-ร่ างหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (ครัง้ ที่ 27)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
เรื่ อง

กำหนดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครัง้ ที่ 27)

เรี ยน

ท่ำนผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. รำยงำนประจำปี 2562 ในรู ปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
2. ข้ อมูลของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อให้ เข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนด
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
3. ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับกำรเสนอชื่อประจำปี 2563
4. ข้ อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริ ษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น
5. ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
6. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรนับคะแนนเสียง และแจ้ งผลกำรนับคะแนน
7. กำรใช้ รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดรำยงำนประจำปี 2562 และรำยงำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ ยืนประจำปี 2562
8. ข้ อปฏิบตั ิกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นบริ ษัทเพื่อควำมปลอดภัยภำยใต้ สถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำด
ของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถำมสำหรับคัดกรองโรคไวรัส
โคโรนำ
9. แบบแจ้ งควำมประสงค์เข้ ำร่ วมกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
10.แบบฟอร์ มคำถำมล่วงหน้ ำตำมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
11.แผนที่บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
12.เอกสำรที่ต้องแสดงก่อนเข้ ำประชุมและเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์กำหนด แบบ ก และแบบ ข
13. แบบขอรับหนังสือรำยงำนประจำปี 2562 และ/หรื อ รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืนประจำปี 2562
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษำยน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
ได้ มี มติ ให้ เรี ยกประชุ มสำมัญผู้ ถื อหุ้ นประจ ำปี 2563 (ครั ง้ ที่ 27) ในวั นจั นทร์ ที่ 8 มิ ถุ นายน 2563 เวลา 9.00 น.
ณ ห้ อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร เพื่อพิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระพร้ อมด้ วยควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1:

รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
ความเป็ นมา บริ ษัทได้ สรุ ปผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึง่ เกิดขึ ้นใน
รอบปี 2562 ซึง่ ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2562 ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจำปี 2562 ซึง่ สรุ ปผลกำรดำเนินงำน
และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทรำบ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เนื่องจำกเป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเป็ นมา เพื่อให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยที่กำหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทำงบกำรเงินประจำปี ณ วันสิ ้นสุด
ของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และจัดให้ มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิ จำรณำอนุมัติงบกำรเงิ น
ประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบัญชีจำก
บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ ว
ซึง่ แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในปี 2562 ที่ผ่ำนมำ โดยสรุ ปสำระสำคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
รายการ

บริษัทและบริษัทย่ อย
634,733
306,990
437,980
446,827
32,014*
26.68*

สินทรัพย์
หนี ้สิน
รำยได้ จำกกำรขำย
รำยได้ รวม
กำไรสำหรับปี
กำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัท
282,991
186,299
29,174
20,875
17.40

*หมำยถึง กำไรสำหรับปี สว่ นที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินในรำยงำนประจำปี 2562 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 1
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3:

