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6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
7. ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
8. การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562
9. แผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รัชดา
10.แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
(COTTO) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รั ชดา ห้ องเลอ คองคอร์ ด บอลรู ม ชัน้ 2 เลขที่ 204 ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อมด้ วยความเห็นของคณะกรรมการ
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2562 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ อผลการดาเนินงาน ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2562 ซึง่ สรุ ปผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2562 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเป็ นมา เพื่ อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษัทได้ จัดทา
งบการเงินประจาปี ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตแล้ วก่ อ นเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มั ติ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏอยู่ ใ น
งบการเงินของรายงานประจาปี 2562 ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี
จากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริ ษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
กาไรต่อหุ้น

11,395
2,363
11,074
168
0.03

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
บาทต่อหุ้น

งบการเงินของบริ ษัท มีดงั นี ้
สินทรัพย์
หนี ้สิน
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
กาไรต่อหุ้น

10,941
2,316
11,073
147
0.02

ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
บาทต่อหุ้น

คะแนนเสียงสาหรั บการอนุ มัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2562 และการจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.012 บาท
ความเป็ นมา บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 30 – 50 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ ้นอยู่กบั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้ อกาหนดใน
สัญญาต่าง ๆ ที่ บริ ษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตาม
พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบั ง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 47
กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไร
สุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนเงินไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ สารองตามกฎหมาย 214 ล้ านบาท เท่ากับ
ร้ อยละ 3.6 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริ ษัทมีกาไรสาหรั บปี (กาไรสุทธิ ) ตามงบการเงินรวม 168 ล้ านบาท ทาให้ มีกาไร
สะสมยังไม่ได้ จดั สรร 991 ล้ านบาท สาหรับจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลให้
ผู้ถือหุ้นได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกาไรประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 7,357,035 บาท และจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 71,551,455 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 44
ของกาไรสุทธิหลังจากหักสารองตามกฎหมาย ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
โดยสามารถเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2562 กับปี ที่ผ่านมาได้ ดงั นี ้
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รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2562

ปี 2561

1. กาไรสุทธิ (ล้ านบาท)

168

10

2. กาไรสะสม (ล้ านบาท)

984

890

3. จานวนหุ้น (หุ้น)

5,962,621,233

4. เงินปั นผล (บาท/หุ้น) *
5. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิของ
งบการเงินหลังจากหักสารองตามกฎหมาย (ร้ อยละ)
7. ทุนสารองตามกฎหมาย (บาท)

