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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) 
 
เรียน  ท่านผู้ ถือหุ้น 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 

2. ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระ 

3. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือประจําปี 2562 
4. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนเสียง และแจ้งผลการนบัคะแนน 
7. การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดรายงานประจําปี 2561 และรายงานการพฒันา

อย่างยัง่ยืนประจําปี 2561 
8. แผนท่ีโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก  
9. เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนงัสือมอบฉันทะ

ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด แบบ ก และแบบ ข 
10. แบบขอรับหนงัสอืรายงานประจําปี 2561 และ/หรือ รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนประจําปี 2561 

 
เม่ือวนัพธุท่ี 30 มกราคม 2562 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 

ได้มีมติให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ 
ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2561 

 ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึ่งเกิดขึน้ใน
รอบปี 2561 ซึง่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  

 ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจําปี 2561 ซึง่สรุปผลการดําเนินงาน
และการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2561 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 
 
วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีกําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบการเงินประจําปี สิน้สดุ ณ 
รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีจาก
บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานในปี 2561 ท่ีผ่านมา โดยสรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
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 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์  589,787  289,922 

หนีส้นิ  271,918  194,240 

รายได้จากการขาย  478,438 - 

รายได้รวม  490,261  33,886 

กําไรสาํหรับปี  44,748*  24,456 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น)  37.29*  20.38 

*หมายถึง กําไรสาํหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3:  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจาํปี 2561 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกําไรสุทธิของ 
งบการเงินรวม แต่ในกรณีท่ีมีความจําเป็นหรือมีเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัท
และบริษัทย่อยมีกําไรสําหรับปี (กําไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจํานวน 44,748 ล้านบาท รวมทัง้มี
กําไรสะสมสําหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 21,600 ล้านบาท 
คิดเป็นอตัราร้อยละ 48 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ซึง่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท เม่ือวนัพุธท่ี 22 สิงหาคม 2561 
และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 9.50 บาท เป็นเงิน 11,400 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
กําไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้1 
เท่ากบัเงินปันผลคณู 30/70 

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 กบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 

1. กําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)  44,748  55,041 

2. จํานวนหุ้น (ล้านหุ้น)  1,200  1,200 

3. เงินปันผลประจําปี (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุ้น) 
 - เงินปันผลงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 

 18.00 
 8.50 
 9.50 

 19.00 
 8.50 
 10.50 

4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)  21,600  22,800 
5. อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไร

สําหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)  48  41 
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ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 4 เมษายน 
2562 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธท่ี 3 เมษายน 2562) โดยมี
กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

หมายเหตุ:  1 ผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎากร 

มาตรา 47 ทวิ กําหนด  

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบังคบัของบริษัทข้อ 36 กําหนดให้
กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในอตัราหนึ่งในสาม
ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน ดงันี ้ 

1) พนัตํารวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม กรรมการ  
   กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2) นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

3) นายประมนต์  สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

4) นางธาริษา  วฒันเกส  กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

โดยนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหว่างวนัท่ี 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายช่ือ
บคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562) ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมี
คณุสมบติัเหมาะสม รวม 6 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 โดยได้พิจารณาจากรายช่ือ
บุคคลท่ีกรรมการเสนอและรายช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน 
(Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบคุคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทาง 
การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และแนวทางการกลัน่กรองผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของ IOD รวมทัง้ได้พิจารณาคุณสมบติั
เป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคํานงึถงึความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกบั
คณุสมบติั ความรู้ ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยุทธ์
ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี  



 

  4 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระใน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายช่ือบุคคล
ทัง้หมดตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทัง้พิจารณาคณุสมบติัเป็นรายบคุคล
อย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้ นํา มีวิสยัทศัน์กว้างไกล 
เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีคณุสมบติัครบถ้วนตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคบัของบริษัท มีประสบการณ์ในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
การกําหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์  ด้านบญัชีและการเงิน รวมทัง้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี ท่ีเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
เสนอช่ือบุคคลรวม 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก
จากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ได้แก่  

1) พนัตํารวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม  
2) นางธาริษา  วฒันเกส   
3) นายพส ุ เดชะรินทร์  
4) นางพรรณสิรี  อมาตยกลุ  

โดยลําดบัท่ี 1) เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบติังานในตําแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลําดบัท่ี 2) เป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีดํารงตําแหน่ง
น้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เก่ียวข้อง อีกทัง้ได้นําความรู้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ใน
การกําหนดกลยุทธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน สําหรับลําดบัท่ี 
3) และ 4) เป็นผู้ ได้รับการเสนอช่ือใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีครบกําหนดออกตามวาระและมีคุณสมบัติ
เป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท มีความรู้ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ซึง่จะเป็นประโยชน์
ในการกําหนดกลยทุธ์และนโยบายการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี ทัง้นีบ้คุคลทัง้ 4 คนข้างต้นไมไ่ด้ดํารง
ตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท 

สําหรับประวติัและความเช่ียวชาญของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้น
ในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ 
รวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2 

หมายเหตุ: ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลอืกตัง้กรรมการ
ไว้ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในการเลอืกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้น

มีสิทธิเลือกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในลาํดบัถดัลงมา
มีคะแนนเสยีงเทา่กนัอนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานใน
ท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้
ในครัง้นัน้ 

คะแนนเสียงสําหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็น
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  
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วาระที่ 5:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 

ความเป็นมา  ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี 

จํากดั (KPMG) เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2561-2565 เน่ืองจากมี

ช่ือเสียง มีศกัยภาพ มีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี 

มีกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในการตรวจสอบบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ 

รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน 

และอตัราคา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่า KPMG เสนอคา่สอบบญัชี

ท่ีเหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2562 พิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัคา่สอบบญัชี ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2562 

- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 

- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565)  หรือ 

- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกบั

ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นสํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไมมี่ความสมัพนัธ์

หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว 

สําหรับประวติัของผู้สอบบญัชี และข้อมลูความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับเสนอช่ือ ปรากฏ

ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3 

2) อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท

และงบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 5.98 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2561 จํานวน 0.01 ล้านบาท) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2561 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปีของบริษัท 0.28 0.27 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจําปีและคา่สอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม 

5.70 5.72 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 5.98 5.99 

คา่สอบบญัชีปี 2561 ข้างต้นไมร่วมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจ

รับรองรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน จํานวน 1.80 ล้านบาท 
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3) รับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2562 ของบริษัทย่อย และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอม็จี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี

ในตา่งประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2562 ปี 2561 

1. ค่าสอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
  

- จํานวนบริษัทย่อย 128 บริษัท 131 บริษัท 

- จํานวนเงิน 25.22 ล้านบาท 25.34 ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ     

- จํานวนบริษัทย่อย 79 บริษัท 78 บริษัท 

- จํานวนเงิน 27.79 ล้านบาท 26.64 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 53.01 ล้านบาท 51.98 ล้านบาท 

(คา่สอบบญัชีปี 2562 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจํานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงาน

ท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

ค่าสอบบญัชีปี 2561 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน

การตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจํานวน 2.86 ล้านบาท และค่าท่ีปรึกษา

ทางด้านภาษีและการให้บริการอ่ืน จํานวน 13.50 ล้านบาท 

หมายเหตุ:  1. ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นได้รับการแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงันี ้
(1) นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

2559-2561 รวม 3 ปี 
(2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 

2557-2561 รวม 5 ปี 
(3) นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เคยได้รับการแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 

2560-2561 รวม 2 ปี 
ซึ่งระยะเวลาการปฏิบตัิหน้าท่ีผู้สอบบญัชีของทัง้สามรายข้างต้นสอดคล้องกบัเกณฑ์การ
เปลีย่นผู้สอบบญัชีของสาํนกังาน ก.ล.ต. 

