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เมื่อวัน ศุก ร์ท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิก ส์ จ ากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของ
คณะกรรมการดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 : รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
ความเป็ นมา บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี
2562 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้อผลการดาเนินงาน ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2562 ซึง่ สรุ ปผลการดาเนินงาน
ของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2562 ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเป็ นมา เพื่ อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทา
งบการเงินประจาปี ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
รั บ อนุ ญ าตแล้ว ก่ อ นเสนอให้ท่ี ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น อนุ มั ติ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏอยู่ ใ น
งบการเงินของรายงานประจาปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้
ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชี
จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
กาไรต่อหุน้

11,395
2,363
11,074
168
0.03

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้

งบการเงินของบริษัท มีดงั นี ้
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
กาไรต่อหุน้

10,941
2,316
11,073
147
0.02

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้

คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และรับทราบการ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ความเป็ นมา บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้อยละ 30 – 50 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกาหนดใน
สัญญาต่าง ๆ ที่ บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตาม
พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อ บั ง คับ ของบริ ษั ท ข้อ 47
กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไร
สุทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนเงินไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปั จจุบนั บริษัทมีทนุ สารองตามกฎหมาย 214 ล้านบาท เท่ากับ
ร้อยละ 3.6 ของทุนจดทะเบียน
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ทัง้ นี ้ ในปี 2562 บริษัทมีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ ) ตามงบการเงินรวม 168 ล้านบาท ทาให้มีกาไร
สะสมยังไม่ได้จดั สรร 991 ล้านบาท สาหรับจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลให้
ผูถ้ ือหุน้ ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กาไรประจาปี 2562 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 7,357,035 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจากกาไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.012 บาท รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 71,551,455 บาท หรือคิดเป็ นอัตราร้อยละ 44 ของกาไรสุทธิหลังจากหักสารองตามกฎหมาย
เมื่อวันศุกร์ท่ี 17 เมษายน 2563 ซึง่ การจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลนี ้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับ
ผูถ้ ื อหุน้ จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทที่กาหนดไว้วันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563
ออกไปไม่มีกาหนด ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาจ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2562 อีก โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงิ นปั น ผลจากผลประกอบการปี
2562 กับปี ท่ีผ่านมาได้ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2562

ปี 2561

1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

168

10

2. กาไรสะสม (ล้านบาท)

984

883

3. จานวนหุน้ (หุน้ )

5,962,621,233

4. เงินปั นผล
- เงินปั นผลระหว่างกาล (บาท/หุน้ )
- เงินปั นผลประจาปี (บาท/หุน้ )
5. เงินปั นผลจ่ายทัง้ สิน้ (บาท)
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิของ
งบการเงินรวมหลังจากหักสารองตามกฎหมาย (ร้อยละ)
7. ทุนสารองตามกฎหมาย (บาท)

0.012

-

-

งดจ่าย

71,551,455

งดจ่าย

44

งดจ่าย

7,357,035

6,381,343

คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ความเป็ นมา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17
กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ทัง้ นี ้ กรรมการผูท้ ่ีพน้ จากตาแหน่งตามวาระนัน้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึ่ง
ในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี ครัง้ นี ม้ ี ก รรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 4 คน ดังนี ้
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(1) นายนิธิ

ภัทรโชค

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ
ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายเชาวลิต เอกบุตร
กรรมการ
(3) นายฐัติพงศ์ เกสรกุล
กรรมการอิสระ
(4) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
โดยนายฐัติพงศ์ เกสรกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทอีก
ทั้งนี ้ บริ ษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้นเสนอวาระและรายชื่ อบุ คคลเข้ารับการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 15 พฤศจิ กายน 2562 ซึ่งไม่มีผูถ้ ื อหุน้ ส่วนน้อยเสนอวาระและ
รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล (ไม่ร วมกรรมการที่ ครบก าหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563) ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิ จารณารายชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 4 คน เข้ารับการพิ จารณาเลื อกตั้ง เป็ น
กรรมการแทนกรรมการที่ ครบก าหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2563 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุ ค คลเป็ นกรรมการที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ก าหนดให้
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผูท้ ่ีเหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัทจาก
ผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีความรู ค้ วามเชี่ ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ มีความรู ค้ วามสามารถในการเป็ น
กรรมการบริษัทจดทะเบียนและกาหนดว่าจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรอง
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับธุรกิ จของบริษัท มีภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์
กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทัง้ ตัดสินใจด้วย
ข้อมูล และเหตุผ ลและสามารถแสดงความคิ ดเห็ น อย่ างเป็ น อิส ระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา
ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าลพิ จ ารณาความหลากหลายในโครงสร้า งคณะกรรมการและ
องค์ประกอบของความรู ค้ วามชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่ร วมกรรมการที่ ครบก าหนดออกจาก
ต าแหน่ งตามวาระในการประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 ได้ห ารื อกัน อย่างกว้างขวาง โดย
พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลทัง้ หมดตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
เสนอ รวมทั้งพิ จ ารณาคุณ สมบัติ เป็ น รายบุคคลอย่ างละเอีย ดรอบคอบแล้วว่าเป็ น ผู้ท รงคุณ วุฒิ
มีความรู ค้ วามสามารถ มีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการ
ท างานที่ โ ปร่ ง ใสไม่ ด่ า งพร้อ ย มี ป ระสบการณ์ใ นการก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยุท ธ์
ด้านบัญชีและการเงิน รวมทัง้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกากับดูแลกิจการที่ดีท่ีเป็ นประโยชน์
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้แก่
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(1)
(2)
(3)
(4)

นายนิธิ
นายเชาวลิต
นายประวิตร
นายดาริ

ภัทรโชค
เอกบุตร
นิลสุวรรณากุล
ตันชีวะวงศ์

โดยลาดับที่ (1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายเชาวลิต เอกบุตร และ (3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็ น
กรรมการเดิมซึ่งปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่ ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ น
อย่างดีตลอดมา อีกทัง้ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ข้อบังคับของบริษัท มีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท
มีคณ
ุ ธรรมและประวัติการทางานที่โปร่งใส กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็ นอิสระ พร้อมทัง้
ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสาหรับลาดับที่ (4) นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
ใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ เป็ น
ผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหาร
องค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายใน
การดาเนินธุรกิจของบริษัท
อย่างไรก็ตาม นายนิธิ ภัทรโชค เป็ นกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพ
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 ล้านบาท โดย
คณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของนายดาริ ตันชีวะวงศ์
ตามหลักในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ ดังนัน้ จึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่หา้ ม
การมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ ท างธุ ร กิ จ ของนายดาริ ตัน ชี วะวงศ์ ได้รับ การผ่ อนผัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการขออนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระ
ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปี ท่ีผ่านมา ข้อมูลการถือหุน้
สามัญของบริษัท ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ
และบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท และ
ข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของบริษัท รวมทัง้ ข้อมูลความสัมพันธ์ของผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระนัน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2
หมายเหตุ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการไว้ดงั นี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ หนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว
หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
เท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั
การเลื อ กตั้ง ในล าดับ ถัด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กัน เกิ น จ านวนที่ จ ะพึ ง มี ห รื อ
จะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผูเ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตัง้ กรรมการ บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้
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วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
ความเป็ นมา เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ตามแนวทางของส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ง
กาหนดให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 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 ช่ื อ เสี ย ง มี ศัก ยภาพ
มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือ
เครื่องมือที่ ใช้ในการตรวจสอบบัญชี ท่ีมีประสิทธิ ภาพ มีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิ บัติ
หน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตรา
ค่าสอบบัญชี ของบริ ษั ทจดทะเบี ยนอื่น ในระดับ เดีย วกัน แล้วเห็ น ว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญ ชี ท่ี
เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท
เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี ของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ของบริษัทประจาปี 2563 ดังนี ้
1. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศ ก.ล.ต. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
- นายไวโรจน์
- นายเจริญ
- นางสาวธัญลักษณ์