0.012

งดจ่าย

71,551,455

งดจ่าย

44

งดจ่าย

7,357,035

6,381,343

ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563
(จะขึ ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ผ้ ซู ื ้อหลักทรัพย์ไม่ได้ รับสิทธิรับเงินปั นผล ในวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563)
โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
หมายเหตุ : * ผู้ ถื อ หุ้ นประเภทบุ ค คลธรรมดาจะได้ รั บ เครดิ ต ภาษี เ งิ น ปั น ผลตามหลัก เกณฑ์ ที่
ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กาหนด เท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุ มัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17
กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ทังนี
้ ้ กรรมการผู้ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ซึง่
ในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี ครั ง้ นี ม้ ีก รรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 4 คน ดังนี ้
(1) นายนิธิ
ภัทรโชค
ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
ประธานกรรมการบริ หาร
(2) นายเชาวลิต เอกบุตร
กรรมการ
(3) นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
กรรมการอิสระ
(4) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยนายฐัติพงศ์ เกสรกุล ได้ แจ้ งความประสงค์ไม่ขอเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอีก
ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้นเสนอวาระและรายชื่ อบุ คคลเข้ ารั บการพิ จารณาเลื อกตัง้ เป็ น
กรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 15 พฤศจิ กายน 2562 ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นส่วนน้ อยเสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล (ไม่ร วมกรรมการที่ ครบก าหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563) ได้ เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทพิ จารณารายชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 4 คน เข้ ารั บการพิ จารณาเลื อกตัง้ เป็ น
กรรมการแทนกรรมการที่ ครบก าหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจาปี 2563 โดยได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุ ค คลเป็ นกรรมการที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ มีความรู้ ความสามารถในการเป็ น
กรรมการบริ ษัทจดทะเบียนและกาหนดว่าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทัง้ แนวทางบรรษัทภิบาลของบริ ษัท แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลัน่ กรอง
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับธุรกิ จของบริ ษัท มีภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์
กว้ างไกล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย พร้ อมทัง้ ตัดสินใจด้ วย
ข้ อมูล และเหตุผ ลและสามารถแสดงความคิ ดเห็ น อย่ างเป็ นอิส ระ โดยให้ คณะกรรมการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลพิ จ ารณาความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการและ
องค์ประกอบของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้ วย
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่ร วมกรรมการที่ ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจาปี 2563 ได้ ห ารื อกัน อย่างกว้ างขวาง โดย
พิจารณาและกลัน่ กรองรายชื่อบุคคลทัง้ หมดตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เสนอ รวมทัง้ พิ จ ารณาคุณ สมบัติ เป็ นรายบุคคลอย่ างละเอีย ดรอบคอบแล้ วว่าเป็ นผู้ท รงคุณ วุฒิ
มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์ กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการ
ท างานที่ โ ปร่ ง ใสไม่ ด่ า งพร้ อย มี ป ระสบการณ์ ใ นการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุท ธ์
ด้ านบัญชีและการเงิน รวมทังด้
้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็ นประโยชน์
ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คน เข้ ารั บการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ได้ แก่
(1) นายนิธิ
ภัทรโชค
(2) นายเชาวลิต เอกบุตร
(3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
(4) นายดาริ
ตันชีวะวงศ์
โดยลาดับที่ (1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายเชาวลิต เอกบุตร และ (3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็ น
กรรมการเดิมซึง่ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่ ให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
อย่างดีตลอดมา อีกทังเป็
้ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและ
ข้ อบังคับของบริ ษัท มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท
มีคณ
ุ ธรรมและประวัติการทางานที่โปร่ งใส กล้ าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ พร้ อมทัง้
ตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล และสาหรั บลาดับที่ (4) นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ เป็ น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ โดยเฉพาะในด้ านการบริ หาร
องค์กรขนาดใหญ่ ซึง่ จะสามารถให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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อย่างไรก็ตาม นายนิธิ ภัทรโชค เป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นที่อาจพิจารณาได้ ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่ างเดี ยวกันและเป็ นการแข่ งขันกับบริ ษั ท และนายด าริ ตันชี วะวงศ์ เป็ นกรรมการในบริ ษัทที่ มี
ความสั มพั น ธ์ ท างธุ รกิ จกั บ บริ ษั ทใหญ่ ของบริ ษั ท ซึ่ งมี มู ล ค่ าธุ ร กรรมเกิ นกว่ า 20 ล้ านบาท โดย
คณะกรรมการได้ พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของนายดาริ ตันชีวะวงศ์
ตามหลักในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 แล้ วเห็นว่า ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อ
การปฏิบัติหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ ดังนัน้ จึงถือได้ ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้าม
การมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ท างธุ ร กิ จ ของนายดาริ ตัน ชี วะวงศ์ ได้ รั บ การผ่ อนผัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการขออนุญาตให้ เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม)
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อกรรมการอิสระ
ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้น
สามัญของบริ ษัท ข้ อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทหรื อกิจการอื่น ๆ
และบริ ษัทที่อาจพิจารณาได้ ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท และ
ข้ อมูลความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทใหญ่ของบริ ษัท รวมทังข้
้ อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระนัน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
หมายเหตุ : ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นหนึง่ คนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว
หรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่ จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รั บ
การเลื อ กตัง้ ในล าดับ ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จ านวนที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ
จะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
คะแนนเสียงสาหรั บการเลือกตัง้ กรรมการ บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ตามแนวทางของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็ น
ส านัก งานสอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยประจ าปี 2563 เนื่ อ งจากมี ชื่ อ เสี ย ง มี ศัก ยภาพ
มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรื อ
เครื่ องมือที่ ใช้ ในการตรวจสอบบัญชี ที่มีประสิทธิ ภาพ มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ รวมทัง้ ปฏิ บัติ
หน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับขอบเขตการให้ บริ การ ปริ มาณงาน และอัตรา
ค่าสอบบัญชี ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนอื่น ในระดับ เดีย วกัน แล้ วเห็ น ว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญ ชี ที่
เหมาะสมและข้ อเสนอของ KPMG จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัท
เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี ของบริ ษัทและมีมติให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2563 ดังนี ้
1. แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศ ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นายเจริ ญ
ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
ผู้สอบบัญชี ทัง้ สามรายข้ างต้ น เคยได้ รั บ แต่งตัง้ เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ในปี 2561–2562
รวม 2 ปี ซึง่ ระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของทัง้ สามรายข้ างต้ น สอดคล้ องกับเกณฑ์
การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้ KPMG และผู้สอบบัญชีทงสามรายตามรายชื
ั้
่อที่เสนอข้ างต้ นเป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
และจะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 ของบริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด (SSC)
ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทด้ วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชี และข้ อมูลความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,845,000 บาท (เพิ่มขึ ้น
จากปี 2562 จานวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (SSC)
ประจาปี 2563 จานวน 158,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 จานวน 4,000 บาท) รวมเป็ นค่าสอบบัญชี
ทังสิ
้ ้น 2,003,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2562 จานวน 33,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย:บาท
รายการ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่ าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท
2. งบการเงินรวม (จากการมีบริ ษัทย่อย SSC)
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่ าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท
รวมค่ าสอบบัญชีของบริษัท

