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เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น 
หน้า 

หมายเลข เอกสาร ประกอบวาระ 

1 
รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  
และแบบลงทะเบียน 
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4 11-22 

3 ข้อมลูของผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2563 5 23 

  

หมายเลข เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม หน้า 

4 ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 24 
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7 การใช้รหสัคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2562  

และรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนืประจ าปี 2562 
30 

8 ข้อปฏิบตัิการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัทเพื่อความปลอดภยัภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
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แบบสอบถามส าหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา ตามแนบ 
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11 แผนท่ีบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ในปกหลงั 
12 เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชมุและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และหนงัสอืมอบฉนัทะ
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ตามแนบ 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
เร่ือง  ก ำหนดประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) 

เรียน  ท่ำนผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รำยงำนประจ ำปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอำร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน 
2. ข้อมูลของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนด

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
3. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือประจ ำปี 2563 
4. ข้อมลูของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น  
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชมุผู้ ถือหุ้น กำรนบัคะแนนเสียง และแจ้งผลกำรนบัคะแนน 
7. กำรใช้รหสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจ ำปี 2562 และรำยงำนกำรพัฒนำ

อย่ำงยัง่ยืนประจ ำปี 2562 
8. ข้อปฏิบตัิกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นบริษัทเพ่ือควำมปลอดภยัภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถำมส ำหรับคดักรองโรคไวรัส
โคโรนำ  

9. แบบแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
10. แบบฟอร์มค ำถำมลว่งหน้ำตำมวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น 
11. แผนท่ีบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)   
12. เอกสำรท่ีต้องแสดงก่อนเข้ำประชุมและเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ

ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด แบบ ก และแบบ ข 
13. แบบขอรับหนงัสอืรำยงำนประจ ำปี 2562 และ/หรือ รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนประจ ำปี 2562 

เมื่อวนัพธุท่ี 29 เมษำยน 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) 
ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวันจันทร์ที่  8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.  
ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจำรณำเร่ืองตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2562 

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัซึง่เกิดขึน้ใน
รอบปี 2562 ซึง่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2562 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2562 ซึง่สรุปผลกำรด ำเนินงำน
และกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง 
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วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ความเป็นมา เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี ณ วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติงบกำร เงิน
ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบญัชีจำก
บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
ซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2562 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์ 634,733 282,991 
หนีส้นิ 306,990 186,299 
รำยได้จำกกำรขำย 437,980 - 
รำยได้รวม 446,827 29,174 
ก ำไรส ำหรับปี 32,014* 20,875 
ก ำไรตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 26.68* 17.40 

*หมำยถึง ก ำไรส ำหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 2562 ซึง่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3:  รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวนสองครัง้ 

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงอัตรำร้อยละ 40-50 ของก ำไรสุทธิของ 
งบกำรเงินรวม แต่ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุกำรณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอำจน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตำมควำมเหมำะสมได้ ทัง้นีใ้นปี 2562 บริษัท
และบริษัทย่อยมีก ำไรส ำหรับปี (ก ำไรสุทธิ) ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 32,014 ล้ำนบำท รวมทัง้มี
ก ำไรสะสมส ำหรับจดัสรรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นรับทรำบ
กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวนสองครัง้ รวมในอตัรำหุ้นละ 14.00 บำท เป็นเงิน 16,800 ล้ำนบำท 
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม แบ่งเป็นกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลงวดคร่ึงปีแรกของปี 2562 ในอตัรำหุ้นละ 7.00 บำท เป็นเงิน 8,400 ล้ำนบำท เมื่อวนั
ศุกร์ท่ี 23 สิงหำคม 2562 เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลครัง้ที่หนึ่ง และกำรจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลครัง้ท่ีสองจำกก ำไรของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ในอตัรำหุ้นละ 7.00 บำท เป็นเงิน 
8,400 ล้ำนบำท เม่ือวนัศกุร์ท่ี 17 เมษำยน 2563 ซึง่กำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลครัง้ท่ีสองนี ้เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจำกกำรเลื่อนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีก ำหนดไว้ใน
วนัพุธท่ี 1 เมษำยน 2563 ออกไปไม่มีก ำหนด ดงันัน้คณะกรรมกำรบริษัทจงึไมเ่สนอท่ีประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้นพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2562 อีก 
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เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรของปี 2562 กบัปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. ก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม 
(ล้ำนบำท) 

32,014 44,748 

2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 1,200 1,200 

3. จ ำนวนเงินปันผลทัง้หมดจำก 
ผลประกอบกำรของปี (บำท/หุ้น) 

 
 

14.00  
ประกอบด้วย 
(1) เงินปันผลระหวำ่งกำล 

ครัง้ที่หนึง่ 7.00 บำท/หุ้น 
(2) เงินปันผลระหวำ่งกำล 

ครัง้ที่สอง 7.00 บำท/หุ้น 

18.00 
ประกอบด้วย  
(1) เงินปันผลระหวำ่งกำล 

8.50 บำท/หุ้น 
(2) เงินปันผลงวดสดุท้ำย 

9.50 บำท/หุ้น 

4. เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 16,800 21,600 

5. อตัรำสว่นกำรจำ่ยเงินปันผลเทียบ
กบัก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม 
(ร้อยละ) 

52* 48 

หมำยเหต ุ * อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลคิดเป็นอตัรำร้อยละ 49 ของก ำไรก่อนรำยกำรปรับปรุงเงินชดเชยตำมพระรำชบญัญัติ

คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2562 รวมจ ำนวน 2,035 ล้ำนบำท 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดัและข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 ก ำหนดให้กรรมกำร
ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในอตัรำหนึง่ในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทัง้หมด ซึง่ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีครัง้นีม้ีกรรมกำรท่ีต้องออกจำกต ำแหน่ง
ตำมวำระจ ำนวน 4 คน ดงันี ้ 

1) นำยสเุมธ ตนัติเวชกลุ กรรมกำรอิสระ รองประธำนกรรมกำร 
   ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และ 
   กรรมกำรกิจกำรสงัคมเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
2) นำยปรีชำ อรรถวิภชัน์ กรรมกำรอิสระ  

กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
3) นำยกำนต์ ตระกลูฮนุ กรรมกำร  

กรรมกำรกิจกำรสงัคมเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน  
4) นำยประสำร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมกำรอิสระ 

ประธำนกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน และ 
กรรมกำรกิจกำรสงัคมเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 

โดยนำยสเุมธ ตนัติเวชกุล และนำยปรีชำ อรรถวิภชัน์ ได้แจ้งควำมประสงค์ไม่ขอเข้ำรับกำรเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรบริษัทอีก 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและเสนอรำยช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรระหว่ำงวนัท่ี 16 สิงหำคม - 15 พฤศจิกำยน 2562 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและรำยช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร   
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คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563) ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมี
คณุสมบตัิเหมำะสมรวม 6 คน เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนด
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 โดยได้พิจำรณำจำกรำยช่ือ
บุคคลท่ีกรรมกำรเสนอและรำยช่ือบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน 
(Chartered Directors) ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำ
สรรหำบคุคลเป็นกรรมกำรบริษัทตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท แนวทำงบรรษัทภิบำลเอสซีจี แนวทำง 
กำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และแนวทำงกำรกลัน่กรองผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรของ IOD รวมทัง้ได้พิจำรณำคุณสมบตัิ
เป็นรำยบคุคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ และค ำนงึถงึควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำงคณะกรรมกำร ประกอบกบั
คณุสมบตัิ ควำมรู้ ควำมช ำนำญของคณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในกำรด ำเนินธุรกิจของเอสซีจี  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำงโดยพิจำรณำรำยช่ือบุคคล
ทัง้หมดท่ีได้ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและกลัน่กรองคณุสมบตัิตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำเสนอ รวมทัง้พิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบตัิเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้วว่ำเป็น
ผู้ทรงคณุวฒิุ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีภำวะผู้น ำ มีวิสยัทศัน์กว้ำงไกล เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม 
มีประวตัิกำรท ำงำนโปร่งใสไม่ดำ่งพร้อย มีประสบกำรณ์ในด้ำนกำรบริหำรองค์กรขนำดใหญ่ ด้ำนเศรษฐกิจ 
หรือกำรลงทุนท่ีเป็นประโยชน์ในกำรด ำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือบุคคล
รวม 4 คนเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระแทนกรรมกำรและกรรมกำร
อิสระท่ีเก่ียวข้องท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 
ได้แก่ 