จินดามณีพิทกั ษ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
เกตุแก้ว
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8179)

ผู้สอบบัญชี ทั้งสามรายข้างต้น เคยได้รับ แต่งตั้งเป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ในปี 2561–2562
รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของทัง้ สามรายข้างต้น สอดคล้องกับเกณฑ์
การเปลี่ยนผูส้ อบบัญชีของ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ KPMG และผูส้ อบบัญชีทงั้ สามรายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็ นผูท้ ่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
และจะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 ของบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด (SSC)
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผูส้ อบบัญชี และข้อมูลความเป็ นอิสระของ
ผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั การเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
2. อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาปี 2563 เป็ นเงินจานวน 1,845,000 บาท (เพิ่มขึน้
จากปี 2562 จานวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC)
ประจาปี 2563 จานวน 158,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 4,000 บาท) รวมเป็ นค่าสอบบัญชี
ทัง้ สิน้ 2,003,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2562 จานวน 33,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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หน่วย:บาท
รายการ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท
2. งบการเงินรวม (จากการมีบริษัทย่อย SSC)
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

ส่วนต่าง

เพิ่มขึน้
ร้อยละ

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

ทัง้ นี ้ ค่าสอบบัญชีท่ีเสนอข้างต้นเป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านัน้ ไม่มีการให้บริการ
อื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2562
หมายเหตุ : * ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 กาหนดให้ในกรณีท่ี
บริ ษัท ไม่สามารถจัดประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจ าปี เพื่ อแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชี ได้
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทส่ง
งบการเงิ น ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่ง ผ่ า นการสอบทานจากผู้ส อบบัญ ชี ท่ี ไ ด้รับ
ความเห็ น ชอบจากส านั ก งานและได้รับ การแต่ ง ตั้ง จากบริ ษั ท ได้ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) ตามรายชื่อในข้อ 1. สาหรับ
ทาหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
3. รับทราบค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 ของบริ ษัทย่ อย (SSC) จ านวน 330,000 บาท (เพิ่ มขึน้ จาก
ปี 2562 จานวน 56,000 บาท) ซึง่ SSC เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุ กรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563
ความเป็ นมา ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รบั
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม โบนัส และมีสิทธิ
ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา
ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้
มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิ ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รบั ชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจาก
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2562 ได้มีมติคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2562
ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ร่วมระหว่างผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
(TGCI) กับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (TCC) บริษัทเดอะสยาม เซรามิค กรุ ๊ป
อินดัสทรี่ส ์ จากัด (SGI) บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ ๊ป (2008) จากัด (SSG) และบริษัทเจมาโก จากัด (GMG)
เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ท่ีจะเกิดจากการควบบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มี
มติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2561 โดยให้มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2562 เป็ นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบีย้ ประชุม)
• ประธานกรรมการ (จานวน 1 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จานวน 11 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
2. โบนัสกรรมการ
กรรมการบริ ษัท ได้รับ โบนัส ไม่เ กิ น ร้อยละ 1 ของเงิ น ปั น ผลที่ มีก ารจ่ ายให้แ ก่ ผู้ถื อหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 45,000 บาท
• กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 30,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิ จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประกอบกับความเหมาะสมและปั จจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท
ประจาปี 2562 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั นอกจากนี ้
ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
เสนอที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัท พิ จ ารณาทบทวนหลัก เกณฑ์แ ละอัตราการจ่ ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ส าหรับ ปี 2563 และเพื่ อ ทราบจ านวน
ค่ า ตอบแทนที่ บ ริ ษั ท จ่ า ยให้ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ในปี 2562
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) ค่ า ตอบแทน (เบี ้ย ประชุ ม ) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจาปี 2563
ในอัตราเดียวกับปี 2562 ตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) ค่ า ตอบแทน (เบี ้ย ประชุ ม ) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุมจริง ในปี 2562 รวมเป็ นเงินจานวน
5,400,000 บาท ซึ่ง สอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ท่ี ท่ี ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2562 ได้มีมติ
อนุมตั ิไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2563 พิจารณา
อนุ มัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ประจ าปี 2563 ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562 ได้มีมติอนุมตั ิไว้ รวมทัง้ รับทราบ
จานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2562 ตามรายละเอียด
ข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 มีมติอนุมตั ิดว้ ยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563 รวมทัง้ ผลประโยชน์อ่นื ๆ
จะเป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2562 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี ้
หลักเกณฑ์และอัตรา
คณะกรรมการ

ตาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน

เบีย้ ประชุม

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

45,000
30,000

ไม่ได้กาหนด
กรรมการ

40,000

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

ประธาน

45,000

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน)

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

ไม่ได้กาหนด

กรรมการ

ไม่เกินร้อยละ 1
ของเงินปันผลที่มี
การจ่ายให้ผถู้ ือหุน้

ไม่มี

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

งดจ่าย

ไม่มี

60,000

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 3 คน)

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน)

ผลประโยชน์อื่น ๆ

(บาท/คน/ครัง้ )

ไม่ได้กาหนด

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 11 คน)