รั บทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจานวนสองครั ง้
ความเป็ นมา บริ ษัท มีนโยบำยกำรจ่ำยเงิ นปั นผลในช่วงอัตรำร้ อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิ ของ
งบกำรเงิ นรวม แต่ในกรณี ที่มีควำมจ ำเป็ นหรื อมี เหตุกำรณ์ ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอำจนำมำประกอบกำร
พิจำรณำเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยเงินปั นผลในช่วงนัน้ ๆ ตำมควำมเหมำะสมได้ ทังนี
้ ้ในปี 2562 บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตำมงบกำรเงินรวมจำนวน 32,014 ล้ ำนบำท รวมทัง้ มี
กำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ำยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นรับทรำบ
กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลจำนวนสองครัง้ รวมในอัตรำหุ้นละ 14.00 บำท เป็ นเงิน 16,800 ล้ ำนบำท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 52 ของกำไรสำหรั บปี ตำมงบกำรเงิ นรวม แบ่งเป็ นกำรจ่ำยเงิ นปั นผล
ระหว่ำงกำลงวดครึ่ งปี แรกของปี 2562 ในอัตรำหุ้นละ 7.00 บำท เป็ นเงิน 8,400 ล้ ำนบำท เมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 23 สิงหำคม 2562 เป็ น กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลครั ง้ ที่หนึ่ง และกำรจ่ำยเงินปั นผล
ระหว่ำ งกำลครั ง้ ที่สองจำกกำไรของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ในอัตรำหุ้นละ 7.00 บำท เป็ นเงิ น
8,400 ล้ ำนบำท เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 เมษำยน 2563 ซึง่ กำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลครัง้ ที่สองนี ้ เพื่อลด
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจำกกำรเลื่อนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทที่กำหนดไว้ ใน
วันพุธที่ 1 เมษำยน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด ดังนันคณะกรรมกำรบริ
้
ษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2562 อีก
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เปรี ยบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลประกอบกำรของปี 2562 กับปี ที่ผ่ำนมำได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
1. กำไรสำหรับปี ตำมงบกำรเงินรวม
(ล้ ำนบำท)
2. จำนวนหุ้น (ล้ ำนหุ้น)
3. จำนวนเงินปั นผลทังหมดจำก
้
ผลประกอบกำรของปี (บำท/หุ้น)

4. เงินปั นผลจ่ำยทังสิ
้ ้น (ล้ ำนบำท)
5. อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลเทียบ
กับกำไรสำหรับปี ตำมงบกำรเงินรวม
(ร้ อยละ)

ปี 2562

ปี 2561

32,014

44,748

1,200
14.00
ประกอบด้ วย
(1) เงินปั นผลระหว่ำงกำล
ครัง้ ที่หนึง่ 7.00 บำท/หุ้น
(2) เงินปั นผลระหว่ำงกำล
ครัง้ ที่สอง 7.00 บำท/หุ้น
16,800
52*

1,200
18.00
ประกอบด้ วย
(1) เงินปั นผลระหว่ำงกำล
8.50 บำท/หุ้น
(2) เงินปั นผลงวดสุดท้ ำย
9.50 บำท/หุ้น
21,600
48

หมำยเหตุ * อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลคิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 49 ของกำไรก่อนรำยกำรปรับปรุงเงินชดเชยตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 2,035 ล้ ำนบำท

คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เนื่องจำกเป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วาระที่ 4:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเป็ นมา ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัดและข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 กำหนดให้ กรรมกำร
ต้ องออกจำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตรำหนึง่ ในสำมของจำนวน
กรรมกำรทังหมด
้
ซึง่ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครัง้ นีม้ ีกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่ง
ตำมวำระจำนวน 4 คน ดังนี ้
1) นำยสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมกำรอิสระ รองประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ และ
กรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
2) นำยปรี ชำ อรรถวิภชั น์ กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
3) นำยกำนต์ ตระกูลฮุน
กรรมกำร
กรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
4) นำยประสำร ไตรรัตน์วรกุล กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน และ
กรรมกำรกิจกำรสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
โดยนำยสุเมธ ตันติเวชกุล และนำยปรี ชำ อรรถวิภชั น์ ได้ แจ้ งควำมประสงค์ไม่ขอเข้ ำรับกำรเลือกตัง้
เป็ นกรรมกำรบริ ษัทอีก
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระและเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ น
กรรมกำรระหว่ำงวันที่ 16 สิงหำคม - 15 พฤศจิกำยน 2562 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระและรำยชื่อบุคคล
เพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำร
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คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) ได้ เสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมำะสมรวม 6 คน เข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนด
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้ พิจำรณำจำกรำยชื่อ
บุคคลที่ กรรมกำรเสนอและรำยชื่ อบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรเป็ นกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียน
(Chartered Directors) ของสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย (IOD) ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำ
สรรหำบุคคลเป็ นกรรมกำรบริ ษัทตำมมติคณะกรรมกำรบริ ษัท แนวทำงบรรษัทภิบำลเอสซีจี แนวทำง
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
และแนวทำงกำรกลัน่ กรองผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อ เป็ นกรรมกำรของ IOD รวมทัง้ ได้ พิจำรณำคุณสมบัติ
เป็ นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ ำงคณะกรรมกำร ประกอบกับ
คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมชำนำญของคณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์
ในกำรดำเนินธุรกิจของเอสซีจี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ หำรื อกันอย่ำงกว้ ำงขวำงโดยพิจำรณำรำยชื่อบุคคล
ทังหมดที
้
่ได้ ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและกลัน่ กรองคุณสมบัติตำมที่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำเสนอ รวมทังพิ
้ จำรณำกลัน่ กรองคุณสมบัติเป็ นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้ วว่ำเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีภำวะผู้นำ มีวิสยั ทัศน์กว้ ำงไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม
มีประวัติกำรทำงำนโปร่ งใสไม่ดำ่ งพร้ อย มีประสบกำรณ์ในด้ ำนกำรบริ หำรองค์กรขนำดใหญ่ ด้ ำนเศรษฐกิจ
หรื อกำรลงทุนที่เป็ นประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ เสนอชื่อบุคคล
รวม 4 คนเข้ ำรั บกำรพิ จำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระแทนกรรมกำรและกรรมกำร
อิสระที่เกี่ยวข้ องที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ได้ แก่
1) นำยกำนต์
ตระกูลฮุน
2) นำยประสำร ไตรรัตน์วรกุล
3) นำยชลณัฐ
ญำณำรณพ
4) นำยฐำปน
สิริวฒ
ั นภักดี
โดยลำดับที่ 1) เป็ นอดีตผู้บริ หำรและกรรมกำรเดิมซึง่ ปฏิบตั ิงำนในตำแหน่งหน้ ำที่ ให้ ข้อคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรและบริ ษัทเป็ นอย่ำงดีตลอดมำ ลำดับที่ 2) เป็ นกรรมกำรอิสระที่ดำรง