1) นำยกำนต์ ตระกลูฮนุ  
2) นำยประสำร ไตรรัตน์วรกลุ   
3) นำยชลณฐั ญำณำรณพ  
4) นำยฐำปน สิริวฒันภกัด ี

โดยล ำดบัท่ี 1) เป็นอดีตผู้บริหำรและกรรมกำรเดิมซึง่ปฏิบตัิงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ี ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมกำรและบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอดมำ ล ำดบัท่ี 2) เป็นกรรมกำรอิสระท่ีด ำรง
ต ำแหน่งน้อยกว่ำ 3 วำระติดต่อกันซึ่งสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ได้น ำควำมรู้ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญ มำให้ข้อเสนอแนะอนั
เป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
ส ำหรับล ำดบัท่ี 3) และ 4) เป็นผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือใหมแ่ทนกรรมกำรเดิมท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ 
โดยล ำดบัท่ี 3) เป็นอดีตรองผู้จัดกำรใหญ่ เอสซีจี ซึง่เกษียณอำยุโดยพ้นจำกกำรเป็นพนักงำนวนัท่ี 1 
มกรำคม 2563 เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในธุรกิจหลกัของเอสซีจีกว่ำ 30 ปี และ
ล ำดับท่ี 4) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระ เป็นผู้ มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญธุรกิจหรือ
อตุสำหกรรมขนำดใหญ่ รวมทัง้ด้ำนตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนด
กลยุทธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นีบุ้คคลทัง้ 4 คนข้ำงต้นไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท  
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อย่ำงไรก็ตำม นำยฐำปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีพิจำรณำได้ว่ำมีกิจกำรอนัมีสภำพ
อย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักิจกำรของบริษัท ซึง่ต้องแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะ
มีมติแต่งตัง้ และเป็นกรรมกำรบริษัทท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัเอสซีจีมลูค่ำเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท 
โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำประเด็นคณุสมบัติกำรเป็นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของนำยฐำปน 
สิริวัฒนภักดี ตำมหลักในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และมำตรำ 89/7 แห่ง
พระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นวำ่ควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจดงักล่ำว
ไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ ดังนัน้จึงถือได้ว่ำคุณสมบัติของ
กรรมกำรอิสระท่ีห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจของนำยฐำปน  สิริวฒันภกัดี ได้รับกำร
ผ่อนผนัคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี ทจ. 39/2559 
เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ (ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อก ำหนด
คณุสมบตัิกรรมกำรอิสระของบริษัท 

ส ำหรับประวตัิและควำมเช่ียวชำญของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ ระยะเวลำท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร ข้อมลูกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร/กรรมกำรชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ข้อมลูกำรถือหุ้น
ในบริษัท ข้อมลูกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/
กิจกำรอื่น ๆ และบริษัทที่พิจำรณำได้ว่ำมีกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักบั
กิจกำรของบริษัท และกำรมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่ำเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท รวมทัง้
ข้อมลูควำมสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2  
หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรไว้ดงันี ้

(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในกำรเลอืกตัง้กรรมกำร ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบคุคล และผู้ ถือหุ้น

มีสิทธิเลือกตัง้บคุคลที่ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรได้ไม่เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสยีง
เท่ำกันอันจะท ำให้เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธำนในที่ประชุม
ลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำดเพื่อให้ได้จ ำนวนกรรมกำรที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็น
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

วาระที่ 5:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ความเป็นมา  ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคดัเลือกบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ำกดั (KPMG) เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2561-2565 เน่ืองจำกมี
ช่ือเสียง มีศกัยภำพ มีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีประสบกำรณ์และควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี 
มีกระบวนกำรหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบบญัชีท่ีมีประสิทธิภำพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ 
รวมทัง้ปฏิบตัิหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ โดยเมื่อเปรียบเทียบกบัขอบเขตกำรให้บริกำร ปริมำณงำน 
และอตัรำคำ่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่ำ KPMG เสนอคำ่สอบบญัชี
ท่ีเหมำะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
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ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2563 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคำ่สอบบญัชี ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2563 
- นำยไวโรจน์  จินดำมณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3565) หรือ 
- นำงสำวพรทิพย์  ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5565)  หรือ 
- นำงสำวธญัลกัษณ์  เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 8179) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกบั
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส ำนกังำนสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอข้ำงต้นไมม่ีควำมสมัพนัธ์
หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหำร/ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่ำว 
ส ำหรับประวตัิของผู้สอบบญัชี และข้อมลูควำมเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับเสนอช่ือ ปรำกฏ
ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 3 

2) อนุมตัิค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2563 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท
และงบกำรเงินรวม เป็นเงินจ ำนวน 4.58 ล้ำนบำท (ลดลงจำกปี 2562 จ ำนวน 1.40 ล้ำนบำท) โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

หน่วย : ล้ำนบำท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 

1. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท 0.28 0.28 
2. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินรวมประจ ำปีของบริษัท 
3. คำ่สอบทำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวม 
รำยไตรมำสของบริษัท 

 0.80 
3.50 * 

0.79 
4.91 

รวมคำ่สอบบญัชีของบริษัท 4.58 5.98 

ค่ำสอบบัญชีปี 2562 ข้ำงต้นไม่รวมค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนกำร
ตรวจรับรองรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน จ ำนวน 2.30 ล้ำนบำท 

หมำยเหต:ุ * ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ 28/2563 ก ำหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สำมำรถจัด

ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีเพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีได้  เน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชือ้

ไวรัสโคโรนำ 2019 ให้บริษัทสง่งบกำรเงินไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบญัชีที่ได้รับ

ควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำนและได้รับกำรแตง่ตัง้จำกบริษัทได้ ที่ประชมุคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัที่ 29 

เมษำยน 2563 จึงมีมติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจำกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) ตำม

รำยชื่อในข้อ 1) ส ำหรับท ำหน้ำที่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 

3) รับทรำบคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2563 ของบริษัทย่อย และคำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
ของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอม็จีในตำ่งประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่สอบบญัชี มีรำยละเอียดดงันี ้  
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ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 

1. ค่ำสอบบัญชีประจ ำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
และคำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทยอ่ยท่ี
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
  

- จ ำนวนบริษัทย่อย 130 บริษัท 131 บริษัท 
- จ ำนวนเงิน 31.70 ล้ำนบำท 26.66

6 
ล้ำนบำท 

2. คำ่สอบบญัชีประจ ำปีของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ     
- จ ำนวนบริษัทย่อย 84 บริษัท 82 บริษัท 
- จ ำนวนเงิน 32.31 ล้ำนบำท 26.43 ล้ำนบำท 

รวมคำ่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 64.01 ล้ำนบำท 53.09 ล้ำนบำท 

(คำ่สอบบญัชีปี 2563 ของบริษัทย่อยอำจเปลี่ยนแปลงตำมจ ำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมำณงำน
ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งปี) 

ค่ำสอบบญัชีปี 2562 ข้ำงต้น ไม่รวมค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ำยเป็นค่ำตอบแทน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน 2.98 ล้ำนบำท และค่ำท่ีปรึกษำ
ทำงด้ำนภำษีและกำรให้บริกำรอื่น จ ำนวน 42.60 ล้ำนบำท 

หมายเหตุ:  1. ผู้สอบบญัชีตำมรำยช่ือทีเ่สนอข้ำงต้นได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงันี ้
(1) นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2559-2562 รวม 4 ปี 
(2) นำงสำวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 

2557-2562 รวม 6 ปี 
(3) นำงสำวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2560-2562 รวม 3 ปี 
ซึ่งระยะเวลำกำรปฏิบตัิหน้ำที่ผู้สอบบญัชีของทัง้สำมรำยข้ำงต้นสอดคล้องกบัเกณฑ์กำร
เปลีย่นผู้สอบบญัชีของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

2. ในปี 2563 จะเสนอแตง่ตัง้นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ หรือนำงสำวพรทิพย์ ริมดสุติ หรือ
นำงสำวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว หรือนำยเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ หรือนำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ 
แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศด้วย 

3. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด เสนออตัรำค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินของบริษัท
และคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินบริษัทยอ่ยในประเทศแต่ละบริษัท โดยพิจำรณำจำกลกัษณะธุรกิจ 
ปริมำณงำน และจ ำนวนชัว่โมงกำรตรวจสอบ ทัง้นีง้บกำรเงินของบริษัท มีค่ำสอบบญัชีน้อย
เมื่อเทียบกับค่ำสอบบัญชีประจ ำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ 
เนื่องจำกบริษัทด ำเนินธุรกิจกำรลงทนุเป็นหลกั สนิทรัพย์สว่นใหญ่เป็นเงินลงทนุในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม ไมม่ีรำยกำรผลติและรำยกำรซือ้ขำยสนิค้ำ 

4. คำ่บริกำรอื่น (Non-audit fee) ในปี 2563 (ถ้ำมี) จะพิจำรณำจำกประเภทและปริมำณงำน
ทีบ่ริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ให้บริกำร 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

ความเป็นมา ตำมข้อบังคบัของบริษัทข้อ 42 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทได้รับค่ำตอบแทนและ
โบนสัตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก ำหนด โดยท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 
2547 ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 
เมื่อวนัท่ี 30 มีนำคม 2554 ได้มีมติอนุมตัิค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยค่ำตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรชดุย่อยดงักลำ่วให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป
จนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมกำรบริษัทได้รับคำ่ตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 1.8 ล้ำนบำท โดยให้ไปพิจำรณำแบง่จ่ำยกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมกำรบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีกำรจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ พิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม และให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ ี

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้
 

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำน 180,000 45,000 
กรรมกำร 120,000 30,000 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน   

ประธำน 150,000 37,500 
กรรมกำร 100,000 25,000 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ ำทุกปี ถึงแม้ว่ำหลักเกณฑ์และอัตรำ
ค่ำตอบแทนดงักล่ำวไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตำม โดยเสนอ
ให้คงคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุย่อยประจ ำปี 2563 ตำมหลกัเกณฑ์และอตัรำเดิม
ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิตำมข้ำงต้น ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน 
ซึง่ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น ำในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่มอตุสำหกรรมเดียวกัน
อย่ำงรอบคอบแล้ว  

ทัง้นีใ้นปี 2562 ค่ำตอบแทนและโบนสัของคณะกรรมกำรบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 82 ล้ำนบำท 
ซึง่ไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้ำงต้น ส ำหรับขอบเขตหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้คณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2562 มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2562 ตำม 
สิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1 หวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและโครงสร้ำงกำรจดักำร ตำมล ำดบั 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึง่มำประชมุ 
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จงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 
เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วม
ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นตัง้แต่เวลำ 07.00 น. โดยบริษัทจะพยำยำมบริหำรจัดกำรให้กำรประชุมกระชับ สัน้ และ 
ใช้เวลำน้อย เพื่อลดเวลำในกำรที่คนจ ำนวนมำกมำรวมอยู่ในที่เดียวกนัตำมข้อก ำหนดของรำชกำรและที่ได้ขอ
อนุญำตไว้กบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง  

อย่ำงไรก็ตำม กำรจดักำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีเ้ป็นกำรประชุมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตำมสถำนกำรณ์นีม้ำโดยตลอดและมีควำมห่วงใยใน
ควำมปลอดภยัด้ำนสขุอนำมยัของผู้ เข้ำร่วมประชุมและทีมงำนทุกฝ่ำย โดยบริษัทมีควำมตัง้ใจอย่ำงเต็มท่ีท่ีจะจดั
เตรียมกำรให้กำรประชมุ เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีควำมปลอดภยัสงูสดุ ตลอดจนด ำเนินกำรตำมแนวทำงและ
ค ำแนะน ำท่ีส่วนรำชกำรและหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องได้ก ำหนดขึน้เก่ียวกับกำรจัดประชุม รวมทัง้กิจกรรมอื่นท่ีมี
ลกัษณะเป็นกำรรวมกนัของคนหมูม่ำก  

ในกำรนี ้บริษัทจงึได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรคดักรองและกำรป้องกนัควำมเสี่ยงในกำรติดเชือ้ COVID-19 
ตำมรายละเอียดของข้อปฏบิตัติามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 ซึง่บริษัทขอควำมร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ท่ีเข้ำร่วมประชมุโปรดปฏิบตัิตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยมำตรกำรตำมข้อปฏิบตัินัน้จะเพ่ิมกระบวนกำรและวิธีกำรตำม
ขัน้ตอนตำ่ง ๆ  ซึง่ท ำให้กำรเข้ำร่วมกำรประชมุของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะอำจมีควำมลำ่ช้ำและไมไ่ด้รับควำมสะดวก 
โดยบริษัท ต้องประชมุให้แล้วเสร็จในเวลำท่ีสัน้ กระชบั เพ่ือลดเวลำในกำรท่ีคนจ ำนวนมำกมำรวมอยู่ในท่ีเดียวกนั 
และต้องจดัให้มีกำรเว้นระยะหำ่งทำงสงัคมในทกุจดุ ท ำให้เกิดข้อจ ำกดัด้ำนสถำนท่ีท่ีไมส่ำมำรถรองรับคนจ ำนวน
มำกได้ 

ดงันัน้ บริษัทจงึมีควำมจ ำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพจิารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท
แทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่ำนสำมำรถมอบฉันทะพร้อมกบัระบุควำมประสงค์ในกำรลงคะแนนเสียง
แต่ละวำระเพ่ือให้กรรมกำรอิสระลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ของท่ำนได้อย่ำงชัดเจน (โปรดเลือกใช้
แบบฟอร์ม ข) และบริษัทขอแจ้งรำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีไม่ได้ครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้ น
ประจ ำปี 2563 ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้  

1) นำยชุมพล ณ ล ำเลียง  
2) นำงธำริษำ วฒันเกส 
3) นำยพส ุ เดชะรินทร์ 
4) นำงพรรณสิรี อมำตยกลุ 

ส ำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏบิัติดงันี ้
1. ขอให้ท่ำนผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วย

ล ำดบัท่ี 9 และส่งให้บริษัทภำยในวนัศกุร์ท่ี 5 มิถุนำยน 2563 และขอเรียนว่ำบริษัท มีจ ำนวนท่ีนัง่ในห้องประชุมหลกั
ได้เพียงประมำณ 100 ท่ีนัง่ ส ำหรับท่ีนัง่ส ำรองท่ีโลง่แจ้งซึง่อยู่ภำยนอกห้องประชมุอำจไมไ่ด้รับควำมสะดวกมำกนกั 

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงของโรคระบบทางเดินหายใจ  เช่น มีไข้ 
(มีอณุหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป) หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน ำ้มกู หรือไม่ได้กลิ่น หรือหำยใจเหน่ือยหอบ 
หรือผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ หรือมีประวตัิสมัผสักบัผู้ ป่วยยืนยนัโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรือประกอบอำชีพที่
เก่ียวข้องกบันกัท่องเท่ียว สถำนที่แออดั หรือติดตอ่ในช่วง 14 วนัก่อนกำรประชมุ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญำต
ให้เข้ำร่วมในบริเวณกำรจดัประชมุและห้องประชมุ โดยจะเป็นไปตำมค ำวินิจฉัยของแพทย์ท่ีบริษัทได้จดัเตรียมไว้  

3. ขอให้ท่ำนผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตำมช่องทำงท่ีก ำหนด 
(ตำมแบบฟอร์มค ำถำมล่วงหน้ำ ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบั 10) และเพ่ือสขุอนำมยัดงักล่ำว บริษัทจะไม่จดัไมโครโฟน
ในห้องประชมุส ำหรับกำรสอบถำม แตจ่ะขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเขียนค ำถำมลงในแบบฟอร์มค ำถำม และบริษัท



 

  10 

จะรวบรวมค ำถำมและจะตอบค ำถำมในห้องประชุมเฉพำะท่ีเก่ียวกบัวำระกำรลงคะแนนโดยตรง ส ำหรับค ำถำม
และข้อเสนอแนะอื่นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชีแ้จงแนบท้ำยรำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่ำนระบบ
เผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์และ website ของบริษัทภำยใน 14 วนันบัแตก่ำรประชมุเสร็จสิน้  

 บริษัทจึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดกรุณำปฏิบัติตำมมำตรกำรและข้อปฏิบตัิท่ีบริษัทได้
เรียนให้ทรำบตำมหนงัสือนีแ้ละสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 8 อย่ำงเคร่งครัด ทัง้นีเ้พ่ือควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัท่ีดี
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุตลอดจนสงัคมสว่นรวม  

 ทัง้นีข้อควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดสง่หนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรตำมท่ีก ำหนดมำยงับริษัทลว่งหน้ำ
เพ่ือให้บริษัทได้รับภำยในวนัศกุร์ท่ี 5 มิถนุำยน 2563 โดยบริษัทได้จดัเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรับปิดในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย ท่ำนผู้ ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพำะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้ 
Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น) ได้จำก www.scg.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึง่ตำมท่ี
ระบไุว้เท่ำนัน้ 

 บริษัทขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนเป็นอย่ำงสงูท่ีมีควำมเข้ำใจและหวงัเป็นอย่ำงย่ิงวำ่จะได้รับควำมร่วมมือ
จำกทกุท่ำนเป็นอย่ำงดีเช่นท่ีผ่ำนมำ 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 29 พฤษภำคม 2563 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 

  

 (นำยวรพล  เจนนภำ) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
 
หมายเหตุ:  
1. ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดูหนงัสือนดัประชุมและเอกสำรประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) และสำมำรถสง่ค ำถำม

เพื่อสอบถำมข้อมูลในแต่ละวำระหรือข้อมูลอื่น  ๆของบริษัทเป็นกำรลว่งหน้ำผ่ำน E-mail address: corporatesecretary@scg.com 
หรือทำงไปรษณีย์มำยงัส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) ชัน้ 19 อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 หรือส่งโทรสำรไปยงัหมำยเลข 02-586-3007 
โดยระบทุี่อยูห่รือข้อมลูที่ใช้ในกำรติดตอ่ได้อยำ่งชดัเจนเพื่อบริษัทจะติดตอ่กลบัได้ 

2. หำกผู้ ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะขอรับหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2562 และ/หรือ หนงัสือรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน
ประจ ำปี 2562 ของบริษัท กรุณำกรอกรำยละเอียดใน “แบบขอรับหนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2562 และ/หรือ รำยงำนกำรพฒันำ
อยำ่งยัง่ยืนประจ ำปี 2562” ตำมสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 13 

3. เอสซีจีได้จดัท ำนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัขึน้ เพื่อแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิดเผย
ข้อมลูสว่นบคุคลของทำ่น โดยสำมำรถศกึษำรำยละเอียดได้ที่ www.scg.com 

4. บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตจัดประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดตำ่งๆ ได้ตำมกำรพิจำรณำของพนกังำนเจ้ำหน้ำที่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  นำงวนัทิพย์ เธียรสนุทร หรือ นำยคณพศ ผู้ภกัด ี
ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
โทรศพัท์ 02-586-3605, 02-586-6456 โทรสำร 02-586-3007 
E-mail address: corporatesecretary@scg.com 

Update: 15/5/63 

 

mailto:corporatesecretary@scg.com
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ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  (ข้อมูล ณ กุมภาพนัธ์ 2563) 

1.1 นายกานต์ ตระกูลฮุน 

 อายุ 65 ปี  

ต าแหน่ง 
 กรรมการ กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน และประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายจดัการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
20 สิงหาคม 2548 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 14 ปี 8 เดือน โดยด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ตัง้แต ่2548 - 2558 รวมเป็นเวลา 10 ปี) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วิศวกรรมศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลติ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟา้ (เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี  
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตา่งประเทศ 
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 
- การตลาด 
- ความเช่ียวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือตา่งประเทศ (Market Insight) 
- บญัชี / Financial Literacy  
- การเงิน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จ านวน 4 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการพฒันาความเป็นผู้น า 

และก าหนดคา่ตอบแทน  
บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร 
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพฒันาความเป็นผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน   

กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ กรรมการทบทวนกลยทุธ์และโครงสร้างองค์กร และ 
กรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  
บริษัทอินทชั โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ  
บริษัทกรุงเทพดสุติเวชการ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จ านวน 14 แห่ง) 
-  ตัง้แต ่2556 ที่ปรึกษา สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
-  ตัง้แต ่2556 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ สมาคมวศิวกรรมสิง่แวดล้อมแหง่ประเทศไทย  
-  ตัง้แต ่2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมลูนิธิมหาวิทยาลยัมหดิล  
-  ตัง้แต ่2556 คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มลูนิธิอานนัทมหิดล  
-  ตัง้แต ่2556 กรรมการ คณะกรรมการท่ีปรึกษาสถาบนับณัฑติบริหารธุรกิจศศนิทร์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
-  ตัง้แต ่2558 กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการ โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์  
-  ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  
-  ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาติ  
-  ตัง้แต ่2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอ านวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวตักรรมของประเทศ
  ตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
-  ตัง้แต ่2561 ท่ีปรึกษากิตตมิศกัดิ์ ส านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
-  ตัง้แต ่2562 ที่ปรึกษาทรงคณุวฒุิ การจดัท าร่างกรอบนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจดัสรรและ
  บริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม ส านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา  
  วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ (สอวช.) 
-  ตัง้แต ่2562 ประธานอนกุรรมการ คณะอนกุรรมการประเมินผลการปฎิบตัิงานของเลขาธิการ 
  คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก 
-  ตัง้แต ่2562 ที่ปรึกษา คณะกรรมการก ากบัโครงการขบัเคลือ่นการปฎิรูประบบบริหารจดัการด้านอดุมศกึษา 
  วิทยาศาสตร์วิจยัและนวตักรรม 
-  ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนบัสนนุวิทยาศาสตร์ การวิจยัและนวตักรรม 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2548-2558 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan) 
- 2554-2562 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan) 
- 2556-2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาติ  
- 2556-2558 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 
- 2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ  
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- 2558 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาระบบนวตักรรมของประเทศ  
- 2558-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สนิทางปัญญาแหง่ชาติ 
- 2558-2562 หวัหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ การยกระดบันวตักรรมและ Digitalization 
- 2558-2562 หวัหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ  
- 2558-2562 คณะกรรมการสานพลงัประชารัฐ การศกึษาพืน้ฐานและการพฒันาผู้น า  
- 2558-2562  Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc. 
- 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการเมืองนวตักรรมอาหาร  
- 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการกลัน่กรองโครงการตามแนวการสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยืนให้กบัเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ  
- 2560-2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผน่ดินเชิงยทุธศาสตร์  
- 2560-2561 คณะอนกุรรมการกลัน่กรองโครงการตามแผนพฒันาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจดัท างบประมาณ 

ในลกัษณะบรูณาการเชิงยทุธศาสตร์แผนงานบรูณาการเสริมสร้างความเข้มแขง็และยัง่ยืนให้กบั
เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

- 2560-2561 คณะอนกุรรมการเขตสง่เสริมอตุสาหกรรมและนวตักรรมดจิิทลั 
- 2560-2561 กรรมการ สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแหง่ชาติ  
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจ้าง 
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก  
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคลือ่นการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลีย่นตามนโยบาย Thailand 4.0  
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผน่ดิน  
- 2561-2562 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีวา่การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก  
- 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการขบัเคลือ่นและประสานงานการลงทนุ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 

1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 

1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 4/4 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 

- ของตนเอง:    ไมม่ี 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมม่ี 
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1.2 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
อาย ุ68 ปี   
เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ 
26 สิงหาคม 2560 (ด ารงต าแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน โดยมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระตัง้แต่
วนัท่ี 26 สงิหาคม 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 รวมเป็นเวลา 8 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา 
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา 
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา้ (เกียรตินิยมอนัดบัหนึง่) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมูิ 
- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 
- ด้านการตลาด  
- บญัชี / Financial Literacy 
- การเงิน 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 
- กฎระเบียบด้านการเงิน (Financial Regulation) 
- ธุรกิจค้าปลกี (Retailing) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (เป็นกรรมการอิสระตัง้แต ่2559) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จ านวน 16 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2541 กรรมการ และกรรมการบริหารสภากาชาดไทย 
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- ตัง้แต ่2558 ที่ปรึกษา ส านกังานทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2559 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ คณะกรรมการจดัการทรัพย์สนิ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2559 ที่ปรึกษาอาวโุส กลุม่บริษัทเซ็นทรัล 
- ตัง้แต ่2560 Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors, 

