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ตามที่ปัจจุบนั สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ในประเทศไทย
ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็ นวงกว้างในหลายพืน้ ที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการ
ระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลกั ษณะเป็ นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทัง้ อาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับสาหรับ
การประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึง่ บริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดย
ตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมถึงผูท้ ่ีมีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ ายเป็ นอย่างยิ่ง
ตลอดจนพร้อมที่ จะปฏิ บัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่ อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ดังกล่าว นัน้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จึงมีมติอนุมตั ิให้กาหนดการจัดประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
ประจ าปี 2564 ในวั นจั นทร์ที่ 29 มี นาคม 2564 เวลา 09.30 น. ในรู ป แบบการประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Meeting) เพี ย งแบบเดี ย วเท่ า นั้ น ตามหลัก เกณฑ์ท่ี ก ฎหมายกาหนดเกี่ ย วกับการประชุมผ่ านสื่ อ อิเล็กทรอนิ กส์
(E-Meeting) โดยมีสถานที่ ควบคุมระบบการประชุม สาหรับการถ่ายทอดสด ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ
ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี ้
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วาระที่ 1 : รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
ความเป็ นมา บริษัทได้สรุ ปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2563 ซึง่
ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ การประกอบธุรกิจและผลการดาเนินงาน ตาม
สิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจาปี 2563 ซึ่งสรุ ปผลการดาเนินงานของ
บริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่เกิดขึน้ ในรอบปี 2563 ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเป็ นมา เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 บริ ษั ท ได้จั ด ท า
งบการเงินประจาปี ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
แล้วก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจาปี
2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลาดับที่ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึง่ แสดงฐานะทางการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดงั นี ้
สินทรัพย์รวม
หนีส้ ินรวม
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่
กาไรต่อหุน้

10,913
2,101
9,951
420
0.07

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้

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

11,150
2,030
9,950
567
0.10

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
บาทต่อหุน้

คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3 : พิจารณาอนุ มั ติ การจั ดสรรกาไรประจาปี 2563 เพื่อจ่ า ยเงินปั นผลให้แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ นในอั ต ราหุ้ น ละ
0.029 บาท
ความเป็ นมา บริ ษัทมีนโยบายพิ จารณาการจ่ ายเงิ นปั นผลในช่วงอัตราร้อยละ 30 – 50 ของก าไรสุทธิ ของ
งบการเงิ นรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักส ารองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้ง นี ้
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน้ อยู่กบั กระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกาหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่
บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กาหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนีจ้ ะมีจานวนเงินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปั จจุบนั บริษัทมีทนุ สารองตาม
กฎหมาย 243 ล้านบาท เท่ากับ ร้อยละ 4.1 ของทุนจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ ในปี 2563 บริษัทมีกาไรสาหรับปี (กาไรสุทธิ ) ตามงบการเงินรวม 420 ล้านบาท ทาให้มีกาไรสะสมยัง
ไม่ได้จดั สรร 1,306 ล้านบาท สาหรับจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ ได้
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ รับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสารอง
ตามกฎหมายจานวน 28,345,645 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 และพิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกาไรประจาปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ในอัตราหุน้ ละ 0.029 บาท รวมเป็ นเงินประมาณ
172.9 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 44 ของกาไรสุทธิ ของงบการเงิ นรวมหลังจากหักสารองตามกฎหมาย ซึ่ง
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั น ผลประจาปี
2563 กับปี ท่ีผ่านมาได้ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2563

ปี 2562

1. กาไรสุทธิ (ล้านบาท)

420

168

2. กาไรสะสม (ล้านบาท)

1,306

984

3. จานวนหุน้ (หุน้ )

5,962,621,233

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

-

0.012**

0.029

-

172,916,016

71,551,455

44

44

28,345,645

7,357,035

ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะผูท้ ่ีมีสิทธิ ได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับ ของบริษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูม้ ีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (จะขึน้ เครื่องหมาย XD
หรือวันที่ผูซ้ ือ้ หลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรบั เงินปั นผล ในวัน จันทร์ท่ี 5 เมษายน 2564) โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลใน
วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 และให้รบั เงินปั นผลภายใน 10 ปี
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หมายเหตุ : * ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รบั เครดิตภาษี เงินปั นผลตามหลักเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร
มาตรา 47 ทวิ กาหนด เท่ากับเงินปั นผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ
**เป็ น การจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลจากกาไรของบริษัท ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เพื่ อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ กับผูถ้ ือหุน้ จากการเลื่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 จาก
เดิมที่กาหนดไว้ในวันศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็ นวันจันทร์ท่ี 29 มิถนุ ายน 2563
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ความเป็ นมา พระราชบัญญั ติ บริ ษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริ ษั ท ข้อ 17
กาหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครัง้ กรรมการต้องออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
ทั้งนี ้ กรรมการผูท้ ่ี พน้ จากตาแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้ งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น
ประจาปี ครัง้ นีม้ ีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ดังนี ้
(1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(2) นายนาพล
มลิชยั
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
(3) นายผดุง
ลิขิตสัจจากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
(4) นางสาววรัญญู โอปนายิกลุ
กรรมการบริษัท
โดยนายผดุง ลิขิตสัจจากุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัทอีก
ทัง้ นี ้ บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการระหว่าง
วันที่ 14 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564) ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อ
บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล
เป็ นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัท ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผูท้ ่ีเหมาะสมเป็ นกรรมการ
บริษัทจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีความรู ค้ วามเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู ค้ วามสามารถในการเป็ น
กรรมการบริษัทจดทะเบียนและกาหนดว่าจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับ
ของบริ ษั ท รวมทั้ง แนวทางบรรษั ท ภิ บ าลของบริ ษั ท แนวทางการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อ
เป็ น กรรมการของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย (IOD) เป็ น ผู้มี ค วามรู ้ค วามสามารถ มี
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผูน้ าและวิสยั ทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการทางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทัง้ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาลพิ จารณาความ
หลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู ค้ วามชานาญเฉพาะด้านที่จาเป็ นต้องมี
หรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย
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ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อ
บุคคลทัง้ หมดตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทัง้ ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็ น
รายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ค้ วามสามารถ มีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์
กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่ โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีประสบการณ์ใน การ
กาหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวมทัง้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีท่ีเป็ นประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เ สนอชื่อบุคคลรวม 4 คน
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้แก่
(1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
(2) นายนาพล
มลิชยั
(3) นางสาววรัญญู โอปนายิกลุ
(4) นายอาณัติ
จ่างตระกูล
โดยลาดับที่ (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี (2) นายนาพล มลิชัย และ (3) นางสาววรัญญู โอปนายิ กุล เป็ น
กรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ ให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็ นอย่างดี
ตลอดมา อีกทัง้ เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของ
บริษัท มีความรู ค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคณ
ุ ธรรมและประวัติ
การทางานที่โปร่งใส พร้อมทัง้ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และลาดับที่ (4) นายอาณัติ จ่างตระกูล ซึ่งได้รบั
การเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สาคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้
ข้อเสนอแนะที่เป็ นอิสระและเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดาเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้
เป็ นผูม้ ีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้อย
ทัง้ นี ้ ลาดับที่ (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี และ ลาดับที่ (4) นายอาณัติ จ่างตระกูล มีคณ
ุ สมบัติของกรรมการอิสระ
ครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 และข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ
บริษัท
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระ ข้อมูล
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปี ท่ผี ่านมา ข้อมูลการถือหุน้ สามัญของบริษัท
ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทัง้ ข้อมูลความสัมพันธ์
ของผูไ้ 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) บุคคลซึ่งได้รับ คะแนนเสี ย งสูงสุดตามล าดับ ลงมาเป็ น ผู้ ไ ด้รับ เลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้
ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิ นจานวนที่ จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครั้ง นั้น
ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้รบั
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้
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วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ความเป็ นมา เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามแนวทาง
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งกาหนดให้ท่ีประชุม ผูถ้ ือหุน้
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด (KPMG) เป็ นสานักงาน
สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจาปี 2564 เนื่องจากมีช่ือเสียง มีศกั ยภาพ มีมาตรฐานการทางานที่ดี
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีท่ี
มีประสิทธิภาพ มีความรู ค้ วามเข้าใจในธุรกิจ รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบ
กับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็น
ว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีท่ีเหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
ความเห็ น ของคณะกรรมการ เห็ น ชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคั ด เลื อ กบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2564
ดังนี ้
1. แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
ก.ล.ต. เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจาปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี ้
- นายไวโรจน์
- นายเจริญ
- นางสาวธัญลักษณ์