2.  ในปี 2562 จะเสนอแตง่ตัง้นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ หรือ
นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว หรือนายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ หรือนางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ 
แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศด้วย 

3. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เสนออตัราค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษัท
และคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทยอ่ยในประเทศแตล่ะบริษัท โดยพิจารณาจากลกัษณะธุรกิจ 
ปริมาณงาน และจํานวนชัว่โมงการตรวจสอบ ทัง้นีง้บการเงินของบริษัท มีค่าสอบบญัชีน้อย
เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
เน่ืองจากบริษัทดําเนินธุรกิจการลงทนุเป็นหลกั สนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ไมม่ีรายการผลติและรายการซือ้ขายสนิค้า 

4. คา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ในปี 2562 (ถ้าม)ี จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงาน
ท่ีบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ให้บริการ 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2562 

ความเป็นมา ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกําหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและ
โบนสัตามจํานวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 
2547 ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 
เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุย่อยดงักลา่วให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป
จนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่าย
กนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมมี่ 

2)  ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดงันี ้
 

 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 180,000 45,000 
กรรมการ 120,000 30,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

ประธาน 150,000 37,500 

กรรมการ 100,000 25,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจําทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตรา
ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมติัไว้ก็ตาม โดยเสนอ
ให้คงคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยประจําปี 2562 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิม
ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมติัตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
ซึง่ได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกัน
อย่างรอบคอบแล้ว  

ทัง้นีใ้นปี 2561 ค่าตอบแทนและโบนสัของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 84 ล้านบาท 
ซึง่ไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น สําหรับขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทน
ให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2561 ตาม 
สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 หวัข้อการกํากบัดแูลกิจการและโครงสร้างการจดัการ ตามลําดบั 

คะแนนเสียงสําหรับการอนุมัต ิ ไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุ 
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จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 (ครัง้ท่ี 26) ในวันพุธที่ 
27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. ทัง้นีบ้ริษัทขอเชิญชวนท่านผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมกบัการจดัการประชมุในครัง้นีต้ามแนวคิดเศรษฐกิจ
หมนุเวียน (Circular Economy) ด้วยการเดินทางโดยระบบขนสง่มวลชนสาธารณะ 

อนึ่งเพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ท่ีแนบมา
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดบัท่ี 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะ
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก 
www.scg.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตามท่ีระบไุว้เท่านัน้  

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระท่ีไม่ได้
ครบกําหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ดงันี ้

1) นายสเุมธ  ตนัติเวชกลุ 
2) นายปรีชา  อรรถวิภชัน์ 
3) นายชมุพล ณ ลําเลียง 

ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 

 ทัง้นีข้อความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามท่ีกําหนดมายังบริษัท
ล่วงหน้าเพ่ือให้บริษัทได้รับภายในวนัองัคารท่ี 26 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์สําหรับปิดใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย 
  
 ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2562 
 โดยคําสัง่ของคณะกรรมการ 
 

    
 (นายวรพล  เจนนภา) 
 เลขานกุารคณะกรรมการ 
 
หมายเหตุ:  
1. ผู้ ถือหุ้นสามารถดูหนงัสือนดัประชมุและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) และสามารถสง่คําถาม

เพ่ือสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอ่ืน ๆ  ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: corporate@scg.com 
หรือทางไปรษณีย์มายงัสาํนกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยงัหมายเลข 02-586-3007 
โดยระบท่ีุอยูห่รือข้อมลูท่ีใช้ในการติดตอ่ได้อยา่งชดัเจนเพ่ือบริษัทจะติดตอ่กลบัได้ 

2. หากผู้ ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2561 และ/หรือ หนงัสือรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ประจําปี 2561 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรายงานประจําปี 2561 และ/หรือ รายงานการพฒันา
อยา่งยัง่ยืนประจําปี 2561” ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 10 

3. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานท่ีรับรองซึ่งบริษัทได้จดัแยก
ไว้ตา่งหาก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  นางวนัทิพย์ เธียรสนุทร หรือ นายคณพศ ผู้ภกัด ี
สาํนกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 02-586-3605, 02-586-6456 โทรสาร 02-586-3007 
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

แทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 พันตาํรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 

 อายุ 61 ปี  

ตาํแหน่ง 

- กรรมการ 

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

25 เมษายน 2561 (ดํารงตาํแหนง่จนถงึเดือนมีนาคม 2562 เป็นเวลา 11 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A. 

- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

ความเชี่ยวชาญ 

- ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

- ด้านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2561  กรรมการและกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 16 แห่ง)  

- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั สาํนกัพระราชวงั 

- ตัง้แต ่2560 ผู้ อํานวยการพระคลงัข้างท่ี 

- ตัง้แต ่2561 รองผู้ อํานวยการทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จํากดั และบริษัทในเครือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2540 - 2559    รอง หน. ฝ่ายท่ีประทบั กองกิจการในพระองค์ 904 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 5/6 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 83) 

2. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 2 
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1.2 นางธาริษา วัฒนเกส 

อายุ 70 ปี   
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตัง้แต่วันที่  27 มีนาคม 2556 จนถึงเดือนมีนาคม 2562 รวมเป็น
เวลา 6 ปี) 

ตาํแหน่ง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
27 มีนาคม 2556 (ดํารงตําแหนง่จนถึงเดือนมีนาคม 2562 เป็นเวลา 6 ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตตมิศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น  
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเคโอะ ประเทศญ่ีปุ่ น 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ด้านการบริหาร และการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทนุ การกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
- ด้านการบญัชี และการเงิน 
- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ และการบริหารความเสีย่ง 
- ด้านการบริหารจดัการในภาวะวกิฤตแิละด้านการบริหารความตอ่เน่ือง 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Driving Company Success with IT Governance (ITG) 3/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 11 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ สถาบนัป๋วย อึง๊ภากรณ์ 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ มลูนิธิบรูณะชนบทแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ มลูนิธิรามาธิบดี ในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการ มลูนิธิหวัใจแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี 
- ตัง้แต ่2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
- ตัง้แต ่2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K. 
- ตัง้แต ่2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A. 
- ตัง้แต ่2558 ประธาน มลูนิธิสายเด็ก 1387 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ สภาจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ตัง้แต ่2559 อปุนายก สมาคมไทย-ญ่ีปุ่ น 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ Mitsubishi UFJ Financial Group 
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ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2549 - 2553 ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย  

- 2549 - 2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแหง่ประเทศไทย  

- 2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

- 2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน  

- 2549 - 2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชําระเงิน 

- 2549 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ 

- 2549 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  

- 2549 - 2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสนิทรัพย์ไทย 

- 2549 - 2560 กรรมการ คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

- 2554 ผู้ทรงคณุวฒุใินการประเมินภาคสถาบนัการเงินของกองทนุการเงินระหวา่งประเทศ 

- 2554 - 2560 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกํากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 

- 2554 - 2560 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C. 

- 2555 - 2560 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra 

- 2555 - 2556 Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam 

- 2556 Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive Directors and Alternates 

- 2556 - 2557 Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand 

- 2558 Short-Term Consultant, World Bank Independent Evaluation Group  

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีท่ีผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 90) 

2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
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1.3 นายพสุ เดชะรินทร์ 

 อายุ 51 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology 

School of Management สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 

- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต (การจดัการทัว่ไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 

- ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 

- ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

- ด้านเศรษฐกิจและการลงทนุ 

- ด้านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

- ด้านการตลาด และการบญัชี 

- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

- Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (3 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จํากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยออยล์ จํากดั (มหาชน)   

- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 5 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2536 อาจารย์ประจํา คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ตัง้แต ่2554 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- ตัง้แต ่2558 กรรมการอิสระ บริษัทอกัษรเอ็ดดเูคชัน่ จํากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการสถานสอนภาษาเอยเูอ 

- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จํากดั 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2547 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2550 - 2554 หวัหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- 2557 - 2561 กรรมการและอนกุรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีท่ีผา่นมา 
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1.4 นางพรรณสิรี อมาตยกุล 

อายุ 49 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัติการอบรม 

- ปริญญาโท Master of Business Administration, Anderson School of Management, UCLA,  