 Thailand Development Research Institute (TDRI) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ โครงการทนุเลา่เรียนหลวงส าหรับพระสงฆ์ไทย 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจดัการทรัพย์สนิ วชิราวธุวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2561 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
- ตัง้แต ่2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ 
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเซน็ทรัล รีเทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

(อยูร่ะหวา่งการน าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

 (อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2542 – 2546 เลขาธิการ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
- 2547 – 2553 กรรมการผู้จดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2553 – 2558 ผู้วา่การธนาคารแหง่ประเทศไทย 
- 2557 - 2562  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการตอ่ต้านการทจุริตแหง่ชาติ 
- 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยงานรัฐ 
- 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพือ่การปฏิรูปการศกึษา 
- 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการพจิารณาผลตอบแทน 6/6 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100) 
4. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 4/4 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
- ของตนเอง:   ไมม่ี 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  

- ไมม่ี 
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1.3 นายชลณัฐ ญาณารณพ 
 อายุ 61 ปี 

ต าแหน่ง 
ที่ปรึกษา กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศองักฤษ 
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอนัดบั 2) Salford University, Manchester ประเทศองักฤษ 
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา 
- Inno-Leadership Program, INSEAD 
- Chairman’s Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมหลกัของเอสซีจี และธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ  
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ 
- การตา่งประเทศ 
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- การตลาด  
- ความเช่ียวชาญด้านตลาดในประเทศหรือตา่งประเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จ านวน 12 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการอ านวยการสถาบนัปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2549 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จ ากดั   
- ตัง้แต ่2549  กรรมการ บริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากดั  
- ตัง้แต ่2551  กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.   
- ตัง้แต ่2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุต์แหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2557 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS) 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลา่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวศิวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วศิวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
  ในพระบรมราชปูถมัภ์ (วสท.) 
- ตัง้แต ่2560  กรรมการ SENFI UK Limited 
- ตัง้แต ่2561  กรรมการ SENFI Swiss GmbH  
- ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
  (อยูร่ะหวา่งการขออนญุาตเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2548 – 2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) 
- 2548 – 2562 กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมคิอลส์ จ ากดั 
- 2550 – 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยกุต์แหง่ประเทศไทย 
- 2554 – 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia* 
- 2556 – 2558 นายกสมาคมเพื่อนชมุชน 
- 2558 – 2559 อปุนายกสมาคมเพื่อนชมุชน 
- 2558 – 2562 กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
- 2560 – 2562 รองผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี 
หมายเหต:ุ *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)   
- ของตนเอง:    33,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0028) 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

 
1.4 นายฐาปน สิริวัฒนภกัด ี

อายุ 45 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปรัชญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์สาขาวิชาการบริหารทัว่ไป มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
- ดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวชิาการพฒันาชมุชน มหาวทิยาลยัราชภฎั เชียงใหม ่
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลยับอสตนั สหรัฐอเมริกา 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ  
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- การตลาด  
- ความเช่ียวชาญด้านตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 
- การเงิน 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
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การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จ านวน 4 แห่ง) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  

บริษัทยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทเครือไทย โฮลดิง้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ

กรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสีย่ง 
บริษัทเสริมสขุ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จ านวน 12 กลุ่มธุรกิจ) 
- ปัจจบุนั กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยัง่ยืนและความเสีย่ง 
   บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน)* 
- ปัจจบุนั กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร

ความยัง่ยืนและความเสีย่ง Fraser and Neave, Limited* 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited 
- ปัจจบุนั กรรมการ กลุม่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ (55 บริษัท) 
- ปัจจบุนั รองประธานกรรมการ กลุม่บริษัทอาคเนย์ (3 บริษัท) 
- ปัจจบุนั กรรมการ กลุม่บริษัททีซีซี (19 บริษัท) 
- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
หมายเหต:ุ *บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จ านวน 2 แห่ง) 
- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทจรัญธุรกิจ 52 จ ากดั 
- ปัจจบุนั กรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั   
- 2549 - 2563 รองประธานกรรมการ บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2554 - 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
- 2556 - 2563 กรรมการ บริษัทแผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2547 - 2561 รองประธานกรรมการ กลุม่บริษัทสรุากระทิงแดง 
- 2547 - 2561 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
   บริษัทเบียร์ไทย (1991) จ ากดั (มหาชน) 
- 2544 - 2560 กรรมการ บริษัทเบอร์ลี ่ยคุเกอร์ จ ากดั (มหาชน) 
- 2550 - 2558 รองประธานกรรมการ 
   บริษัทอาหารสยาม จ ากดั (มหาชน) 
- 2546 - 2551 กรรมการ รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่ 
   บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
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จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) 
- ของตนเอง:    ไมม่ี 
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ:  ไมม่ี  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

หมายเหตุ  ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัเอสซีจี 
มลูค่าเกิน 20 ล้านบาท ท าให้มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิกรรมการอิสระที่ก าหนดภายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ี
ออกใหม ่(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทสรุปได้ดงันี ้
- นายฐาปน สริิวฒันภกัดี เป็นกรรมการในบริษัทอาคเนย์แคปปิตอล จ ากดั ซึง่มีธุรกรรมหลกัคือให้บริการเชา่รถ 
กบักลุม่ธุรกิจของเอสซีจี มลูคา่เกินกวา่ 20 ล้านบาท 

- นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการในบริษัทสรุากระทิงแดง (1988) จ ากัด, บริษัทคอสมอส บริวเวอร่ี (ประเทศไทย) 
จ ากดั, บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) ซึ่งมีธุรกรรมซือ้สินค้าบรรจุภณัฑ์กบักลุม่ธุรกิจ
แพคเกจจิง้ ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัทมลูคา่เกินกวา่ 20 ล้านบาท 

อยา่งไรก็ดี ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท ในสว่นท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่เกินมลูค่า 
ที่ก าหนดนัน้ สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่           
ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้ นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หาก
คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า การแต่งตัง้บุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องใน
หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 
เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอนายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ เนื่องจากคณะกรรมการ
เห็นวา่นายฐาปน สริิวฒันภกัดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญในงานท่ีส าคญั 
โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทัง้ด้านตลาดในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งจะสามารถให้
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้เป็นผู้มี
ภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใสไม่ดา่งพร้อย ในขณะที่ความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจระหวา่งบริษัทที่นายฐาปน สริิวฒันภกัดี เป็นกรรมการกบัเอสซีจี ตามที่ระบไุว้ข้างต้นนัน้ คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาตามหลกัมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า
การแต่งตัง้นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดงันัน้ นายฐาปน สริิวฒันภกัดี จึงถือได้วา่มีคณุสมบตัิในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอยา่งครบถ้วน 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. นายกานต์ ตระกลูฮนุ ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ   ไมม่ี ไมม่ี 

3. นายชลณฐั ญาณารณพ 33,500 0.0028 

4. นายฐาปน สิริวฒันภกัด ี ไมม่ี ไมม่ี 
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3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 

บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่
บริษัท 

จดทะเบียน
ในไทย) 

บริษัท/กิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. นายกานต์ ตระกลูฮนุ 4 แหง่ 

- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ  และ
ประธานกรรมการ การพฒันาความเป็นผู้น าและ
ก าหนดค่าตอบแทน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส  

- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา 
คา่ตอบแทน และบรรษัทภิบาล
กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์  

- กรรมการอิสระ 
ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็น
ผู้น าและก าหนดคา่ตอบแทน  
กรรมการสรรหาและก ากบัดแูลกิจการ 
กรรมการทบทวนกลยทุธ์และโครงสร้างองค์กร 
และกรรมการความรับผิดชอบตอ่สงัคมเพื่อ
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
บมจ.อินทชั โฮลดิง้ส์  

- กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพดสุติเวชการ  

14 แหง่ ไมม่ี 

2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ  1 แหง่ - ประธานคณะกรรมการ บมจ.พฤกษา โฮลดิง้ 16 แหง่ ไมม่ี 

3. นายชลณฐั ญาณารณพ ไมม่ี - ไมม่ี 12 แหง่ ไมม่ี 

4. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี  4 แหง่ 

- รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและสรรหา บมจ.ยนูิเวนเจอร์  

- รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บมจ.อมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลชิช่ิง  

- กรรมการ บมจ.เครือไทย โฮลดิง้ส์  
- รองประธานกรรมการคนที่  3 ประธาน
คณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง 
บมจ.เสริมสขุ  
 