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

ผู้ ส อบบั ญ ชี ทั้ ง สามรายข้ า งต้น เคยได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ นผู้ ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ในปี 2561–2563
รวม 3 ปี ซึง่ ระยะเวลาการปฏิบตั ิหน้าที่ผสู้ อบบัญชีของทัง้ สามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยน
ผูส้ อบบัญชีของ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ KPMG และผูส้ อบบัญชีทงั้ สามรายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น เป็ นผูท้ ่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้
เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด (SSC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ
บริษัทด้วย โดยประวัติของผูส้ อบบัญชีและข้อมูลความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีท่ี ได้รบั การเสนอชื่อ
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 3
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจาปี 2564 เป็ นเงินจานวน 1,873,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี
2563 จานวน 28,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจาปี 2564
จานวน 162,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน 4,000 บาท) รวมทัง้ สิน้ จานวน 2,035,000 บาท (เพิ่มขึน้ จาก
ปี 2563 จานวน 32,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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หน่วย:บาท
รายการ

ปี 2564

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

ปี 2563

ส่วนต่าง

เพิ่มขึน้
ร้อยละ

1,312,000 1,292,000
561,000 553,000
1,873,000 1,845,000

20,000
8,000
28,000

1.5
1.4
1.5

108,000 107,000
54,000
51,000
162,000 158,000
2,035,000 2,003,000

1,000
3,000
4,000
32,000

0.9
5.9
2.5
1.6

ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญชี ท่ี เสนอข้างต้นเป็ นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2563
3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษัทย่อย (SSC) จานวน 337,000 บาท (เพิ่มขึน้ จากปี 2563 จานวน
7,000 บาท) ซึง่ SSC เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ เสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุ กรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564
ความเป็ นมา ข้อ บัง คับ ของบริ ษั ท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 ก าหนดให้ก รรมการมี สิ ท ธิ ไ ด้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรู ปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบีย้ ประชุม โบนัส และมีสิทธิ ได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึ่งอาจกาหนด
เป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้ มีผลไปตลอดจนกว่าที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของ
บริษัท และได้รบั ชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 ได้มีมติคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563 ตามที่ ท่ี ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ร่วมระหว่างผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทไทยเยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน) (TGCI) กับผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จากัด (TCC)
บริษัทเดอะสยาม เซรามิค กรุ ๊ปอินดัสทรี่ส ์ จากัด (SGI) บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ ๊ป (2008) จากัด (SSG) และบริษัท
เจมาโก จากัด (GMG) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ท่ีจะเกิดจากการควบบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
2561 ได้มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2561 โดยให้มีผล
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็ นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบีย้ ประชุม)
• ประธานกรรมการ (จานวน 1 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
• กรรมการ (จานวน 11 คน) ได้รบั ค่าตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน
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2. โบนัสกรรมการ
กรรมการบริษัทได้รบั โบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดยให้คณะกรรมการ
บริษัทเป็ นผูพ้ ิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
3. ผลประโยชน์อ่นื ๆ
ไม่มี
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 60,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 40,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีคา่ ตอบแทนรายเดือน)
• ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 45,000 บาท
• กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รบั เบีย้ ประชุมตามที่มาประชุมครัง้ ละ 30,000 บาท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
การงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการที่ เหมาะสมและเป็ นธรรมที่ได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขต
หน้าที่ แ ละความรับ ผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุก รรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับ ความ
เหมาะสมและปั จจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจาปี 2563 ตลอดจน
การขยายตัวทางธุรกิ จของบริษัทและสภาพเศรษฐกิ จในปั จจุบัน นอกจากนี ไ้ ด้เปรียบเที ยบข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุก รรมการชุดต่าง ๆ ของบริ ษัท จดทะเบี ย นอื่น ๆ ในหมวด
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
ทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สาหรับ
ปี 2564 และเพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
ในปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ)
ค่าตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ในอัตราเดียวกับปี 2563 และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจาปี 2564 ตามที่ท่ีประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติอนุมตั ิไว้
2. เพื่อทราบจานวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ)
ค่าตอบแทน (เบีย้ ประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
ตามจานวนครัง้ ที่เข้าประชุมในปี 2563 รวมเป็ นเงินจานวน 6,222,743 บาท ซึง่ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีท่ี
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติอนุมตั ิไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี
2563 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 หัวข้อ รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้าน
การกากับดูแลกิจการ
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ความเห็ นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริ ษั ทได้พิ จารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษั ทภิ บาลแล้วเห็น ควรเสนอที่ ประชุมสามัญ ผูถ้ ื อหุน้ ประจ าปี 2564 พิ จ ารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม
ตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 ได้มีมติอนุมตั ิไว้ รวมทัง้ รับทราบจานวนค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจ าปี 2564 มี มติ อนุ มัติ ด ้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ ายค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษั ท และ
คณะอนุ ก รรมการชุ ด ต่ า ง ๆ ประจ าปี 2564 รวมทั้ งผลประโยชน์อ่ื น ๆ จะเป็ นอั ตราเดี ย วกั น กั บ ปี 2563
(ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี ้
หลักเกณฑ์และอัตรา
คณะกรรมการ

ตาแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน
(บาท/คน/เดือน)

คณะกรรมการบริษัท
(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 11 คน)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 3 คน)

ประธาน

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

45,000
30,000

ประธาน

ผลประโยชน์
อืน่ ๆ

ไม่เกินร้อยละ 1
ไม่ได้กาหนด

กรรมการ

โบนัส

ของเงินปันผลที่มี

ไม่มี

การจ่ายให้ผถู้ ือหุน้
60,000

ไม่ได้กาหนด
กรรมการ

40,000

ประธาน

45,000

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

ไม่ได้กาหนด

ไม่มี

งดจ่าย

ไม่มี

คณะกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล
(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน)

คณะกรรมการบริหาร
(ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการ 2 คน)

ไม่ได้กาหนด
กรรมการ

30,000

ประธาน
กรรมการ

งดจ่าย

งดจ่าย

ทัง้ นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2564 เป็ นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุก รรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ าย
ค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One
Report) หัวข้อ โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
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จึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่
29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. (บริษัทไม่มีการจัดห้องสาหรับการประชุม) โดยบริษัทจะเปิ ดระบบให้ย่ืนแบบคาร้อง
และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.
เป็ นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้องและอนุมตั ิคาร้องของท่านแล้ว
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รบั อีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้า
ร่วมประชุมในวันประชุมได้ตงั้ แต่เวลา 07.30 น. เป็ นต้นไป

ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ท่ี https://app.inventech.co.th/COTTO
หรือสแกน
QR Code
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครัง้ นี ้
โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทย
เป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ) ได้จาก www.scgceramics.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านัน้ และโปรดยื่นแบบ
คาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่
กาหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณียเ์ พื่อให้บริษัทได้รบั ภายในวันศุกร์ท่ี 26 มีนาคม 2564 โดยบริษัทจะปิ ดอากรแสตมป์
ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้
ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการ
มอบฉันทะ การยื่นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 รวมทัง้ รายละเอียดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้า
ร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 6
โดยหากท่านผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกาหนดออก
ตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
(1) นายชีระพงษ์
กัมพลพันธ์
(2) นายดาริ
ตันชีวะวงศ์
(3) นายบุญเชือ้
พลสิงขร
(4) นายประวิตร
นิลสุวรรณากุล
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 7
ในการนี ้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวก ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
ให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กาหนด (ตามแบบฟอร์มคาถามล่วงหน้าสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยลาดับที่ 10) โดยบริษัทจะรวบรวมคาถามและจะตอบคาถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุม สาหรับคาถาม
และข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุ ปประเด็นชีแ้ จงแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึง่ จะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
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บริษัทขอขอบคุณผูถ้ ื อหุน้ ทุกท่านเป็ นอย่ างสูงที่ มีความเข้าใจและหวังเป็ นอย่ างยิ่ งว่าจะได้รับความร่วมมื อจาก
ทุกท่านเป็ นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา
ขอแสดงความนับถือ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
โดยคาสั่งของคณะกรรมการ
(นางสาวกาณจนี เต็มสุข)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ :
1. ผู้ถื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสื อนัดประชุ ม สามัญผู้ถื อหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็ บไซต์ของบริ ษั ท
(www.scgceramics.com) และสามารถส่งคาถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สาคัญของ
บริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล cotto_ir@scg.com หรือทางไปรษณียม์ ายังสานักงานเลขานุการบริษัท ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี
100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โดยระบุขอ้ ความ “สาหรับการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (“COTTO”)” บนหน้าซองไปรษณียด์ ว้ ย หรือส่งโทรสาร
ไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุท่ีอยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสาหรับยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1. ลิงก์สาหรับการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password สาหรับเข้าร่วมประชุม
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่
สามารถใช้เข้าสูร่ ะบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกันได้ ผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะจึงรับทราบว่าจะใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านัน้ และจะไม่
มอบหมาย Username และ Password ให้กบั บุคคลใด ๆ
4. หากผูถ้ ือหุน้ มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท กรุ ณากรอก
รายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)" ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 11
5. บริษัทได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวขึน้ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวมรวม การใช้ และการเปิ ดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี www.scgceramics.com
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับวาระการประชุมได้ท่ี :
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 วกับการลงทุนได้ที่ :
นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-586-5474
โทรสาร : 02-587-2118
อีเมล : cotto_ir@scg.com
สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมหรือพบปั ญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :
Call center
โทรศัพท์ : 02-021-9121 (ระหว่างวันที่ 22–29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 2
ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่
ชือ่ นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี
เป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง
23 มกราคม 2563 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็ นเวลา 1 ปี 2 เดือน)
อายุ
68 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Management Development Program
The Wharton School of the University of Pennsylvania
- Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France)
- Certificate “Executive development Program”
- Graduate School of business, Columbia University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2547 Director Accredit Program รุน่ SCC/2004
2552 Director Certification Program (DCP 122/2009)
การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จานวน 2 แห่ง
(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)
1) ตัง้ แต่ 2557 ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)
2) ตัง้ แต่ 2559 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทแม็คกรุ ๊ป จากัด (มหาชน)
กิจการอื่น จานวน 2 แห่ง
1) ตัง้ แต่ 2557 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัทบูโอโน จากัด (มหาชน)
2) ตัง้ แต่ 2559 กรรมการ บริษัทวัน ออริจิน้ จากัด
บริษัทที่อาจพิจารณาได้วา่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
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การดารงตาแหน่งสาคัญอื่นๆ

- ที่ปรึกษา สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ปรึกษาและกรรมการ ด้านบัญชีภาษี อากร และด้านบัญชีบริหาร
สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ประสบการณ์

2547-2548 ผูอ้ านวยการสานักงานบัญชีกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2548-2555 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ตงิ ้ เซอร์วิสเซส จากัด
2556-2558 ที่ปรึกษา บริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติง้ กรุ ๊ป จากัด
บริษัทกลุม่ เซ็นทรัล จากัด
2556-2561 ที่ปรึกษาสานักผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2556-2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จากัด (มหาชน)
2556-2563 กรรมการ บริษัทเอสจี แคปปิ ตอล จากัด

2558-2559 กรรมการอิสระ บริษัทนกสกู๊ต แอร์ไลน์ จากัด
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
6 ครัง้ เข้าประชุม 6 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครัง้ เข้าประชุม 4 ครัง้ (ร้อยละ 100)
สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้ (ร้อยละ 100)
การถือหุน้ ในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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ชือ่ นายนาพล มลิชัย
เป็ นกรรมการที่มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
1 ธันวาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็ นเวลา 2 ปี 4 เดือน)

อายุ
สัญชาติ

50 ปี
ไทย

คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Executive Development Program (EDP)
- Facilitative Leadership (LDP)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Management Development Program (MDP)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่

2562 Director Accreditation Program (DAP) 164/2019
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)

ไม่มี
กิจการอื่น จานวน 1 แห่ง
1) ตัง้ แต่ 2563 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จากัด
บริษัทที่อาจพิจารณาได้วา่ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี

ประสบการณ์

2537–2538 นักวิเคราะห์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2538–2545 ผูแ้ ทนขาย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
2545–2553 ผูจ้ ดั การกลุม่ ไฟฟ้าและอุปกรณ์
บริษัทซิเมนต์ไทยการค้าปลีก จากัด
2549–2553 Vice President Sales and Marketing,
Mariwasa Siam Ceramic Inc. ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
2553–2555 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จากัด
2553–2555 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทสระบุรีรชั ต์ จากัด
2555–2559 Director-Global House Project
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
2555-2559 Vice CEO:Business Development
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จากัด (มหาชน)
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2558-2562 กรรมการผูจ้ ดั การ
บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จากัด
2559–2561 President Director,
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk*
2559–2560 กรรมการ บริษัทสุวนั นี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน**
2561-2562 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน)
2561-2563 Commissioner,
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk*
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร 12 ครัง้ เข้าประชุม 12 ครัง้ (ร้อยละ 100)
สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้ (ร้อยละ 100)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : 11,331 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.00019)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
หมายเหตุ : * เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย
** เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ชือ่ นางสาววรัญญู โอปนายิกุล
ตาแหน่ง
วันทีเ่ ข้าดารงตาแหน่ง

กรรมการ
5 กรกฎาคม 2539 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็ นเวลา 24 ปี 9 เดือน)
(เป็ นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน))
อายุ
65 ปี
สัญชาติ
ไทย
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม
2521 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
2528 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS)
California State Polytechnic University, Pomona
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)
ไม่มี
กิจการอื่น จานวน 1 แห่ง
1) ตัง้ แต่ 2541 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จากัด
บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
ประสบการณ์
2539–2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จากัด (มหาชน)
การเข้าประชุม
คณะกรรมการบริษัท
7 ครัง้ เข้าประชุม 7 ครัง้ (ร้อยละ 100)
สามัญผูถ้ ือหุน้
1 ครัง้ เข้าประชุม 1 ครัง้ (ร้อยละ 100)
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง : 8,192,330 หุน
้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.14)
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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ชือ่ นายอาณัติ จ่างตระกูล
อายุ
สัญชาติ
คุณวุฒกิ ารศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

60 ปี
ไทย
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในองค์กรอืน่
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(กรรมการ/ผูบ้ ริหาร)
ไม่มี
กิจการอื่น จานวน 3 แห่ง
1) Consultant and Trainer, Dale Carnegie Thailand
2) กรรมการ บริษัทไซเรียง (อุดมผล) จากัด
3) กรรมการ บริษัทปิ ยะปั ญญา จากัด
บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับบริษัท
ไม่มี
ประสบการณ์
- ผูจ้ ดั การทั่วไปฝ่ ายขาย บริษัทฮิตาชิ เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
- ผูอ้ านวยการฝ่ ายขายและการตลาด บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จากัด
- รองกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จากัด
- Corporate Vice President บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จากัด
- กรรมการผูอ้ านวยการฝ่ ายปฏิบตั ิการ PT Samsung Electronics Indonesia
- Corporate Vice President, Head of Indochina Strategic Team
บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จากัด
- กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทเพาเวอร์บาย จากัด
จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
• ของตนเอง : ไม่มี
• คูส
่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
คุณสมบัตติ ้องห้าม
• ประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต : ไม่มี
• ประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา : ไม่มี
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2. ข้อมูลการถือหุน้ สามัญในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) ของผู้ทไ่ี ด้รับการเสนอชือ่
ผู้ได้รับการเสนอชือ่
1. นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี
2. นายนาพล
มลิชยั
3. นางสาววรัญญู
โอปนายิกลุ
4. นายอาณัติ
จ่างตระกูล

คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
-

จานวนหุ้นสามัญ
-

-

8,192,330 หุน้

0.14
-

-

3. ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอืน่ ๆ
บริษัทจดทะเบียน
ผู้ได้รับการเสนอชือ่
จานวน
1. นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี

2. นายนาพล
3. นางสาววรัญญู
4. นายอาณัติ

มลิชยั
โอปนายิกลุ
จ่างตระกูล

ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2 แห่ง
บริษัทออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน บริษัทแม็คกรุป๊ จากัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

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

2 แห่ง

ไม่มี

1 แห่ง
1 แห่ง
3 แห่ง

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชือ่ ซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็ น
กรรมการอิสระ (2 คน)
นายลักษณะน้อย พึง่ รัศมี นายอาณัติ จ่างตระกูล

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

ไม่มี

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ข้อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้ม งวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศ
ของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
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 ีอานาจควบคุม
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระ
เคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้
เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีนัย หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ
รับหรือให้กูย้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทานองเดียวกัน ซึ่ง เป็ นผลให้
บริษัทหรือคูส่ ญ
ั ญามีภาระหนีท้ ่ีตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวั ตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่
20 ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่า
ของรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ่ีเกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูส้ อบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่ว ม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เ ป็ น หรือ เคยเป็ นผู้ให้บ ริการทางวิช าชี พ เช่ น ที่ ป รึก ษากฎหมาย ที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ที่ ไ ด้รับค่าบริ การวิชาชี พ
เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่ มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ ก ารทางวิ ชาชี พนั้น ด้วย เว้นแต่พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยใน
ห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
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9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็ นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานได้อย่างเป็ นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี ้ ภายหลังได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิ สระที่ มีคุณสมบัติตามข้อ 1–12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ตัดสิ น ใจในการด าเนิ น กิ จ การของบริ ษัท บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่ อย บริ ษัท ร่ว ม
บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็ นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่
ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณี ท่ี บุค คลที่ บ ริ ษัท แต่งตั้งให้ดารงต าแหน่ งกรรมการอิส ระเป็ น บุ คคลที่ มีห รื อเคยมีค วามสัมพัน ธ์ท างธุ ร กิ จ หรื อ
การให้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มูล ค่าที่ ก าหนดตามข้อ 4 หรื อ ข้อ 6 ให้บ ริ ษัท ได้รับ การผ่ อนผัน ข้อห้ามการมีห รื อเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการ
บริ ษั ท ที่ แ สดงว่ า ได้พิ จ ารณาตามหลัก ในมาตรา 89/7 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ล้ว ว่ า
การแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 3
ข้อมูลประวัตขิ องผู้สอบบัญชีทไี่ ด้รับการเสนอชื่อประจาปี 2564
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด)
ชือ่ นายไวโรจน์ จินดามณีพทิ กั ษ์
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ชือ่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิเ์ ลิศ
ประวัตกิ ารศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

