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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
(COTTO) ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (ชื่อเดิม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ ด กรุงเทพฯ) ห้ องซาลอน เอ เลขที่ 204
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้ อม
ด้ วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี
2561 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 หัวข้ อผลการดาเนินงาน ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2561 ซึง่ สรุปผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทและการเปลีย่ นแปลงที่สาคัญที่เกิดขึ ้นในรอบปี 2561 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ความเป็ นมา เพื่อ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 บริ ษั ทได้ จัดทา
งบการเงิ น ประจ าปี สิน้ สุด ณ รอบปี บัญ ชี ข องบริ ษั ท และจัด ให้ มีก ารตรวจสอบจากผู้ส อบบัญ ชี
รั บ อนุ ญ าตแล้ วก่ อ นเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นอนุ มั ติ โดยมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ป รากฏอยู่ ใ น
งบการเงินของรายงานประจาปี 2561 ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครั ง้ นี ้
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
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!
ความเห็นของคณะกรรมการ!เห็นควรเสนอทีMประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี !2562!พิจารณาอนุมตั ิ
งบการเงินประจําปี สิ fนสุดวันทีM!31!ธันวาคม!2561!ทีMผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชี
จากบริ ษัทเคพีเอ็มจี!ภูมิไชย!สอบบัญชี!จํากัด!และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว!
ซึMงแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี !2561!ทีMผ่านมา!โดยสรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี f!
งบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย!มีดงั นี f!
สินทรัพย์รวม!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
! 11,725!
ล้ านบาท!
หนี fสินรวม!
!
! !!2,816!
ล้ านบาท!
รายได้ รวม!
!
! 11,557!
ล้ านบาท!
กําไรสําหรับปี !
!!!!!ส่วนทีMเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(3.5)!
ล้ านบาท!
!!!!!ส่วนทีMเป็ นของบริ ษัทในกลุ่มก่อนการจัดโครงสร้ างธุรกิจ!!!! ! !!!!13.5!!!
ล้ านบาท!
!-!ล้ านบาท!
!! ! !!!!10.0!
!
!-!บาทต่อหุ้น!
!!!!!!!!!!!!!0.00!
!
งบการเงินของบริ ษัท!1!สิงหาคม!–!31!ธันวาคม!2561!มีดงั นี f!!
สินทรัพย์!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
! 11,318!
ล้ านบาท!
หนี fสิน!
!
! !!2,783!
ล้ านบาท!
รายได้ รวม!
!
! !!4,506!
ล้ านบาท!
กําไรสําหรับปี ส่วนทีMเป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่! !
-!ล้ านบาท!
! ! !!127.6!
-!บาทต่อหุ้น!
! ! !!!!0.02!
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ8เสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงM มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน!
วาระทีF83:8 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 825618
ความเป็ นมา!บริ ษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ!30!–!50!ของกําไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสํารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ ว!
(ถ้ า มี ) !ทังf นี !f การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลดัง กล่ า วจะขึนf อยู่ กับ กระแสเงิน สด!แผนการลงทุ น !เงืM อ นไข!และ
ข้ อกําหนดในสัญญาต่าง!ๆ!ทีMบริ ษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมอืMน!ๆ!ในอนาคต!
ซึMงตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด!พ.ศ.!2535!!มาตรา!116!และข้ อบังคับของบริ ษัท!ข้ อ!47!
กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึMงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ!5!ของกําไร
สุทธิประจําปี !หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา!(ถ้ ามี)!จนกว่าทุนสํารองนีจf ะมีจํานวนเงินไม่น้อย
กว่าร้ อยละ!10!ของทุนจดทะเบียน!โดยปั จจุบนั บริ ษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย!207!ล้ านบาท!เท่ากับ!
ร้ อยละ!3.5!ของทุนจดทะเบียน!
ทังf นี!f ในปี ! 2561!บริ ษัทมีกําไรสําหรับปี ! (กําไรสุทธิ)!ตามงบการเงินรวม!10!ล้ านบาท!ทําให้ มีกําไร
สะสมยังไม่ได้ จดั สรร!890!ล้ านบาท!ซึMงในปี !2562!บริ ษัทมีภาระหนี fสินทีMต้องชําระคืนประมาณ!865!
ล้ านบาท!และมีแผนการลงทุนเพืMอสร้ างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ!ดังนัน!เพื
f Mอรักษาสภาพ
คล่องทางการเงินของบริ ษัท!คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ งดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี !2561!
ความเห็นของคณะกรรมการ!เห็นควรเสนอทีMประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี !2562!พิจารณาอนุมตั ิ
การงดจ่ายเงินปั นผลประจําปี !2561!และรับทราบการจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายเป็ น
จํานวนเงิน!6,381,343!บาท!คิดเป็ นร้ อยละ!5!ของกําไรสําหรับปี !2561!
คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัติ8เสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นซึงM มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน!
-!2!-!