81 แหง่  2 แหง่ 

 

  



 

21 

4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
(2 คน) 

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายฐาปน สิริวัฒนภกัด ี

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
- 

 
ไมม่ี 
- 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    
ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
ณ วนัที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อก าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวด
กวา่หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการท่ี
มีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือ ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้นของผู้ที่เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ด้วย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไม่
รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท 

3. ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง 
และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 
ล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ด้วยหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้สอบบญัชีของบริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือหุ้นสว่นของผู้ ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบั
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท บริษัทยอ่ย หรือไมเ่ป็นหุ้นสว่นที่
มีนยัในห้างหุ้นสว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

9. สามารถเข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตดัสนิใจในเร่ืองตา่ง ๆ ได้โดยอิสระ  
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท  
11. สามารถดแูลผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์  
13. ไม่เคยต้องค าพิพากษาวา่ได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ กฎหมายวา่ด้วยธุรกิจ

สถาบนัการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกนัชีวิต กฎหมายวา่ด้วยการประกนัวินาศภยั กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและ
ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เก่ียวกบัธุรกิจการเงินในท านองเดียวกนั ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไทยหรือกฎหมาย
ต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมายนัน้ ทัง้นีใ้นความผิดเก่ียวกบัการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรมที่เก่ียวกบัการ
ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือการบริหารงานท่ีมีลกัษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทจุริต 

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน 
หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตดัสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็น
กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน    
ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมลูค่าที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณา
ตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้วว่าการแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2563 

(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั) 
    

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่   3565 

ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโทด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.ม.) 
- ปริญญาตรีด้านการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บช.บ.) 

ประสบการณ์ท างาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- การให้บริการสอบบญัชีส าหรับอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุรกิจอตุสาหกรรม และธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ท างานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2527 
 

2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่   5565 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บธ.ม.) 

- ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (บช.บ.) 
ประสบการณ์ท างาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- การให้บริการสอบบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ 
ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ท างานกบับริษัท
ตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2539 
 

3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  8179 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บธ.ม.) 

- ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ (บช.บ.) 
ประสบการณ์ท างาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- การให้บริการสอบบัญชีส าหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ  
ธุรกิจผลิต ธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ท างานกับบริษัท
ตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2546 
 
ทัง้นีผู้้สอบบญัชีทัง้ 3 รายท่ีได้รับการเสนอช่ือข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 



 

24 

 

 
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปี 2563) 

 

 

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 หวัข้อประวตัิกรรมการบริษัท 

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของ

กรรมการอิสระคนท่ีจะรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้วา่มีสว่นได้เสยีพิเศษใด ๆ  กบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น

ในครัง้นัน้หรือไม ่เช่น มีสว่นได้เสยีพิเศษในวาระเลอืกตัง้กรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลอืกตัง้กลบัเข้ามา

เป็นกรรมการอีกครัง้หนึง่  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อ 
อาย ุ
(ปี) 

ต าแหน่ง ที่อยู่ 
การมีส่วนได้เสียพิเศษ*  

ในวาระที่เสนอ 

1. นายชมุพล ณ ล าเลยีง 73 
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 

1 ถนนปนูซเิมนต์ไทย  

แขวงบางซื่อ  

เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

 

 

ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษ

ในวาระท่ี 1 ถึง 6 

2. นางธาริษา วฒันเกส 71 
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

3. นายพส ุเดชะรินทร์ 52 
กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

4. นางพรรณสรีิ อมาตยกลุ 50 
กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

 

การประชุมผู้ถอืหุ้น 

ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

ข้อ 20 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน 
หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ เว้นแตก่ฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัจะบญัญตัิไว้เป็นอยา่งอื่น  

ข้อ 21 ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชมุ 

 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 26 ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชมุ 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นีใ้ห้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์
ไมน้่อยกวา่สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

 การสง่หนงัสอืนดัประชมุให้สง่มอบให้แก่ผู้ รับหรือผู้แทนของผู้ รับโดยตรง หรือสง่โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ 

 ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ีที่จะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่  

ข้อ 27 การประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานัน้ไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นและ
จ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุยงัไมค่รบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนัน้ได้เรียกนดัโดยผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมนัน้เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้เรียก
นดัใหมอ่ีกคราวหนึง่โดยสง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนประชมุ การประชมุครัง้หลงันีไ้ม่
จ าต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทว่าด้วยการประชุม  
ในการนีต้้องด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ 
ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้  

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมก าหนดสถานที่ วนั และเวลาที่จะ
ประชมุครัง้ที่ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสอืนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า
สามวนัก่อนวนัประชมุด้วย  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นและสทิธิของผู้ถอืหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้บคุคลซึ่งบรรลนุิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่
ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชุม หนงัสือมอบฉนัทะให้ เป็นไปตาม
แบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือวา่ผู้ รับมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ
มีรวมกนั เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉนัทะเพียง
บางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย  

ข้อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบงัคบัหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเร่ืองใด ๆ 
ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ในกรณีที่
คะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

 ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั ให้ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถืออยู่
และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะโดยถือวา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

 การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามที่ประธานท่ีประชมุก าหนด 

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้ ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนในมตินัน้ไม่ได้ 
เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

คุณสมบัตขิองกรรมการ วิธีการเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคน แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และ
กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
(1) บรรลนุิติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไมเ่คยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงที่สดุให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่ได้กระท าโดยทจุริต 
(4) ไมเ่คยถกูลงโทษไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐฐานทจุริตตอ่หน้าที่ 

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

เลอืกตัง้บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่
คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

(3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการที่จะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าให้เกิน
จ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด
เพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
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ข้อ 36 ในการประชมุสามญัประจ าปี กรรมการต้องออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออก
ให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 

 กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั
นัน้ ให้ใช้วิธีสมคัรใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมคัรใจออกจากต าแหน่งยงัไม่ครบจ านวนตามวรรคแรกก็ให้
ใช้วิธีจบัฉลากกนั สว่นในปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ 

 กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  

การมอบอ านาจและการก าหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ 

ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอ านาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนกุรรมการ บคุคลหรือนิติบคุคลก็ได้ 
ให้กระท าร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดตามวตัถุประสงค์และข้อบงัคบัของบริษัท โดยให้
ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการก าหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอ านาจที่ได้มอบให้ไว้แก่
บคุคลนัน้ หรือให้บคุคลนัน้พ้นจากหน้าที่และแตง่ตัง้บคุคลอื่นขึน้แทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม  

 บคุคลผู้ได้รับมอบอ านาจหรือแตง่ตัง้นัน้จะต้องปฏิบตัิงานตามข้อบงัคบัค าสัง่และนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้  

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 42 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนสัตามจ านวนที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้ก าหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้ห้แบง่กนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 

การจ่ายเงนิปันผล 

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได้ 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี 
ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนงัสอืไปยงัผู้ ถือหุ้นกบัให้โฆษณาค าบอกกลา่วจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสอืพิมพ์ด้วย 

ข้อ 47 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
ต้องออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ไมส่ามารถแบง่การออกเสยีง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสยีงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉนัทะระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะเทา่นัน้ การลงคะแนนเสียง

ของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถกูต้อง
และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

2.2 หากผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะ หรือระบไุว้
ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 
รวมถึงกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามที่เห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ  30 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เทา่กบัหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น และมีวิธีการออกเสยีงลงคะแนนดงันี  ้

1. ในการเลอืกตัง้กรรมการให้ใช้วธีิการออกเสยีงลงคะแนนเลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้ นมีสทิธิเลอืกตัง้บคุคล
ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

2. กรณีที่บคุคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

ประธานท่ีประชมุจะชีแ้จงรายละเอียดหลกัเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชมุทราบ โดยแตล่ะวาระมีแนวทางดงันี ้

1. ประธานที่ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชมุ
วา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง 

2. กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะชมูือขึน้ (เว้นแตก่รณีที่เป็นการลงคะแนนลบั) 
ผู้ ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้
แบง่แยกคะแนนเสยีงได้)  

3. การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เมื่อมีผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 
โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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มติของที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้ 

◼ กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงเป็นมติของที่ประชมุ 

◼ กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย 
หรือข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
ดงักลา่ว 

◼ หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด 

◼ ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนัน้ออก
นอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้  

