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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 

-ร่าง- 
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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
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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 
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