ส่ วนต่ าง

เพิ่มขึน้
ร้ อยละ

ปี 2563

ปี 2562

1,292,000
553,000
1,845,000

1,271,000
545,000
1,816,000

21,000
8,000
29,000

1.7
1.5
1.6

107,000
51,000
158,000
2,003,000

106,000
48,000
154,000
1,970,000

1,000
3,000
4,000
33,000

0.9
6.3
2.6
1.7

3. รั บทราบค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 ของบริ ษัทย่ อย (SSC) จ านวน 330,000 บาท (เพิ่ มขึน้ จาก
ปี 2562 จานวน 56,000 บาท) ซึง่ SSC เป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
ทังนี
้ ้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชี (Audit Service) เท่านัน้ ไม่มีการให้ บริ การอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2562
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุ มัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุ กรรมการชุดต่ าง ๆ ประจาปี 2563
ความเป็ นมา ข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้ อ 33 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิ
ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ใดหรื อทรั พย์สินอื่นใดจากบริ ษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้
มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิ ได้ รับ เบีย้ เลี ้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท และได้ รับชดใช้ คืนซึง่ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ จ่ายไปเนื่องจาก
การปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2562 ได้ มีมติคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2562
ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
(TGCI) กับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (TCC) บริ ษัทเดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ ป
อินดัสทรี่ ส์ จากัด (SGI) บริ ษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ ป (2008) จากัด (SSG) และบริ ษัทเจมาโก จากัด (GMG)
เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ของบริ ษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริ ษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ มี
มติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2561 โดยให้ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้ นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี ้ยประชุม)
• ประธานกรรมการ (จานวน 1 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จานวน 11 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
2. โบนัสกรรมการ
กรรมการบริ ษัท ได้ รั บ โบนัส ไม่เ กิ น ร้ อยละ 1 ของเงิ น ปั น ผลที่ มีก ารจ่ ายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 45,000 บาท
• กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ รับเบี ้ยประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 30,000 บาท
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาล ได้ ใช้ หลักเกณฑ์ และแนวทางการพิ จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประกอบกับความเหมาะสมและปั จจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กล่าวคือผลประกอบการของบริ ษัท
ประจาปี 2562 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั นอกจากนี ้
ได้ เปรี ยบเทียบข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้ เคียงกันแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้
เสนอที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาทบทวนหลัก เกณฑ์ แ ละอัตราการจ่ ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ปี 2563 และเพื่ อ ทราบจ านวน
ค่ า ตอบแทนที่ บ ริ ษั ท จ่ า ยให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ในปี 2562
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การคงหลักเกณฑ์ และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) ค่ า ตอบแทน (เบี ย้ ประชุ ม ) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ประจาปี 2563
ในอัตราเดียวกับปี 2562 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) ค่ า ตอบแทน (เบี ย้ ประชุ ม ) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุมจริ ง ในปี 2562 รวมเป็ นเงินจานวน
5,400,000 บาท ซึ่ง สอดคล้ องกับ หลักเกณฑ์ ที่ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ได้ มีมติ
อนุมตั ิไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
หัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณา
อนุ มัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ประจ าปี 2563 ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ รวมทังรั้ บทราบ
จานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2562 ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 มีมติอนุมตั ิด้วยแล้ ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563 รวมทังผลประโยชน์
้
อื่น ๆ
จะเป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2562 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี ้
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หลักเกณฑ์ และอัตรา
คณะกรรมการ

ตาแหน่ ง ค่ าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน

เบีย้ ประชุม

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

45,000
30,000

ไม่ได้ กาหนด
กรรมการ

40,000

คณะกรรมการสรรหา
ค่ าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

ประธาน

45,000

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน)

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

ไม่ได้ กาหนด

กรรมการ

ไม่เกินร้ อยละ 1
ของเงินปั นผลที่มี
การจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้น

ไม่มี

ไม่ได้ กาหนด

ไม่มี

ไม่ได้ กาหนด

ไม่มี

งดจ่าย

ไม่มี

60,000

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 3 คน)

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน)

ผลประโยชน์ อ่ ืน ๆ

(บาท/คน/ครัง้ )

ไม่ได้ กาหนด

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 11 คน)

โบนัส

30,000

งดจ่าย

งดจ่าย

ทังนี
้ ้ ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2563 เป็ นต้ นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอืน่
โดยรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทัง้
การจ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7 : พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท
ความเป็ นมา หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฉบับปั จจุบนั ประกอบด้ วยวัตถุประสงค์จานวน 64 ข้ อ
ซึง่ ยังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ฝ่ายจัดการได้ วางแผนที่จะดาเนินการในอนาคต ได้ แก่ การประกอบกิจการ
ให้ บริ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่ อให้ บริ ษัทสามารถดาเนิ นธุ รกิ จ เกี่ ย วกับ การประกอบกิ จ การ
ให้ บริ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ กบั บริ ษัท
อี ก ทางหนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2563
เพื่อพิจารณาดังนี ้
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1. พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัทโดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 64 ข้ อ อีก 3 ข้ อ
รวมเป็ นวัตถุประสงค์ใหม่จานวน 67 ข้ อ ดังนี ้
“(65) ประกอบกิจการให้ บริ การ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้ บริ การเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ พลังงานหรื อการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมอันเกิดจากการใช้ และผลิตพลังงาน
(66) ประกอบกิจการให้ บริ การสารวจ ตรวจสอบ ให้ การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ อาคาร
ระบบประกอบอาคารต่ า ง ๆ ระบบไฟฟ้ า ระบบหม้ อ ไอน า้ ระบบภาชนะรั บ แรงดัน
ระบบปรั บ อากาศ ระบบแจ้ งเหตุ เ พลิ ง ไหม้ ระบบลิ ฟ ต์ ระบบบ าบั ด มลพิ ษ ทางน า้
ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบาบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ระบบหม้ อต้ ม หม้ อไอน ้า
ถังภาชนะรั บแรงดัน ถังปฏิ กิริยา ระบบรอก เครนชนิ ดต่าง ๆ ปั น้ จั่น งานด้ านวิศวกรรม
เครื่ องกล ไฟฟ้า ทัง้ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้
สถานที่เก็บ และสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว น ้ามันเชื ้อเพลิง ตลอดจน
สถานที่ทวั่ ไป
(67) ประกอบกิ จ การรั บ เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้ า นการประหยั ด พลั ง งานและให้ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาวิจยั พัฒนา สาธิต การส่งเสริ มเทคโนโลยี การผลิต การแปรรู ป การขนส่ง รวมทัง้
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมด้ านพลังงาน และการให้ บริ การการฝึ กอบรม รั บรองการฝึ กอบรม
ด้ านพลังงานทุกประเภท”
2. พิ จารณาแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัท เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์ของบริ ษัทข้ างต้ น โดยการแก้ ไขข้ อความใน ข้ อ 3. ของหนังสือบริ คณห์สนธิ เป็ นดังนี ้
ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้ อ 3. วัตถุประสงค์ของบริ ษัท มีจานวน 67 ข้ อ ดังต่อไปนี ้
ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