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17
กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครั ง้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียง
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม ทั ้งนี ้ กรรมการผู้ที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระนั ้นอาจได้ รับเลือกตั ้งใหม่ได้ ซึ่ง
ในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี ครั ง้ นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 4 คน ดังนี ้
1. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
กรรมการอิสระ* และกรรมการตรวจสอบ
2. นางนันทสิริ อัสสกุล
กรรมการ
3. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
กรรมการอิสระ* กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
์
4. นายสุรศักดิ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ กรรมการบริ หาร
หมายเหตุ: *มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระครบถ้ วนตามนิยามของบริ ษัท ซึง่ เข้ มกว่าคุณสมบัติตามประกาศของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน

โดยบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารั บ
การพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ น
กรรมการตามแนวทางการพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลเป็ นกรรมการที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ กาหนดให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่
เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจากผู้ทรงคุณวุ ฒิและผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มี
ความรู้ ความสามารถในการเป็ น กรรมการบริ ษั ท จดทะเบียนและกาหนดว่า จะต้ อ งมี คุณ สมบัติ
ครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท รวมทั ้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริ ษั ท
แนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์
(ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริ ษัท มีภาวะผู้นาและวิสยั ทัศน์กว้ างไกล มี คุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใส
ไม่ด่างพร้ อย พร้ อมทั ้งตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
โดยให้ คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้ าง
คณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชานาญเฉพาะด้ านที่จาเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่ใน
คณะกรรมการด้ วย
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562) ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลจานวน 4 คน ซึง่ เป็ นกรรมการรายเดิม
ที่ครบกาหนดออกตามวาระ โดยได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบรวมทั ้ง
ผลการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้ าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และมี
มติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอกรรมการรายเดิมทั ้ง 4 คน ได้ แก่
นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล นายบุญเชื ้อ พลสิงขร และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ
เป็ นกรรมการบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั ้ง 4 คน ได้ ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
หน้ าที่กรรมการได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา อีกทั ้งเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบั ติเหมาะสมครบถ้ วนตาม
พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มี ค วามรู้ ความสามารถ มี ป ระสบการณ์ ค วาม
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท มีคณ
ุ ธรรมและประวัติการทางานที่โปร่ งใส กล้ าแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่างและเป็ นอิสระ พร้ อมทั ้งตัดสินใจด้ วยข้ อมูลและเหตุผล
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ทั ้งนี ้ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริ ญ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทและบริ ษัทที่เกี่ยวเนื่องกับบริ ษัท จานวน 5 แห่ง ได้ แก่
1. กรรมการ Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2. Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
3. Commissioner, PT. KIA Serpih Mas ประเทศอินโดนีเซีย
4. Commissioner, PT. Surya Siam Keramik ประเทศอินโดนีเซีย
5. Vice Chairman of Board of Management, Prime Group Joint Stock ประเทศเวียดนาม
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคล
ทั ้งหมดที่ได้ รับการเสนอ รวมทั ้งคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ วเห็นว่าเป็ น ผู้มี
คุณ สมบัติเหมาะสม จึงมีม ติ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาล
เสนอ โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เลือกตั ้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตาม
วาระทัง้ 4 คน ได้ แก่ นายชีร ะพงษ์ กัม พลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล นายบุญ เชือ้ พลสิงขร และ
นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริ ญ เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระ
ข้ อมูลการเข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้น
สามัญของบริ ษั ท ข้ อ มูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/
กิจการอื่น ๆ รวมทั ้งข้ อมูลความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระนั ้น
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2
หมายเหตุ: ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 16 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตาม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ ได้ รับการเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตัง้ กรรมการ บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ น
ผู้รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น
วาระที่ 5: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ
ตามแนวทางของส านัก งานคณะกรรมการกากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พย์ (ก.ล.ต.) ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็ น
สานักงานสอบบัญ ชี ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยประจาปี 2562 เนื่อ งจากมีชื่อ เสีย ง มีศักยภาพ มี
มาตรฐานการทางานที่ดี มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรื อ
เครื่ อ งมือที่ใช้ ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิ ภาพ มีความรู้ ความเข้ าใจในธุรกิจ รวมทัง้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับขอบเขตการให้ บริ การ ปริ มาณงาน และอัตราค่า
สอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
และข้ อเสนอของ KPMG จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
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ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษั ท
เคพีเอ็ม จี ภูมิไ ชย สอบบัญ ชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทและมีมติให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งบุคคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทประจาปี 2562 ดังนี ้
1. แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศ ก.ล.ต. เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นายเจริ ญ
ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
ผู้สอบบัญชีทั ้งสามรายข้ างต้ น เคยได้ รับแต่งตั ้งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทในปี 2561 เป็ นปี แรก
(ตั ้งแต่วนั ที่นายทะเบียนรั บจดทะเบียนควบบริ ษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึง่ ระยะเวลาการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ผ้ สู อบบัญชีของทั ้งสามรายข้ างต้ น สอดคล้ องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ
ก.ล.ต.
ทั ้งนี ้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั ้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น เป็ นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
และจะได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 ของบริ ษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด (SSC)
ซึ่งเป็ นบริ ษั ทย่อ ยของบริ ษั ทด้ วย โดยประวัติของผู้สอบบัญ ชีและข้ อ มูลความเป็ นอิสระของ
ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทประจาปี 2562 เป็ นเงินจานวน 1,816,000 บาท (เพิ่มขึ ้น
จากปี 2561 จานวน 387,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อย
(SSC) ประจาปี 2562 จานวน 154,000 บาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 จานวน 34,000 บาท) รวมเป็ น
ค่ า สอบบั ญ ชี ทั ง้ สิ น้ 1,970,000 บาท (เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2561 จ านวน 421,000 บาท) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
หน่วย:บาท
รายการ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส*
รวมค่ าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท
2. งบการเงินรวม (จากการมีบริ ษัทย่อย SSC)
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาส*
รวมค่ าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท
รวมค่ าสอบบัญชีของบริษัท**

