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ตามที่ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยได้ขยาย
ขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็ นวงกว้างในหลายพืน้ ที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวัง
การจัดกิ จกรรมที่ มีลักษณะเป็ นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้งอาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยี เพื่ อรองรับสาหรับการ
ประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดย
ตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมถึงผูท้ ่ีมีสว่ นร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ ายเป็ นอย่างยิ่ง
ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดข องโรค
COVID-19 ดังกล่าว นัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 จึง
มีมติให้เรียกประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ในรู ปแบบการประชุม
ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) เพี ย งแบบเดี ย วเท่ า นั้ น ตามพระราชก าหนดว่ า ด้ว ยการประชุ ม ผ่ า น
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี ้
วาระที่ 1 : รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ใน
รอบปี 2564 ซึ่ง ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ การประกอบธุ รกิ จและ
ผลการดาเนินงาน ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2564 ซึ่งสรุ ปผลการดาเนินงานของ
บริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2564 ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วั ตถุ ประสงค์และเหตุ ผล เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่ กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบการเงินประจาปี ณ
วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้
อนุมตั ิ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติ งบการเงินประจ าปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี จากบริ ษัทเคพี เอ็ มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
กาไรต่อหุน้

11,521
2,271
11,194
584
0.10

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้

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

11,648
2,191
11,194
489
0.08

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุ มั ติการจั ดสรรกาไรประจาปี 2564 เพื่อจ่ า ยเงินปั นผลให้แก่ ผู้ ถือหุ้นในอั ตราหุ้นละ
0.047 บาท
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้อยละ 30 – 50 ของกาไร
สุทธิ ของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี)
ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกาหนดในสัญญา
ต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไร
สุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปั จจุบนั
บริษัทมีทนุ สารองตามกฎหมาย 267 ล้านบาท เท่ากับ ร้อยละ 4.5 ของทุนจดทะเบียน
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ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทมีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 584 ล้านบาท ทาให้มีกาไรสะสมยัง
ไม่ได้จดั สรร 1,720 ล้านบาท สาหรับจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ได้
ความเห็น ของคณะกรรมการ เห็ น ควรเสนอให้ท่ี ป ระชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้น รับ ทราบการจัดสรรเงิ นไว้เป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายจานวน 24,446,327 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2564 และพิจารณา
อนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.047 บาท รวมเป็ นเงิน
ประมาณ 280.2 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงิ นรวมหลังจากหักส ารองตาม
กฎหมาย ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยจ่ายจากกาไรสุทธิท่ีเสียภาษี ในอัตราร้อยละ
20 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร มาตรา
47 ทวิ กาหนด เท่ากับเงิ นปั นผลคูณยี่ สิบส่วนแปดสิบ โดยสามารถเปรียบเที ยบอัตราการจ่ายเงิ นปั น ผล
ประจาปี 2564 กับปี ท่ีผ่านมาได้ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2564

ปี 2563

1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

584

420

2. กาไรสะสม (ล้านบาท)

1,720

1,306

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. จัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย (บาท)

-

-

0.047

0.029

280,243,198

172,916,016

50

44

24,446,327

28,345,645

ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะผูท้ ่ีมีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับ ของบริษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันจันทร์ท่ี 4 เมษายน 2565 (จะขึน้ เครื่องหมาย
XD หรือวันที่ผซู้ ือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรบั เงินปั นผล ในวันศุกร์ท่ี 1 เมษายน 2565) โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 และให้รบั เงินปั นผลภายใน 10 ปี
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
วั ตถุ ประสงค์และเหตุ ผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17
กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
ทั้งนี ้ กรรมการผูท้ ่ีพน้ จากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ดังนี ้
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(1) นายบุญเชือ้
(2) นางนันทสิริ
(3) นายชีระพงษ์
(4) นายสุรศักดิ์

พลสิงขร

กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ
อัสสกุล
กรรมการบริษัท
กัมพลพันธ์
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ไกรวิทย์ชยั เจริญ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

โดยนายบุญเชื อ้ พลสิงขร และนายชี ระพงษ์ กัมพลพันธ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริษัทอีก
ทั้งนี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ื อหุน้ เสนอวาระและรายชื่ อบุคคลเข้ารับการพิ จารณาเลื อกตั้งเป็ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 13 สิ งหาคม – 15 พฤศจิ กายน 2564 ซึ่งไม่ มีผู้ถื อหุ้นเสนอวาระและรายชื่ อบุคคลเพื่ อเข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาล ได้เสนอให้ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิ จารณา
รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนด
ออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2565 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิ ธี ก าร
สรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่ง ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล คัดเลื อกผู้ท่ี
เหมาะสมเป็ นกรรมการบริษัทจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีค วามรู ้
ความสามารถในการเป็ นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกาหนดว่าจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทัง้ แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรอง
ผู้ไ ด้รับ การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ น ผู้มีค วามรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์กว้างไกล
มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติ การทางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทัง้ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
พิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู ค้ วามชานาญเฉพาะด้าน
ที่จาเป็ นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและกลั่นกรอง
รายชื่ อบุคคลทั้งหมดตามที่ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาลเสนอ รวมทั้งได้พิ จ ารณา
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ค้ วามสามารถ มีภาวะผูน้ า
มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย มีประสบการณ์
ในการกาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวมทัง้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การกากับดูแลกิจการที่ดีท่ีเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคล
รวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ได้แก่
(1) นางนันทสิริ
อัสสกุล
(2) นายสุรศักดิ์
ไกรวิทย์ชยั เจริญ
(3) นายกิตติพงษ์
โพธิ์ธรานนท์
(4) นายธีรนันท์
ศรีหงส์
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โดยลาดับที่ (1) นางนันทสิริ อัสสกุล และ (2) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริญ เป็ นกรรมการรายเดิมซึ่งปฏิบัติงาน
ในต าแหน่ งหน้าที่ ให้ข ้อคิดเห็ นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นอย่ างดี ตลอดมา อีก ทั้ง เป็ น
ผูท้ รงคุณวุฒิท่ี มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคณ
ุ ธรรมและประวัติการทางานที่
โปร่งใส พร้อมทัง้ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ลาดับที่ (3) นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์ และ (4) นายธีรนันท์
ศรีหงส์ ซึ่งได้รบั การเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการรายเดิมที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ โดยลาดับที่ 3 มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ในธุรกิจเซรามิก รวมทัง้ การวางแผนและกาหนดกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ และลาดับที่ 4 มีประสบการณ์ความ
เชี่ ย วชาญในด้านวิ ศวกรรมคอมพิ วเตอร์และอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และการบริ ห ารองค์ก รขนาดใหญ่ รวมทั้งมี
คุณสมบัติ ของกรรมการอิ สระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ น ที่ ทจ. 39/2559 และ
ข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึง่ จะสามารถให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ในการ
กาหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปี ท่ีผ่านมา ข้อมูลการถือหุน้ สามัญของบริษัท ข้อมูลการดารง
ตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทจดทะเบียน และในบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทัง้ ข้อมูลความสัมพันธ์ของ
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อซึง่ 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 บุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ ได้รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครั้งนั้น
ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด (KPMG) เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565 เนื่องจากมีช่ือเสียง มีศกั ยภาพ มีมาตรฐาน
การทางานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบบัญชีท่ีมีประสิทธิ ภาพ มีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจ รวมทัง้ ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา
โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็ นประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัท
ความเห็ น ของคณะกรรมการ เห็ น ชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคั ด เลื อ กบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2565
ดังนี ้
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1. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นายเจริญ
ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวพรทิพย์
ริมดุสิต
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5565)
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้องกับประกาศ ก.ล.ต.
โดยนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ และนายเจริญ ผูส้ มั ฤทธิ์เลิศ เคยได้รบั แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
ในปี 2561–2564 รวม 4 ปี และนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
เป็ น ปี แ รก ซึ่ง ระยะเวลาการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ผู้ส อบบัญ ชี ข องทั้งสามรายข้า งต้น สอดคล้อ งกับ เกณฑ์
การเปลี่ยนผูส้ อบบัญชีของ ก.ล.ต.
ทั้ ง นี ้ บริ ษั ท ที่ เ ป็ นส านั ก งานสอบบั ญ ชี แ ละผู้ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้า งต้น เป็ นผู้ ท่ี ไ ม่ มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าว และจะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2565 ของบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด (SSC)
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี
ที่ได้รบั การเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาปี 2565 เป็ นเงินจานวน 1,902,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี
2564 จ านวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชี งบการเงิ นรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยประจ าปี 2565
จานวน 166,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2564 จานวน 4,000 บาท) รวมทัง้ สิน้ จานวน 2,068,000 บาท (เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2564 จานวน 33,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย:บาท
รายการ