ชือ่ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
ประวัตกิ ารศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565
- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจปิ โตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซือ้ มาขายไป รวมถึงประสบการณ์
ทางานกับบริษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2527
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการด้านสอบบัญชีและให้คาปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทัง้
บริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รบั การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2531
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีดา้ นการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จากัด
- การให้บริการสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจเยื่อและ
กระดาษ ธุ ร กิ จ ผลิ ต ธุ ร กิ จ ซื ้อ มาขายไป และธุ ร กิ จ ให้บ ริ ก าร รวมถึ ง
ประสบการณ์ทางานกับบริษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตัง้ แต่ปี 2546

ทัง้ นี ้ ผูส้ อบบัญชี ทงั้ สามรายที่ได้รับการเสนอชื่ อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผูบ้ ริหาร
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 4
ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการประชุมผู้ถอื หุน้
คณะกรรมการ
ข้อ 14 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น ้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
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 โดยมีหรือไม่มีก าหนดเวลาว่าให้อยู่ในตาแหน่งนั้นนานเพี ยงใด หรือปลดบุคคลนั้น ๆ ออกจาก
ตาแหน่ง แล้วแต่งตัง้ บุคคลอื่นเข้ารับหน้าที่ได้เป็ นคราว ๆ ไป
คณะกรรมการบริ ห ารมีอานาจกระท าการใด ๆ ตามที่ คณะกรรมการเห็ น สมควร และรับ ผิ ดชอบโดยตรงต่ อ
คณะกรรมการ
ข้อ 16 ให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อเสียงหนึ่ง
(2) ผูถ้ ื อหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่ มีอยู่ทั้งหมด ตาม (1) เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผใู้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั 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 และมีหุน้ 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
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริษัท ไม่วา่ ทาเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบก่อนที่จะมีมติ
แต่งตัง้ 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
สิทธิได้รบั ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ จะพิจารณา ซึง่ อาจกาหนด
เป็ นจานวนแน่นอน หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้
ถือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รบั
ชดใช้คืนซึง่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของกรรมการ
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทื อนสิทธิ ของกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ จากพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทในอันที่จะได้รบั ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
การประชุมผู้ถอื หุน้
ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็ นประธานของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัทเสนอต่อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนี ้ คณะกรรมการ
ต้องจัดให้ผสู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนนัน้ ให้เสร็จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนีใ้ ห้ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจาปี
(1) สาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนที่ผูส้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี ของ
ผูส้ อบบัญชี
(2) รายงานประจาปี ของคณะกรรมการ
ข้อ 44 ให้ท่ี ประชุมสามัญประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท และก าหนดจ านวนเงิ นค่าสอบบัญชี ของบริ ษั ททุ กปี
ผูส้ อบบัญชีซง่ึ พ้นตาแหน่งไปแล้วนัน้ มีสิทธิท่ีจะได้รบั เลือกให้กลับมารับตาแหน่งได้อีก
ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
ทัง้ นี ้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผูส้ อบบัญชีมีอานาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนีส้ ินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทาการของบริษัท ในการนีใ้ ห้มีอานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง
ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทัง้ ให้ชีแ้ จงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับการดาเนินกิจการของบริษัทได้
ข้อ 45 ผูส้ อบบัญชี มีหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัททุก ครัง้ ที่ มีก ารพิ 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 นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ และหนังสือ
มอบฉันทะให้ทาตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด และให้มอบต่อประธานกรรมการหรือผูซ้ ่ึงประธานกรรมการ
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 และที่ ประชุมผูถ้ ือหุน้ ลงมติอนุญาตให้
ลงคะแนนลับ
มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
(2) ในกรณี ดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์
จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(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 ้ ให้
แจ้งเป็ 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 แบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
และการออกเสียงลงคะแนน สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 แบบแจ้งการประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ (สาหรับกรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้ผูอ้ ่ืนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting) แทน)
บุคคลธรรมดา
1. กรณีผู้ถอื หุน้ เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดิ นทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐาน
ประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั
มอบฉันทะ
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ อบฉั นทะที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณี เป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
นิตบิ ุคคล
1. กรณีผู้มีอานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือ สาเนาหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้
ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
1.2 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ที่รบั รองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจลง
นามแทนนิ ติบุคคล (กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่ มาด้วยตนเอง และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุค คล
(กรรมการผูม้ ีอานาจ) ที่มาประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้
2. กรณีมอบฉันทะ
2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่ อผูม้ อบฉันทะและ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
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2.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมี
การเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
2.3 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ีอานาจ
กระทาการแทนนิติบคุ คล และหนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) ทัง้ นี ้ เอกสารตามข้อนี ้ ต้องมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่า
บุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็ นผูม้ อบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้
2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ หรือสาเนาใบขับขี่ หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ) ของผูร้ บั มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเ่ 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) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
ทัง้ นี ้ เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผถู้ ือหุน้ หรือ
ผูแ้ 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 นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
และดูแลหุน้
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด หากผูถ้ ือหุน้ ประสงค์จะใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.scgceramics.com
ผูถ้ ื อหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ดว้ ยตนเอง สามารถมอบ
ฉันทะได้โดยดาเนินการดังนี ้
1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จดั ส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น เพียงแบบเดียวเท่านั้น สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่ใช่
Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้
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2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง
โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ ื อหุน้ ประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่ อกรรมการอิส ระ
ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็ นผูร้ บั มอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผูถ้ ือหุน้ ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ โดยมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ
ผู้ถื อหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ ากับจานวนหุ้นที่ ตนถื ออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพี ยงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนที่
ตนถื ออยู่ได้ เว้นแต่เป็ นผูถ้ ื อหุน้ ที่ ปรากฏชื่ อตามสมุดทะเบี ยนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริษัทจะปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ขีดฆ่า
ลงวันที่ท่ีทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถกู ต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
5.1 กรณีมอบฉันทะให้บคุ คลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผูถ้ ื อหุน้ หรือ ผูร้ ับมอบฉันทะโปรดดาเนิ นการตามข้อ 1-2 และยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้าเพื่ อขอรับ Username และ Password สาหรับใช้ลงทะเบี ยนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ ยวกับ
ขั้น ตอนการยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่ านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์
(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท
5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผูถ้ ือหุน้ โปรดดาเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่
ต้องยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก
6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ไปยังสานักงานเลขานุการบริษัท
ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร 10800 โดยระบุ
ข้อความ “สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (“COTTO”)” บนหน้าซอง
ไปรษณียด์ ว้ ย ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนั เวลาเริ่ม
ประชุม
3. การยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (E-Request)
ผู้ถื อหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่ นแบบคาร้องเพื่ อเข้าร่วมประชุม (E-Request)
ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิ ดระบบให้ย่ืนแบบคาร้อง
และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็ นต้นไป จนกว่าการประชุมจะ
แล้วเสร็จ และหลังจากที่ บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้องและอนุมัติคาร้องของท่ านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล
Username และ Password และลิงก์สาหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันที่ 29 มีนาคม 2564) ได้ตงั้ แต่เวลา
07.30 น. เป็ นต้นไป

ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ท่ี https://app.inventech.co.th/COTTO
หรือสแกน
QR Code
ทั้งนี ้ รายละเอี ยดเกี่ ยวกับขั้น ตอนการยื่ น แบบค าร้อ งเพื่ อ เข้า ร่ ว มประชุ ม (E-Request) และการใช้ง านระบบประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 6
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4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถอื หุน้

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
1. สาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย
ผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นบั หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ประสงค์จะดาเนินการใด ไม่สามารถแบ่งการออก
เสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
2.1 ผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผูม้ อบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง
ของผูร้ บั มอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้องและ
ไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
2.2 หากผูม้ อบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้
ไม่ชดั เจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผูร้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามที่เห็นสมควร
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) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูร้ บั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่พงึ มีหรือจะพึงเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบคุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตัง้ ใน
ครัง้ นัน้ ให้ผเู้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผูเ้ สนอให้ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ Inventech Connect วาระละ 2 นาที
(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ ระบบจะแสดงตัวเลือก
สาหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้ หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้ )
และ 4. ไม่ประสงค์จะดาเนินการใด* (สีฟ้า) โดยให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใด
อย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
หมายเหตุ : * หากเลือก “ไม่ประสงค์จะดาเนินการใด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนาคะแนนเสียงเทไปยัง
ผลคะแนน “เห็นด้วย”
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ดการส่งผลการลงคะแนน
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มติของทีป่ ระชุมผู้ถอื หุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตัง้ กรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
•

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม

•

กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกาหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรือ
ข้อบังคับนัน้ กาหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

•

หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็ นเสียงชีข้ าด

•

ผูถ้ ื อหุน้ ใดมีส่วนได้เสียเป็ นพิ เศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเพื่ อเลื อกตั้ง
กรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่
ประธานฯ ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ตามวิธีปฏิบตั ิใน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
บริ ษั ท จัด ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 ในรู ป แบบการประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Meeting) โดยใช้วิ ธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ ไม่ใช้บตั รยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีท่ีถือว่าเป็ นบัตรเสีย*
หมายเหตุ : * กรณี ท่ีจะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณี ท่ีผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยื นยัน
การลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง
(ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีท่ีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 6
ขัน้ ตอนการยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (E-Request) และ
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
ขัน้ ตอนการยืน่ แบบคาร้องเพือ่ เข้าร่วมประชุม (E-Request)
1. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถยื่นแบบคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ตงั้ แต่วนั ที่ 22 มีนาคม 2564
เวลา 08.30 น. เป็ นต้ น ไป เพื่ อขอรั บ Username และ Password ส าหรั บ ใช้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม E-Meeting ที่
https://app.inventech.co.th/COTTO หรือสแกน QR Code นี ้

สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน E-Request ได้ท่ี https://qrgo.page.link/Y7hWQ
หรือสแกน
QR Code
2. เมื่อเข้าสูห่ น้า E-Request ให้ทา่ นกรอกข้อมูลดังนี ้
• เลขประจาตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาวต่างประเทศ)
• เลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้
• ชื่อ - นามสกุล
• จานวนหุน้
• อีเมล
• เบอร์โทรศัพท์
• แนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่มาด้วยลาดับที่ 5 (สามารถถ่ายรูปจากเอกสารสาเนาซึง่ กรอก
รายละเอียดครบถ้วน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแล้วได้)
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
Inventech Connect” โดยคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
4. จากนัน้ ให้เลือก “ส่งแบบคาร้อง”
5. หลังจากขัน้ ตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคาร้อง เมื่อคาร้องได้รบั การอนุมตั ิ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะจะได้รบั อีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี ้
(1) ลิงก์สาหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
(2) ข้อมูล Username และ Password สาหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเข้าใช้งาน e-Voting
(3) ลิงก์สาหรับการดาวน์โหลดและติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings
(4) ลิงก์สาหรับคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect
โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม (วันที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 น.
เป็ นต้นไป) กรณี คาร้องไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั อีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นแบบ
คาร้องเพิ่มเติมได้
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การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
1. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องเข้าร่วมประชุม E-Meeting ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และลงคะแนน
เสียงผ่านระบบ Inventech Connect (E-Voting) โดยสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มเติมได้ท่ี :
คูม่ ือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน PC / Laptop

คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน iOS

https://qrgo.page.link/KqnoP

https://qrgo.page.link/pgvit

คูม่ ือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน Web Browser

คู่มือการใช้งานระบบสาหรับการใช้งานบน Android

https://qrgo.page.link/iZ3ka

https://qrgo.page.link/vZ4rZ

2. ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ใช้งานผ่าน PC / Laptop โปรดติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings ก่อนเข้าใช้
งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
1. เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code นี ้
2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meetings โดยกดที่ปมุ่ “Download for Windows”
3. ดับเบิล้ คลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ท่ี Folder Download) เพื่อเข้าสูห่ น้าการติดตัง้
4. เข้าสูห่ น้าการติดตัง้ จากนัน้ กดปุ่ ม “Next”
5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนัน้ กดปุ่ ม “Next”
6. กดปุ่ ม “Install” จากนัน้ รอการติดตัง้ สักครู ่ แล้วกดปุ่ ม “Finish”
7. เมื่อติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ท็อป

คู่มือการติดตัง้ และใช้งานระบบ Cisco Webex Meetings สามารถศึกษาวิธีการติดตัง้ ได้ท่ี
https://qrgo.page.link/Cgv2B
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หรือสแกน
QR Code