ปี 2562

ปี 2561

ส่ วนต่ าง

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

1,250,000
179,000
1,429,000

21,000
366,000
387,000

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

105,000
15,000
120,000
1,549,000

1,000
33,000
34,000
421,000

หมายเหตุ: * ค่าสอบบัญชี รายไตรมาสของงบการเงินเฉพาะกิ จการ เพิ่มขึน้ 366,000 บาท และงบการเงินรวม
เพิ่มขึ ้น 33,000 บาท เนื่องจากบริ ษัทควบกิจการวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จึงมีค่าสอบบัญชี งบการเงิน
ดังกล่าวของไตรมาสที่ 3 เท่านัน้ หากเปรี ยบเที ยบเต็มปี ค่าสอบบัญชี รายไตรมาสของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เพิ่มขึ ้น 8,000 บาท และงบการเงินรวม เพิ่มขึ ้น 3,000 บาท
** ปี 2561 หลังจากการควบบริ ษัท บริ ษัทมีค่าสอบทานงบการเงินเพื่อใช้ เปรี ยบเทียบ 1,200,000 บาท
และมีค่าตรวจสอบข้ อมูลครั ง้ แรกที่มีการควบบริ ษั ท 339,000 บาท ซึ่งเป็ นการจ่ายเพียงครั ง้ เดี ยว
(One-time Payment) ดังนันบริ
้ ษัทมีคา่ สอบบัญชีปี 2561 รวมทังสิ
้ ้น 3,088,000 บาท ตามที่ขออนุมตั ิ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
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3. รั บทราบค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 ของบริ ษัทย่อย (SSC) จานวน 274,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี
2561 จานวน 6,000 บาท) ซึง่ SSC เป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
ทัง้ นี ้ ค่ า สอบบัญชี ที่ เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ ก ารสอบบัญชี (Audit Service) เท่ า นั น้ ไม่ มี ก าร
ให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2561
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ ประจาปี 2562
ความเป็ นมา ข้ อบังคับของบริ ษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้ อ 33 กาหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้ รับ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิ
ได้ รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรื อทรั พย์สินอื่นใดจากบริ ษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา
ซึง่ อาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน หรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้
มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิ ได้ รับ เบี ้ยเลี ้ยงและ
สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริ ษัท และได้ รับชดใช้ คืนซึง่ ค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ได้ จ่ายไปเนื่องจาก
การปฏิบัติงานในหน้ าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ มี
มติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2561 โดยให้ มีผล
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันที่จดทะเบียนควบบริ ษัทฯ) เป็ นต้ นมา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี ้ยประชุม)
• ประธานกรรมการ (จานวน 1 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จานวน 11 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
2. โบนัสกรรมการ
กรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ โบนั ส ไม่ เกิ น ร้ อยละ 1 ของเงิ น ปั น ผลที่ มี ก ารจ่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ู ถื อ หุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี ้ยประชุมตามจานวนครัง้ ที่กรรมการตรวจสอบ
มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจริ ง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 60,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาลในลักษณะเบี ้ยประชุม ตาม
จ านวนครั ง้ ที่ ก รรมการสรรหา ค่ า ตอบแทน และบรรษั ท ภิ บ าล มาประชุม คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริ ง โดยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี ้
ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 45,000 บาท
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ รับเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 30,000 บาท
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
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คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิบาล ได้ ใช้ หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยได้
พิจารณาขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง กล่าวคือผลประกอบการของบริ ษัท
ประจาปี 2561 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทและสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั นอกจากนี ้
ได้ เปรี ยบเทียบข้ อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของ
บริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุ รกิจที่ใกล้ เคียงกันแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้
เสนอที่ประชุม คณะกรรมการบริ ษั ทพิจารณาทบทวนหลัก เกณฑ์ แ ละอัตราการจ่า ยค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ส าหรั บ ปี 2562 และเพื่ อ ทราบจ านวน
ค่ า ตอบแทนที่ บ ริ ษั ท จ่ า ยให้ คณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ในปี 2561
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
กรรมการ) ค่ า ตอบแทน (เบีย้ ประชุม ) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ สรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร ตามทีท่ ปี่ ระชุม
ผู้ถือหุ้นร่ วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อ ทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริ ษัทจ่ายให้ คณะกรรมการบริ ษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและ
โบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี ้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจานวนครั ง้ ที่เข้ าประชุมจริ ง ในปี 2561 รวมเป็ นเงินจานวน
2,730,000 บาท ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ หลั ก เกณฑ์ ที่ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นร่ วมฯ ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ไ ว้
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1) ค่าตอบแทนรายเดือ นคณะกรรมการบริ ษั ท (กรรมการ 12 คน) สาหรั บรอบปี บัญ ชี 2561
ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิไว้ โดยให้ มีผล
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันที่จดทะเบียนควบบริ ษัทฯ) เป็ นต้ นมา ในอัตราต่อไปนี ้
• ประธานกรรมการ (จานวน 1 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จานวน 11 คน) ได้ รับค่าตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือน
รวมเป็ นเงิน 1,875,000 บาท
2) โบนัสคณะกรรมการบริ ษัท (กรรมการ 12 คน) ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่ วมฯ เมื่อวันที่
31 กรกฎาคม 2561 บริ ษัทยังไม่มีการจ่ายเงินปั นผลให้ กับผู้ถือหุ้น ดังนั ้นจึงยังไม่มีการจ่ าย
โบนัสให้ กบั คณะกรรมการบริ ษัท
3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 4 คน สาหรับการประชุมจานวน 3 ครัง้ )
รวมเป็ นเงินจานวน 540,000บาท
4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการ 3 คน สาหรับการ
ประชุมจานวน 3 ครัง้ ) รวมเป็ นเงินจานวน 315,000 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้ วเห็นควรเสนอที่ประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณา
อนุมัติ ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุ ก รรมการชุด ต่ า ง ๆ ประจ าปี 2562 ตาม
หลักเกณฑ์ และอัตราเดิม ตามที่ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้ นร่ วมฯ ได้ มีม ติอ นุมัติไ ว้ รวมทัง้ รั บทราบจ านวน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2561 ตามรายละเอียด
ข้ างต้ น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มีมติอนุมัติด้วยแล้ ว ตั ้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2562 เป็ นต้ นไป ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2562
จะเป็ นอัตราเดียวกันกับปี 2561 ดังนี ้
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คณะกรรมการ