“(65) ประกอบกิจการให้ บริ การ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้ บริ การเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ พลังงานหรื อการแก้ ไขปั ญหาสิ่งแวดล้ อมอันเกิดจากการใช้ และผลิตพลังงาน
(66) ประกอบกิจการให้ บริ การสารวจ ตรวจสอบ ให้ การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ อาคาร
ระบบประกอบอาคารต่ า ง ๆ ระบบไฟฟ้ า ระบบหม้ อ ไอน า้ ระบบภาชนะรั บ แรงดัน
ระบบปรั บ อากาศ ระบบแจ้ งเหตุ เ พลิ ง ไหม้ ระบบลิ ฟ ต์ ระบบบ าบั ด มลพิ ษ ทางน า้
ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบาบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ระบบหม้ อต้ ม หม้ อไอน ้า
ถังภาชนะรั บแรงดัน ถังปฏิ กิริยา ระบบรอก เครนชนิ ดต่าง ๆ ปั น้ จั่น งานด้ านวิศวกรรม
เครื่ องกล ไฟฟ้า ทัง้ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้
สถานที่เก็บ และสถานีบริ การก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซปิ โตรเลียมเหลว น ้ามันเชื ้อเพลิง ตลอดจน
สถานที่ทวั่ ไป
(67) ประกอบกิ จ การรั บ เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้ า นการประหยั ด พลั ง งานและให้ บริ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาวิจยั พัฒนา สาธิต การส่งเสริ มเทคโนโลยี การผลิต การแปรรู ป การขนส่ง รวมทัง้
ประยุกต์ใช้ นวัตกรรมด้ านพลังงาน และการให้ บริ การการฝึ กอบรม รั บรองการฝึ กอบรม
ด้ านพลังงานทุกประเภท”
คะแนนเสียงสาหรั บอนุ มัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8 : เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
เวลา 09.30 น. โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รั ชดา ห้ องเลอ คองคอร์ ด บอลรู ม ชัน้ 2 เลขที่ 204 ถนนรั ชดาภิเษก
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตงสถานที
ั้
่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 9) โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตังแต่
้ เวลา 07.00 น. และการนี ้บริ ษัทได้
จัดของว่างและเครื่ องดื่มไว้ รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) โดยไม่ได้ มีการ
แจกของชาร่ วย
อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 6 หรื อสามารถดาวน์ โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จาก www.scgceramics.com
โดยเลือกใช้ แบบหนึง่ แบบใดตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ บริ ษัทขอเรี ยนว่าบริ ษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ ครบกาหนด
ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2563 ได้ แก่ นายชี ระพงษ์ กัมพลพันธ์ นายบุญเชื อ้ พลสิงขร
นายผดุง ลิขิตสัจจากุล และนายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี (ข้ อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7)
ทั ง้ นี ้ บริ ษั ท ขอความร่ ว มมื อ จากท่ า นโปรดส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะพร้ อมเอกสารตามที่ ก าหนด
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5) มายังบริ ษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 โดยบริ ษัท
ได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์สาหรับปิ ดในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ
(นางสาวกาณจนี เต็มสุข)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัท
หมายเหตุ : ผู้ ถื อหุ้ นสามารถดู ห นั งสื อนั ดประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อหุ้ นและเอกสารประกอบบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.scgceramics.com) ได้ ตงแต่
ั ้ วนั อังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และสามารถส่งคาถามเพื่อสอบถาม
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในแต่ละวาระหรื อข้ อมูลอื่นที่สาคัญของบริ ษัทได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัท หรื อ
โทรศัพท์ 02-586-5474 หรื อ 02-586-3078 โทรสาร 02-586-3007 หรื อตามที่อยู่ของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ จะขอรั บหนังสือรายงานประจาปี 2562 ของบริ ษัท กรุ ณากรอก
รายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562" ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 10
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นายนิธิ ภัทรโชค
เป็ นกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัท
ตาแหน่ ง

ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง

1 สิงหาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็ นเวลา 1 ปี 7 เดือน)

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations
Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 3 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

1) ตังแต่
้ 2555 กรรมการ บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
2) ตังแต่
้ 2561 กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
3) ตังแต่
้ 2562 ประธานกรรมการบริ ษัท และประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัทควอลิตี ้
คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 2 แห่ง
1) ตังแต่
้ 2562 President Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
2) ตังแต่
้ 2562 President Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.
กิจการอื่น จานวน 2 แห่ง
1) ตังแต่
้ 2562 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2) ตังแต่
้ 2562 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ นายนิธิ ภัทรโชค ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริ ษัทย่อย
บริ ษั ท ร่ ว ม และบริ ษั ท อื่ น ๆ ของผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ โดยอ้ อ ม (เอสซี จี ) ที่ อ ยู่น อก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้ รับมอบหมายรวมจานวน 47 แห่ง
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บริ ษัทที่อาจพิจารณาได้ วา่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท
จานวน 3 แห่ง
1) ประธานกรรมการ บริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด
2) President Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. *
3) President Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk. *
ประสบการณ์

2548-2553 ผู้อานวยการสานักงานวางแผนกลาง บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2553-2556 กรรมการผู้จดั การ บริ ษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้ นท์ จากัด
2556-2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
2557-2561 กรรมการ บริ ษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จากัด (มหาชน)
2559-2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution Business,
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2560–2562 Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk. *