ตำแหน่ งน้ อยกว่ ำ 3 วำระติดต่อกัน ซึ่ง สำมำรถให้ ค วำมเห็ น ได้ อ ย่ ำงเป็ น อิส ระและเป็ น ไปตำม
หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้ อง อีกทัง้ ได้ นำควำมรู้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญ มำให้ ข้อเสนอแนะอัน
เป็ นประโยชน์ในกำรกำหนดกลยุทธ์ และนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
สำหรับลำดับที่ 3) และ 4) เป็ นผู้ได้ รับกำรเสนอชื่อใหม่แทนกรรมกำรเดิมที่ครบกำหนดออกตำมวำระ
โดยลำดับที่ 3) เป็ นอดีตรองผู้จัดกำรใหญ่ เอสซีจี ซึง่ เกษี ยณอำยุโดยพ้ นจำกกำรเป็ นพนักงำนวันที่ 1
มกรำคม 2563 เป็ นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ในธุรกิจหลักของเอสซีจีกว่ำ 30 ปี และ
ล ำดับ ที่ 4) ซึ่ง มีคุณ สมบัติเป็ น กรรมกำรอิส ระ เป็ น ผู้มีป ระสบกำรณ์ ควำมเชี่ ย วชำญธุ ร กิ จ หรื อ
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ รวมทังด้
้ ำนตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ในกำรกำหนด
กลยุทธ์ และนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
้ ้บุคคลทัง้ 4 คนข้ ำงต้ นไม่ได้ ดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรหรื อผู้บริ หำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ กบั บริ ษัท
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อย่ำงไรก็ตำม นำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทที่พิจำรณำได้ ว่ำมีกิจกำรอันมีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัท ซึง่ ต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะ
มีมติแต่งตัง้ และเป็ นกรรมกำรบริ ษัทที่มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับเอสซีจีมลู ค่ำเกินกว่ำ 20 ล้ ำนบำท
โดยคณะกรรมกำรได้ พิจำรณำประเด็นคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของนำยฐำปน
สิริวัฒนภักดี ตำมหลักในพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมำตรำ 89/7 แห่ง
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ ว เห็นว่ำควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจดังกล่ำว
ไม่กระทบต่อกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ และกำรให้ ควำมเห็นที่ เป็ น อิสระ ดังนัน้ จึงถื อได้ ว่ำ คุณสมบัติ ข อง
กรรมกำรอิสระที่ห้ำมกำรมีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจของนำยฐำปน สิริวฒ
ั นภักดี ได้ รับ กำร
ผ่อนผันคุณสมบัติกรรมกำรอิสระตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 39/2559
เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อกำหนด
คุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริ ษัท
สำหรับประวัติและควำมเชี่ยวชำญของบุคคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อ ระยะเวลำที่เคยดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำร ข้ อมูลกำรเข้ ำร่ วมประชุมคณะกรรมกำร/กรรมกำรชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่ำนมำ ข้ อมูลกำรถือหุ้น
ในบริ ษัท ข้ อมูลกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรในบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริ ษัท/
กิจกำรอื่น ๆ และบริ ษัท ที่พิจำรณำได้ ว่ำ มีกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริ ษัท และกำรมีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่ำเกิน กว่ำ 20 ล้ ำนบำท รวมทัง้
ข้ อมูลควำมสัมพันธ์ของผู้ได้ รับเสนอชื่อนัน้ ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 2
หมายเหตุ: ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรไว้ ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในกำรเลือกตังกรรมกำร
้
ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล และผู้ถือหุ้น
มีสิทธิเลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ นกรรมกำรได้ ไม่เกินจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันอันจะทำให้ เกิ นจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธำนในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขำดเพื่อให้ ได้ จำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้