2.1 ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉัน ทะคลิ กลิ ง ก์สาหรั บ ลงทะเบีย นเข้าร่ ว มประชุ ม ที่ ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมัติ
แบบคาร้องสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
2.2 ระบบจะแสดงหน้า การลงทะเบีย นเข้า ร่ว มประชุม ให้ผู ถ้ ือ หุ น้ หรือ ผูร้ บั มอบฉัน ทะกรอก Username และ
Password ตามที่ได้รบั ตามอีเมล จากนัน้ กดปุ่ ม “Sign in”
2.3 เมื่อลงทะเบียนสาเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผูถ้ ือหุน้ (ขัน้ ตอนนีจ้ ะถือว่าผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทาให้จานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม ) จากนัน้ ให้กดปุ่ ม
“ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings”
2.4 ระบบจะแสดง Event Information ให้กรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- แสดงข้อมูลชื่อของผูถ้ ือหุน้ ในช่อง “First Name”
- แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ในช่อง “Last Name” (กรณีรบั มอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลขทะเบียน)
- ช่อง “Email Address” ให้กรอกอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าใช้งาน
- ในช่อง “Event Password” ระบบได้ Default ค่าไว้ให้แล้วอัตโนมัติ ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ตอ้ ง
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
- จากนัน้ ให้กดที่ปมุ่ “Join Now”
2.5 จากนัน้ ให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสูก่ ารใช้งานภายใน Application Cisco Webex Meetings
2.6 กดที่ปมุ่ “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meetings
2.7 ระบบจะปรากฏหน้าจอการทางาน 2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ ภายใน
งานประชุม และทางด้านขวาจะเป็ นการใช้งานในส่วนของฟั งก์ชนั Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า
log in ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting
2.8 จากนั้น กดที่ ปุ่ม “Continue” (สี ฟ้ า) ทางด้านขวามือในส่ วนของฟั งก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดง
หน้าจอ log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้กรอก Username และ Password ที่
ได้รบั จากอีเมลแจ้งการอนุมตั ิแบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect และกดที่ปมุ่ “Sign in”
2.9 ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่งผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบวาระที่ สามารถออกเสี ย ง
ลงคะแนนได้โดย กดที่ปมุ่ “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทัง้ มุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
2.10 จากนัน้ ระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน /
Voting Status : Pending”
2.11 เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการลงคะแนน ให้เลือกวาระที่ตอ้ งการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ ระบบจะ
แสดงตัวเลือกสาหรับการออกเสี ยงลงคะแนน ทั้งหมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขี ยว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง)
3. งดออกเสียง (สีสม้ ) และ 4. ไม่ประสงค์จะดาเนินการใด (สีฟ้า) โดยให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะเลือกออกเสียง
ตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ทัง้ นี ้ หากเลือก “ไม่ประสงค์จะดาเนินการใด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนาคะแนนเสียงเทไปยังผลคะแนน
“เห็นด้วย” โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ดการส่งผลการลงคะแนน
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2.12 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนัน้ ปิ ดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว
โดยเลือกวาระที่ตอ้ งการตรวจสอบ จากนัน้ ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่เลือก
2.13 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถส่งคาถามได้ท่ี ส่วนของฟั งก์ชัน Q&A ทางด้านขวาของหน้าจอ โดยกรอก
คาถามในช่องว่าง จากนัน้ กดปุ่ ม “Send” หรือสามารถส่งคาถามด้วยเสียงที่ฟังก์ชนั “Participants” จากนัน้ กดที่
ปุ่ ม “สัญลักษณ์รูปมือ” และรอเจ้าหน้าที่ดาเนินการเปิ ดไมค์เพื่อให้สามารถสอบถามคาถามด้วยเสียงตามลาดับ
และเมื่อคาถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดกดที่ปมุ่ “สัญลักษณ์รูปมือ” อีกครัง้ เพื่อนามือลง
2.14* กรณีมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่ “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้
งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถกู นาออกจากการประชุม
2.15* กรณี ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่
“ออกจากการประชุม”
หมายเหตุ : * ขัน้ ตอนนีห้ ากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนาคะแนน
เสียงของผูถ้ ือหุน้ ออกจากการประชุมในวาระที่ยงั ไม่ถกู ดาเนินการ
3. ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ใช้งานผ่าน Mobile โปรดติดตัง้ Application Cisco Webex Meetings ก่อนเข้าใช้งาน
ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี ้
ระบบปฏิบัตกิ าร iOS

ระบบปฏิบัตกิ าร Android

1. เข้าที่ Application App Store

1. เข้าที่ Application Play Store

2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดย
พิมพ์คน้ หา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม
“Search”

2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์คน้ หา
“Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ ม “Search”

3. จากนัน้ กดที่ปมุ่ “รับ” ด้านขวามือ เพื่อติดตัง้
Application Cisco Webex Meetings หรือ
สัญลักษณ์
ดังภาพ

3. จากนัน้ กดที่ปมุ่ “Install” ด้านขวามือ เพื่อติดตัง้
Application Cisco Webex Meetings หรือ
สัญลักษณ์
ดังภาพ
4. กดปุ่ ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตัง้ Application

4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตัง้
Application

5. จากนัน้ รอการติดตัง้ สักครู ่
6. เมื่อติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex
Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