ปี 2565

1. งบการเงินเฉพาะกิจการ
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท
2. งบการเงินรวม (จากการมีบริษัทย่อย SSC)
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

ปี 2564

ส่วนต่าง

เพิ่มขึน้
ร้อยละ

1,333,000 1,312,000
569,000 561,000
1,902,000 1,873,000

21,000
8,000
29,000

1.6
1.4
1.5

109,000 108,000
57,000
54,000
166,000 162,000
2,068,000 2,035,000

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

0.9
5.6
2.5
1.6

หมายเหตุ : 1. ค่าสอบบัญชี ท่ี เสนอข้างต้นเป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่ านั้น ไม่มีการ
ให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2564
2. ส าหรับรอบปี บัญชี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริ ษัทและบริ ษัทย่ อยไม่มีค่าใช้จ่ าย
สาหรับค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
3. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ในปี 2565 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงาน
ที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ให้บริการ
3. รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2565 ของบริษัทย่อย (SSC) จานวน 347,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี
2564 จานวน 10,000 บาท) ซึง่ SSC เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุ กรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2565
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิ
ได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม โบนัส และมีสิทธิ
ได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจ
กาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้ มีผลไปตลอด
จนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิ ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท และได้รบั ชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของ
กรรมการ โดยที่ ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ได้มีมติคงค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564 ในอัตราเดียวกับปี 2563 โดยให้มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุมจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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
กรรมการบริษัทได้รบั โบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยให้คณะกรรมการบริษัท
เป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
3. ผลประโยชน์อ่นื ๆ
ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่เข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่เข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่เข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 45,000 บาท
• กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่เข้าประชุมครัง้ ละ 30,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขต
หน้าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับ ความ
เหมาะสมและปั จจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจาปี 2564 ตลอดจน
การขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบัน นอกจากนี ้ ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบี ยนอื่น ๆ ในหมวด
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์แ ละอัตราการจ่ ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุก รรมการชุด ต่าง ๆ
สาหรับปี 2565 และเพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ)
ค่าตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจาปี 2565 ในอัตราเดียวกับปี 2564 ตามที่ท่ีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่ อทราบจานวนค่าตอบแทนที่ บริ ษัทจ่ ายให้คณะกรรมการบริ ษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) ค่าตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษั ทภิ บาล ตามจานวนครัง้ ที่ เข้าประชุมในปี 2564 รวมเป็ นเงิ นจานวน 7,252,632.27 บาท ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี ท่ี ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2564 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 หัวข้อ
รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้พิ จารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาลแล้วเห็นควรเสนอที่ ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ประจาปี 2565 พิ จารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และอัตรา
เดิ มตามที่ ท่ี ประชุ มสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2564 ได้มี มติ อนุ มัติ ไว้ รวมทั้งรับทราบจ านวนค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 มีมติอนุมตั ิดว้ ยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุ กรรมการชุ ดต่ าง ๆ ประจ าปี 2565 รวมทั้งผลประโยชน์อ่ืน ๆ จะเป็ นอัตราเดี ยวกันกับปี 2564
(ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี ้
หลักเกณฑ์และอัตรา
คณะกรรมการ

ตาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

45,000
ไม่ได้กาหนด

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 11 คน)

กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 3 คน)

กรรมการ

40,000

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

ประธาน

45,000

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน)

กรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ประธาน

(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน)