ตาแหน่ ง

หลักเกณฑ์ และอัตรา
ค่ าตอบแทนรายเดือน เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/เดือน)
(บาท/คน/ครัง้ )

คณะกรรมการบริษัท

ประธาน

45,000

(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 11 คน)

กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

30,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3 คน)

คณะกรรมการสรรหา ค่ าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)

คณะกรรมการบริหาร
(ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

ไม่ได้ กาหนด
ไม่ได้ กาหนด

ไม่ได้ กาหนด
60,000
40,000
45,000

โบนัส

ไม่เกินร้ อยละ 1
ของเงินปันผล
ที่มีการจ่ายให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ไม่ได้ กาหนด
ไม่ได้ กาหนด

30,000

งดจ่าย

งดจ่าย

งดจ่าย

ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้ กรรมการบริ ษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้
ข้ างต้ น
โดยรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทังการ
้
จ่ายค่าตอบแทนให้ กรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 หัวข้ อ
โครงสร้ างการจัดการ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 7: เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ในวันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2562
เวลา 09.30 น. โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รั ชดา (ชื่อเดิม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพฯ) ห้ องซา
ลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตงสถานที
ั้
่
ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่ง มาด้ ว ยลาดับที่ 9) โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น
ตังแต่
้ เวลา 07.00 น. และการนี บ้ ริ ษัทได้ จดั ของว่างและเครื่ องดื่มไว้ รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่ วม
ประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) โดยไม่ได้ มีการแจกของชาร่ วย
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 6 หรื อสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุน
ต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้ จาก www.scgceramics.com
โดยเลือกใช้ แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้ เท่านัน้
หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ บริ ษัทขอเรี ยนว่าบริ ษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้
ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้ แก่ นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร นายฐัติพงศ์
เกสรกุล ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล และนายผดุง ลิขิตสัจจากุล (ข้ อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
ลาดับที่ 7)
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ทังf นี f บริ ษั ท ขอความร่ ว มมื อ จากท่ า นโปรดส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะพร้ อมเอกสารตามทีM กํ า หนด
(รายละเอียดปรากฏตามสิMงทีMสง่ มาด้ วยลําดับทีM 5) มายังบริ ษัทภายในวันพฤหัสบดีทีM 21 มีนาคม 2562 โดยบริ ษัท
ได้ จดั เตรี ยมอากรแสตมป์ สําหรับปิ ดในหนังสือมอบฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะทีMมาลงทะเบียนเพืMอเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครังf นี fด้ วย
ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันทีM 12 กุมภาพันธ์ 2562
โดยคําสังM ของคณะกรรมการ

(นางวีรนุช เศรษฐเมธีกลุ )
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริ ษัท
หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.scgceramics.com) ได้
ตังแต่
f วนั จันทร์ ทีM 18 กุมภาพันธ์ 2562 และสามารถส่งคําถามเพืMอสอบถามข้ อมูลทีMเกีMยวข้ องในแต่ละวาระหรื อข้ อมูลอืMน
ทีMสําคัญของบริ ษัทได้ โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทหรื อโทรศัพท์ 02-586-5474 หรื อ 02-586-3078 โทรสาร 02-586-3007
หรื อตามทีMอยู่ของบริ ษัท ทังนี
f f หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2561 ของบริ ษัท กรุ ณากรอก
รายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจําปี 2561" ตามสิงM ทีMสง่ มาด้ วยลําดับทีM 10
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดารงตาแหน่ งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ
ชื่อ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
เป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ ง
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
70 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม 2516 ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008
Audit Committee Program (ACP) 24/2008
2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010
2554 Advanced Audit Committee Program (AACP) 6/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011
Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011
2556 Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013
2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016
2560 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
- ตังแต่
้ 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
- ตังแต่
้ 2557 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัทควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น
- ไม่มี
ประสบการณ์
2545–2549 ผู้อานวยการฝ่ ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จากัด
2551–2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
3 ครัง้ เข้ าประชุม 3 ครัง้
(ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ เข้ าประชุม 3 ครัง้
(ร้ อยละ 100)
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
• ประวัตก
ิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทาโดยทุจริต: ไม่มี
• ประวัตก
ิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา: ไม่มี
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ชื่อ นางนันทสิริ อัสสกุล
ตาแหน่ ง
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม

กรรมการ
1 สิงหาคม 2561
47 ปี
ไทย
2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 ปริญญาโท Master of Business Studies (M.B.S.)
University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร
2548 ปริญญาโท Master of Management (M.M)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2548 Director Accreditation Program (DAP) 38/2005
2548 Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
- ไม่มี
กิจการอื่น จานวน 1 แห่ง
1) กรรมการบริษัทโขมพัสตรา จากัด
ประสบการณ์
2542–2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
3 ครัง้ เข้ าประชุม 3 ครัง้
(ร้ อยละ 100)
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
• ประวัตก
ิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทาโดยทุจริต:
ไม่มี
• ประวัตก
ิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา:
ไม่มี
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ชื่อ นายบุญเชือ้ พลสิงขร
เป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ ง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
70 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม 2534 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008
Audit Committee Program (ACP) 24/2008
2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009
2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010
2554 Advance Audit Committee Program (AACP) 6/2011
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011
Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011
2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016
Financial Statements for Directors (FSD) 30/2016
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น บริษัทจดทะเบียน
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
- ไม่มี
กิจการอื่น
- ไม่มี
ประสบการณ์
2550
ที่ปรึกษา สานักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จากัด
2551–2561 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
3 ครัง้ เข้ าประชุม 3 ครัง้
(ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครัง้ เข้ าประชุม 3 ครัง้
(ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครัง้ เข้ าประชุม 3 ครัง้ (ร้ อยละ 100)
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
• ประวัตก
ิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทาโดยทุจริต:
ไม่มี
• ประวัตก
ิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา: ไม่มี
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ชื่อ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ ชัยเจริญ
เป็ นกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตาแหน่ ง
กรรมการและกรรมการบริหาร
วันที่เข้ าดารงตาแหน่ ง
1 สิงหาคม 2561
อายุ
61 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม 2522 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2531 ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.),
สาขา Finance and International Business
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2553 Advanced Management Program (AMP), Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น บริษัทจดทะเบียน จานวน 1 แห่ง
(กรรมการ/ผู้บริหาร)
1) ตังแต่
้ 2554 Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*
กิจการอื่น
ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
โดยอ้ อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้ รับมอบหมาย
ประสบการณ์
2545–2549 กรรมการผู้จดั การ บริษัทซิเมนต์ไทยค้ าปลีก จากัด
(ปัจจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัทเอสซีจี ซอร์ สซิ่ง จากัด)
2549–2555 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิ ลปิ ปิ นส์
2554–2560 กรรมการผู้จดั การ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
2561
กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
2561
กรรมการผู้จดั การ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
การเข้ าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
3 ครัง้ เข้ าประชุม 3 ครัง้
(ร้ อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร
5 ครัง้ เข้ าประชุม 5 ครัง้
(ร้ อยละ 100)
จานวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
• ของตนเอง:
27 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000005)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ: ไม่มี
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี
คุณสมบัตติ ้ องห้ าม
• ประวัตก
ิ ารกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทาโดยทุจริต:
ไม่มี
• ประวัตก
ิ ารทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา: ไม่มี
หมายเหตุ: * บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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2. ข้ อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ของผู้ท่ไี ด้ รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
2. นางนันทสิริ อัสสกุล
3. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริญ

จานวนหุ้นสามัญ
27 หุ้น

คิดเป็ นร้ อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมด
0.0000005

3. ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียน

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อ
1. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

บริษัท/กิจการอื่น

การดารงตาแหน่ งใน

(ที่ไม่ ใช่ บริ ษัทจดทะเบียนและ

บริษัท/กิจการ

ไม่ ได้ ประกอบกิจการที่แข่ งขัน/

ที่แข่ งขันหรื อเกี่ยวเนื่อง

จานวน

ประเภทกรรมการ

เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจของบริ ษัท)

กับธุรกิจของบริษัท

1 แห่ง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
บมจ. ควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
ไม่มี
ไม่มี
Commissioner, PT. KERAMIKA
INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*

ไม่มี

ไม่มี

1 แห่ง
ไม่มี

ไม่มี
ไม่มี

4 แห่ง

5 แห่ง

2. นางนันทสิริ อัสสกุล
ไม่มี
3. นายบุญเชื ้อ พลสิงขร
ไม่มี
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชยั เจริญ 1 แห่ง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ ของผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้ รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระ (2 คน)

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุ้นในบริ ษัท
จานวนหุ้นสามัญ
เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น /ผู้ บริ หาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ /
ผู้ มี อ านาจควบคุ ม /หรื อ บุ ค คลที่ จ ะได้ รั บ การเสนอชื่ อ ให้ เ ป็ น
กรรมการ/ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท/บริ ษัทย่ อย
การมี ความสัมพันธ์ ในลักษณะดังต่ อไปนีก้ ั บบริ ษัท /บริ ษัทใหญ่ /
บริ ษั ท ย่ อ ย/บริ ษั ท ร่ วมหรื อ นิ ติ บุค คลที่อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง ใน
ปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน/พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ
ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
- เป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรื อที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสาคัญอันอาจมีผลทาให้ ไม่สามารถ
ท าหน้ า ที่ ไ ด้ อ ย่างอิ สระ (เช่ น การซื อ้ /ขาย วัตถุดิบ /สิน ค้ า /บริ การ/
การให้ ก้ ยู ืมเงินหรื อการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้ วย (ถ้ ามี)
หมายเหตุ: *บริ ษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