5. จากนัน้ รอการติดตัง้ สักครู ่
6. เมื่อติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex
Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์
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3.1 หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัทผ่าน Application Cisco Webex Meetings
3.1.1 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคลิกลิงก์สาหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้รบั จากอีเมลแจ้งการอนุมตั ิ
แบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect
3.1.2 ระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะกรอก Username และ
Password ตามที่ได้รบั ตามอีเมล จากนัน้ กดปุ่ ม “Sign in”
3.1.3 เมื่อลงทะเบี ยนสาเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบี ยนของผูถ้ ื อหุน้ (ขั้นตอนนี จ้ ะถื อว่าผูถ้ ื อหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทาให้จานวนหุน้ ของผูถ้ ือหุน้ ถูกนับเป็ นองค์ประชุม)
จากนัน้ ให้กดปุ่ ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้ารับชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings”
3.1.4 ระบบจะแสดง Event Information จากนัน้ กดปุ่ ม “Join”
3.1.5 กรอกข้อมูลที่ช่อง “Display Name” และ “Email address” จากนัน้ กดที่ปมุ่ “OK”
3.1.6 กดที่ปมุ่ “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meetings
ทั้ง นี ้ เนื่อ งจาก Application Cisco Webex Meetings บน Mobile ไม่ ส ามารถรองรับ การท างานในส่ ว นของ
ฟังก์ชนั Multimedia Viewer ทาให้ไม่สามารถทางานในส่วนของการรับชมถ่ายทอดสดพร้อมกับการใช้งานในส่วน
ของ e-Voting พร้อมกันได้ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องสลับหน้าจอการทางานเพือ่ ใช้ในการรับชมถ่ายทอดสด
และลงคะแนนเสียงได้ (ยกเว้นอุปกรณ์ทรี่ องรับฟี เจอร์ Split-screen) ตามขัน้ ตอนในข้อ 3.2
3.2 หน้าจอที่ 2 ส่วนการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect (e-Voting)
3.2.1 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะคลิกลิงก์สาหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ที่ได้รบั จากอีเมลแจ้งการอนุมตั ิ
แบบคาร้องขอสาหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือลิงก์สาหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่
ส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meetings
3.2.2 กรอก Username และ Password ที่ได้รบั จากอีเมลแจ้งการอนุมตั ิแบบคาร้อง จากนัน้ กดปุ่ ม “Sign in”
3.2.3 ระบบจะแสดงปุ่ ม “เลือกวาระ” ซึ่งผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถตรวจสอบวาระที่สามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้โดย กดที่ปมุ่ “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทัง้ มุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
3.2.4 จากนั้น ระบบจะแสดงวาระที่ ส ามารถออกเสี ย งลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสี ย ง
ลงคะแนน / Voting Status : Pending”
3.2.5 เมื่อผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ตอ้ งการออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ ระบบจะ
แสดงตัวเลือกสาหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้ หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง)
3. งดออกเสียง (สีสม้ ) และไม่ประสงค์จะดาเนินการใด (สีฟ้า)
ทัง้ นี ้ หากเลือก “ไม่ประสงค์จะดาเนินการใด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนาคะแนนเสียงเทไปยัง
ผลคะแนน “เห็นด้วย” โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้ จะปิ ดการส่ง
ผลการลงคะแนน
3.2.6 ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิ ดการส่งผลการ
ลงคะแนนแล้ว โดยเลือกวาระที่ตอ้ งการตรวจสอบ จากนัน้ ระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการ
ลงคะแนนเสียงในวาระที่เลือก
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3.2.7 ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถส่งคาถามได้ท่ีสว่ นของฟั งก์ชนั Q&A โดยกดปุ่ มฟั งก์ชนั หรือสัญลักษณ์
“…” จากนัน้ เลือกฟั งก์ชนั Q&A แล้วกดที่ปมุ่ “Ask a Question” เพื่อพิมพ์คาถามในช่องว่าง พร้อมระบุช่ือนามสกุล ก่อนหน้าคาถามทุกครัง้ จากนัน้ กดปุ่ ม “Send” เพื่อส่งคาถามผ่าน Q&A หรือสามารถส่งคาถาม
ด้วยเสียงที่ ฟังก์ชัน “Participants” หรือ “สัญลักษณ์รูปคน” จากนั้นกดที่ ปุ่ม “สัญลักษณ์รูปมือ / Raise
Hand” และรอเจ้าหน้าที่ ดาเนิ น การเปิ ดไมค์เพื่ อให้ส ามารถสอบถามคาถามด้วยเสี ยงตามลาดับ และ
เมื่อคาถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดกดที่ปมุ่ “สัญลักษณ์รูปมือ” อีกครัง้ เพื่อนามือลง
3.2.8* กรณีมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่ “สลับบัญชี” เพื่อ
เข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถกู นาออกจากการประชุม
3.2.9* กรณีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผูใ้ ช้งาน” และกดที่ปมุ่
“ออกจากการประชุม”
หมายเหตุ : * ขั้น ตอนนี ห้ ากผู้ถือหุ้นหรื อผูร้ ับ มอบฉัน ทะออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนา
คะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ออกจากการประชุมในวาระที่ยงั ไม่ถกู ดาเนินการ
ท่านผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting ได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ตัง้ แต่เวลา 07.30 น.
(ก่อนเปิ ดประชุม 2 ชั่วโมง)
ทั้งนี ้ เพื่ อให้การทางานของระบบ Cisco Webex Meetings และระบบ Inventech Connect มีประสิทธิ ภาพสูงสุด
บริษัทขอแนะนาให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ และโปรแกรมของอุปกรณ์ ดังนี ้
• ความเร็วของอินเทอร์เน็ตไม่ต่ากว่า 4 Mbps
• Smartphone/Tablet ระบบปฏิบตั ิการ Android รองรับทุกเวอร์ชนั หรือระบบปฏิบตั ิการ iOS รองรับทุกเวอร์ชนั
• อินเทอร์เน็ตบราวเซอร์ Firefox หรือ Chrome หรือ Safari
วิธีการตรวจสอบเวอร์ชนั ของระบบปฏิบตั ิการ
• Android: เลือก การตัง้ ค่า หรือการตัง้ ค่าเพิ่มเติม >เกี่ยวกับโทรศัพท์>ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชนั Android
• iOS: เลือก การตัง้ ค่า>ทั่วไป>เกี่ยวกับ>เวอร์ชนั
หมายเหตุ :
1. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะต้องนา Username และ Password ที่ได้รบั จากอีเมลมากรอกเพื่อลงทะเบียน โดยระบบ
จะลงทะเบียนและนับเป็ นองค์ประชุม ให้ท่ีขนั้ ตอนนี ้ (หากผูถ้ ือหุน้ ไม่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็ น
องค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้) หากผูถ้ ื อหุน้ หรือ
ผูร้ บั มอบฉันทะกดปุ่ ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะตัดคะแนนเสียงออกจากองค์ประชุม)
2. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสาหรับยื่นแบบคาร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1. ลิงก์สาหรับ
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password สาหรับเข้าร่วมประชุม
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็ นสิทธิเฉพาะตัวของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่
สามารถใช้เข้าสูร่ ะบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกันได้ ผูถ้ ือหุน้
หรือผูร้ บั มอบฉันทะจึงรับทราบว่าจะใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านัน้ และจะไม่มอบหมาย
Username และ Password ให้กบั บุคคลใด ๆ
4. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date (8 กุมภาพันธ์ 2564) จากบริษัทศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (TSD)
พบปั ญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Call Center ได้ที่ :
โทรศัพท์ : 02-021-9121 (ระหว่างวันที่ 22–29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 7
ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ ริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุน้
(ซึง่ ไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2564)
รายชื่อกรรมการอิสระ

อายุ

ตาแหน่งในบริษัท

1. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์

72 ปี

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2. นายดาริ

67 ปี

กรรมการอิสระ

ตันชีวะวงศ์

3. นายบุญเชือ้ พลสิงขร

72 ปี

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ
บรรษัทภิบาล

4. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

78 ปี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ที่อยู่

การมีส่วนได้เสียพิเศษ *
ในวาระที่เสนอ

เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย
บางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
10800

ไม่มีสว่ นได้เสียพิเศษใน
วาระที่ 1 ถึง 6

หมายเหตุ : รายละเอี ย ดประวัติ กรรมการอิ สระปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 (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)
สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)
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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แผนทีบ่ ริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
บางโพ

รพ.บางโพ

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

ประชาชื่น
สะพานแดง
เทสโก้ โลตัส
ร.ร.ผะดุงศิษย์พทิ ยา

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สะพานบางซื่อ
ปั้ ม ปตท.

ทางเข้า-ออก
ประตู 2

ธ.กสิกรไทย

อาคาร
4

อาคาร
สนญ. 1

โรง
อาหาร

ถนนปูนซิเมนต์ไทย

อาคารจอดรถ

ทางเข้า-ออก

ทางเข้า-ออก
ปั้ มนา้ มัน
บางจาก

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สี่แยก
เทอดดาริ

สถานีรถไฟ
สามเสน

สถานี (บางซื่อ)
รถไฟฟ้ าใต้ดนิ

อาคารอเนกประสงค์
อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

อาคาร
สนญ. 2
ทางเข้า
ประตู 3

ทางเข้า-ออก
ประตู 1
ทางเดินเข้าประตู 4/1

สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดนิ (สถานีบางซื่อ)
(ทางออกหมายเลข 1)

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้)

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ)

ตึกทิปโก้

ลงทางด่วนพระรามหก

ถ.พระรามหก

สี่แยกประดิพัทธ์
สะพานควาย
รถประจาทาง : รถประจาทางที่ผ่าน 50, 52, 65, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศที่ผ่าน 50, 70, 97
หมายเหตุ : ไม่มีการจัดห้องสาหรับการประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จากัด (มหาชน) (เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340)
SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED
สานักงานใหญ่ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 02-586-3333 หรือ 02-586-5474 โทรสาร: 02-587-2118