การเข้ าประชุม

คณะกรรมการบริ ษัท

5

ครัง้ เข้ าประชุม

5

ครัง้ (ร้ อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ เข้ าประชุม 2 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริ หาร 12 ครัง้ เข้ าประชุม

12 ครัง้ (ร้ อยละ 100)

สามัญผู้ถือหุ้น

1

1

ครัง้ เข้ าประชุม

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•

ของตนเอง : ไม่มี

•

คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
•

ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต : ไม่มี

•

ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา : ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
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ครัง้ (ร้ อยละ 100)

ชื่อ นายเชาวลิต เอกบุตร
ตาแหน่ ง

กรรมการ

วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง

1 สิงหาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็ นเวลา 1 ปี 7 เดือน)

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004
2550 Director Certification Program (DCP) 84/2007
2553 Role of the Chairman Program (RCP) 24/2010

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 2 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

1) ตังแต่
้ 2562 ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2) ตังแต่
้ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการกากับความเสีย่ ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 3 แห่ง
1) กรรมการบริ หาร มูลนิธิเอสซีจี
2) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
3) กรรมการบริ หารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บริ ษัทที่อาจพิจารณาได้ ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์

2548–2553 กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทเอสซีจี เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
(ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน))
2548–2553 ประธานกรรมการ บริ ษัทไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
2548–2553 ประธานกรรมการ บริ ษัทไทยบริ ติช ซีเคียวริ ตี ้ พริ น้ ติ ้งจากัด (มหาชน)
2554–2561 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2561–2561 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่ ประจาสานักงานกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

- 14 -

การเข้ าประชุม

คณะกรรมการบริ ษัท

5

ครัง้ เข้ าประชุม 5 ครัง้ (ร้ อยละ 100)

สามัญผู้ถือหุ้น

1

ครัง้ เข้ าประชุม 1 ครัง้ (ร้ อยละ 100)

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•
•

ของตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
•
•

ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต : ไม่มี
ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา : ไม่มี
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ชื่อ นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
เป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ ง
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็ นเวลา 1 ปี 7 เดือน)
อายุ
77 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริ ญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอก บัญชี Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)
- ASEAN Chartered Professional Accountants
- Chartered Director (IOD)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2543 Role of the Chairman 2000 Program (RCP) 1/2000
2546 Director Accreditation Program (DAP) 6/2003
2547 Director Certification Program (DCP) 42/2004
2548 Audit Committee Program (ACP) 6/2005
2551 Chartered Director Class (CDC) 3/2008
Director Forum 2/2008
Audit Committee: Getting Up to Speed
Current Issue Seminar 4/2008 Getting Ahead of the Curve: Understanding
the Implications
2552 Work Shop 2/2009 Developing and Implementing A Code of Ethics
2553 Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริ ษัทจดทะเบียนไทย
2555 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)
1) ตังแต่
้ 2552 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทโรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 8 แห่ง
1) ตังแต่
้ 2523 ประธานกรรมการ บริ ษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริ หาร จากัด
2) ตังแต่
้ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ตังแต่
้ 2560 กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
3) ตังแต่
้ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4) ตังแต่
้ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5) ตังแต่
้ 2540 กรรมการบริ หารกองทุน การเงินและทรัพย์สนิ สถาบันพระปกเกล้ า
6) ตังแต่
้ 2543 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
กระทรวงการคลัง
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ตังแต่
้ 2546 กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ตังแต่
้ 2552 กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
7) ตังแต่
้ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริ มงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
8) ตังแต่
้ 2559 กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ประสบการณ์

การเข้ าประชุม

บริ ษัทที่อาจพิจารณาได้ ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
- คณบดีคณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อานวยการ ศูนย์บริ การวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้ าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานอนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุม่ จังหวัดคณะที่ 4
(ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด) สานักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์
จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริ ษัท
5 ครัง้ เข้ าประชุม 5 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้ าประชุม 4 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น
1 ครัง้ เข้ าประชุม 1 ครัง้ (ร้ อยละ 100)

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา : ไม่มี
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ชื่อ นายดาริ ตันชีวะวงศ์
อายุ
66 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริ หาร)

ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 8)
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
2551 Director Certification Program 106/2008
2551 Audit Committee Program 24/2008
2552 Role of the Chairman Program 22/2009
2553 Role of Compensation Committee 10/2010
บริ ษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัทไทยรุ่งยูเนีย่ นคาร์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 3 แห่ง
1) กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้ าแห่งประเทศไทย
2) กรรมการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
3) กรรมการ บริ ษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด

บริ ษัทที่อาจพิจารณาได้ ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
ประสบการณ์
- รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ ้ง จากัด
- กรรมการ บริ ษัทโตโยต้ ามอเตอร์ ไทยแลนด์ จากัด
- กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ ้ง จากัด
- กรรมการ บริ ษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จากัด
- กรรมการ บริ ษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จากัด
- กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัทไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริ ษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้ าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้ กระทาโดยทุจริ ต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบ
ั บริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา : ไม่มี
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หมายเหตุ :

ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจในบริ ษัทเหล็กสยามยามาโตะ
จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ถือเป็ นบริ ษัทใหญ่
ของบริ ษั ท ซึ่ งมี มูลค่ าธุ รกรรมเกิ นกว่ า 20 ล้ า นบาท (มู ล ค่ า ธุ ร กรรมหลัก มาจากการให้ บริ ก ารด้ า น
Management การส่งพนักงานช่วยเหลือปฏิบตั ิงาน การจ่ายเงินปั นผล การเช่าที่ดินและอาคาร กับบริ ษัท
ใหญ่ ของบริ ษัท ) ทาให้ มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กาหนดภายใต้
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท อย่างไรก็ ตาม
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กาหนดนัน้ สามารถถูกผ่อนผันได้ หาก
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วเห็นว่า การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่า วไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระและจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลในหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ (ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม))
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ นในการเสนอนายด าริ ตัน ชี ว ะวงศ์ เป็ นกรรมการของบริ ษั ท นัน้ เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการเห็นว่า นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทังมี
้ ความ
เชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ โดยเฉพาะในด้ านการบริ หารองค์กรขนาดใหญ่ ซึง่ จะสามารถให้ ข้อเสนอแนะอัน
เป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท รวมทังเป็
้ นผู้มีภาวะผู้นา
มีวิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย ในขณะที่ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจระหว่างบริ ษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด ที่ นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นกรรมการ กับบริ ษัทใหญ่ของ
บริ ษัทนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) แล้ วเห็นว่า การแต่งตังนายด
้
าริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริ ษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่ และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ ดังนัน้
นายดาริ ตันชีวะวงศ์ จึงถือได้ วา่ มีคณ
ุ สมบัติในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้ วน
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
2. นายเชาวลิต เอกบุตร
3. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
4. นายดาริ
ตันชีวะวงศ์

จานวนหุ้นสามัญ
-

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
-

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรื อผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรื อกิจการอื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
จานวน
1. นายนิธิ

ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร

ภัทรโชค

บริษัท
บริษัทหรือกิจการที่
หรือ
อาจทาให้ เกิดความ
กิจการอื่น
ขัดแย้ งทาง
(ที่ไม่ ใช่
ผลประโยชน์ หรือมี
บริษัทจด สภาพเป็ นการแข่ งขัน
ทะเบียน) ทางธุรกิจของบริษัท

บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ
บริ ษัทสยามโกลบอลเฮ้ าส์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution
and Housing Products Business
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
5 แห่ง • ประธานกรรมการบริ ษัทและ
49 แห่ง *
7 แห่ง
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดักส์ จากัด
(มหาชน)
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
• President Commissioner,
PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
• President Commissioner,
PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.
2. นายเชาวลิต เอกบุตร
• ที่ปรึกษากรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2 แห่ง
3 แห่ง
ไม่มี
• กรรมการอิสระ และกรรมการกากับความเสีย่ ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 8 แห่ง
1 แห่ง
ไม่มี
บริ ษัทโรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
4. นายดาริ
ตันชีวะวงศ์
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและ
1 แห่ง
3 แห่ง
ไม่มี
กาหนดค่าตอบแทน
บริ ษัทไทยรุ่งยูเนีย่ นคาร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : * ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริ ษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยอ้ อม (เอสซีจี) ที่อยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้ รับมอบหมาย
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระ (2 คน)

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริษัท
จานวนหุ้นสามัญ
เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่ อย
การมีความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่ อย
บริษัทร่ วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบันหรือในช่ วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่
ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถทาหน้ าที่
ได้ อย่างอิสระ (เช่น การซือ้ หรื อขาย วัตถุดิบ สินค้ า บริ การ การให้ ก้ ูยืมเงิ น
หรื อการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้ วย (ถ้ ามี)

นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

นายดาริ ตันชีวะวงศ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่มี

ข้ อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
บริ ษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัท ซึ่งเข้ มกว่า คุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กรรมการอิสระแต่ละคนของบริ ษัทต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสทิ ธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อของผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร
รวมทังคู
้ ส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุม
ของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระหรื อ ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
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ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการ
รับหรื อให้ ก้ ยู ืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน รวมถึงพฤติการณ์ อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริ ษัทหรื อคู่สญ
ั ญามีภาระหนี ้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริ ษัทหรื อ
ตังแต่
้ 20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ การคานวณภาระหนี ้ดังกล่าวให้ เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้ วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี ด้ ัง กล่า ว ให้ นับ รวมภาระหนี ท้ ี่ เ กิ ด ขึน้ ในระหว่า ง 1 ปี ก่ อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ เว้ นแต่พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชี พ เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิ น ที่ได้ รับค่าบริ การวิชาชีพ
เกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ ด้ วย เว้ นแต่พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่มีนยั ใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกิน
ร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทังหมดของบริ
้
ษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัท
หรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้ อย่างเป็ นอิสระ
10. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานได้ อย่างเป็ นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ ภายหลัง ได้ รับการแต่งตัง้ ให้ เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้ อ 1–12 ข้ างต้ นแล้ ว กรรมการอิสระอาจได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ตัด สิน ใจในการดาเนิ น กิ จ การของบริ ษัท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย บริ ษั ทร่ วม
บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยเป็ นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่
ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
ในกรณี ที่ บุค คลที่ บริ ษัท แต่งตัง้ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มี ห รื อ เคยมีค วามสั ม พัน ธ์ ทางธุร กิ จหรื อ
การให้ บริ การทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าที่กาหนดตามข้ อ 4 หรื อ ข้ อ 6 ให้ บริ ษัทได้ รับการผ่อนผันข้ อห้ ามการมี หรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจหรื อการให้ บริ การทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริ ษัทได้ จดั ให้ มีความเห็นคณะกรรมการ
บริ ษั ท ที่ แ สดงว่า ได้ พิ จ ารณาตามหลัก ในมาตรา 89/7 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ล้ ว ว่ า
การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระด้ วย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลประวัตขิ องผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อประจาปี 2563
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด)
ชื่อ นายไวโรจน์ จินดามณีพทิ กั ษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ ทางาน