นายบุญเชื ้อ พลสิงขร

ไม่มี

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่มี

ไม่เป็ น
ไม่มี

ข้ อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
บริ ษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริ ษัท ซึง่ เข้ มกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
กรรมการอิสระแต่ละคนของบริ ษัทต้ องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ป รึ กษาที่ได้ เงินเดือนประจา หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี )
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่น้อง และบุตร
รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้ รับการเสนอให้
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระหรื อ ไม่เป็ น
หรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัท (เว้ นแต่พ้นจากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี ้
4.1 รายการทางการค้ าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรื อบริ การ หรื อ
4.2 การให้ หรื อรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้ วยการรับหรื อให้ ก้ ูยืม ค ้าประกัน การให้ สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนี ้สิน
รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชี หรื อผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผ้ สู อบบัญชี
ของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัทสังกัดอยู่ (เว้ นแต่พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี )
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้ รับค่าบริ การวิชาชีพเกินกว่า
2 ล้ านบาทต่อปี หรื อไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนัน้ (เว้ นแต่พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี )
7. ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึง่ เป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่า งเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย หรื อ ไม่เป็ นหุ้นส่ ว นที่ มีนัยใน
ห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการบริ หาร ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
9. สามารถเข้ าประชุมคณะกรรมการเพือ่ ตัดสินใจได้ อย่างเป็ นอิสระ
10. ให้ ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานได้ อย่างเป็ นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้ องคาพิพากษาว่าได้ กระทาความผิดในธุรกรรมเกี่ยวกับการซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็ นธรรม หรื อการบริ หารงานที่มี
ลักษณะเป็ นการหลอกลวง ฉ้ อฉล หรื อทุจริ ต ตามกฎหมายทังกฎหมายไทยและกฎหมายต่
้
างประเทศ
14. หากมีคณ
ุ สมบัติตามข้ อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้ รับมอบหมายให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง โดยเป็ นการตัดสินใจแบบองค์คณะ
(Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
ข้ อมูลประวัตขิ องผู้สอบบัญชีแห่ งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ที่ได้ รับการเสนอชื่อประจาปี 2562
ชื่อ นายไวโรจน์ จินดามณีพทิ กั ษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ ทางาน

ชื่อ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
ประวัตกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ ทางาน

ชื่อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ ทางาน

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

ทัง้ นี ผ้ ้ ูสอบบัญชี ทัง้ สามรายที่ ได้ รับการเสนอชื่ อข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย
ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คุณสมบัตขิ องกรรมการ วิธีการเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 14 ให้ บริ ษั ทมีคณะกรรมการของบริ ษั ทไม่น้อ ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจ านวน
กรรมการทั ้งหมดต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั ้งหมดของบริ ษัทจะต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ
และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด
ข้ อ 15 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อที่ประชุมคณะกรรมการอาจตั ้งคณะกรรมการบริ หารจากคณะกรรมการที่มีอ ยู่ไ ด้
ไม่เกิน 5 คน โดยมีหรื อไม่มีกาหนดเวลาว่าให้ อยู่ในตาแหน่งนั ้นนานเพียงใด หรื อปลดบุคคลนั ้น ๆ ออก
จากตาแหน่ง แล้ วแต่งตั ้งบุคคลอื่นเข้ ารับหน้ าที่ได้ เป็ นคราว ๆ ไป
คณะกรรมการบริ หารมีอานาจกระทาการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และรั บผิดชอบโดยตรง
ต่อคณะกรรมการ
ข้ อ 16 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อเสียงหนึง่
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมด ตาม (1) เลือกตั ้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคน
เป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครั ง้ นั ้น ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้งในลาดับถัดลงมามีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครั ง้ นั ้น ให้ ผ้ เู ป็ นประธานเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด
ข้ อ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครั ง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3
กรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตาแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนั ้น ให้ จบั สลากกันว่า
ผู้ใดจะออก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
ข้ อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ข้ อ 22 กรรมการจะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทหรื อไม่ก็ได้
ข้ อ 29 ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทหรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจากัด หรื อเป็ น
กรรมการของบริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีส ภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าทาเพื่อประโยชน์ตนเองหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั ้งกรรมการผู้นั ้น
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ข้ อ 30 กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ าเมื่อมีกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) มีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมในสัญญาใด ๆ ที่บริ ษัททาขึ ้นระหว่างรอบปี บญ
ั ชี โดยระบุ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สญ
ั ญาและส่วนได้ เสียของกรรมการในสัญญานั ้น
(ถ้ ามี)
(2) ถือหุ้นหรื อหุ้นกู้ในบริ ษัทและบริ ษัทในเครื อ โดยระบุจานวนทั ้งหมดที่เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในระหว่ าง
รอบปี บญ
ั ชี (ถ้ ามี)
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่
สามารถปฏิบัติ ห น้ าที่ ไ ด้ ถ้ า มี ร องประธานกรรมการ ให้ ร องประธานกรรมการเป็ น ประธาน ถ้ า ไม่มี
รองประธานกรรมการ หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่
เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้ อ 42 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษั ท
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนั ้นให้ เสร็ จก่อนนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 43 คณะกรรมการต้ องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ ว พร้ อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้ อ 44 ให้ ที่ประชุมสามัญประจาปี แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี
ผู้สอบบัญชีซงึ่ พ้ นตาแหน่งไปแล้ วนั ้นมีสทิ ธิที่จะได้ รับเลือกให้ กลับมารับตาแหน่งได้ อีก
ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
ทั ้งนี ้ บริ ษัทจะพิจารณาจัดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้ วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
ผู้สอบบัญ ชีมีอ านาจตรวจสอบบัญ ชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน
ทรัพย์สนิ และหนี ้สินของบริ ษัทได้ ในระหว่างเวลาทาการของบริ ษัท ในการนี ้ให้ มีอานาจสอบถามกรรมการ
พนักงาน ลูกจ้ าง ผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท และตัวแทนของบริ ษัท รวมทั ้งให้ ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง
หรื อส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริ ษัทได้
ข้ อ 45 ผู้สอบบัญชีมีหน้ าที่เข้ าร่ วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัททุกครัง้ ที่มีการพิจารณางบดุล บัญชี
กาไรขาดทุน และปั ญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริ ษัท เพื่อชี ้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้ บริ ษัท
จัดส่งรายงานและเอกสารของบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นจะพึงได้ รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นั ้นแก่ผ้ สู อบบัญชีด้วย
- 18 -

การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 37 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะโดยทาเป็ นหนังสือให้ บคุ คลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ และ
หนังสือ มอบฉันทะให้ ทาตามแบบที่ นายทะเบียนกาหนด และให้ ม อบต่อ ประธานกรรมการหรื อ ผู้ซึ่ง
ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ เสีย
เป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นคนนั ้นไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั ้ง
กรรมการ
การลงคะแนนลับอาจจะทาได้ ต่อ เมื่อ ผู้ถือ หุ้นไม่น้อ ยกว่า 5 คน ร้ องขอ และที่ประชุม ผู้ถือ หุ้น ลงมติ
อนุญาตให้ ลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิ่มหรื อลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
(ฉ) การเลิกบริ ษัท
(ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
(ซ) การควบบริ ษัทกับบริ ษัทอื่น
เงินปั นผลและเงินสารอง
ข้ อ 46 ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปันผล
เงินปันผลให้ แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครั ง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีผลกาไร
สมควรพอที่จะทาเช่นนั ้น และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
การจ่ายเงินปันผลให้ กระทาภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ แล้ วแต่กรณี
ทั ้งนี ้ ให้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั ้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
ข้ อ 47 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อ ยกว่าร้ อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 5
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้ าร่ วมประชุม
ใบลงทะเบียน หรื อหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำประชุมแทน)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณี เป็ นชำวต่ำงประเทศ)
และหำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้ อมกรอกข้ อควำมให้ ครบถ้ วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำใบขับขี่ หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มอบฉันทะที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2.3 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
นิตบิ ุคคล
1. กรณีผ้ ูมีอานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คลมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณี เป็ น
ชำวต่ำงประเทศ) และหำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
1.2 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
แทนนิ ติบุค คล (กรรมกำรผู้มี อ ำนำจ) ที่ ม ำด้ ว ยตนเอง และมี ข้ อ ควำมแสดงให้ เ ห็ น ว่ำ ผู้แ ทนนิ ติบุค คล
(กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ที่มำประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิตบิ คุ คลซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้ อมกรอกข้ อควำมให้ ครบถ้ วน
2.2 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อสำเนำใบขับขี่ หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
(กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ) ของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิตบิ คุ คลที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
2.3 สำเนำหนังสือรับรองของกระทรวงพำณิชย์ (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณี เป็ น
นิตบิ คุ คลจดทะเบียนต่ำงประเทศ) (ที่อำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจกระทำกำรแทน
นิติบุคคล และหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) ทัง้ นี ้ เอกสำรตำมข้ อนี ้ ต้ องมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำบุคคลที่ ลง
ลำยมือชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิตบิ คุ คลซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
2.4 บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง (กรณีเป็ นชำวต่ำงประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ และหำกมีกำรเปลี่ยนชื่อ - นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
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3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
3.1 ให้ เตรี ยมและแสดงเอกสำรเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิตบิ คุ คล ข้ อ 1 หรื อ 2
3.2 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศมอบให้ Custodian เป็ นผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้ องส่ง
หลักฐำนดังต่อไปนี ้เพิม่ เติม
1) หนังสือ มอบอ ำนำจจำกผู้ถือ หุ้นที่ เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ดำเนินกำรลงนำมใน
หนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้ เอกสำรที่มไิ ด้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำอังกฤษจะต้ องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้แทนนิตบิ คุ คลนันรั
้ บรองควำมถูกต้ องของคำแปล
2. วิธีการมอบฉันทะ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ ได้ กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ จำนวน 3 แบบ ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ ำ เรื่ องกำรกำหนดแบบหนังสือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี ้
• แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้ อน
• แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว
• แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพำะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำก
และดูแลหุ้น
บริ ษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์ กำหนด หำกผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสำมำรถดำวน์โหลดได้ จำก www.scgceramics.com และเพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนโปรด
นำใบลงทะเบียนที่มีบำร์ โค้ ดปรำกฏอยู่มำในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ ด้วยตนเองสำมำรถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินกำรดังนี ้
1. ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะที่บริ ษัทได้ จัดส่งมำให้ หรื อตำมแบบอื่นข้ ำงต้ น เพียงแบบเดียวเท่ านัน้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะได้ เฉพำะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่ำนัน้
2. มอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรื อเลือกมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ ระบุชื่อพร้ อมรำยละเอียดของบุคคลที่ ผ้ ถู ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรื อกำเครื่ องหมำยหน้ ำชื่อกรรมกำรอิส ระ
ตำมที่บริษัทระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะในกำรเข้ ำร่วมประชุมดัง กล่ำว
3. ปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท พร้ อมทังขี
้ ดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว เพื่อให้ ถกู ต้ องและมีผลผูกพัน
ตำมกฎหมำย ทังนี
้ ้ บริษัทได้ เตรี ยมอำกรแสตมป์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเข้ ำร่วมประชุม
ให้ ด้วยแล้ ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท โดยติดต่อ นำงสำวไปรยำ พรหมมำณพ หรื อนำยณัชธพันษ์
จริ ยำวุฒิกุล โทรศัพท์ 02-586-3078 และ 02-586-3808 ตำมลำดับ โทรสำร 02-586-3007 ภำยในวัน พฤหัส บดี ที่
21 มีนำคม 2562 หรื อก่อนเวลำเริ่ มกำรประชุมอย่ำงน้ อยครึ่ งชั่วโมง เพื่อให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของบริษัทได้ มีเวลำตรวจสอบเอกสำร
และให้ ทนั เวลำเริ่มประชุม
ทังนี
้ ้ ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้น
จะต้ องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้ อยกว่ำจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่
เป็ นผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏชื่อตำมสมุดทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำก
และดูแลหุ้นตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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3. การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
บริษัทจะเริ่ มลงทะเบียนกำรเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลำ 07.00 น. เป็ นต้ นไป
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดำ ห้ องซำลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดำภิเษก แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร
แผนที่ตงสถำนที
ั้
่ประชุมตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 9
4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. กำรออกเสียงลงคะแนนแต่ละวำระจะกระทำโดยเปิ ดเผยด้ วยวิธีชูมือ โดยให้ นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สำมำรถแบ่ง
กำรออกเสียงลงคะแนนเป็ นบำงส่วน (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องออกเสียงลงคะแนนตำมที่ผ้ มู อบฉันทะระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะเท่ำนัน้ กำรลงคะแนนเสียง
ของผู้รับมอบฉันทะวำระใดไม่เป็ นไปตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่ำกำรลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและ
ไม่ถือเป็ นกำรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
2.2 หำกผู้มอบฉันทะไม่ได้ ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรื อในกรณีที่ที่ประชุมมีกำรพิจำรณำหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจำกที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรื อเพิม่ เติมข้ อเท็จจริงประกำรใด ผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ำรณำและลงคะแนนแทนได้
ตำมที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ (วำระที่ 4)
ข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 16 กำหนดให้
(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้ องใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำม
ั้
(1) เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียว หรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่พงึ มีหรื อจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรื อจะพึงเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ ให้ ผ้ เู ป็ นประธำนเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขำด
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ประธำนที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจำรณำลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยจะมีกำรสอบถำมทีละวำระจำกที่ประชุม
ว่ำมีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นกำรลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วน
ที่เหลือถือว่ำเห็นด้ วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสำมำรถออกเสียงลงคะแนนตำมควำมเห็นได้ เพียงอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ง (เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้ แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
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มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตัง้ กรรมการ) จะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่ อไปนี ้
• กรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม โดยหำกคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงข้ ำงมำก (วำระที่ 2, 3, 5)
•