30,000

ผลประโยชน์
อื่น ๆ

ไม่เกินร้อยละ 1
ของเงินปันผลที่มี
การจ่ายให้ผถู้ ือหุน้

ไม่มี

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

งดจ่าย

ไม่มี

60,000
ไม่ได้กาหนด

ไม่ได้กาหนด

กรรมการ

โบนัส

30,000

งดจ่าย

งดจ่าย

ทัง้ นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2565 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
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โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่าย
ค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One
Report) หัวข้อ โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และอื่น ๆ ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมัตกิ ารปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจของบริษัท
วั ตถุ ประสงค์และเหตุ ผล บริษัท มีความประสงค์จะปรับปรุ งโครงสร้างธุรกิ จเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจ
Service Solution ของบริ ษั ท โดยการโอนกิ จ การบางส่ ว น ได้แ ก่ Energy Business และ Incubation
Business (“กิจการทีจ่ ะโอน”) ไปยังบริษัทซูซนั น์ สมาร์ท โซลูช่ นั จากัด (“บริษัทผู้รับโอน”) ซึ่งเป็ นบริษัทที่
จะจัดตัง้ ขึน้ ใหม่ โดยที่บริษัทถือหุน้ ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ซึ่งการปรับปรุ งโครงสร้างธุรกิจในครัง้ นีจ้ ะทาให้
การบริหารจัดการมีประสิทธิ ภาพและคล่องตัว สามารถลดต้นทุนในการดาเนินการ รวมถึงเป็ นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการเติบโตและความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
มูลค่าทรัพย์สินของกิจการที่จะโอนจะเป็ นไปตามราคาตลาดซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในมาตรา 65 ทวิ (4)
แห่งประมวลรัษฎากร และการประเมินราคาตลาดจะดาเนิ นการโดยผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอก (Third Party
Valuator) ด้วยวิธีคิดลดกระแสเงิ นสดอิสระ (Discounted Cash Flow : DCF) (มูลค่ากิ จการตามการประเมิน
มูลค่าด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสดอิสระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็ นจานวน 28 ล้านบาท)
ส าหรับขั้นตอนในการโอนกิ จการบางส่วนในครั้งนี จ้ ะเป็ นไปตามข้อก าหนดและเงื่ อนไขภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ณ วันที่มีการโอนกิจการ โดยกาหนดวันที่มีการโอนกิจการเป็ นวันที่ 1 เมษายน 2565
ทัง้ นี ้ การโอนกิจการข้างต้นเป็ นการเข้าทารายการระหว่างบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทจดทะเบียน
ถือหุน้ ทัง้ หมด จึงเป็ นรายการที่ได้รบั ยกเว้นการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และเนื่องจากเป็ นการโอนทรัพย์สินเพื่อปรับโครงสร้างกันระหว่าง
บริษัทและบริษัทย่อย จึงไม่ถือเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีตอ้ งปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มี 3 นัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิ ดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบตั ิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 เช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี การโอนกิจการในครัง้ นีเ้ ข้าข่ายเป็ นการขายหรือโอนกิจการทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
ตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.
บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ”) ประกอบกั บ ข้อบั งคับ ของบริ ษั ท ข้อ 39 (2)(ข) บริ ษั ท จึ งต้องจั ดให้มี ก ารประชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการโอนกิจการดังกล่าว โดยจะต้องได้รบั การอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่มีสว่ นได้เสีย
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นอกจากนี ้ เพื่อให้การโอนกิจการไปยังบริษัทผูร้ บั โอนสาเร็จลุลว่ ง บริษัทจะมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท
หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็ นผูม้ ี
อานาจพิ จารณากาหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลง แก้ไข รายละเอียดและเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการโอน
กิจการข้างต้น เช่น ราคา และวิธีการชาระค่าตอบแทน ตลอดจนการเข้าเจรจา ทาความตกลง และลงนามใน
เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและสมควรที่เกี่ ยวเนื่องกับการโอน
กิจการดังกล่าวในนามบริษัท ซึง่ รวมถึงการติดต่อกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 พิจารณาอนุมตั ิการปรับ
โครงสร้างการดาเนินธุรกิจ โดยการโอนกิจการหน่วยธุรกิจ Energy Business และ Incubation Business ไปยัง
บริษัทผูร้ บั โอน ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงสินทรัพย์ หนีส้ ิน
สัญญาต่าง ๆ ใบอนุญาต สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดทัง้ หมดที่เกี่ยวข้องกับกิจการข้างต้นของบริษัทที่สามารถ
โอนให้กันได้ภายใต้กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็ นการขายหรือโอนกิ จการทัง้ หมดหรือบางส่วนที่ สาคัญ
ให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107 (2)(ก) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจากัด ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 39
(2)(ข) รวมทัง้ การมอบอานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท หรือบุคคล
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการโอน
กิจการในนามบริษัทตามที่เสนอมา
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสาหรับการประชุม)* โดยบริษัทจะ
เปิ ดระบบให้ย่ืนแบบคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Request ล่วงหน้ าตั้งแต่วันศุ กร์ที่ 18
มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้อง
และอนุมตั ิคาร้องของท่านแล้ว ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รบั อีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password
และลิงก์สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2565) โดยจะเปิ ดระบบให้เริ่มลงทะเบี ยน
เข้าประชุมได้ตงั้ แต่เวลา 07.30 น. เป็ นต้นไปจนกว่าจะปิ ดการประชุม

ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ท่ี
https://app.inventech.co.th/COTTO144520R

หรือสแกน
QR Code

สาหรับผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศ
ไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.scgceramics.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านัน้ และโปรด
ยื่ นแบบคาร้องและเอกสารที่เกี่ ยวข้องต่าง ๆ เพื่ อเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสาร
ประกอบตามที่กาหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณี ย เ์ พื่ อให้บริษัทได้รับภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2565 โดย
บริษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้
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ทั้งนี ้ ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ ยวกับ หลักฐานแสดงสิทธิ การเข้าร่วมประชุม
วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และ
การแจ้งผลการนับคะแนน สาหรับการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยลาดับที่ 5
รวมทัง้ รายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6 นอกจากนี ้ ผูถ้ ือหุน้ อาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ใน
การลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรด
เลือกใช้แบบฟอร์ม ข.) และบริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล
(2) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
(3) นายดาริ
ตันชีวะวงศ์
(4) นายอาณัติ
จ่างตระกูล
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 7
ในการนี ้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ให้แก่บริษัทภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม 2565 ตามช่องทางที่กาหนด (ตามแบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า ตาม
วาระสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 10) โดยบริษัทจะรวบรวมคาถามและจะ
ตอบคาถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สาหรับคาถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุ ปประเด็น
ชีแ้ จงแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และเว็บไซต์ของ
บริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
บริษัทขอขอบคุณผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านเป็ นอย่างสูงที่ มีความเข้าใจและหวังเป็ นอย่างยิ่ งว่าจะได้รบั ความร่วมมือจาก
ทุกท่านเป็ นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
โดยคาสั่งของคณะกรรมการ
(นางสาวกาณจนี เต็มสุข)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ :
1. *การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นี ้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมที่อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
2. บริษัท ได้จัดส่ง แบบแจ้งการประชุม ซึ่งได้พิม พ์ขอ้ มูล ของท่านสาหรับใช้ก รอกข้อมูลในขัน้ ตอนการยื่ น แบบคาร้อง
เพื่ อ เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็ก ทรอนิ กส์ (E-Request) พร้อมหนังสือ นัด ประชุมฉบับที่ ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ ทาง
ไปรษณี ยแ์ ล้ว
3. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.scgceramics.com) และสามารถส่งคาถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่
สาคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล cotto_ir@scg.com หรือทางไปรษณี ยม์ ายังสานักงานเลขานุการบริษัท ชัน้ 19
อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โดยระบุขอ้ ความ
“สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (“COTTO”)” บนหน้าซองไปรษณียด์ ว้ ย
หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุท่ีอยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อ
กลับได้
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4. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสาหรับยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1. ลิงก์สาหรับการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password สาหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่
สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกันได้ ผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ ับมอบฉันทะจึงรับทราบว่าจะใช้ Username และ Password เพื่ อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่ านั้น และจะไม่
มอบหมาย Username และ Password ให้กบั บุคคลใด ๆ
6. ผู้ถื อหุ้น สามารถดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ของบริ ษัท ได้ท่ี เว็บ ไซต์ข องบริษัท
www.scgceramics.com
7. บริษัทได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวขึน้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี www.scgceramics.com
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมหรือพบปั ญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :
โทรศัพท์ : 02-931-9135 (ระหว่างวันที่ 18–25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)
Line@ : @inventechconnect
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับวาระการประชุมได้ที่ :
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 หรืออีเมล cotto_ir@scg.com
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการลงทุนได้ท่ี :
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-586-5474
โทรสาร : 02-587-2118
อีเมล : cotto_ir@scg.com
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2
ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่
นางนันทสิริ อัสสกุล
อายุ 50 ปี สัญชาติไทย
ตาแหน่ง
• กรรมการ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
• 19 พฤศจิกายน 2542 (เป็ นกรรมการเดิมจากบริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน))
[ดารงตาแหน่งถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 รวมเป็ นเวลา 22 ปี 4 เดือน]
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• 2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2540 ปริญญาโท Master of Business Studies (MBS), University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร
• 2548 ปริญญาโท Master of Management (MM) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• 2548 Director Accreditation Program (DAP) 38/2005
• 2548 Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ /กิจการอืน่ (1 แห่ง)
• กรรมการ บริษัทโขมพัสตรา จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัททีอ่ าจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
ประสบการณ์
• 2542–2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุม
• คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
• สามัญผูถ้ ือหุน้ 1/1 ครัง้ (ร้อยละ 100)
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การถือหุน้ ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
อายุ 64 ปี สัญชาติไทย
เป็ นกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตาแหน่ง
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
• 22 มีนาคม 2554 (เป็ นกรรมการเดิมจากบริษทั ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน))
[ดารงตาแหน่งถึงวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2565 รวมเป็ นเวลา 11 ปี ]
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• 2522 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ (เซรามิก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2531 ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) สาขา Finance and International Business สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• 2553 Advanced Management Program (AMP), Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• 2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ /กิจการอืน่
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัททีอ่ าจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
ประสบการณ์
• 2545–2549 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จากัด (ปัจจุบนั เปลีย่ นชือ่ เป็ นบริษทั เอสซีจี ซอร์สซิ่ง จากัด)
• 2549–2555 กรรมการผูจ้ ดั การ Mariwasa Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• 2549–2562 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
• 2554–2560 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
• 2554–2563 Commissioner, PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
• 2561–2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
• 2561–2561 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
• 2562–2562 Head of Ceramic Business บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์–ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
• 2562–2563 Commissioner PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk.*
*

เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
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การเข้าร่วมประชุม
• คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
• คณะกรรมการบริหาร 6/6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
• สามัญผูถ้ ือหุน้ 1/1 ครัง้ (ร้อยละ 100)
การถือหุน้ ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง : 27 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0000005)
• คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัตกิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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นายกิตติพงษ์ โพธิธ์ รานนท์
อายุ 49 ปี สัญชาติไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• Executive Development Program
• Marketing Excellence and Leadership
• Logistics: Strategy & Management
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ไม่มี
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ /กิจการอืน่ (4 แห่ง)
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทสยามซานิทารีแวร์ จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทสยามซานิทารีฟิตติง้ ส์ จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัททีอ่ าจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
ประสบการณ์
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเจมาโก จากัด
• กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด
• พนักงานจัดการประจา บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
• ผูอ้ านวยการหน่วยงานพัฒนาธุรกิจและซัพพลายเชน บริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด
• ผูจ้ ดั การโรงงานกระเบือ้ งแกรนิต บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด
• ผูจ้ ดั การบริหารเทคโนโลยี บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด
• วิศวกร หน่วยงานซ่อมบารุ งและวิศวกร บริษัทสยามวัสดุทนไฟ จากัด
• วิศวกร หน่วยงานขายในประเทศ ส่วนการตลาด บริษัทสยามวัสดุทนไฟ จากัด
การถือหุน้ ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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นายธีรนันท์ ศรีหงส์
อายุ 55 ปี สัญชาติไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
• Advanced Management Program (AMP 189) Harvard Business School, Boston, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• Master of Business Administration, University of Michigan, Ann Arbor, ประเทศสหรัฐอเมริกา
• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Thailand Sustainable Banking 2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2020 Cybersecurity and privacy for BOD, Personal Data Protection Act, Economic and Sectoral Outlook:
A High-Frequency Data Perspective, ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
• หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง รุ น่ ที่ 9 สานักงานคณะกรรมการ กากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Director Accreditation Program
• Director Certification Program
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ ทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2 แห่ง)
• ตัง้ แต่ 2562 กรรมการอิสระ บริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จากัด (มหาชน)
• ตัง้ แต่ 2562 กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ,
กรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล, และกรรมการกากับความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอืน่ /กิจการอืน่ (9 แห่ง)
• ตัง้ แต่ 2560 กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเซล่าร์ คอนซัลติง้ จากัด
• ตัง้ แต่ 2560 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นเศรษฐกิจ คณะกรรมการดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• ตัง้ แต่ 2560 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกากับสานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั
• ตัง้ แต่ 2561 ประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• ตัง้ แต่ 2561 กรรมการ Arcel Capital Company Limited
• ตัง้ แต่ 2562 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแห่งชาติ
• ตัง้ แต่ 2562 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ และประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
• ตัง้ แต่ 2563 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ (ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจเอกชน)
ในคณะกรรมการคุม้ ครองข้อมูลเครดิต
• ตัง้ แต่ 2563 กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในคณะกรรมการ
กากับสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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การดารงตาแหน่งทีส่ าคัญอืน่ ๆ (3 แห่ง)

• ตัง้ แต่ 2560 ที่ปรึกษา บริษัทแสนสิริ จากัด (มหาชน)
• ตัง้ แต่ 2562 กรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุน Startup บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• ตัง้ แต่ 2563 ที่ปรึกษา บริษัทอาร์อีเอ็กซ์ จากัด
การดารงตาแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัททีอ่ าจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
ประสบการณ์
• กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ขอ้ มูล ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ขอ้ มูล (Data
Center) และ (Cloud Computing)
• ประธานกรรมการ บริษัทไทย แอ็กโกร เอ็กซเซนจ์ จากัด
• กรรมการ บริษัทเดอะมอลล์ กรุ ๊ป จากัด
• กรรมการ บริษัทเดอะมอลล์ ชอปปิ ้ง คอมเพล็กซ์ จากัด
• กรรมการ บริษัทบีเคที โฮลดิง้ ส์ จากัด
• กรรมการ บริษัทนอร์ท เทิรน์ เรลเวย์ พาร์ค จากัด
• กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
• ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง บริษัททุนธนชาต จากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัททุนธนชาต จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัทแอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ช่ นั จากัด
• ประธาน คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ดิจิทลั เพื่อตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
• กรรมการและกรรมการบริหาร ธนชาตประกันภัย จากัด (มหาชน)
• ที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
• กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็นเตอร์ โซลูช่นั จากัด
• ที่ปรึกษา บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ บริษัท กสิกร บิซิเนส – เทคโนโลยี กรุ ๊ป จากัด
• กรรมการ บริษัท บีคอนเวนเจอร์ แคปิ ทลั จากัด
• กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุป๊ โฮลดิง้ จากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จากัด
• ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกากับเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการในคณะกรรมการสรรหากาหนดค่าตอบแทนและ
บรรษัทภิบาล และกรรมการในคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจใหม่
บริษัทไทยคม จากัด (มหาชน)
• กรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ต ดีพ ซี พอร์ต จากัด
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การถือหุน้ ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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2. ข้อมูลการถือหุน้ สามัญในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชือ่
ผู้ได้รับการเสนอชือ่

จานวนหุน้ สามัญ

คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ทีม่ ีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด

-

-

27 หุน้

0.0000005

3. นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์

-

-

4. นายธีรนันท์

-

-

1. นางนันทสิริ

อัสสกุล

2. นายสุรศักดิ์

ไกรวิทย์ชยั เจริญ

ศรีหงส์

3. ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอืน่ ๆ
บริษัทจดทะเบียน

ผู้ได้รับการเสนอชือ่
จานวน

ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร

บริษัท
หรือ
กิจการ
อืน่

บริษัทหรือกิจการที่
อาจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็ นการ
(ทีไ่ ม่ใช่
บริษัทจด แข่งขันทางธุรกิจ
ของบริษัท
ทะเบียน)

1. นางนันทสิริ

อัสสกุล

ไม่มี

-

1 แห่ง

ไม่มี

2. นายสุรศักดิ์

ไกรวิทย์ชยั เจริญ

ไม่มี

-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

-

4 แห่ง

ไม่มี

9 แห่ง

ไม่มี

3. นายกิตติพงษ์ โพธิ์ธรานนท์

• กรรมการอิ ส ระ บริ ษั ท เอส แอนด์ พี
ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ
4. นายธีรนันท์

ศรีหงส์

2 แห่ง

กากับเทคโนโลยีสารสนเทศ, กรรมการ
สรรหา กาหนดค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล, และกรรมการกากับ
ความเสี่ยง
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด
(มหาชน)
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4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชือ่ ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ น
กรรมการอิสระ (1 คน)
ลักษณะความสัมพันธ์
นายธีรนันท์ ศรีหงส์
การถือหุน้ ในบริษัท

ไม่มี

จานวนหุน้ สามัญ
เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอืน่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รับการเสนอชื่อให้เป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ไม่เป็ น

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ ับบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งใน
ปั จจุบันหรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
- เป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ว มในการบริ ห ารงาน/พนัก งาน ลูก จ้า ง หรื อ
ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา

ไม่เป็ น

- เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็ น

- มีค วามสัมพัน ธ์ท างธุ ร กิ จ ที่ มีนัย ส าคัญ อันอาจมีผ ลท าให้ไม่ส ามารถ
ท าหน้าที่ ได้อย่ างอิสระ (เช่ น การซื อ้ หรื อขาย วัตถุดิบ สิ น ค้า บริ การ
การให้กยู้ ืมเงิน หรือการกูย้ ืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)

ไม่มี

ข้อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ 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 ีอานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็ น
ข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ น
กรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริ ษั ท ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขั ดขวางการใช้วิ จารณญาณอย่ างอิ สระหรื อ ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถื อหุ้นที่ มี นัย หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ี มีความสัมพันธ์ทางธุรกิ จกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี

- 22 -

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือ
ให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัทหรือ
คูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20 ล้านบาท
ขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยว
โยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการ
พิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่พน้ จากการมีลักษณะ
ดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ใ ห้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เช่ น ที่ ป รึก ษากฎหมาย ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ที่ ไ ด้รับ ค่ า บริ ก ารวิ ช าชี พ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และ
ไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่พน้ จากการมีลักษณะ
ดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ
บริษัท
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มี สภาพอย่ างเดี ย วกันและเป็ นการแข่ ง ขันกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่ อย หรื อไม่เป็ นหุ้นส่วนที่ มี นัยใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกินร้อยละ
1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็ นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างเป็ นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทัง้ นี ้ ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1–12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็ นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการ
อิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณี ท่ี บุ ค คลที่ บ ริ ษั ท แต่ ง ตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระเป็ น บุ ค คลที่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสัม พั น ธ์ท างธุ ร กิ จ หรื อ
การให้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มูล ค่ า ที่ ก าหนดตามข้อ 4 หรื อ ข้อ 6 ให้บ ริ ษั ท ได้รับ การผ่ อ นผัน ข้อ ห้า มการมี ห รื อ เคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริ ษั ท ที่ แ สดงว่ า ได้พิ จ ารณาตามหลัก ในมาตรา 89/7 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์แ ล้ว ว่ า
การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่แ ละการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3
ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับการเสนอชือ่ ประจาปี 2565
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด)
ชือ่ นายไวโรจน์ จินดามณีพทิ กั ษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ชือ่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิเ์ ลิศ
ประวัตกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

ชือ่ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หุน้ ส่วน (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซือ้ มาขายไป รวมถึงประสบการณ์
ทางานกับบริษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2527
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- หุน้ ส่วน (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการด้านสอบบัญชีและให้คาปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทัง้
บริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รบั การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2531
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565
- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หุน้ ส่วน (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจเยื่ อ
และกระดาษ ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจซือ้ มาขายไป รวมถึง
ประสบการณ์ทางานกับบริษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2539