ชื่อ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ประวัตกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ ทางาน

ชื่อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ ทางาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข 3565
- ปริ ญญาโทด้ านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจ
พลังงาน ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซื ้อมาขายไป
รวมถึงประสบการณ์ทางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2527
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข 4068
- หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้ บริ การด้ านสอบบัญชีและให้ คาปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย
รวมทัง้ บริ ษัทระหว่างประเทศและบริ ษัทที่ได้ รับการจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2531
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข 8179
- ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการบริ หาร (Audit Partner) บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้ บ ริ ก ารสอบบัญ ชี ส าหรั บ อุตสาหกรรมหลายแขนง เช่ น
ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื ้อมาขายไป และธุรกิจ
ให้ บริ การ รวมถึงประสบการณ์ทางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2546

ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ทงั ้ สามรายที่ได้ รับการเสนอชื่ อข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ
ข้ อ 14 ให้ บ ริ ษัท มีคณะกรรมการของบริ ษัท ไม่น้ อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้ อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทังหมดของบริ
้
ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 15 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการอาจตังคณะกรรมการบริ
้
หารจากคณะกรรมการที่มีอยู่ได้
ไม่เกิน 5 คน โดยมีหรื อไม่มีกาหนดเวลาว่าให้ อยู่ในตาแหน่งนันนานเพี
้
ยงใด หรื อปลดบุคคลนัน้ ๆ ออก
จากตาแหน่ง แล้ วแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ ารับหน้ าที่ได้ เป็ นคราว ๆ ไป
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจกระทาการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และรับผิดชอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการ
ข้ อ 16 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมด
ั้
ตาม (1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั สลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้ อ 22 กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 29 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าทาเพื่อประโยชน์ตนเองหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตังกรรมการผู
้
้ นนั ้
ข้ อ 30 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ าเมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) มีส่วนได้ เสี ยไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใด ๆ ที่ บริ ษั ทท าขึน้ ระหว่างรอบปี บัญชี โดยระบุ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูส่ ญ
ั ญาและส่วนได้ เสียของกรรมการในสัญญานัน้ (ถ้ ามี)
(2) ถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ โดยระบุจานวนทัง้ หมดที่เพิ่มขึน้ หรื อลดลงในระหว่าง
รอบปี บัญชี (ถ้ ามี)
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ข้ อ 33 กรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม โบนัส
และมีสิ ทธิ ได้ รั บผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นใดหรื อทรั พย์ สิ นอื่ นใดจากบริ ษั ท ตามที่ ที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้ นจะ
พิจารณา ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะ
ให้ มีผลไปตลอดจนกว่ าที่ ประชุ มผู้ ถื อหุ้ นจะมี มติ เปลี่ ยนแปลงก็ ได้ ตลอดจนมีสิ ทธิ ได้ รั บเบี ย้ เลี ย้ งและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบี ยบของบริ ษัท และได้ รับชดใช้ คืนซึ่งค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ ได้ จ่ ายไปเนื่ องจากการ
ปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ของกรรมการ
ข้ อความในวรรคหนึง่ จะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังจากพนั
้
กงานหรื อลูกจ้ าง
ของบริ ษัทในอันที่จะได้ รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ ามีร องประธานกรรมการ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่ มี
รองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนันให้
้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 43 คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 44 ให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ผู้สอบบัญชีซงึ่ พ้ นตาแหน่งไปแล้ วนันมี
้ สิทธิที่จะได้ รับเลือกให้ กลับมารับตาแหน่งได้ อีก
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะพิจารณาจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ส อบบัญ ชี มีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลัก ฐานอื่นใดเกี่ ย วกับ รายได้ รายจ่ าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนี ้สินของบริ ษัทได้ ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษัท ในการนี ้ให้ มีอานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทังให้
้ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
หรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 45 ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครั ง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัท
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นันแก่
้ ผ้ สู อบบัญชีด้วย
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การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 37 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะโดยทาเป็ นหนังสือให้ บคุ คลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ และ
หนัง สื อมอบฉัน ทะให้ ทาตามแบบที่ นายทะเบี ย นก าหนด และให้ มอบต่อประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่ง
ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสีย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนันไม่
้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ
การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้ ต่อเมื่อผู้ถื อหุ้นไม่ น้ อยกว่า 5 คน ร้ องขอ และที่ ป ระชุมผู้ถื อหุ้น ลงมติ
อนุญาตให้ ลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
(ซ) การควบบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
เงินปั นผลและเงินสารอง
ข้ อ 46 ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ แล้ วแต่กรณี
ทังนี
้ ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนันในหนั
้
งสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม


ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำประชุมแทน)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้ อมกรอกข้ อควำมให้ ครบถ้ วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำใบขับขี่ หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มอบฉันทะทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2.3 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
นิติบุคคล
1. กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ น
ชำวต่ำงประเทศ) และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
1.2 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
แทนนิ ติ บุค คล (กรรมกำรผู้มี อ ำนำจ) ที่ ม ำด้ ว ยตนเอง และมี ข้ อ ควำมแสดงให้ เ ห็ น ว่ำ ผู้แ ทนนิ ติ บุค คล
(กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ที่มำประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้ อมกรอกข้ อควำมให้ ครบถ้ วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำใบขับขี่ หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2.3 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (กรณีเป็ น
นิติบคุ คลจดทะเบียนต่ำงประเทศ) (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน
นิติบุคคล และหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ เอกสำรตำมข้ อนี ้ ต้ องมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำบุคคลที่ลง
ลำยมือชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.4 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
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3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่ง
หลักฐำนดังต่อไปนี ้เพิ่มเติม