คะแนนเสียงสาหรั บการเลือกตัง้ กรรมการ บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ น
ผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
วาระที่ 5:

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
ความเป็ นมา ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด (KPMG) เป็ นสำนักงำนสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจำปี 2561-2565 เนื่องจำกมี
ชื่อเสียง มีศกั ยภำพ มีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ดี มีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี
มีกระบวนกำรหรื อเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิ ภำพ มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในธุรกิจ
รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ ำที่ได้ เป็ นอย่ำงดีตลอดมำ โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกับขอบเขตกำรให้ บริ กำร ปริ มำณงำน
และอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่ำ KPMG เสนอค่ำสอบบัญชี
ที่เหมำะสมและข้ อเสนอของ KPMG เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็ นสำนักงำนสอบบัญชีของบริ ษัท และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคำ่ สอบบัญชี ดังนี ้
1) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ประจำปี 2563
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 3565) หรื อ
- นำงสำวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5565) หรื อ
- นำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 8179)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้ องกับ
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทังนี
้ ้บริ ษัทที่เป็ นสำนักงำนสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอข้ ำงต้ นไม่มีควำมสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หำร/ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ ำว
สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้ อมูลควำมเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับเสนอชื่อ ปรำกฏ
ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 3
2) อนุมตั ิค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี 2563 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริ ษัท
และงบกำรเงินรวม เป็ นเงินจำนวน 4.58 ล้ ำนบำท (ลดลงจำกปี 2562 จำนวน 1.40 ล้ ำนบำท) โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้ ำนบำท
ค่ าสอบบัญชี

1. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี ของบริ ษัท
2. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมประจำปี ของบริ ษัท
3. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินและงบกำรเงินรวม
รำยไตรมำสของบริ ษัท
รวมค่ำสอบบัญชีของบริ ษัท

