2.3.4 เรื่ องที่ ผูถ้ ื อหุน้ ให้ข ้อมูลไม่ครบถ้วน หรื อไม่ถูกต้อง หรื อ ไม่สามารถติดต่อได้ หรื อไม่ปฏิ บัติ ต าม
หลักเกณฑ์ท่ีบริษัทกาหนด
2.3.5 เรื่องที่เป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุม่ บุคคลใดโดยเฉพาะ

________________________________________________

* เรือ่ งที่กาหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้แก่
(1) เป็ นเรือ่ งที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในวรรคหนึ่ง (ผูถ้ ือหุน้ รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้าของ
จานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท)
(2) เป็ นเรือ่ งที่เกี่ยวกับการดาเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผูถ้ ือหุน้ มิได้แสดงถึงเหตุอนั ควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่
ปกติของเรือ่ งดังกล่าว
(3) เป็ นเรือ่ งที่อยูน่ อกเหนืออานาจที่บริษัทจะดาเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
(4) เป็ นเรือ่ งทีี ี่ ผถู้ ือหุน้ ได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรือ่ งดังกล่าวได้รบั มติสนับสนุน
ด้ว ยคะแนนเสียงน้อยกว่า ร้อยละสิบ ของจานวนสิท ธิ อ อกเสี ยงทั้ง หมดของบริษั ท เว้น แต่ข ้อเท็ จจริงในการน าเสนอครัง้ ใหม่จ ะได้
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนยั สาคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ ก่อน
(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด

3. การเสนอชือ่ กรรมการ
3.1 ผูถ้ ือหุน้ ที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ
3.2 ผูถ้ ือหุน้ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก
เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ COTTO ประจาปี 2564” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดส่ง
ถึงเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทได้ตงั้ แต่ วันศุ กร์ที่ 14 สิงหาคม – วั นจันทร์ที่ 16
พฤศจิ ก ายน 2563 โดยส่ งไปที่ หน่ วยงานเลขานุ การบริ ษั ท เลขที่ 1 ถนนปู น ซิ เ มนต์ไ ทย บางซื่ อ
กรุ งเทพมหานคร 10800 หรือ e-mail address ของกรรมการอิสระที่ cotto-ind-dir@scg.com เพื่อให้
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริษัท
3.3 กรณีผถู้ ือหุน้ หลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ” และลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็ นชุดเดียวกัน
3.4 บุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ จะต้องมีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังนี ้
3.4.1 มีคณ
ุ สมบัติถูกต้องและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
3.4.2 มีความรู ค้ วามสามารถที่เป็ นประโยชน์อย่างสาคัญต่อธุรกิจของบริษัท
3.4.3 ไม่ควรดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
3.5 บุคคลที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รบั การบรรจุในรายชื่อบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ น
กรรมการในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็ นผูท้ ่ีได้รบั การเสนอชื่อจากผูถ้ ือหุน้

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น COTTO ประจาปี 2564
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) จานวน ..................................................................................หุน้
ที่อยู่ เลขที่ ...................................ถนน ................................... ตาบล/แขวง ....................................
อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด ..................................... โทรศัพท์..................................
โทรสาร ........................................E-mail (ถ้ามี) .....................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ดังนี ้
เรื่องที่เสนอ: .........................................................................................................................................
วัตถุประสงค์:
[ ] เพื่อทราบ
[ ] เพื่ออนุมตั ิ
[ ] เพื่อพิจารณา
โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอข้างต้น จานวน ..................... แผ่น
ข้า พเจ้า ขอรับ รองว่ า ข้อ ความข้า งต้น หลัก ฐานการถื อ หุ้น และเอกส ารประกอบทั้ ง หมดถู ก ต้อ ง
ทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ เพื่ อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ............................................... ผูถ้ ือหุน้

(..............................................)
วันที่ .........................................
หมายเหตุ:

ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี ้

1. หลักฐานการถื อหุน้ ได้แก่ สาเนาใบหุน้ ที่รับรองสาเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

2. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เป็ นนิติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้อง

3. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนา
ถูกต้อง

4. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สาเนาแบบฟอร์มนี ้ และกรอกข้อมูลพร้อมทัง้ ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

แบบเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น COTTO ประจาปี 2564
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................เป็ นผูถ้ ือหุ้ นของ
บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ (มหาชน) จานวน .................................................................................................หุน้
ที่อยู่ เลขที่ .................................ถนน ......................................... ตาบล/แขวง .............................................
อาเภอ/เขต.......................................... จังหวัด ..................................... โทรศัพท์...........................................
โทรสาร ..................................................E-mail (ถ้ามี) ...................................................................................
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว ………………………………….……………...
เข้ารับการพิ จารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัท เอสซีจี เซรามิก ส์ (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความ
ยินยอมแล้ว ตามหลักฐานหนังสือยินยอมที่สง่ มาพร้อมนี ้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุน้
และเอกสารประกอบทัง้ หมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้บริษัทเปิ ดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงลายมือชื่อ .............................................. ผูถ้ ือหุน้
(……..…..………………………)
วันที่ .................................................

หมายเหตุ:

ผูถ้ ือหุน้ ต้องแนบหลักฐานดังนี ้

1. หลักฐานการถื อหุน้ ได้แก่ สาเนาใบหุน้ ที่รับรองสาเนาถูกต้องหรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาด
หลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด

2. ในกรณี ที่ผูถ้ ื อหุน้ เป็ นนิ ติบุคคล ต้องแนบสาเนาหนังสือรับรองนิ ติบุคคล และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี ้ และรับรองสาเนาถูกต้อง

3. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ เป็ นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) และรับรองสาเนา
ถูกต้อง

4. ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีการแก้ไขคานาหน้าชื่อ ชื่อสกุลจะต้องแนบสาเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผูท้ ี่ได้รบั การเสนอชื่อ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน
ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ รายชื่อบริษัทที่บคุ คลดังกล่าวเป็ นผูบ้ ริหารหรือกรรมการ จานวนหุน้ ที่ถืออยูใ่ นบริษัท ส่วนได้เสียกับบริษัท
และบริษัทย่อย / บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทัง้ หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษัทหากได้รบั การคัดเลือก