โบนัส

30,000

งดจ่าย

งดจ่าย

ทัง้ นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่น
โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้ง
การจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาปี 2562
หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 7 : พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
ความเป็ นมา หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับปั จจุบนั ประกอบด้วยวัตถุประสงค์จานวน 64 ข้อ
ซึ่งยังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ฝ่ายจัดการได้วางแผนที่จะดาเนินการในอนาคต ได้แก่ การประกอบกิจการ
ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่ อให้บริษัทสามารถดาเนิ นธุ รกิ จ เกี่ ย วกับ การประกอบกิ จ การ
ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึง่ จะเป็ นการเพิ่มรายได้ให้กบั บริษัท
อี ก ทางหนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท จึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2563
เพื่อพิจารณาดังนี ้
1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิม 64 ข้อ อีก 3 ข้อ
รวมเป็ นวัตถุประสงค์ใหม่จานวน 67 ข้อ ดังนี ้
“(65) ประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษ์พลังงานหรือการแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน
(66) ประกอบกิจการให้บริการสารวจ ตรวจสอบ ให้การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ อาคาร
ระบบประกอบอาคารต่ า ง ๆ ระบบไฟฟ้ า ระบบหม้อ ไอน ้า ระบบภาชนะรับ แรงดัน
ระบบปรับ อากาศ ระบบแจ้ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ระบบลิ ฟ ต์ ระบบบ าบั ด มลพิ ษ ทางน ้า
ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบาบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ระบบหม้อต้ม หม้อไอนา้
ถังภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิ กิริยา ระบบรอก เครนชนิ ดต่าง ๆ ปั้ นจั่น งานด้านวิศวกรรม
เครื่องกล ไฟฟ้า ทัง้ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้
สถานที่เก็บ และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว นา้ มันเชือ้ เพลิง ตลอดจน
สถานที่ท่ วั ไป
(67) ประกอบกิ จ การรับ เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้า นการประหยั ด พลั ง งานและให้บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาวิจยั พัฒนา สาธิต การส่งเสริมเทคโนโลยี การผลิต การแปรรู ป การขนส่ง รวมทัง้
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงาน และการให้บริการการฝึ กอบรม รับรองการฝึ กอบรม
ด้านพลังงานทุกประเภท”
2. พิ จารณาแก้ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่ มเติ ม
วัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น โดยการแก้ไขข้อความใน ข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิ เป็ นดังนี ้
ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจานวน 67 ข้อ ดังต่อไปนี ้
ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

“(65) ประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับ
การอนุรกั ษ์พลังงานหรือการแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน
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(66) ประกอบกิจการให้บริการสารวจ ตรวจสอบ ให้การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ อาคาร
ระบบประกอบอาคารต่ า ง ๆ ระบบไฟฟ้ า ระบบหม้อ ไอน ้า ระบบภาชนะรับ แรงดัน
ระบบปรับ อากาศ ระบบแจ้ง เหตุ เ พลิ ง ไหม้ ระบบลิ ฟ ต์ ระบบบ าบั ด มลพิ ษ ทางน ้า
ระบบบาบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบาบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ระบบหม้อต้ม หม้อไอนา้
ถังภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิ กิริยา ระบบรอก เครนชนิ ดต่าง ๆ ปั้ นจั่น งานด้านวิศวกรรม
เครื่องกล ไฟฟ้า ทัง้ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้
สถานที่เก็บ และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว นา้ มันเชือ้ เพลิง ตลอดจน
สถานที่ท่ วั ไป
(67) ประกอบกิ จ การรับ เป็ นที่ ป รึ ก ษาด้า นการประหยั ด พลั ง งานและให้บ ริ ก ารเกี่ ย วกั บ
การศึกษาวิจยั พัฒนา สาธิต การส่งเสริมเทคโนโลยี การผลิต การแปรรู ป การขนส่ง รวมทัง้
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงาน และการให้บริการการฝึ กอบรม รับรองการฝึ กอบรม
ด้านพลังงานทุกประเภท”
คะแนนเสียงสาหรับอนุ มัติ ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 : เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ ร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ในวันจันทร์ท่ี 29 มิถุนายน 2563 เวลา
09.30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร (รายละเอียดแผนทีต่ งั้ สถานทีป่ ระชุมปรากฏ
ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 12) บริษัทจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่เวลา 07.30 น.
โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้การประชุมมีความกระชับ สัน้ และใช้เวลาน้อย เพื่อลดเวลาในการที่คนจานวน
มากมารวมอยู่ในที่เดียวกันตามข้อกาหนดของราชการและที่ได้ขออนุญาตไว้กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นีม้ าโดยตลอดและมีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่ วมประชุมและที มงานทุกฝ่ าย โดยบริ ษั ทมี ความตั้งใจอย่ างเต็ มที่ ท่ี จะจัด
เตรียมการให้การประชุม เป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดาเนินการตามแนวทางและ
คาแนะนาที่สว่ นราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กาหนดขึน้ เกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทัง้ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะ
เป็ นการรวมกันของคนหมูม่ าก
ในการนี ้ บริษัทจึงได้กาหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชือ้ COVID-19
ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบ
ฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบตั ิตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบตั ินนั้ จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการ
ตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ซึ่งทาให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับ
ความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สนั้ กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจานวนมากมารวมอยู่ใน
ที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุด ทาให้เกิดข้อจากัดด้านสถานที่ท่ีไม่สามารถรองรับคน
จานวนมากได้
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ดังนัน้ บริษัทจึงมีความจาเป็ นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉั นทะให้กรรมการอิสระของ
บริ ษั ทแทนการมาร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง โดยท่ านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการ
ลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรด
เลือกใช้แบบฟอร์ม ข.) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายชีระพงษ์
(2) นายบุญเชือ้
(3) นายผดุง
(4) นายลักษณะน้อย