(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นที่เ ป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดำเนินกำรลงนำมใน
หนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสำรที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้ องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้แทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองควำมถูกต้ องของคำแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ จำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ เรื่ อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ำยไม่ซบั ซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำก
และดูแลหุ้น
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์กำหนด หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสำมำรถดำวน์โหลดได้ จำก www.scgceramics.com
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
1. ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จดั ส่งมำให้ หรื อตำมแบบอื่นข้ ำงต้ น เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพำะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่ำนัน้
2. มอบฉันทะให้ บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกำเครื่ องหมำยหน้ ำชื่อกรรมกำรอิสระ
ตำมที่บริ ษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ ำร่วมประชุมดังกล่ำว
3. ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตำมกฎหมำย ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เตรี ยมอำกรแสตมป์เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเข้ ำร่วมประชุม
ให้ ด้วยแล้ ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริ ษัท โดยติดต่อ นำงสำวไปรยำ พรหมมำณพ หรื อนำยณัชธพันษ์
จริ ย ำวุฒิ กุล โทรศัพ ท์ 02-586-3078 และ 02-586-3808 ตำมลำดับ โทรสำร 02-586-3007 ภำยในวัน พฤหัสบดี ที่
26 มีนำคม 2563 หรื อก่อนเวลำเริ่ มกำรประชุมอย่ำงน้ อยครึ่ งชัว่ โมง เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัทได้ มีเวลำตรวจสอบเอกสำร
และให้ ทนั เวลำเริ่ มประชุม
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้ องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้ อยกว่ำจำนวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้ นแต่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำก
และดูแลหุ้นตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริ ษัทจะเริ่ มลงทะเบียนกำรเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่ มกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลำ 07.00 น. เป็ นต้ นไป
ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดำ ห้ องเลอ คองคอร์ ด บอลรูม ชัน้ 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร แผนที่ตงสถำนที
ั้
่ประชุมตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 9
เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน โปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบำร์ โค้ ดปรำกฏอยูม่ ำในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชมู อื โดยให้ นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุ้น ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สำมำรถแบ่ง
กำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนนเสียง
ของผู้รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและ
ไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประกำรใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้
ตำมที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กำหนดให้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่พงึ มีหรื อจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ประธำนที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระจำกที่ประชุม
ว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นกำรลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วน
ที่เหลือถือว่ำเห็นด้ วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำมควำมเห็นได้ เพียงอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
(3) กำรลงคะแนนลับอำจกระทำได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่ำงน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ โดย
ประธำนที่ประชุมจะเป็ นผู้กำหนดวิธีกำรลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่มี
มติให้ ลงคะแนนลับ
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มติของที่ประชุมผู้ถอื หุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตัง้ กรรมการ) จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
•

กรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม

•

กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

•

หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด

•

ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในมตินนั ้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมการ และประธำนที่ประชุมอำจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษนันออกนอกที
้
่
ประชุมชัว่ ครำวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธำนที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่ มวำระกำรประชุม โดยจะสอบถำมที่ประชุมว่ำผู้ถือหุ้น
คนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อในบัตร โดยบริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
้
ยงตำมบัตรเสีย
(ถ้ ำมี) ออกจำกจำนวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ ำร่ วมประชุมในวำระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถื อว่ำเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย และ
จะแจ้ งผลกำรนับคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็ จสิ ้นกำรประชุม
กรณีที่จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่องในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน หรื อมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณี Custodian)
หรื อกรณีที่มีกำรแก้ ไขกำรลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2563)
รายชื่อกรรมการอิสระ

อายุ

ตาแหน่ งในบริษัท

1. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

71 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

71 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

2. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร

3. นายผดุง

ลิขิตสัจจากุล

4. นายลักษณะน้ อย พึง่ รัศมี

68 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

67 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

การมีส่วนได้ เสียพิเศษ *
ในวาระที่เสนอ

เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย
บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
10800

ไม่มีสว่ นได้ เสียพิเศษใน
วาระที่ 1 ถึง 8

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
* การมีส่วนได้ เสียพิเศษ ตามที่กาหนดในแบบ AGM Checklist เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลเฉพาะในส่วนของ
กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านันว่
้ ามีสว่ นได้ เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ในครัง้ นันหรื
้ อไม่ เช่น มีสว่ นได้ เสียพิเศษในวาระเลือกตังกรรมการเพราะเป็
้
นผู้ที่จะต้ องถูกเลือกตังกลั
้ บเข้ ามา
เป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึง่
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8

การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาหรั บดาวน์ โหลดรายงานประจาปี 2562
ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย โดยบริ ษัท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ พฒ
ั นาระบบเพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ ผ้ ูถือหุ้นสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ 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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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9

แผนที่ตัง้ สถานที่ประชุม
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รั ชดา

- หากเดินทางมาด้ วยรถไฟฟ้าใต้ ดินให้ ขึ ้นที่สถานีห้วยขวางโดยใช้ ประตูทางออกหมายเลข 2
- รถประจาทางที่ผ่าน : 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- รถปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529
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บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340)
SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
สานักงานใหญ่ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-586-3333, 02-586-5474, 02-586-4092 โทรสาร: 02-587-0162