กรณี อื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรตำมที่ข้อบังคับบริษัทกำหนด ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม (วำระที่ 6)
2. ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพำะ ห้ ำมมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้ และประธำนที่ประชุมอำจจะเชิญ
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ ครำวก็ได้ เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมกำร
้
3. กำรลงคะแนนลับอำจกระทำได้ เมื่อมีผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมอย่ำงน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธำนที่ประชุมจะเป็ นผู้กำหนดวิธีกำรลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบก่อนกำรออกเสียงลงคะแนนใน
วำระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธำนที่ประชุมจะชี ้แจงวิธีกำรนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทรำบก่อนเริ่ มวำระกำรประชุม โดยจะสอบถำมที่ประชุมว่ำผู้ถือหุ้น
คนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ยกมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
พร้ อมทังลงลำยมื
้
อชื่อในบัตร โดยบริษัทจะใช้ วธิ ีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
้
ยงตำมบัตรเสีย
(ถ้ ำมี) ออกจำกจำนวนเสี ยงทัง้ หมดที่ เข้ ำร่ วมประชุมในวำระนัน้ ๆ และส่วนที่ เหลือจะถือว่ำเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย และ
จะแจ้ งผลกำรนับคะแนนให้ ที่ประชุมทรำบทุกวำระก่อนเสร็จสิ ้นกำรประชุมแต่ละวำระ
กรณีที่จะถือว่ำเป็ นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนำไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่ำ 1 ช่องในบัตรยืนยันกำรลงคะแนน หรื อมีกำรแยกกำรลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณี Custodian)
หรื อกรณีที่มีกำรแก้ ไขกำรลงคะแนนในบัตรยืนยันกำรลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7
ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2562)
รายชื่อกรรมการอิสระ

อายุ

ตาแหน่ งในบริษัท

58

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

2. นายฐัติพงศ์ เกสรกุล

67

กรรมการอิสระ

3. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล

76

ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

1. นางไขศรี

4. นายผดุง

เนื่องสิกขาเพียร

ลิขิตสัจจากุล

67

ที่อยู่

เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
กรรมการอิสระและ
10800

การมีส่วนได้ เสีย
ในวาระที่เสนอ

มีสว่ นได้ เสียในวาระที่ 6
(พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ประจาปี 2562)

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
สรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2561 หัวข้ อโครงสร้ างการจัดการ
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8

การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code)
สาหรั บดาวน์ โหลดรายงานประจาปี 2561
ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย โดยบริ ษั ทศูนย์ รั บฝากหลักทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ได้ พัฒนาระบบเพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานประจาปี ในรู ปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ ผ้ ูถือ หุ้นสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้ อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1) ตามขั ้นตอน
ต่อไปนี ้
สาหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้ องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบน ให้ กดทีข่ ้ อความนั ้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ : กรณีทไี่ ม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้ น
สาหรับระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขั ้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้ าไปใน Line แล้ วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9

แผนที่ตงั ้ สถานที่ประชุม
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุ งเทพฯ รั ชดา

- หากเดินทางมาด้ วยรถไฟฟ้าใต้ ดินให้ ขึ ้นที่สถานีห้วยขวางโดยใช้ ประตูทางออกหมายเลข 2
- รถประจาทางที่ผ่าน: 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- รถปรับอากาศที่ผ่าน: ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529

บริ ษัทเอสซีจี 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