 University of California ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 

- ด้านธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อ่ืน ๆ 

- ด้านการบริหารและการจดัการองค์กรขนาดใหญ่ 

- ด้านเศรษฐกิจและการลงทนุ 

- ด้านการกําหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 

- ด้านการตา่งประเทศ 

- ด้านการบริหารความเสีย่ง 

- ด้านการตลาด การบญัชีและการเงิน 

- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ด้านการปฏิรูปองค์กร  

- ด้านการบริหารบคุลากร  

- ด้านการกํากบัดแูลกิจการ 

- Stakeholder Engagement 

- Digital Transformation 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  

- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทยวา จํากดั (มหาชน) 

การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (จาํนวน 6 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2556 กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกนั The American Chamber of Commerce in Thailand 

(AMCHAM)  

- ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพ่ือรองรับการปรับเปลีย่นตามนโยบาย THAILAND 4.0 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ  

- ตัง้แต ่2561 กรรมการ คณะกรรมการมลูนิธิวจิยัเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวลัเจ้าฟา้ไอที รัตนราชสดุา สารสนเทศ) 

- ตัง้แต ่2562 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลกูค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภมูิภาคอาเซียน 

ประสบการณ์ทาํงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตาํแหน่งที่สาํคญั  

- 2554 - 2561 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จํากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระทําโดยทจุริต 

2. ไมม่ีประวตักิารทํารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีท่ีผา่นมา 
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2.  ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จาํนวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. พนัตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ไมม่ ี ไมม่ ี

2. นางธาริษา วฒันเกส 41,900 0.0035 

3. นายพส ุเดชะรินทร์ ไมม่ ี ไมม่ ี

4. นางพรรณสรีิ อมาตยกลุ ไมม่ ี ไมม่ ี

 

 

3.  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียน บริษัท/กิจการอื่น 

(ที่ไม่ใช่บริษัท 

จดทะเบียน) 

การดาํรงตาํแหน่งใน

บริษัท/กิจการที่แข่งขนั

หรือเกี่ยวเน่ืองกับ

ธุรกิจของเอสซจี ี
จาํนวน ประเภทกรรมการ 

1. พนัตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 1 แหง่ 

- กรรมการและกรรมการ

กิจกรรมเพ่ือสงัคม 

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากดั (มหาชน) 

16 แหง่ ไมม่ ี

2. นางธาริษา วฒันเกส ไมม่ ี   ไมม่ี 11 แหง่ ไมม่ ี

3. นายพส ุเดชะรินทร์ 3 แหง่ 

- กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ 

แอนด์ ลสี จํากดั 

(มหาชน) 

- กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

บริษัทไทยออยล์ จํากดั 

(มหาชน)  

- กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จํากดั (มหาชน) 

5 แหง่ ไมม่ ี

4. นางพรรณสรีิ อมาตยกลุ 1 แหง่ 

- กรรมการอิสระ  

บริษัทไทยวา จํากดั 

(มหาชน) 

6 แหง่  ไมม่ ี
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ 

 

ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  

(3 คน) 

นางธาริษา 

วัฒนเกส 

นายพสุ 

เดชะรินทร์ 

นางพรรณสิรี 

อมาตยกุล 

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จํานวนหุ้น 

- สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 

41,900 

0.0035 

 

ไมม่ ี

- 

 

ไมม่ ี

- 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่/ผู้มีอํานาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคุม

ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/   

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    

ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือท่ีปรึกษา

กฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัสําคญัอนัอาจมีผลทําให้

ไม่สามารถทําหน้าท่ีได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย

วตัถดุิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 

โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
ไมม่ ี

 
 

 
 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
ไมม่ ี

 
 

 
 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น 

 
ไมม่ ี

 
 

 

ข้อกาํหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
เมื่อวนัท่ี 30 มกราคม 2556 บริษัทได้ปรับปรุงข้อกําหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่าหลกัเกณฑ์ของ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น

รายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจํา หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีท่ี

กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือท่ีปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส 

พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือบคุคลท่ี

จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุ

ของบริษัท  ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของผู้ ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี  

 ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทํารายการทางการค้าท่ีกระทําเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ

ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม คํา้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนทํานองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท

หรือคู่สญัญามีภาระหนีท่ี้ต้องชําระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 

ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า ทัง้นีก้ารคํานวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมลูค่าของ

รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของ

บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี

ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึง่

ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคมุของบริษัท และไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผู้มีอํานาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแตจ่ะ

ได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้อง

กบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นท่ี

มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุ้น

เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืนซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น

การแขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้โดยอิสระ 

10. ไมม่ีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทําให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท 

11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั 

12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

13. ไม่เคยต้องคําพิพากษาวา่ได้กระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวกบัธุรกิจการเงินในทํานองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย

ตา่งประเทศโดยหนว่ยงานท่ีมีอํานาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นี ้ในความผิดเก่ียวกบัการกระทําอนัไมเ่ป็นธรรมท่ีเก่ียวกบัการ

ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

14. หากมีคุณสมบตัิตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการดําเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมี

การตดัสนิใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือประจาํปี 2562 

(จากบริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั) 
    

1.1 นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   3565 

ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโทด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.ม.) 

- ปริญญาตรีด้านการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บช.บ.) 

ประสบการณ์ทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

- การให้บริการสอบบญัชีสําหรับอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี 

ธุรกิจอตุสาหกรรม และธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2527 

 

1.2 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี   5565 

ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บธ.ม.) 

- ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (บช.บ.) 

ประสบการณ์ทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

- การให้บริการสอบบญัชีสําหรับอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจ 

ปิโตรเคมี ธุรกิจลสิซิ่ง และธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทํางานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2539 

 

1.3 นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  8179 

ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บธ.ม.) 

- ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 

ประสบการณ์ทํางาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

- การให้บริการสอบบญัชีสาํหรับอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจผลิต 

ธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทํางานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2546 

 
ทัง้นีผู้้สอบบญัชีทัง้ 3 รายท่ีได้รับการเสนอช่ือข้างต้นไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3 
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ข้อมูลของกรรมการอสิระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ไมร่วมกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปี 2562) 

 

ชื่อ 
อายุ 

(ปี) 
ตาํแหน่ง ที่อยู่ 

การมีส่วนได้เสีย

ในวาระที่เสนอ 

1. นายสุเมธ ตันตเิวชกุล 80 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา และกรรมการกิจการ

สงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย  

แขวงบางซื่อ  

เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 

10800 

มีสว่นได้เสยีใน

วาระท่ี 6  

(พิจารณาอนมุติั

ค่าตอบแทน

กรรมการบริษทัและ

กรรมการชดุย่อย 

ประจําปี 2562) 

2. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 81 กรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

3. นายชุมพล ณ ลาํเลียง 72 ประธานกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน 

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจําปี 2561 หวัข้อประวตัิกรรมการบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ

รอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

ข้อ 20 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 

หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตก่ฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดัจะบญัญตัิไว้เป็นอยา่งอ่ืน  

ข้อ 21 ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 

 ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง

ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 26 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุระบ ุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 

และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 

เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์

ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

 การสง่หนงัสอืนดัประชมุให้สง่มอบให้แก่ผู้ รับหรือผู้แทนของผู้ รับโดยตรง หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ กําหนดสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่  

ข้อ 27 การประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานัน้ไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นและ

จํานวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุยงัไมค่รบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนัน้ได้เรียกนดัโดยผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมนัน้เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้เรียก

นดัใหมอี่กคราวหนึง่โดยสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนประชมุ การประชมุครัง้หลงันีไ้ม่

จําต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 28 ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม ใน

การนีต้้องดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุ เว้นแตท่ี่ประชมุจะ

มีมติให้เปลีย่นลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามลําดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ

ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจําเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะ

ประชมุครัง้ท่ีตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุม

ไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ไมน้่อยกวา่

สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5 
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลซึ่งบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะต้องทําเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ี
ประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีท่ีประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นไปตาม
แบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจํากดักําหนด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ
มีรวมกนั เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสยีงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียง
บางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจํานวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย  

ข้อ 23 ในกรณีท่ีไม่มีข้อบงัคบัหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากดักําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติเร่ืองใด ๆ 
ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีท่ี
คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในการออกเสยีงลงคะแนนไมว่า่โดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่
และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชมุกําหนด 