ปี 2563

ปี 2562

0.28
0.80
3.50 *

0.28
0.79
4.91

4.58

5.98

ค่ำสอบบัญชีปี 2562 ข้ ำงต้ นไม่รวมค่ำบริ กำรอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทนกำร
ตรวจรับรองรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน จำนวน 2.30 ล้ ำนบำท
หมำยเหตุ: * ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุน ที่ ทจ 28/2563 กำหนดให้ ใ นกรณี ที่ บ ริ ษั ท ไม่ส ำมำรถจัด
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื ้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 ให้ บริ ษัทส่งงบกำรเงินไตรมำสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีที่ได้ รับ
ควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนและได้ รับกำรแต่งตังจำกบริ
้
ษัทได้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เมื่อวันที่ 29
เมษำยน 2563 จึงมีมติ แ ต่งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชีจำกบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญ ชี จำกัด (KPMG) ตำม
รำยชื่อในข้ อ 1) สำหรับทำหน้ ำที่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส

3) รับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี 2563 ของบริ ษัทย่อย และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
ของบริ ษัท ย่อยที่จ ดทะเบีย นในตลำดหลัก ทรั พย์ ฯ ซึ่ง ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย
และเคพีเอ็มจีในต่ำงประเทศ โดยบริ ษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำสอบบัญชี มีรำยละเอียดดังนี ้
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ค่ าสอบบัญชี

ปี 2563

1. ค่ำสอบบัญชีประจำปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศไทย
และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริ ษัทย่อยที่
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จำนวนบริ ษัทย่อย
130 บริ ษัท
- จำนวนเงิน
31.70 ล้ ำนบำท
2. ค่ำสอบบัญชีประจำปี ของบริ ษัทย่อยในต่ำงประเทศ
- จำนวนบริ ษัทย่อย
84 บริ ษัท
32.31 ล้ ำนบำท
- จำนวนเงิน
รวมค่ำสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังหมด
้
64.01 ล้ ำนบำท

ปี 2562

131
26.66
6
82
26.43
53.09

บริ ษัท
ล้ ำนบำท
บริ ษัท
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท

(ค่ำสอบบัญชีปี 2563 ของบริ ษัทย่อยอำจเปลี่ยนแปลงตำมจำนวนบริ ษัทย่อย และ/หรื อปริ มำณงำน
ที่เกิดขึ ้นจริ งระหว่ำงปี )
ค่ำสอบบัญชีปี 2562 ข้ ำงต้ น ไม่รวมค่ำบริ กำรอื่น (Non-audit fee) ซึง่ บริ ษัทย่อยจ่ำยเป็ นค่ำตอบแทน
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มกำรลงทุนจำนวน 2.98 ล้ ำนบำท และค่ำที่ปรึ กษำ
ทำงด้ ำนภำษี และกำรให้ บริ กำรอื่น จำนวน 42.60 ล้ ำนบำท
หมายเหตุ: 1. ผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อทีเ่ สนอข้ ำงต้ นได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี ้
(1) นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์ เคยได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจำปี
2559-2562 รวม 4 ปี
(2) นำงสำวพรทิพ ย์ ริ ม ดุสิต เคยได้ รั บกำรแต่งตัง้ เป็ นผู้สอบบัญชี ข องบริ ษัท ประจำปี
2557-2562 รวม 6 ปี
(3) นำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว เคยได้ รับกำรแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจำปี
2560-2562 รวม 3 ปี
ซึ่งระยะเวลำกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ผ้ สู อบบัญชีของทังสำมรำยข้
้
ำงต้ นสอดคล้ องกับเกณฑ์กำร
เปลีย่ นผู้สอบบัญชีของสำนักงำน ก.ล.ต.
2. ในปี 2563 จะเสนอแต่งตังนำยไวโรจน์
้
จินดำมณีพิทกั ษ์ หรื อนำงสำวพรทิพย์ ริ มดุสติ หรื อ
นำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว หรื อนำยเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ หรื อนำงสำวดุษณีย์ ยิ ้มสุวรรณ
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยในประเทศด้ วย
3. บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตรำค่ำสอบบัญชีงบกำรเงิน ของบริ ษัท
และค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินบริ ษัทย่อยในประเทศแต่ละบริ ษัท โดยพิจำรณำจำกลักษณะธุรกิจ
ปริ มำณงำน และจำนวนชัว่ โมงกำรตรวจสอบ ทังนี
้ ้งบกำรเงินของบริ ษัท มีค่ำสอบบัญชีน้อย
เมื่ อ เที ย บกับ ค่ำ สอบบัญชี ป ระจ ำปี ข องบริ ษัท ย่อยที่ จดทะเบี ยนในตลำดหลัก ทรั พย์ ฯ
เนื่องจำกบริ ษัทดำเนินธุรกิจกำรลงทุนเป็ นหลัก สินทรัพย์สว่ นใหญ่เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
และบริ ษัทร่วม ไม่มีรำยกำรผลิตและรำยกำรซื ้อขำยสินค้ ำ
4. ค่ำบริ กำรอื่น (Non-audit fee) ในปี 2563 (ถ้ ำมี) จะพิจำรณำจำกประเภทและปริ มำณงำน
ทีบ่ ริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้ บริ กำร