กัมพลพันธ์
พลสิงขร
ลิขิตสัจจากุล
พึ่งรัศมี

ทัง้ นี ้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 7
สาหรับผู้ถอื หุน้ ทีม่ ีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัตดิ งั นี ้
1. ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้ า ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 10 และส่งให้บริษัทภายในวันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2563 และขอเรียนว่าบริ ษัทมีจ านวนที่ น่ ังในห้อง
ประชุมได้เพียงประมาณ 150-170 ที่น่ งั
2. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้
(มีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป) หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนา้ มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ
หรือผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ หรือมีประวัติสมั ผัสกับผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชี พที่
เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อในช่วง 14 วันก่อนการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้
เข้าร่วมในบริเวณการจัดประชุมและห้องประชุม โดยจะเป็ นไปตามคาวินิจฉัยของแพทย์ท่ีบริษัทได้จดั เตรียมไว้
3. ขอให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ส่ งคาถามล่ วงหน้ าก่อนการประชุ มผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กาหนด
(ตามแบบฟอร์มค าถามล่ วงหน้า ตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้วยล าดับที่ 11) และเพื่ อสุขอนามัยดังกล่ าว บริ ษัทจะไม่ จัด
ไมโครโฟนในห้องประชุมสาหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเขียนคาถามลงในแบบฟอร์ม
คาถาม และบริษัทจะรวบรวมคาถามและจะตอบคาถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง
สาหรับคาถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุ ปประเด็นชีแ้ จงแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่
ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผูถ้ ือหุน้ โปรดกรุ ณาปฏิบตั ิตามมมาตรการและข้อปฏิบตั ิท่ีบริษัทได้
เรียนให้ทราบตามหนังสือนีแ้ ละสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 อย่างเคร่งครัด ทัง้ นี ้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม
ทั้งนี ้ ขอความร่วมมือจากท่ านโปรดส่งหนังสื อมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่ ก าหนดมายังบริ ษั ท
ล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รบั ภายในวันศุกร์ท่ี 26 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ สาหรับปิ ดใน
หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผูร้ ับมอบฉันทะที่ มาลงทะเบี ยนเพื่ อเข้าร่วมประชุมผูถ้ ื อหุ้ นด้วย ท่านผูถ้ ื อหุน้ โปรดกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณี ผู้ถื อหุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.scgceramics.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใด
ตามที่ระบุไว้เท่านัน้
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บริษัทขอขอบคุณผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงที่ มีความเข้าใจและหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากทุกท่านเป็ นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2563
โดยคาสั่งของคณะกรรมการ
(นางสาวกาณจนี เต็มสุข)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ :
1. ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถดู ห นั ง สื อ นั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น และเอกสารประกอบบนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
(www.scgceramics.com) และสามารถส่งคาถามเพื่ อสอบถามข้อมูลที่เกี่ ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่
สาคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล cotto_ir@scg.com หรือทางไปรษณียม์ ายังสานักงานเลขานุการบริษัท
ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุท่ี อยู่หรือข้อมูลที่ ใช้ในการติดต่อได้อยางชัดเจนเพื่ อ
บริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562 ของบริษัท กรุ ณากรอกรายละเอียดใน
“แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2562" ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 13
3. บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่โดยอ้อมได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวขึน้ เพื่อ
แจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี ้ นโยบาย
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้กบั บริษัทในฐานะเป็ นบริษัทย่อย โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี www.scg.com
4. บริ ษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดประชุมสามัญผู้ถื อหุน้ จากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่งอาจมี การเปลี่ ยนแปลง
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี : นางสาวกาณจนี เต็มสุข
โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ
นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ
นายณัชธพันษ์ จริยาวุฒิกลุ โทรศัพท์ 02-586-3808
สานักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
โทรสาร 02-586-3007 อีเมล cotto_ir@scg.com
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2
ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่
ชื่อ นายนิธิ ภัทรโชค
เป็ นกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตาแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

วันที่เข้าดารงตาแหน่ง

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

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations
Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 3 แห่ง

(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)

1) ตัง้ แต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
2) ตัง้ แต่ 2561 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
3) ตัง้ แต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี ้
คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย จานวน 2 แห่ง
1) ตัง้ แต่ 2562 President Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
2) ตัง้ แต่ 2562 President Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.
กิจการอื่น จานวน 2 แห่ง
1) ตัง้ แต่ 2562 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
2) ตัง้ แต่ 2562 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
นอกจากนี ้ นายนิธิ ภัทรโชค ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย
บริษั ท ร่ว ม และบริษั ท อื่ น ๆ ของผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ โดยอ้อ ม (เอสซี จี ) ที่ อ ยู่น อก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รบั มอบหมายรวมจานวน 47 แห่ง
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บริษัทที่อาจพิจารณาได้วา่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
จานวน 3 แห่ง
1) ประธานกรรมการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด
2) President Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. *
3) President Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk. *
ประสบการณ์

2548-2553 ผูอ้ านวยการสานักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2553-2556 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จากัด
2556-2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2557-2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จากัด (มหาชน)
2559-2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution Business,
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2560–2562 Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk. *

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท

5

ครัง้ เข้าประชุม

5

ครัง้ (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 2 ครัง้ เข้าประชุม 2 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ เข้าประชุม

12 ครัง้ (ร้อยละ 100)

สามัญผูถ้ ือหุน้

1

1

ครัง้ เข้าประชุม

การถือหุน้ ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•

ของตนเอง : ไม่มี

•

คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
•

ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี

•

ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา : ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
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ครัง้ (ร้อยละ 100)

ชื่อ นายเชาวลิต เอกบุตร
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง

กรรมการ

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

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

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครือ่ งกล เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหการและการจัดการ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 2 แห่ง

(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)

1) ตัง้ แต่ 2562 ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2) ตัง้ แต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการกากับความเสีย่ ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 3 แห่ง
1) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี
2) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที
3) กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์

2548–2553 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
(ปั จจุบนั เปลีย่ นชื่อเป็ น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน))
2548–2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
2548–2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี ้ พริน้ ติง้ จากัด (มหาชน)
2554–2561 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2561–2561 ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ ประจาสานักงานกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
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การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท

5

ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้ (ร้อยละ 100)

สามัญผูถ้ ือหุน้

1

ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้ (ร้อยละ 100)

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
•
•

ของตนเอง : ไม่มี
คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
•
•

ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา : ไม่มี
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ชื่อ นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
เป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้าดารงตาแหน่ง
1 สิงหาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็ นเวลา 1 ปี 7 เดือน)
อายุ
77 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก บัญชี Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต (C.P.A)
- ASEAN Chartered Professional Accountants
- Chartered Director (IOD)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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 บริษัทจดทะเบียนไทย
2555 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012
การดารงตาแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)
1) ตัง้ แต่ 2552 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 8 แห่ง
1) ตัง้ แต่ 2523 ประธานกรรมการ บริษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จากัด
2) ตัง้ แต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ตัง้ แต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สนิ ทางปั ญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
3) ตัง้ แต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
4) ตัง้ แต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สนิ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5) ตัง้ แต่ 2540 กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สนิ สถาบันพระปกเกล้า
6) ตัง้ แต่ 2543 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ
กระทรวงการคลัง
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ตัง้ แต่ 2546 กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
ตัง้ แต่ 2552 กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี
กรรมการประเมินผลการดาเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
7) ตัง้ แต่ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
8) ตัง้ แต่ 2559 กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสบการณ์

การเข้าประชุม

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
- คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผูอ้ านวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จากัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.)
- ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานอนุกรรมการกาหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุม่ จังหวัดคณะที่ 4
(ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด) สานักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์
จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท
5 ครัง้ เข้าประชุม 5 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้ (ร้อยละ 100)
สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้ (ร้อยละ 100)

จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา : ไม่มี
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ชื่อ นายดาริ ตันชีวะวงศ์
อายุ
66 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่
(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)

ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 8)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
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
บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง
1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
บริษัทไทยรุง่ ยูเนีย่ นคาร์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 3 แห่ง
1) กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
2) กรรมการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
3) กรรมการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
ประสบการณ์
- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จากัด
- กรรมการ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ จากัด
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จากัด
- กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จากัด
- กรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จากัด
- กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
- ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัติต้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซงึ่ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา : ไม่มี
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หมายเหตุ :