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้ ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้ไม่ได้ 
เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
(1) บรรลนิุติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทจุริต 
(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

ข้อ 30 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิ

เลอืกตัง้บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจํานวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่
คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามลาํดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จํานวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะทําให้เกิน
จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด
เพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

ข้อ 36 ในการประชมุสามญัประจําปี กรรมการต้องออกจากตําแหนง่จํานวนหนึง่ในสาม ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากดั
นัน้ ให้ใช้วิธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการท่ีสมคัรใจออกจากตําแหน่งยงัไม่ครบจํานวนตามวรรคแรกก็ให้
ใช้วิธีจบัฉลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลอืกเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้  
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การมอบอาํนาจและการกาํหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ บคุคลหรือนิติบคุคลก็ได้ 

ให้กระทําร่วมกันหรือแยกกันเพ่ือกระทําอย่างหนึ่งอย่างใดตามวตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท โดยให้

ค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอํานาจท่ีได้มอบให้ไว้แก่

บคุคลนัน้ หรือให้บคุคลนัน้พ้นจากหน้าท่ีและแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนขึน้แทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 บคุคลผู้ได้รับมอบอํานาจหรือแตง่ตัง้นัน้จะต้องปฏิบตังิานตามข้อบงัคบัคําสัง่และนโยบายท่ีคณะกรรมการได้ให้ไว้  

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 42 ให้กรรมการได้คา่ตอบแทนและโบนสัตามจํานวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะได้กําหนดให้ตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้ห้แบง่กนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 

การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอํานาจเสนอผลกําไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ 

ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลกําไรเป็นประการอ่ืนก็ได้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกําไรสมควร

พอท่ีจะทําเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระทําภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 

ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาคําบอกกลา่วจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วย

ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. การออกเสยีงลงคะแนนแตล่ะวาระจะกระทําโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ

ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีง

ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 

2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียง

ของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง

และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้

ไม่ชัดเจน หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนน

แทนได้ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

สําหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กําหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง

เทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

1. ในการเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้วธีิการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมสีทิธิเลอืกตัง้บคุคล

ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจํานวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

2. กรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน

ครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดหลกัเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ท่ีประชมุทราบ โดยแตล่ะวาระมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ีประชมุ

วา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง 

2. กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึน้ (เว้นแตก่รณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) 

ผู้ ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม

ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉันทะกําหนดให้แบ่งแยก

คะแนนเสยีงได้)  

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6 
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มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของท่ีประชมุ 

 กรณีอ่ืน ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 

หรือข้อบงัคบันัน้กําหนด โดยประธานท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ดงักลา่ว 

1. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

2. ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตนิัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้

กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษนัน้ออกนอกท่ี

ประชมุชัว่คราวก็ได้  

3. การลงคะแนนลบัอาจกระทําได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชมุลงมติให้ลงคะแนนลบั 

โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ กําหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน

วาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ บริษัทจะนบัคะแนนเสยีงแต่ละ

วาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉนัทะท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทําเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน บริษัทจะ

ใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง รวมทัง้คะแนนเสยีงตามบตัรเสยี (ถ้ามี) ออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ี

เข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย และจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้ท่ีประชมุ

ทราบทกุวาระก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

กรณีท่ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน 

เช่น ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) 

หรือ กรณีท่ีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งช่ือกํากบั  

 

__________________________________ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

การใช้รหสัควิอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจ าปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2561 
 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงาน
ประจ าปีในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผ่านรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผ่าน QR Code (ตามท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) ตามขัน้ตอน
ตอ่ไปนี ้

 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักล้องถ่ายรูปบนมือถือสอ่งไป) ท่ี QR Code  
3. หน้าจอจะมข้ีอความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดท่ีข้อความนัน้ เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ  

หมายเหต:ุ กรณีท่ีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชนั 
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น  

 

ส าหรับระบบ Android 

 
1. เปิดแอปพลิเคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพ่ือดขู้อมลูประกอบการประชมุ  
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