
 

CSO-S60-226 
 26 กรกฎาคม 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เร่ือง  การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทัง้เสนอช่ือบุคคล 
เพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 

 บริษัทปนูซิเมนต์ไทยจ ากดั (มหาชน) (หรือ SCC) ขอเรียนให้ทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น SCC จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ 
รวมทัง้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น  
โดยส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอแนะเร่ืองตา่งๆ ข้างต้นได้ตัง้แต่
วันท่ี 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทท่ี www.scg.com 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทปนูซิเมนต์ไทยจ ากดั (มหาชน) 

 
 (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่
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การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น SCC ประจ าปี 2561 

1.  วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
หลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ในการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  บริษัท
ปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) จงึได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
และช่ือกรรมการลว่งหน้า เพ่ือชว่ยกลัน่กรองให้ได้ระเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทอย่างแท้จริง 
และคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณา 
และให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. การเสนอวาระการประชุม 
2.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุต้องเป็นผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุ้น SCC 

ณ วนัท่ีเสนอวาระการประชมุ นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัท (ไมน้่อยกวา่ 60 ล้านหุ้น) 

2.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น SCC
ประจ าปี 2561” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด และส่งถึงเลขานกุารบริษัท หรือ กรรมการอิสระท่ี
E-mail address: ind_dir@scg.com ได้ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 

เพ่ือให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณากลัน่กรอง ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัท ทัง้นี ้สามารถสง่อยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2586-3007 ก่อนก็ได้ 

กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอกแบบเสนอ
วาระการประชมุฯ และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

2.3 เร่ืองท่ีจะไมรั่บพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้
2.3.1 เร่ืองท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2551 ท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ* 
2.3.2 เร่ืองท่ีขดักบักฎหมาย ประกาศ และระเบียบตา่งๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงาน

ท่ีก ากับดแูลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั มติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัท 

2.3.3 เร่ืองท่ีบริษัทได้ด าเนินการแล้ว 

เอกสารแนบ 



2/5 
 

2.3.4 เร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่
ปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด 

2.3.5 เร่ืองท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ  

2.4 เร่ืองท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจเุป็นวาระการประชมุโดยจะแจ้งใน
หนงัสือนดัประชมุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผู้ ถือหุ้น 

2.5 เร่ืองท่ีไมผ่า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเร่ืองเพ่ือทราบและชีแ้จงเหตผุล
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นด้วย 

________________________________________________ 
* เร่ืองที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก ่ 

(1) เป็นเร่ืองที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (ผู้ ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนบัรวมกันได้
ไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบริษัท) 

(2) เป็นเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กลา่วอ้าง โดยผู้ ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตอุนัควร
สงสยัเก่ียวกบัความไมป่กติของเร่ืองดงักลา่ว 

(3) เป็นเร่ืองที่อยูน่อกเหนืออ านาจที่บริษัทจะด าเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์ 
(4) เป็นเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นได้เคยเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสบิสองเดือนที่ผ่านมา และเร่ืองดงักลา่ว

ได้รับมติสนบัสนนุด้วยคะแนนเสยีงน้อยกวา่ร้อยละสบิของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริง
ในการน าเสนอครัง้ใหมจ่ะได้เปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากข้อเท็จจริงในขณะที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ในครัง้ก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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3. การเสนอช่ือกรรมการ 
3.1 ผู้ ถือหุ้นท่ีจะเสนอช่ือกรรมการต้องเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ วนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ 

3.2 ผู้ ถือหุ้นท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือก
เป็นกรรมการ” พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด และส่งถึงเลขานกุารบริษัท หรือ กรรมการอิสระท่ี 
E-mail address: ind_dir@scg.com ได้ตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 
เพ่ือให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณากลัน่กรองก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 
ทัง้นี ้สามารถสง่อยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2586-3007 ก่อนก็ได้ 

3.3 กรณีผู้ ถือหุ้นหลายรายรวมกนัเสนอช่ือกรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุรายต้องกรอก “แบบเสนอช่ือกรรมการ” 
และลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน แล้วรวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

3.4 บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะต้องมีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้าม ดงันี  ้
3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด  

กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท   
3.4.2 มีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์อย่างส าคญัต่อธุรกิจของบริษัท 
3.4.3 ไมค่วรด ารงต าแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนเกิน 4 บริษัท 

3.5 บคุคลท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจช่ืุอในระเบียบวาระการประชุม 
โดยจะแจ้งในหนงัสือนดัประชมุวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือจากผู้ ถือหุ้น   
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น SCC ประจ าปี 2561 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน ..................................... หุ้น ท่ีอยู่ เลขท่ี ............................
ถนน .................................... ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ....................................... 
จงัหวดั ...................................... โทรศพัท์ ...................................... โทรสาร ........................................ 
E-mail (ถ้ามี) ...................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดงันี ้
เร่ืองท่ีเสนอ: ....................................................................................................................................... 
วตัถปุระสงค์:  [        ] เพ่ือพิจารณา [        ] เพ่ือทราบ 
โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ ……………………………………………………………………….…… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนนุข้อเสนอข้างต้น จ านวน ..................... แผน่ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้อง
ทกุประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

 ลงลายมือช่ือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น 
 (................................................) 
 วนัท่ี ................................................. 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นที่รับรองส าเนาถกูต้อง หรือหนงัสือรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง 
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

และรับรองส าเนาถกูต้อง 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

และรับรองส าเนาถกูต้อง 

ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ให้ใช้ส าเนาแบบฟอร์มนี ้และกรอกข้อมลูพร้อมทัง้ลงลายมื่อช่ือให้ครบถ้วน 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น SCC ประจ าปี 2561 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................................. เป็นผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน ..................................... หุ้น ท่ีอยู่ เลขท่ี ............................
ถนน .................................... ต าบล/แขวง .................................. อ าเภอ/เขต ....................................... 
จงัหวดั ...................................... โทรศพัท์ ...................................... โทรสาร ........................................ 
E-mail (ถ้ามี) ...................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ………………………………….……........ 
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าว
ให้ความยินยอมแล้ว 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลกัฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทัง้หมดถูกต้อง
ทกุประการ และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวได้ จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

 ลงลายมือช่ือ .............................................. ผู้ ถือหุ้น 
 (................................................) 
 วนัท่ี ................................................. 

หมายเหต:ุ ผู้ ถือหุ้นต้องแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุ้น ได้แก่ ส าเนาใบหุ้นท่ีรับรองส าเนาถกูต้องหรือหนงัสอืรับรองจากบริษัทหลกัทรัพย์ หรือหลกัฐานอื่น

จากตลาดหลกัทรัพย์ฯ หรือบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล ต้องแนบส าเนาหนงัสือรับรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน/หนงัสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผู้มีอ านาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี ้และรับรองส าเนาถกูต้อง 
3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา ต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / หนงัสอืเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) 

และรับรองส าเนาถกูต้อง 
4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีการแก้ไขค าน าหน้าช่ือ ช่ือตัว ช่ือสกุล จะต้องแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

และรับรองส าเนาถกูต้อง 
5. เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน ความสามารถ/ความเช่ียวชาญ รายช่ือบริษัทที่บุคคลดงักล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ 
จ านวนหุ้นที่ถืออยูใ่นบริษัท สว่นได้เสียกบับริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทร่วมของบริษัทหรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง
กบับริษัท ที่อยูท่ี่ติดตอ่ได้ และข้อมลูอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทัง้หนงัสือยินยอม
ของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคดัเลอืก 