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นกรรมการผูม้ ีอานาจในบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ
จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ซึง่ ถือเป็ นบริษัทใหญ่
ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกิ นกว่า 20 ล้า นบาท (มูลค่า หลักของธุ รกรรมมาจากการให้บริการด้าน
Management การส่งพนักงานช่วยเหลือปฏิบตั ิงาน การจ่ายเงินปั นผล การเช่าที่ดินและอาคาร กับบริษัท
ใหญ่ ของบริษัท ) ทาให้มีคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กาหนดภายใต้
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ ตาม
ข้อกาหนดเกี่ ยวกับคุณสมบัติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กาหนดนัน้ สามารถผ่อนผันได้โดย
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลัก
ในมาตรา 89/7 แล้ว เห็ น ว่า การแต่ง ตัง้ บุค คลดังกล่าวไม่มี ผลกระทบต่อ การปฏิ บัติ ห น้า ที่แ ละการให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระและจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระ
เหตุ ผ ลและความจ าเป็ น ในการเสนอนายด าริ ตัน ชี ว ะวงศ์ เป็ นกรรมการของบริ ษั ท นั้น เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการเห็นว่า นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ รวมทัง้ มีความ
เชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึง่ จะสามารถให้ขอ้ เสนอแนะอัน
เป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า
มีวิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย ในขณะที่ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจระหว่างบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จากัด ที่นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นกรรมการ กับบริษัทใหญ่ของ
บริษัทนัน้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า การแต่งตัง้ นายดาริ ตันชีวะวงศ์ เป็ นกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ ดังนัน้
นายดาริ ตันชีวะวงศ์ จึงถือได้วา่ มีคณ
ุ สมบัติในการดารงตาแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน
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2. ข้อมูลการถือหุน้ สามัญในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชือ่
ผู้ได้รับการเสนอชือ่
1. นายนิธิ
ภัทรโชค
2. นายเชาวลิต เอกบุตร
3. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
4. นายดาริ
ตันชีวะวงศ์

คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
-

จานวนหุ้นสามัญ
-

3. ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอืน่ ๆ
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้รับการเสนอชือ่
จานวน
1. นายนิธิ

ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร

ภัทรโชค

บริษัท
บริษัทหรือกิจการที่
หรือ
อาจทาให้เกิดความ
่
กิจการอืน
ขัดแย้งทาง
(ทีไ่ ม่ใช่
ผลประโยชน์หรือมี
บริษัทจด สภาพเป็ นการแข่งขัน
ทะเบียน) ทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• กรรมการ
บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
• กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ดูแลงาน Vice President-Living Solution
and Housing Products Business
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
5 แห่ง • ประธานกรรมการบริษัทและ
49 แห่ง *
7 แห่ง
ประธานกรรมการบริหาร
บริษัทควอลิตคี ้ อนสตรัคชั่นโปรดักส์ จากัด
(มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
• President Commissioner,
PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
• President Commissioner,
PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.
2. นายเชาวลิต เอกบุตร
• ที่ปรึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2 แห่ง
3 แห่ง
ไม่มี
• กรรมการอิสระ และกรรมการกากับความเสีย่ ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 8 แห่ง
1 แห่ง
ไม่มี
บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จากัด (มหาชน)
4. นายดาริ
ตันชีวะวงศ์
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและ
1 แห่ง
3 แห่ง
ไม่มี
กาหนดค่าตอบแทน
บริษัทไทยรุง่ ยูเนีย่ นคาร์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ : * ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยูน่ อกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รบั มอบหมาย
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชือ่ ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระ (2 คน)

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริษัท
จานวนหุน้ สามัญ
เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบันหรือในช่วง 2 ปี
ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่
ได้รบั เงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่
ได้อย่างอิสระ (เช่น การซือ้ หรือขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การให้กูย้ ืมเงิ น
หรือการกูย้ ืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

นายดาริ ตันชีวะวงศ์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่มี

ข้อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่า คุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ
อิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษั ท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
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ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้
บริษัทหรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริษัทหรือ
ตัง้ แต่ 20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณ
มูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน โดยอนุโลม แต่ใ นการพิ จ ารณาภาระหนี ด้ ัง กล่า ว ให้นับ รวมภาระหนี ท้ ี่ เ กิ ด ขึน้ ในระหว่า ง 1 ปี ก่ อ นวัน ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึก ษาทางการเงิ น ที่ได้รบั ค่าบริการวิชาชีพ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อ ย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัท
หรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็ นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างเป็ นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ ภายหลัง ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1–12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท ให้ตัด สิน ใจในการดาเนิ น กิ จ การของบริษัท บริษั ท ใหญ่ บริษั ท ย่อ ย บริษั ทร่วม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็ นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่
ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณี ที่ บุค คลที่ บริษัท แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มี ห รือ เคยมีค วามสัม พัน ธ์ทางธุร กิ จหรือ
การให้บริการทางวิชาชี พเกิ นมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมี หรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริษั ท ที่ แ สดงว่า ได้พิ จ ารณาตามหลัก ในมาตรา 89/7 แห่ง พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ล้ว ว่ า
การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3
ข้อมูลประวัตขิ องผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับการเสนอชื่อประจาปี 2563
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด)
ชือ่ นายไวโรจน์ จินดามณีพทิ กั ษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ชือ่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิเ์ ลิศ
ประวัตกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

ชือ่ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจ
พลังงาน ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซือ้ มาขายไป
รวมถึงประสบการณ์ทางานกับบริษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2527
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการด้านสอบบัญชีและให้คาปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย
รวมทัง้ บริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รบั การจดทะเบี ยนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2531
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บ ริ ก ารสอบบัญ ชี ส าหรับ อุตสาหกรรมหลายแขนง เช่ น
ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจซือ้ มาขายไป และธุรกิจ
ให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทางานกับบริษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2546