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชี ทงั้ สามรายที่ได้รบั การเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4
ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผู้ถอื หุน้
คณะกรรมการ
ข้อ 14 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่นอ้ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทัง้ หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทัง้ หมดของบริษัทจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 15 ที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น หรื อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการอาจตั้ง คณะกรรมการบริ ห ารจากคณะก รรมการที่ มี อ ยู่ ไ ด้
ไม่เกิ น 5 คน โดยมีหรือไม่มีกาหนดเวลาว่าให้อยู่ในตาแหน่งนัน้ นานเพี ยงใด หรือปลดบุคคลนัน้ ๆ ออกจาก
ตาแหน่ง แล้วแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้ารับหน้าที่ได้เป็ นคราว ๆ ไป
คณะกรรมการบริหารมีอานาจกระท าการใด ๆ ตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควร และรับผิ ดชอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการ
ข้อ 16 ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมด ตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูร้ บั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี
หรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสีย งเท่ากันเกิน
จานวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
ข้อ 17 ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการ
ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั สลากกันว่าผูใ้ ดจะ
ออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง
ข้อ 21 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ข้อ 22 กรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทหรือไม่ก็ได้
ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็ น
หุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ว่าทาเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผูอ้ ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ื อหุน้ ทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้ กรรมการผูน้ นั้
ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชกั ช้าเมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่ บริษั ททาขึน้ ระหว่างรอบปี บัญชี โดยระบุขอ้ เท็จจริง
เกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคูส่ ญ
ั ญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานัน้ (ถ้ามี)
(2) ถือหุน้ หรือหุน้ กูใ้ นบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจานวนทัง้ หมดที่เพิ่มขึน้ หรือลดลงในระหว่างรอบปี บญ
ั ชี
(ถ้ามี)
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ข้อ 33 กรรมการมีสิทธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม โบนัส และมี
สิทธิ ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ ท่ี ประชุมผูถ้ ื อหุน้ จะพิ จารณา ซึ่งอาจ
กาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลไปตลอดจนกว่าที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
และได้รบั ชดใช้คืนซึง่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของกรรมการ
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิ ของกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
การประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 44 ให้ท่ี ประชุมสามัญประจาปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท และก าหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริษัททุกปี
ผูส้ อบบัญชีซง่ึ พ้นตาแหน่งไปแล้วนัน้ มีสิทธิท่ีจะได้รบั เลือกให้กลับมารับตาแหน่งได้อีก
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท จะพิ จ ารณาจัด ให้มี ก ารหมุน เวี ย นผู้ส อบบัญ ชี ต ามหลัก เกณฑ์ท่ี ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผูส้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนีส้ ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนีใ้ ห้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 45 ผูส้ อบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัททุกครัง้ ที่ มีการพิ จารณางบดุล บัญชี กาไร
ขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชีแ้ จงการตรวจสอบบัญชีต่อผูถ้ ือหุน้ และให้บริษัทจัดส่งรายงาน
และเอกสารของบริษัทที่ผถู้ ื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 และหนังสือ
มอบฉันทะให้ทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด และให้มอบต่อประธานกรรมการหรือผูซ้ ่งึ ประธานกรรมการ
กาหนด ณ สถานที่ท่ีประชุมก่อนผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือว่าหนึ่งหุน้ มีหนึ่งเสียง และผูถ้ ือหุน้ คนใดมีสว่ นได้เสี ยเป็ นพิเศษ
ในเรื่องใด ผูถ้ ือหุน้ คนนัน้ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้ กรรมการ
การลงคะแนนลับอาจจะทาได้ต่อเมื่อผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุญาตให้
ลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การท า แก้ไ ข หรื อเลิ ก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เช่ ากิ จ การของบริ ษัท ทั้งหมดหรื อบางส่วนที่ ส าคัญ
การมอบหมายให้บุ ค คลอื่ น เข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกับ บุ ค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุน้ กูเ้ พื่อเสนอขายต่อประชาชน
(ซ) การควบบริษัทกับบริษัทอื่น
เงินปั นผลและเงินสารอง
ข้อ 46 ห้ามมิให้จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้
จ่ายเงินปั นผล
เงินปั นผลให้แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ 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 หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (E-Request) และ
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน
สาหรับการประชุมผู้ถอื หุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคาร้องล่วงหน้าเพื่อ
เข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยดาเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5 และ 6 ทัง้ นี ้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่
รับลงทะเบียน กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็ นไปตามเงื่อนไข
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่ นแบบคาร้องล่วงหน้าเพื่ อเข้าร่วมประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 5
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถอื หุน้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้
ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉันทะซึ่งผูม้ อบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมี
การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งผูร้ บั มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และ
หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
นิตบิ ุคคล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล
ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีขอ้ ความแสดงให้
เห็นว่าผูแ้ ทนนิติบคุ คล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
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2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อ
ของผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูม้ อบฉันทะ และผูร้ บั มอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหาก
มีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
2.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เอกสารตามข้อนี ้ ต้องมีขอ้ ความแสดงให้เห็น
ว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็ นผูม้ อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถอื หุน้ ทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้
3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบคุ คล ข้อ 1 หรือ 2
3.2 ในกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง
หลักฐานดังต่อไปนีเ้ พิ่มเติม
(1) หนังสื อมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นที่ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ น ผู้ดาเนิ นการลงนามใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี ้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผูถ้ ือหุน้
หรือผูแ้ ทนนิติบคุ คลนัน้ รับรองความถูกต้องของคาแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จานวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้
บริษัทได้จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะ
ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.scgceramics.com
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564
เรื่ อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็ นการทั่วไปเพื่ อให้ผู้ถื อหุ้นของบริ ษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุ มผู้ถื อหุ้นและออกเสี ย ง
ลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th
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ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้
โดยดาเนินการดังนี ้
1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น เพียงแบบเดียวเท่านั้น สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
2. มอบฉันทะให้บคุ คลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ
ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
และผูถ้ ือหุน้ จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจานวนที่
ตนถื ออยู่ได้ เว้นแต่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่ ปรากฏชื่ อตามสมุดทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ขีดฆ่ า
ลงวันที่ท่ีทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
5.1 กรณีมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผู้ถื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะโปรดดาเนิ นการตามข้อ 1-2 และยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้าเพื่ อขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ลงทะเบี ยนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ ยวกับ
ขั้นตอนการยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไป
ยังบริษัท
5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ โปรดดาเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท
โดยไม่ต้องยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก
6. ส่ งหนั งสื อมอบฉั นทะฉบั บจริง และเอกสารประกอบพร้ อมลงนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อง ไปยังสานักงาน
เลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร
10800 เพื่อให้สานักงานเลขานุการบริษัทได้รบั และตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุม ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 24 มีนาคม
2565 โดยระบุขอ้ ความ “สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (“COTTO”)” บน
หน้าซองไปรษณียด์ ว้ ย
7. ในกรณี ท่ี ผูถ้ ื อหุน้ ประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผูถ้ ื อหุน้ แจ้งความประสงค์เป็ นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. การยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (E-Request)
ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะที่ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อขอรับ Username และ Password สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิ ดระบบ
ให้ย่ืนแบบคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้องและอนุมตั ิคาร้องของท่านแล้ว ท่านจะ
ได้รบั อีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันประชุมผูถ้ ือหุน้
ซึง่ ระบบจะเปิ ดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันศุกร์ท่ี 25 มีนาคม 2565 ตัง้ แต่เวลา 07.30 น. เป็ นต้นไป
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ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ท่ี
https://app.inventech.co.th/COTTO144520R

หรือสแกน
QR Code

ทั้งนี ้ รายละเอียดเกี่ ยวกับขั้น ตอนการยื่ น แบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6
4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาผ่านระบบ
Inventech Connect โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการ
ออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ในกรณีท่ีผมู้ อบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการ
ออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว โดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่จาเป็ นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
2.2 กรณีผมู้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณี ท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กาหนดให้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงั้ หมดตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูร้ ับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมี หรือจะพึง
เลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
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วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตัง้ กรรมการจะเปิ ดให้ลงคะแนนรายบุคคลคนละ 1 นาที
(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะเลือกวาระที่ จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดง
ตัวเลือกสาหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้ หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง
(สี ส ม้ ) และ 4. ยกเลิ กการลงคะแนนเสี ยงล่าสุด * (สี ฟ้ า) โดยให้ผู้ถื อหุ้นหรื อผูร้ ับมอบฉันทะเลื อกออกเสี ยงตาม
ความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้แบ่งแยก
คะแนนเสียงได้)
หมายเหตุ : * หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนาคะแนนเสียงเทไปยัง
ผลคะแนน “เห็นด้วย”
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ดการส่งผลการลงคะแนน
มติของทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น
(1) การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ท่ีมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกาหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
(3) ผูถ้ ือหุน้ ใดมีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนัน้ เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตัง้ กรรมการ
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรือผูท้ ่ีประธานที่ประชุมมอบหมายจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม
ในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนน
เสียงของผูถ้ ือหุน้ ตามวิธีปฏิบตั ิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบ
ก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
บริ ษัท จัด ประชุมสามัญ ผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2565 ในรู ป แบบการประชุมผ่ านสื่ออิเล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ ไม่ใช้บตั รยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีท่ีถือว่าเป็ นบัตรเสีย
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 6
ขัน้ ตอนการยื่นแบบคําร้ องเพื่อเข้ าร่ วมประชุม (E-Request) และ
การใช้ งานระบบประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ผังภาพแสดงขัน้ ตอนการลงทะเบียนและการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ดําเนินการก่ อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคําร้ องเข้ าร่ วมประชุม กรอกข้ อมูล
และแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser โดยให้ เข้ าไปทีเ่ ว็บไซต์
https://app.inventech.co.th/COTTO144520R หรื อสแกน QR Code
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
แก้ ไขและส่งเอกสารเพิ่มเติม