 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน  

ประธานที่ประชมุจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระ
จากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชมูือและลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และ
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในระหว่างรอผลการนบัคะแนนซึ่งต้องรวบรวมจากห้องประชุมหลกัและ
บริเวณที่นัง่ส ารองซึ่งอาจใช้เวลานาน ประธานที่ประชมุจะด าเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการ
ประกาศผลคะแนนทกุวาระให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

กรณีที่จะถือวา่เป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสยีงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสยีง (ยกเว้นกรณีคสัโตเดียน) 
หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ากบั  
 

__________________________________ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

รายงานประจ าปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2562 
 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ สง่เอกสารการประชมุผู้ ถือหุ้นและรายงานประจ าปี
ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code (ตามที่ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้
 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 
 
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักล้องถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code  
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ  

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

 

ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรือ Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
→ เข้าไปใน Line แล้วเลอืก add friend (เพิม่เพื่อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดขู้อมลูประกอบการประชมุ  
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ข้อปฏบิัตกิารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

เน่ืองจากการจดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีเ้ป็นการประชมุในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชือ้ COVID-19 ซึ่ง
บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตาม  
ข้อปฏิบตัินัน้จะเพ่ิมกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึง่ท าให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผู้ ถือหุ้นอาจมีความล่าช้า
และไมไ่ด้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชมุให้แล้วเสร็จในเวลาท่ีสัน้ กระชบั เพ่ือลดเวลาในการที่คนจ านวนมากมารวมอยู่
ในท่ีเดียวกนั และต้องจดัให้มีการเว้นระยะห่างทางสงัคมในระยะ 2 เมตรทุกจุด ท าให้เกิดข้อจ ากัดด้านสถานท่ีท่ีไม่สามารถ
รองรับคนจ านวนมากได้ 

บริษัทจงึขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดังนี ้
1. มอบฉนัทะการเข้าประชมุให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไมต้่องมาประชมุด้วยตนเอง โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะท่ีแสดง

ความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับซึ่ง
บริษัทจะจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือนดัประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายงัส านกังานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวนัศกุร์ท่ี 5 มิถนุายน 2563 

2. สง่ค าถามลว่งหน้าก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มค าถามล่วงหน้า ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบั 10 ให้บริษัท
ลว่งหน้าโดยไมต้่องมาร่วมประชมุ  

3. ขอให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชมุให้บริษัททราบลว่งหน้า ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 9 และสง่ให้บริษัท 
4. แบบฟอร์มค าถามล่วงหน้า และ/หรือ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บริษัทได้ทาง E-mail 

address: corporatesecretary@scg.com หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้พร้อม
หนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังส านักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1 
ถนนปนูซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวนัศกุร์ท่ี 5 มิถนุายน 2563 

5. ด้วยพืน้ท่ีอนัจ ากดับริษัทไมอ่นญุาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชมุและที่นัง่ส ารอง 
6. เพ่ือสขุอนามยัของส่วนรวม ปีนีข้อความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถ

ดื่มน า้ท่ีบริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผู้ ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลบัเท่านัน้   

ข้อปฏบิัตก่ิอนการเข้าร่วมประชุม 

1. การคดักรองผู้ เข้าร่วมประชมุ  
1) บริษัทได้จดัจดุตรวจคดักรองให้เป็นสถานท่ีโลง่แจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศ  
2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมายงัสถานท่ีบริเวณคดักรองต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา 
3) บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผู้ ท่ีเข้าร่วมประชมุทกุท่านก่อนเข้าบริเวณสถานท่ีประชมุ  
4) ให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่านกรอกข้อมลูในแบบสอบถาม ส าหรับคดักรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพ่ือการเฝา้ระวงั 

COVID-19 ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 8 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมลูท่ีถูกต้องเป็นความจริง เพ่ือประโยชน์ในการรักษาและ
ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ 8 - ร่าง - 
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5) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนีเ้ข้าร่วมการประชุม ภายใต้การวินิจฉัย
ของแพทย์ท่ีบริษัทได้จดัเตรียมไว้  
4.1) ผู้ ท่ีมีไข้ โดยมีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป  
4.2) บุคคลท่ีมีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหน่ือยหอบ หรือ

ผู้ ป่วยโรคปอดอกัเสบ 
4.3) บุคคลท่ีสัมผัสกับผู้ ป่วยยืนยันโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือประกอบอาชีพท่ีเก่ียวข้องกับนักท่องเท่ียว 

สถานท่ีแออดั หรือ ติดตอ่กบัคนจ านวนมาก ในช่วง 14 วนัก่อนการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งค าถามให้เจ้าหน้าท่ีบริษัทเพ่ือรวบรวม
จัดท าเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีท่ีเป็นผู้ ถือหุ้ นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้
แบบฟอร์ม ข. เพ่ือแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดัเจนได้ 

ข้อปฏบิัตกิารเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณที่น่ังส ารอง 
มาตรการเพ่ือสขุอนามยัท่ีดีของผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์

เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 และผ่านการคดักรองแล้ว ให้ปฏิบตัิตนดงันี ้
1. บริษัทได้จัดท่ีนั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างท่ีนั่งในระยะ 2 เมตร และได้จัดห้อง Hall 1 เป็นห้องประชุมหลัก
ส าหรับรองรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะได้เพียงประมาณ 100 ท่ีนัง่ และเมื่อท่ีนัง่ในห้องประชุมหลกัเต็ม 100 ท่ีนัง่แล้ว 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลกัอีกได้ โดยบริษัทได้จัดท่ีนั่งส ารองซึ่งอยู่ในบริเวณโล่งแจ้ง 
และมีจอภาพถ่ายทอดการประชมุให้รับชมแทนการเข้าห้องประชมุ 

2. ผู้ เข้าประชมุต้องนัง่ในโซนท่ีนัง่ท่ีก าหนด โดยไมย้่ายโซนท่ีนัง่ตลอดเวลา 
3. ผู้ เข้าประชมุต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามยัได้เฉพาะเม่ือด่ืมน า้เท่านัน้) 
4. หลีกเลี่ยงการสมัผสับริเวณใบหน้า (ตา จมกู ปาก) ด้วยมือท่ียงัไมไ่ด้ล้าง 
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสมัผสัสิ่งของร่วมกบัผู้อื่น  
6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของวา่งใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยู่ในสถานท่ีประชมุและห้องประชมุ  
7. หากผู้ ร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีน า้มูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจาก
บริเวณท่ีประชมุ 

ข้อปฏบิัตกิารซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุมสัน้ กระชับ และไม่นาน (ไม่เกนิ 1.30 ชั่วโมง) 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีข้อซกัถามในท่ีประชมุจะให้เขียนค าถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวมไว้ โดย
บริษัทจะตอบค าถามในห้องประชมุเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ 

2. บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทัง้หมดท่ีส่งมาล่วงหน้าและท่ีสอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็น
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์และ website 
ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 

3. เพ่ือสขุอนามยัของสว่นรวม บริษัทจะไมจ่ดัไมโครโฟนส าหรับการซกัถามให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

4. ในระหว่างรอผลการนบัคะแนนซึง่ต้องรวบรวมจากห้องประชุมหลกัและบริเวณท่ีนัง่ส ารองซึง่อาจใช้เวลานาน ประธาน
ท่ีประชุมจะด าเนินการประชมุในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทกุวาระให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ
ก่อนเสร็จสิน้การประชมุ  
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อื่นๆ  

นอกจากนีบ้ริษัทได้จัดเตรียมสถานท่ีและอปุกรณ์เพ่ือเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพ่ิมเติมตามค าแนะน าส าหรับการจดั
ประชมุของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 ดงันี ้

- จดัให้มีแพทย์และพยาบาล เพ่ือให้ค าแนะน าแก่ผู้ เข้าร่วมประชุม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้ ป่วย วินิจฉยั
อาการ และแยกผู้ ป่วยออกจากการประชมุ  

- จดัเตรียมจดุท่ีมีเจลแอลกอฮอล์หรืออปุกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใช้งานร่วมกนั เช่น ห้องสขุา 
- จดัให้มีการท าความสะอาดอปุกรณ์ และบริเวณท่ีมีผู้สมัผสัปริมาณมาก 
- จดัท าสื่อประชาสมัพนัธ์แนะน าการปฏิบตัิตวั เพ่ือป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรค 