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชี ทงั้ สามรายที่ได้รบั การเสนอชื่ อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4
ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผู้ถอื หุน้
คณะกรรมการ
ข้อ 14 ให้บ ริ ษัท มีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น ้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น ้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทัง้ หมดของบริษัทจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 15 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจตัง้ คณะกรรมการบริหารจากคณะกรรมการที่มีอยู่ได้
ไม่เกิน 5 คน โดยมีหรือไม่มีกาหนดเวลาว่าให้อยู่ในตาแหน่งนัน้ นานเพียงใด หรือปลดบุคคลนัน้ ๆ ออก
จากตาแหน่ง แล้วแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้ารับหน้าที่ได้เป็ นคราว ๆ ไป
คณะกรรมการบริหารมีอานาจกระทาการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และรับผิดชอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการ
ข้อ 16 ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมด ตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูร้ บั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 17 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่า
ผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 21 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 22 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือ
เข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ น
กรรมการของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าทาเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผอู้ ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ กรรมการผูน้ นั้
ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้าเมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) มีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ บริ ษั ทท าขึน้ ระหว่างรอบปี บัญชี โดยระบุ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูส่ ญ
ั ญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานัน้ (ถ้ามี)
(2) ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจานวนทัง้ หมดที่เพิ่มขึน้ หรือลดลงในระหว่าง
รอบปี บญ
ั ชี (ถ้ามี)
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ข้อ 33 กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม โบนัส
และมีสิ ทธิ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรื อทรัพย์สิ นอื่ นใดจากบริ ษั ท ตามที่ ท่ี ประชุ มผู้ถื อหุ้นจะ
พิจารณา ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะ
ให้มีผลไปตลอดจนกว่ าที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้นจะมี มติ เปลี่ ยนแปลงก็ ได้ ตลอดจนมีสิ ทธิ ได้รับเบี ้ยเลี ้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบี ยบของบริษัท และได้รับชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ ได้จ่ายไปเนื่ องจากการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของกรรมการ
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากพนักงานหรือลูกจ้าง
ของบริษัทในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
การประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บัติห น้าที่ ไ ด้ ถ้ามีร องประธานกรรมการ ให้ร องประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้าไม่ มี
รองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่ง
เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 44 ให้ท่ีประชุมสามัญประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี
ผูส้ อบบัญชีซง่ึ พ้นตาแหน่งไปแล้วนัน้ มีสิทธิท่ีจะได้รบั เลือกให้กลับมารับตาแหน่งได้อีก
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผู้ส อบบัญ ชี มีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลัก ฐานอื่นใดเกี่ ย วกับ รายได้ รายจ่ าย ตลอดจน
ทรัพย์สินและหนีส้ ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนีใ้ ห้มีอานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้าง ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 45 ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ และให้บริษัท
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผถู้ ือหุน้ จะพึงได้รบั ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นัน้ แก่ผสู้ อบบัญชีดว้ ย
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การมอบฉันทะเพือ่ เข้าประชุมผู้ถอื หุน้ และสิทธิของผู้ถอื หุน้ ในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 37 ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะโดยทาเป็ นหนังสือให้บคุ คลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ และ
หนัง สื อมอบฉัน ทะให้ทาตามแบบที่ นายทะเบี ย นก าหนด และให้มอบต่อประธานกรรมการหรื อผูซ้ ่ึง
ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ท่ีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีส่วนได้เสี ย
เป็ นพิเศษในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ
การลงคะแนนลับ อาจจะทาได้ต่อเมื่อผูถ้ ื อหุ้นไม่น ้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ ป ระชุมผูถ้ ื อหุน้ ลงมติ
อนุญาตให้ลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน
(ซ) การควบบริษัทกับบริษัทอื่น
เงินปั นผลและเงินสารอง
ข้อ 46 ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณี ท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนัน้ และรายงานให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี
ทัง้ นี ้ ให้แจ้งเป็ นหนังสือไปยังผูถ้ ือหุน้ และให้โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ในหนังสือพิมพ์ดว้ ย
ข้อ 47 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอื หุ้น
สำหรับท่ำนผูถ้ ือหุน้ ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผูถ้ ือหุน้ โปรดแจ้ง
ควำมประสงค์ที่จะเข้ำประชุมให้บริษัททรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 10 และส่งให้บริษัททำงอีเมล
cotto_ir@scg.com หรือโทรสำร 02-586-3007 หรือทำงไปรษณี ย ์ม ำยัง สำนัก งำนเลขำนุก ำรบริษั ท ชั้น 19 อำคำร
เอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 ภำยในวันศุกร์ที่ 26 มิถนุ ำยน
2563 และขอเรียนว่ำบริษัทมีจำนวนที่น่งั ในห้องประชุมเพียงประมำณ 150-170 ที่น่งั และเมื่อที่น่งั ในห้องประชุมเต็มแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่สำมำรถเข้ำห้องประชุมได้อีก
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม


ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้ำประชุมแทน)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถอื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำใบขับขี่ หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
2.3 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ของผูร้ บั มอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
นิติบุคคล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
1.1 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ น
ชำวต่ำงประเทศ) และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
1.2 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รบั รองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจลงนำม
แทนนิ ติ บุค คล (กรรมกำรผู้มี อ ำนำจ) ที่ ม ำด้ว ยตนเอง และมี ข ้อ ควำมแสดงให้เ ห็ น ว่ำ ผู้แ ทนนิ ติ บุค คล
(กรรมกำรผูม้ ีอำนำจ) ที่มำประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึง่ ) พร้อมกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือสำเนำใบขับขี่ หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผูม้ ีอำนำจลงนำมแทนนิติบคุ คลที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
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2.3 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) หรือสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (กรณีเป็ น
นิติบคุ คลจดทะเบียนต่ำงประเทศ) (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทน
นิติบุคคล และหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ำมี) ทัง้ นี ้ เอกสำรตำมข้อนี ้ ต้องมีขอ้ ควำมแสดงให้เห็นว่ำบุคคลที่ลง
ลำยมือชื่อเป็ นผูม้ อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุ้น
2.4 บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ของผูร้ บั มอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ - นำมสกุล ให้ยื่นหลักฐำนประกอบด้วย
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐำนดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม

(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผูถ้ ื อหุน้ ที่เ ป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ ำเนินกำรลงนำมใน
หนังสือมอบฉันทะแทน

(2) หนังสือยืนยันว่ำผูล้ งนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี ้ เอกสำรที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือ
ผูแ้ ทนนิติบคุ คลนัน้ รับรองควำมถูกต้องของคำแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ เรือ่ ง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ำยไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพำะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำก
และดูแลหุน้
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์กำหนด หำกผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสำมำรถดำวน์โหลดได้จำก www.scgceramics.com
ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้ดว้ ยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้โดยดำเนินกำรดังนี ้
1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งมำให้ หรือตำมแบบอื่นข้ำงต้น เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพำะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่ เท่ำนัน้
2. มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ระบุชื่อพร้อมรำยละเอียดของบุคคลที่ผถู้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกำเครื่องหมำยหน้ำชื่อกรรมกำรอิสระ
ตำมที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในกำรเข้ำร่วมประชุมดัง กล่ำว
3. ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้อมทัง้ ขีดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพัน
ตำมกฎหมำย ทัง้ นี ้ บริษัทได้เตรียมอำกรแสตมป์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
ให้ดว้ ยแล้ว
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4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท ชัน้ 19 อำคำร เอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 โดยติดต่อนำงสำวกำณจนี เต็มสุข นำงสำวไปรยำ พรหมมำณพ หรือ
นำยณั ช ธพั น ษ์ จริ ย ำวุ ฒิ กุ ล โทรศั พ ท์ 02-586-3012, 02-586-3078 และ 02-586-3808 ตำมล ำดั บ โทรสำร
02-586-3007 ภำยในวันศุกร์ที่ 26 มิถนุ ำยน 2563 หรือก่อนเวลำเริ่มกำรประชุมอย่ำงน้อยครึง่ ชั่วโมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ
บริษัทได้มีเวลำตรวจสอบเอกสำรและให้ทนั เวลำเริม่ ประชุม
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ และผูถ้ ือหุน้
จะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้อยกว่ำจำนวนที่ตนถืออยูไ่ ด้ เว้นแต่
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำก
และดูแลหุน้ ตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
บริษัทจะเริม่ ลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนเริม่ กำรประชุมไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชั่วโมง หรือตัง้ แต่เวลำ 07.30 น. เป็ นต้นไป
ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ
เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร แผนที่ตงั้ สถำนที่ประชุมตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 12
เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน โปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบำร์โค้ดปรำกฏอยูม่ ำในวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุน้
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผยด้วยวิธีชมู อื โดยให้นบั หนึง่ เสียงต่อหนึง่ หุน้ ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สำมำรถแบ่ง
กำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผมู้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนนเสียง
ของผูร้ บั มอบฉันทะวำระใดไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้องและ
ไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
2.2 หำกผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีกำรเปลีย่ นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประกำรใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจำรณำและลงคะแนนแทนได้
ตำมที่เห็นสมควร
วาระเลือกตั้งกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุน้ ต่อเสียงหนึง่
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตำม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูร้ บั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่พงึ มีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้รบั กำรเลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ใน
ครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ ำด
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วิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธำนที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระจำกที่ประชุม
ว่ำมีผถู้ ือหุน้ ท่ำนใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
(2) กรณีผถู้ ือหุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีที่เป็ นกำรลงคะแนนลับ) ผูถ้ ือหุน้ ส่วน
ที่เหลือถือว่ำเห็นด้วยโดยไม่ตอ้ งชูมือ โดยผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำมควำมเห็นได้เพียงอย่ำงใด
อย่ำงหนึง่ (เว้นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
(3) กำรลงคะแนนลับอำจกระทำได้เมื่อมีผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมอย่ำงน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดย
ประธำนที่ประชุมจะเป็ นผูก้ ำหนดวิธีกำรลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระที่มี
มติให้ลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมผู้ถอื หุน้ (นอกเหนือจากวาระเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
•