กรอกข้ อมูลสําหรับยื่นแบบคําร้ อง (E-Request)
ส่งแบบคําร้ อง
ระบบแจ้ งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้ รับแบบคําร้ อง
และกําลังดําเนินการตรวจสอบ

เจ้ าหน้ าที่พิจารณา
อนุมตั ิคาํ ร้ อง

ไม่ ผ่านการอนุมัติ

ผ่ านการอนุมัติ

ระบบแจ้ งอีเมลแจ้ งการปฎิเสธแบบคําร้ อง

ดําเนินการ ณ วันประชุม

แจ้ งผลการอนุมตั ิผา่ นอีเมลและนําส่งลิงก์
สําหรับลงทะเบียนเพือ่ เข้ าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะต้ อง
ส่งเอกสารตามที่ระบุในสิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5
มายังบริ ษัทด้ วย

ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุม (E-Register)
ขันตอนนี
้
้จํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็ นองค์ประชุม

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (E-Voting)

หมายเหตุ การทํางานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ ้นอยู่กบั ระบบอินเทอร์ เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์และ/หรือโปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้ อปุ กรณ์และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี ้ในการใช้ งานระบบ
1. ความเร็วของอินเทอร์ เน็ตที่แนะนํา
- High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์ เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์ เน็ตที่แนะนํา)
- High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์ เน็ตที่ 1.0 Mbps
- Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์ เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ ท่สี ามารถใช้ งานได้
- โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบตั ิการ IOS หรือ Android
- เครื่องคอมพิวเตอร์ /เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค ระบบปฏิบตั ิการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์ เน็ตเบราว์ เซอร์ Firefox หรื อ Chrome (เบราว์ เซอร์ ท่แี นะนํา) หรื อ Safari

- 33 -

วิธีปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้ าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดําเนินการตามขันตอนการยื
้
่นแบบ
คําร้ องก่อนเข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี ้
ขัน้ ตอนการยื่นแบบคําร้ องเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการประชุม
1. ยื่นแบบคําร้ องเข้ าร่ วมประชุม กรอกข้ อมูลและแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser ให้ เข้ าไปที่
https://app.inventech.co.th/COTTO144520R หรื อสแกน QR Code นี ้ เพื่อเข้ าสูร่ ะบบ
และดําเนินการตามขันตอนด้
้
านล่าง
1) คลิกลิงก์ URL หรื อสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคําร้ อง
3) กรอกข้ อมูลของท่านตามแบบลงทะเบียนและแนบเอกสารตามที่ระบบแสดง
4)  เพื่อยอมรับเงื่อนไขและตกลงปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดการเข้ าร่วมประชุม
5) กดปุ่ ม “ส่งแบบคําร้ อง / Request”
6) รออีเมลจากเจ้ าหน้ าที่แจ้ งรายละเอียดข้ อมูลการประชุมและ Username & Password
** 1 บัญชีอีเมล ต่ อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอื หุ้น **

2. สําหรั บผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่ วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรื อโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการ
บริ ษัท ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคําร้ องจะเปิ ดให้ ดําเนินการยื่นคําร้ องล่วงหน้ าก่อนวันประชุมตังแต่
้ วันศุกร์ ท่ ี 18 มีนาคม
2565 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะปิ ดการประชุม
3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิ ดให้ เข้ าระบบได้ ในวั นศุ กร์ ที่ 25 มี นาคม 2565 เวลา 07:30 น.
(ก่ อนเปิ ดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้ รับและปฏิบตั ิตาม
คูม่ ือการใช้ งานในระบบ

การมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท
หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท ให้ ดําเนินการตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 5 แล้ วจัดส่ง
หนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสารประกอบมายังบริ ษัท ภายในวันพฤหัสบดีท่ ี 24 มีนาคม 2565

หากพบปั ญหาในการใช้ งาน สามารถติดต่ อ Inventech Call Center
โทรศัพท์ :
02-931-9135
Line@:
@inventechconnect
ให้ บริ การระหว่างวันที่ 18–25 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น.
(เฉพาะวันทําการ ไม่ รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
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แจ้ งปั ญหาการใช้ งาน

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings
1. สาหรับระบบปฏิบัตกิ าร iOS
1) เข้ำ App Store
2) พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหำ
3) กดปุ่ ม “รับ” เพื่อติดตัง้ แอปพลิเคชัน
4) รอ สักครู ่ ระบบทำกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน
5) เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้ำจอ

2. สาหรับระบบปฏิบัตกิ าร Android
1)
2)
3)
4)
5)

3.

สาหรับระบบปฏิบัตกิ าร
Windows

เข้ำ Play Store
พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหำ
กดปุ่ ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตัง้ แอปพลิเคชัน
รอ สักครู ่ ระบบทำกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน
เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้ำจอ

1) เข้ำเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html
2) กดปุ่ ม “For Windows (64bit)” หรือ “For Windows (32bit)” เลื อก
ตำมระบบปฏิบตั กิ ำรที่เครื่องของคุณรองรับ
3) คลิ ก ไฟล์ท่ี ด ำวน์โ หลด “webex.msi” เพื่ อ ท ำกำรเข้ำ สู่ ก ำรติ ด ตั้ง
โปรแกรม Webex Meetings
4) กดปุ่ ม “Next” เพื่อทำกำรติดตัง้ โปรแกรม
5) รอ สักครู ่ ระบบทำกำรติดตัง้ โปรแกรม
6) กดปุ่ ม “Finish” เมื่อระบบติดตัง้ โปรแกรมเสร็จแล้ว
7) กดปุ่ ม “Agree” เพื่อยอมรับเงื่อนไขในข้อตกลงสิทธิ์กำรใช้งำน
8) พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ ม “Next” เพื่อเข้ำใช้งำน
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Register)
1. คลิกลิงก์ URL ที่ได้รบั จำกอีเมลสำหรับเข้ำห้องประชุม
2. นำ Username และ Password มำกรอก หรือขอรหัส OTP ในกำรเข้ำสูร่ ะบบ
3. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงตำมจำนวนหุน้ ของ Username นี ้ จะถูกนับเข้ำองค์ประชุม
4. กดปุ่ ม “รับชมถ่ายทอดสด”
กรณีใช้งานผ่ าน PC/Laptop กรุ ณำกรอกรำยละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application
Webex Meetings ดังนี ้
1) กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับอีเมลที่ทำกำรยื่นแบบคำร้อง
2) กดปุ่ ม “Join Now”
3) กด “Run a temporary application”
4) กดไฟล์ท่ีดำวน์โหลด
5) กดปุ่ ม “Join Event” เพื่อเข้ำร่วมประชุม