 หากท่านผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือต้องการสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมอย่างใด ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท www.scg.com หรือ โปรดติดตอ่ 
- นางวนัทิพย์ เธียรสนุทร  โทรศพัท์ 02-586-3605 หรือ  
- นายคณพศ ผู้ภกัดี  โทรศพัท์ 02-586-6456  

 
 
ข้อมลูอ้างอิง: บริษัทจัดเตรียมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 สอดคล้องกับค าแนะน าและแนวทางของหน่วยงาน

ตา่ง ๆ ดงันี ้
1. ค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับการจัดการประชุม สมัมนา หรือ 

กิจกรรมอื่นท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2563 
2. แนวทางการด าเนินการในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบบัท่ี 39/2563 วนัท่ี 2 มีนาคม 2563 หวัข้อ “ก.ล.ต.หารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแก้ไขปัญหาการ

จดัประชมุผู้ ถือหุ้นในสถานการณ์ COVID-19” 
4. มาตรการการป้องกนัควบคมุโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับสถานท่ีมีการรวมกนัของคนหมูม่าก เช่น 

การแสดงคอนเสิร์ต การประชมุ สมัมนา การแข่งขนักีฬา 
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แบบสอบถามส าหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนีเ้พื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้จากโรคไวรัสโคโรนา ส าหรับ
การประชุมสามัญประจ าปี 2563 โดยบริษัทจะท าลายเอกสารนีเ้มื่อครบก าหนด 14 วัน เว้นแต่กรณีที่จ าเป็น (The Company processes this 
questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2020 Annual General Meeting. The questionnaire will be disposed of no 
later than 14 days unless it has to be retained for a longer period of time.) 

 

 

Name  Tel:  

 ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ/ Shareholder or proxy       ผูต้ดิตาม/ Escort 

      

ในปัจจุบนัคณุมอีาการดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่โปรดระบ:ุ 

(Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply:) 

1. ไอ/ เจ็บคอ (Cough/ Sore Throat)  Yes    No 

2. มนี ้ามูก (Runny Nose)  Yes    No 

3. ไม่ไดก้ลิน่ (Loss of sense of smell)  Yes    No 

4. หายใจเร็ว หายใจเหนือ่ย หรอื หายใจล าบาก (Shortness of breath or Difficulty breathing)  Yes    No 

5. ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ (Patient with pneumonia)  Yes    No 

 

ในชว่ง 14 วนั มปีระวตัอิย่างใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้หรอืไม่?  

(During last 14 days, do you have any of the following history?) 

1.  สมัผัสกับผูป่้วยยนืยันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019  

     (Contacted with confirmed COVID-19 case) 
 Yes    No 

2. ประกอบอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกับนักทอ่งเทีย่ว สถานทีแ่ออดั หรอื ตดิตอ่กบัคนจ านวนมาก (Engaging 

in occupations related to tourists crowned place or in contact with many people) 
 Yes    No 

 

ลายเซ็น (Signature) 

 

 

 
 
For security officer / Authorized person 
 

 ไมเ่ขา้ขา่ยตอ้งสงสยั  

 มเีหตอุนัควรสงสยัวา่เป็น COVID-19 

ใหผู้ป่้วยไปพบแพทยท์ีส่ถานพยาบาล/สถานพยาบาลทีบ่รษัิทก าหนด 

เพือ่วนิจิฉัยโรคอืน่ และท าตามค าสัง่แพทยโ์ดยเคร่งครัด 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 
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แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  
ของบริษัทปูนซเิมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  

ประชุมวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 
  

 
เรียน เลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“SCC”) 
       
ข้าพเจ้า ..............................................................................................  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ในชอ่ง (   ) 

(   )  ผู้ ถือหุ้น บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)   

(   )  ผู้ รับมอบฉนัทะจาก ................................................. ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)  
(แนบส ำเนำเอกสำรมอบฉนัทะ) 

โดยถือหลกัทรัพย์จ านวนทัง้สิน้รวม ...............................................หุ้น 

ประสงค์เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัจนัทร์ท่ี 8 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 

Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 
   
 ลงช่ือ...........................................ผู้ประสงค์เข้าประชมุ 
 

 
หมายเหต:ุ  เม่ือกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดสง่กลบัมายงั SCC ภายในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 

เวลา 16.00 น. 
-  ทางโทรสาร    02-586-3007 หรือ 
-  ทางอีเมล       corporatesecretary@scg.com 
- ทางไปรษณีย์ โดยใสซ่องตอบรับซึง่บริษัทจะจดัสง่ให้พร้อมหนงัสือนดัประชมุ (ไมต้่องตดิแสตมป์) 

มายงัส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย 
บางซ่ือ กทม. 10800 

หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะน าโปรดติดตอ่: 
- นางวนัทิพย์ เธียรสนุทร  โทรศพัท์ 02-586-3605 หรือ  
- นายคณพศ ผู้ภกัดี  โทรศพัท์ 02-586-6456  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 - ร่าง - 
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แบบฟอร์มค ำถำมล่วงหน้ำส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2563  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)  

ประชุมวันจันทร์ที่ 8 มิถุนำยน 2563 เวลำ 09.00 น. 
  

เรียน เลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) (“SCC”) 
       
ข้าพเจ้า .....................................................................  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ในชอ่ง (   ) 
(   )  ผู้ ถือหุ้น บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)   

     (   )  ผู้ รับมอบฉนัทะจาก ................................................. ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)                                                                    
 

      มีค าถามเก่ียวกบัวาระตา่ง ๆ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น SCC ดงันี ้
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหต:ุ  เมื่อกรอกรายละเอยีดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดสง่กลบัมายงั SCC ภายในวนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 เวลา 17.00 น. 
-  ทางโทรสาร    02-586-3007 หรือ 
-  ทางอีเมล       corporatesecretary@scg.com 
-  ทางไปรษณีย์ โดยใสซ่องตอบรับซึง่บริษัทจะจดัสง่ให้พร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (ไมต้่องติดแสตมป์) มายงัส านกังาน

เลขานกุารบริษัท บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 

หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะน าโปรดติดตอ่: 
- นางวนัทิพย์ เธียรสนุทร  โทรศพัท์ 02-586-3605 หรือ  
- นายคณพศ ผู้ภกัดี  โทรศพัท์ 02-586-6456  

สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 10 
- ร่าง - 

mailto:corporatesecretary@scg.com


ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11

ตกึ
ทปิ

โก้

สี่แยกประดิพัทธ์ถ.พระรามหก

ลงทางด่วนพระรามหก

สะพานควาย

มาจากสวนจิตรลดาฯ สี่แยก

สถานีรถไฟ สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้)

ทางเข้า-ออก
ประตู 2

ทางเข้า
ประตู 3

สะพานบางซื่อ

สะพานแดง

มาจากสวนจิตรลดาฯ

เทสโก้ โลตัส   

ร.ร.ผะดุงศิษย์พทิยา

ปัม้น า้มนั
บางจาก

ปัม้ ปตท. ธ.กสิกรไทย

บางโพ
รพ.บางโพ

ประชาชื่น

เตาปูน (ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี)

ทางเข้า-ออก

สถานี (บางซ่ือ)

ทางเข้า-ออก

เทอดด าริ

สามเสน

ธ.กรุงเทพ 
สาขาบางซื่อ

โรง
อาหาร

อา
คา

รจ
อด

รถ

การเดินทาง :   1. รถประจ าทางที่ผ่าน  50, 52, 65, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศที่ผ่าน  50, 70, 97
2. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2 โดยบริษัทได้ส ารองที่จอดรถให้ที่

ลานจอดรถตรงข้ามอาคารเอสซีจี 100 ปี
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ขึน้ที่สถานีบางซื่อ (ทางออกหมายเลข 1)
ทัง้นี ้ให้เดินข้ามถนนและเดินเข้าประตู 4/1 บริษัทมีบริการรถรับส่ง

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ)

หมายเหตุ : - สถานที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27)
ของบริษัทบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)
ห้อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)

ถน
นป

ูนซ
ิเม
นต์

ไท
ย 
  

อาคาร
สนญ. 1

อาคาร
4 อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
สนญ. 2

อาคารอเนกประสงค์ 

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ (สถานีบางซ่ือ)
(ทางออกหมายเลข 1)

จุดจอดรถรับส่ง

ทางเดนิเข้าประตู 4/1

จุดจอดรถรับส่ง

จุดส ารองที่
จอดรถ
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