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม

•

กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

•

หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด

•

ผูถ้ ื อหุน้ ใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินนั้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมการ และประธำนที่ประชุมอำจเชิญให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษนัน้ ออกนอกที่
ประชุมชั่วครำวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธำนที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่มวำระกำรประชุม โดยจะสอบถำมที่ประชุมว่ำผูถ้ ือหุน้
คนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
โดยบริษัทจะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้ คะแนนเสียงตำมบัตรเสีย (ถ้ำมี) ออกจำกจำนวนเสียง
ทัง้ หมดที่เข้ำร่วมประชุมในวำระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลกำรนับคะแนนทุก
วำระให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทรำบก่อนเสร็จสิน้ กำรประชุม
กรณีที่จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่องในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน หรือมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian)
หรือกรณีที่มีกำรแก้ไขกำรลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 7
ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้
(ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2563)
รายชื่อกรรมการอิสระ

อายุ

ตาแหน่งในบริษัท

1. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

71 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

71 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

2. นายบุญเชือ้ พลสิงขร

3. นายผดุง

ลิขิตสัจจากุล

4. นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี

68 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

67 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่

การมีส่วนได้เสียพิเศษ *
ในวาระที่เสนอ

เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย
บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
10800

ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษใน
วาระที่ 1 ถึง 8

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ
* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กาหนดในแบบ AGM Checklist เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของ
กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เท่านัน้ ว่ามีสว่ นได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้
ในครัง้ นัน้ หรือไม่ เช่น มีสว่ นได้เสียพิเศษในวาระเลือกตัง้ กรรมการเพราะเป็ นผูท้ ี่จะต้องถูกเลือกตัง้ กลับเข้ามา
เป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึง่
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 8

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2562
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย โดยบริ ษัท ศูน ย์รับ ฝากหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้
และรายงานประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผูถ้ ื อหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1) ตามขัน้ ตอน
ต่อไปนี ้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรู ปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีขอ้ ความ (Notification) ขึน้ มาด้านบน ให้กดที่ขอ้ ความนัน้ เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณีท่ีไม่มีขอ้ ความ (Notification) บนมือถือ ผูถ้ ือหุน้ สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขัน้ ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)  เลือก QR Code  สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอ้ มูลประกอบการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9