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณำกรอกรำยละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application
Webex Meetings ดังนี ้
1) กดปุ่ ม “Join”
กรณีไม่เคยเข้ำใช้งำน Webex Meetings มำก่อน
ให้ กดปุ่ ม “ACCEPT” (กรณีเป็ น Android)
หรือ กดปุ่ ม “I Accept” (กรณีเป็ น iOS)
2) กรอกชื่อ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address
ให้ตรงกับอีเมลที่ทำกำรยื่นแบบคำร้อง
3) กด “ตกลง”, “อนุญาต” กำรเข้ำถึงต่ำง ๆ ของ Application
4) กดปุ่ ม “Join” เพื่อเข้ำร่วมประชุม
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ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (E-Voting)
กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

กดปุ่ ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
กรอก Username และ Password เดียวกับที่ได้รบั จำกอีเมล หรือขอรหัส OTP ในกำรเข้ำสูร่ ะบบ
กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ”
กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
เลือกวำระที่ตอ้ งกำรลงคะแนนเสียง
กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์
ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุดที่ได้ทำกำรเลือกลงคะแนน

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad
1) กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์
2) กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ขอ้ ควำมจำก Inventech Connect (กรณีเป็ น Android)
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์
(กรณีเป็ น iOS)
3) กดลิงก์สำหรับกำรลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง
4) จำกนัน้ กดปุ่ ม “Continue”
5) กรอก Username และ Password เดียวกับที่ได้รบั จำกอีเมล หรือขอรหัส OTP ในกำรเข้ำสูร่ ะบบ
6) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ”
7) กดเมนู “การลงคะแนน” หรือสัญลักษณ์
8) เลือกวำระที่ตอ้ งกำรลงคะแนนเสียง
9) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์
10) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุดที่ได้ทำกำรเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด
กรุณากดปุ่ ม
(ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกเลือก “ยกเลิกกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุด ” หรือ ไม่กด
ตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”)
โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิ ด
รับผลคะแนนในวาระนั้น
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ขั้นตอนการถามคาถามผ่านระบบ Inventech Connect
กดเมนู “การส่งคาถาม” หรือสัญลักษณ์
กรณีการพิมพ์คาถาม
1) เลือกวำระที่ตอ้ งกำรสอบถำมคำถำม
2) พิมพ์คำถำมแล้ว กด ส่ง
กรณีการถามผ่านภาพและเสียง
1) เลือกวำระที่ตอ้ งกำรสอบถำมคำถำม
2) กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสัญลักษณ์
3) กรอกชื่อที่ใช้บน Webex
4) กดปุ่ ม “จองคิว” หรือสัญลักษณ์
5) รอสัญญำณจำกเจ้ำหน้ำที่ในกำรให้ควิ ถำมคำถำมทำงช่อง Chat

คู่มือการติดตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect

คู่มือการใช้งาน
ยืน่ แบบคาร้องผ่าน E-Request

คู่มือการติดตั้ง
Application Webex Meetings

คู่มือการใช้งาน
ระบบ Inventech Connect

*หมำยเหตุกำรใช้งำน
กรณีออกจากการประชุม
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมสำมำรถกดปุ่ ม
“ออกจากการประชุม”
ซึง่ ระบบจะนำคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ /
ผูร้ บั มอบฉันทะออกจำกกำรประชุมสำหรับ
วำระที่ที่ประชุมยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้ มากกว่า 1 คน
ผูเ้ ข้ำร่วมประชุมสำมำรถกดปุ่ ม “สลับบัญชี”
เพื่อลงคะแนนเสียง โดยบัญชีก่อนหน้ำจะยังถูก
นับเป็ นฐำนในกำรประชุม
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 7
ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้
(ซึง่ ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2565)
รายชื่อกรรมการอิสระ

อายุ

ตาแหน่งในบริษัท

1. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

79 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

2. นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี

69 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายดาริ ตันชีวะวงศ์

68 ปี

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

4. นายอาณัติ จ่างตระกูล

61 ปี

กรรมการอิสระ

ที่อยู่

การมีส่วนได้เสียพิเศษ *
ในวาระที่เสนอ

เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย
บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
10800

ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษใน
วาระที่ 1 ถึง 7

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scgceramics.com
* การมีสว่ นได้เสียพิเศษ ตามที่กาหนดในแบบ AGM Checklist เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ
คนที่จะรับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ เท่านัน้ ว่ามีสว่ นได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นัน้ หรือไม่ เช่น มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตัง้ กรรมการเพราะเป็ นผูท้ ี่จะต้องถูกเลือกตัง้ กลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึง่
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 8
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2565
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พฒ
ั นาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานประจาปี
ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเรียกดูขอ้ มูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผูถ้ ือหุน้ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1) ตามขัน้ ตอนต่อไปนี ้
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 : กรณี ท่ี ไม่ มี ข ้อความ (Notification) บนมื อถื อ ผู้ถื อหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิ เคชัน
(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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ผังภาพแสดงขัน+ ตอนการลงทะเบียนและการเข้ าร่ วมประชุมผ่ านสื@ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ดําเนินการก่ อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะยื2นแบบคําร้ องเข้ าร่ วมประชุม กรอกข้ อมูล
และแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser โดยให้ เข้ าไปที2เว็บไซต์
https://app.inventech.co.th/COTTO144520R หรื อสแกน QR Code
ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
แก้ ไขและส่งเอกสารเพิ2มเติม

กรอกข้ อมูลสําหรับยื2นแบบคําร้ อง (E-Request)
ส่งแบบคําร้ อง
ระบบแจ้ งอีเมลตอบกลับผู้ถือหุ้นว่าได้ รับแบบคําร้ อง
และกําลังดําเนินการตรวจสอบ

เจ้ าหน้ าที2พิจารณา
อนุมตั คิ ําร้ อง

ไม่ ผ่านการอนุมัติ

ผ่ านการอนุมัติ

ระบบแจ้ งอีเมลแจ้ งการปฎิเสธแบบคําร้ อง

ดําเนินการ ณ วันประชุม

แจ้ งผลการอนุมตั ผิ า่ นอีเมลและนําส่งลิงก์
สําหรับลงทะเบียนเพื2อเข้ าร่วมประชุม

กรณีมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจะต้ อง
ส่งเอกสารตามทีLระบุในสิงL ทีLสง่ มาด้ วยลําดับทีL 5
มายังบริ ษัทด้ วย

ลงทะเบียนเพื2อเข้ าร่วมประชุม (E-Register)
ขันตอนนี
B
Bจํานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็ นองค์ประชุม

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสียง (E-Voting)

สอบถามรายละเอียดเพิ1มเติมหรื อพบปั ญหาการใช้ งานระบบการประชุมผ่านสือ1 อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call Center ได้ ที1 :
โทรศัพท์ : 02-931-9135 (ระหว่างวันที - 18–25 มี นาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340)
SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
สำนักงำนใหญ่ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร 10800
โทรศัพท์ : 02-586-3333 หรือ 02-586-5474 โทรสำร: 02-587-2118