ข้อปฏิบัตกิ ารประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) เพือ่ ความปลอดภัย
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา
2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กาหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชือ้ COVID-19 ซึ่ง
บริษัทขอความร่วมมือให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตาม
ข้อปฏิบตั ินนั้ จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ซึ่งทาให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผูถ้ ือหุน้ อาจมีความล่าช้า
และไม่ได้รบั ความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สนั้ กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจานวนมากมารวมอยู่
ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะ 2 เมตรทุกจุด ทาให้เกิดข้อจากัดด้านสถานที่ท่ีไม่สามารถ
รองรับคนจานวนมากได้
บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถอื หุน้ ดังนี้
1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ตอ้ งมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดง
ความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังสานักงาน
เลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800
ภายในวันศุกร์ท่ี 26 มิถนุ ายน 2563
2. ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับ 11 ให้บริษัท
ล่วงหน้าโดยไม่ตอ้ งมาร่วมประชุม
3. ขอให้ผถู้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 10 และส่งให้บริษัท
4. แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า และ/หรื อ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่ วมการประชุม สามารถส่งให้บ ริ ษัท ได้ท างอี เ มล
cotto_ir@scg.com หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือส่งไปรษณี ยม์ ายังสานักงานเลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี
100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 ภายในวันศุกร์ท่ี 26 มิถนุ ายน 2563
5. ด้วยพืน้ ที่อนั จากัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผตู้ ิดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุม
6. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม ปี นีข้ อความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่รบั ประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถดื่ม
นา้ ที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผถู้ ือหุน้ ก่อนจะเดินทางกลับเท่านัน้
ข้อปฏิบัตกิ ่อนการเข้าร่วมประชุม
1. การคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1) บริษัทได้จดั จุดตรวจคัดกรองให้เป็ นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มายังสถานที่บริเวณคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3) บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผทู้ ่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม
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4) ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สาหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝ้าระวัง
COVID-19 ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 9 (ตามแนบ) โดยขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถกู ต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์
ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
5) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนีเ้ ข้าร่วมการประชุม ภายใต้การวินิจฉัย
ของแพทย์ท่ีบริษัทได้จดั เตรียมไว้
5.1) ผูท้ ่ีมีไข้ โดยมีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป
5.2) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็ นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนา้ มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือ
ผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
5.3) บุคคลที่ สัมผัส กับ ผูป้ ่ วยยื น ยันโรคติดเชื อ้ ไวรัสโคโรนา 2019 หรื อ ประกอบอาชี พ ที่ เกี่ ย วข้องกับ นัก ท่องเที่ ยว
สถานที่แออัด หรือ ติดต่อกับคนจานวนมากในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคาถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวม
จัดทาเป็ น สรุ ปแนบท้ายรายงานการประชุม ได้ กรณี ท่ี เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้
แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดั เจนได้
ข้อปฏิบัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม
มาตรการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์
เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบตั ิตนดังนี ้
1. บริษัทได้จดั ที่น่ งั ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่น่ งั ในระยะ 2 เมตร และได้จดั ห้อง Hall 1 เป็ นห้องประชุมสาหรับ
รองรั บ ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะได้ เ พี ย งประมาณ 150-170 ที่ น่ ั ง และเมื่ อ ที่ น่ ั งในห้ อ งประชุ ม เต็ ม แล้ ว
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมอีกได้
2. ผูเ้ ข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่น่ งั ที่กาหนด โดยไม่ยา้ ยโซนที่น่ งั ตลอดเวลา
3. ผูเ้ ข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิ ดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มนา้ เท่านัน้ )
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผูอ้ ่นื
6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
7. หากผูร้ ่วมประชุม มีไข้ หรือไอ หรือมีนา้ มูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่ อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจาก
บริเวณที่ประชุม
มาตรการการลงทะเบียน การเก็บข้อมูล และการติดตามตัว
1. ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็ นกรรมการ ผู้บ ริ ห าร พนัก งาน และที มงานต่างๆ ของบริ ษัท บริ ษัท มีข ้อมูลที่ อยู่ติ ดต่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีติดตามตัวได้อยู่แล้ว
2. ผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท บริษัทมีขอ้ มูลที่อยู่ติดต่อตามทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รบั จากนายทะเบียนหุน้
ของบริษัท ในส่วนของผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ นัน้ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมีขอ้ มูลที่อยู่ของผูร้ บั มอบฉันทะ
อยู่ดว้ ย นอกจากนัน้ ในขัน้ ตอนการลงทะเบียนเพื่ อเข้าร่วมประชุม บริษัท จะให้ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเพิ่ มเติ ม
ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่บริษัทด้วย
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3. หากในภายหลังการประชุมพบว่าผูเ้ ข้าร่วมประชุมรายใดมีอาการเข้าข่ายโรค บริษัท จะสามารถทราบได้ว่าผูเ้ ข้าร่วม
ประชุมรายใดบ้างที่ น่ งั ในบริเวณเดียวกับผูเ้ ข้าข่ายโรคดังกล่าวจากการกาหนดที่ น่ งั ให้ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกคนและ
ข้อกาหนดห้ามย้ายโซนที่น่ งั ตลอดเวลา
มาตรการเกีย่ วกับการแจกอาหารและนา้ ดืม่
1. บริษัทจัดพืน้ ที่แจกอาหารว่างให้ผถู้ ือหุน้ เป็ นชุดเดี่ยวแยกต่างหากเป็ นรายคน โดยไม่มีการให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมตักอาหาร
เองหรือทานอาหารร่วมกัน โดยมีพนักงานที่สวม Face Shield ขณะให้บริการ
2. งดรับประทานอาหารในสถานที่ประชุม
ข้อปฏิบัตกิ ารซักถามในห้องประชุมเพือ่ ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง)
1. ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะที่ มีขอ้ ซักถามในที่ ประชุม จะให้เขี ยนคาถามลงในแบบฟอร์มคาถามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่
รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคาถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มกี ารลงคะแนนเสียงเท่านัน้
2. บริ ษั ท จะสรุ ป ประเด็ น ค าถามและค าตอบทั้ง หมดที่ ส่งมาล่ว งหน้า และที่ ส อบถามในห้อ งประชุ มโดยรวมไว้เป็ น
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จดั ไมโครโฟนสาหรับการซักถามให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึง่ อาจใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไร
ก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
อืน่ ๆ
นอกจากนีบ้ ริษัทได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็ นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคาแนะนาสาหรับการจัด
ประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี ้
- จัดให้มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้คาแนะนาแก่ผเู้ ข้าร่วมประชุม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผปู้ ่ วย วินิจฉัย
อาการ และแยกผูป้ ่ วยออกจากการประชุม
- จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ลา้ งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องสุขา
- จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสปริมาณมาก
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรค
ท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.scgceramics.com หรือ โปรดติดต่อ
- นางสาวกาณจนี เต็มสุข
โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ
- นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ
- นายณัชธพันษ์ จริยาวุฒิกลุ โทรศัพท์ 02-586-3808
ข้อมูลอ้างอิง : บริษัทจัดเตรียมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 สอดคล้องกับคาแนะนาและแนวทางของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ดังนี ้
1. คาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ
กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
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2. แนวทางการดาเนินการในการจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 หัวข้อ “ก.ล.ต.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปั ญหาการ
จัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในสถานการณ์ COVID-19”
4. มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับสถานที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น
การแสดงคอนเสิรต์ การประชุม สัมมนา การแข่งขันกีฬา
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สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 12

บางโพ

แผนทีบ่ ริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

รพ.บางโพ

เตาปูน (ถนนกรุ งเทพฯ-นนทบุรี)
ธ.กรุ งเทพ
สาขาบางซื่อ

ประชาชื่น
สะพานแดง
เทสโก้ โลตัส
ร.ร.ผะดุงศิษย์พทิ ยา

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สะพานบางซื่อ
ปั้ ม ปตท.

ทางเข้า-ออก
ประตู 2

ธ.กสิกรไทย

อาคาร
4

อาคาร
สนญ. 1

โรง
อาหาร

ถนนปูนซิเมนต์ไทย

อาคารจอดรถ

ทางเข้า-ออก

ทางเข้า-ออก

ปั้ มนา้ มัน
บางจาก

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สี่แยก
เทอดดาริ

สถานี (บางซื่อ)

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

อาคาร
สนญ. 2
ทางเข้า
ประตู 3

จุดสารองที่
จอดรถ

จุดจอดรถรับส่ง

ทางเข้า-ออก
ประตู 1

ทางเดินเข้าประตู 4/1
สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ (สถานีบางซื่อ)
(ทางออกหมายเลข 1)

สถานีรถไฟ
สามเสน

อาคารอเนกประสงค์

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้)

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ)

หมายเหตุ :

่
ื หุ้นประจาปี 2563
อาคารอเนกประสงค์ - สถานทีประชุมสามัญผู้ถอ

ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

ตึกทิปโก้

ลงทางด่วนพระรามหก

ถ.พระรามหก

สี่แยกประดิพัทธ์
สะพานควาย

การเดินทาง : 1. รถประจาทางทีผ่ ่าน 50, 52, 65, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศทีผ่ ่าน 50, 70, 97
2. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้สารองทีจ่ อดรถให้ที่
ลานจอดรถตรงข้ามอาคารเอสซีจี 100 ปี
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้ าใต้ดิน ให้ขนึ้ ทีส่ ถานีบางซื่อ (ทางออกหมายเลข 1)
ทัง้ นี้ ให้เดินข้ามถนนและเดินเข้าประตู 4/1 บริษัทมีบริการรถรับส่ง
จุดจอดรถรับส่ง
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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