คะแนนเสียงสาหรั บการอนุมัติ เสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6:

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อยประจาปี 2563
ความเป็ นมา ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 ซึ่งกำหนดให้ กรรมกำรบริ ษัทได้ รับค่ำตอบแทนและ
โบนัสตำมจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนำคม
2547 ได้ มีมติกำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษัทไว้ แล้ ว และที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18
เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยค่ำตอบแทน
กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไป
จนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่น ดังนี ้
1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมกำรบริ ษัทได้ รับค่ำตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 1.8 ล้ ำนบำท โดยให้ ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง
- โบนัส
กรรมกำรบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่มีกำรจ่ำยให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้พิจำรณำกำหนดจำนวนเงินที่เหมำะสม และให้ ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ่ นื ๆ ไม่มี
2) ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย มีรำยละเอียดดังนี ้

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

ประธำน
กรรมกำร
ประธำน
กรรมกำร

180,000
120,000
150,000
100,000

45,000
30,000
37,500
25,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น อนุมตั ิ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุดย่อยเป็ นประจำทุกปี ถึงแม้ ว่ำหลักเกณฑ์ และอัตรำ
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตำม โดยเสนอ
ให้ คงค่ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2563 ตำมหลักเกณฑ์และอัตรำเดิม
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิตำมข้ ำงต้ น ตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน
ซึง่ ได้ พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกขอบเขตหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชันน
้ ำในตลำดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน
อย่ำงรอบคอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ในปี 2562 ค่ำตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมกำรบริ ษัทรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมำณ 82 ล้ ำนบำท
ซึง่ ไม่เกินหลักเกณฑ์ข้ำงต้ น สำหรับขอบเขตหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้ คณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2562 มีรำยละเอียดตำมที่ ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2562 ตำม
สิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 1 หัวข้ อกำรกำกับดูแลกิจกำรและโครงสร้ ำงกำรจัดกำร ตำมลำดับ
คะแนนเสียงสาหรั บการอนุ มัติ ไม่น้ อ ยกว่ำ สองในสำมของจำนวนเสีย งทั ้งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่ มำประชุม
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จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นร่ วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครัง้ ที่ 27) วันจันทร์ ท่ ี 8 มิถุนายน 2563
เวลา 9.00 น. ณ ห้ อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ ไทย แขวงบางซื่ อ เขตบางซื่ อ กรุ งเทพมหานคร บริ ษัทจะเปิ ดให้ ลงทะเบียนเพื่ อเข้ ำร่ วม
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นตังแต่
้ เวลำ 07.00 น. โดยบริ ษัทจะพยำยำมบริ หำรจัดกำรให้ กำรประชุม กระชับ สัน้ และ
ใช้ เวลำน้ อย เพื่อลดเวลำในกำรที่คนจำนวนมำกมำรวมอยู่ในที่เดียวกัน ตำมข้ อกำหนดของรำชกำรและที่ไ ด้ ขอ
อนุญำตไว้ กบั หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง
อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ นีเ้ ป็ นกำรประชุมในสถำนกำรณ์ กำรแพร่ ระบำดของโรค
ติดเชื อ้ ไวรั สโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริ ษัท ได้ ติดตำมสถำนกำรณ์ นี ม้ ำโดยตลอดและมีควำมห่วงใยใน
ควำมปลอดภัยด้ ำนสุขอนำมัยของผู้เข้ ำร่ วมประชุมและทีมงำนทุกฝ่ ำย โดยบริ ษัทมีควำมตังใจอย่
้
ำงเต็มที่ที่จะจัด
เตรี ยมกำรให้ กำรประชุม เป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและมีควำมปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินกำรตำมแนวทำงและ
คำแนะนำที่ ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้ องได้ กำหนดขึน้ เกี่ ยวกับกำรจัดประชุม รวมทัง้ กิ จกรรมอื่นที่ มี
ลักษณะเป็ นกำรรวมกันของคนหมูม่ ำก
ในกำรนี ้ บริ ษัทจึงได้ กำหนดมำตรกำรในกำรคัดกรองและกำรป้องกันควำมเสี่ยงในกำรติดเชื ้อ COVID-19
ตำมรายละเอียดของข้ อปฏิบตั ติ ามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8 ซึง่ บริ ษัทขอควำมร่ วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ที่เข้ ำร่ วมประชุมโปรดปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่ งครัด โดยมำตรกำรตำมข้ อปฏิบตั ินนจะเพิ
ั้
่มกระบวนกำรและวิธีกำรตำม
ขันตอนต่
้
ำง ๆ ซึง่ ทำให้ กำรเข้ ำร่ วมกำรประชุมของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะอำจมีควำมล่ำช้ ำและไม่ได้ รับควำมสะดวก
โดยบริ ษัท ต้ องประชุมให้ แล้ วเสร็ จในเวลำที่สนั ้ กระชับ เพื่อลดเวลำในกำรที่คนจำนวนมำกมำรวมอยู่ในที่เดียวกัน
และต้ องจัดให้ มีกำรเว้ นระยะห่ำงทำงสังคมในทุกจุด ทำให้ เกิดข้ อจำกัดด้ ำนสถำนที่ที่ไม่สำมำรถรองรับคนจำนวน
มำกได้
ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีควำมจำเป็ นต้ องขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัท
แทนการมาร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โดยท่ำนสำมำรถมอบฉันทะพร้ อมกับระบุควำมประสงค์ในกำรลงคะแนนเสียง
แต่ล ะวำระเพื่ อให้ ก รรมกำรอิส ระลงคะแนนเสี ย งตำมควำมประสงค์ ข องท่ ำนได้ อย่ ำงชัด เจน (โปรดเลื อกใช้
แบบฟอร์ ม ข) และบริ ษัทขอแจ้ งรำยชื่อกรรมกำรอิสระที่ไม่ได้ ครบกำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1) นำยชุมพล ณ ลำเลียง
2) นำงธำริ ษำ วัฒนเกส
3) นำยพสุ
เดชะริ นทร์
4) นำงพรรณสิรี อมำตยกุล
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ จะเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริษัทขอความร่ วมมือปฏิบัติดงั นี ้
1. ขอให้ ท่ำนผู้ถือหุ้นแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุมให้ บริษัททราบล่ วงหน้ า ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วย
ลำดับที่ 9 และส่งให้ บริ ษัทภำยในวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนำยน 2563 และขอเรี ยนว่ำบริ ษัท มีจำนวนที่นงั่ ในห้ องประชุมหลัก
ได้ เพียงประมำณ 100 ที่นงั่ สำหรับที่นงั่ สำรองที่โล่งแจ้ งซึง่ อยู่ภำยนอกห้ องประชุมอำจไม่ได้ รับควำมสะดวกมำกนัก
2. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่ างใดอย่ างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้
(มีอณ
ุ หภูมิตงแต่
ั ้ 37.5 องศำเซลเซียสขึ ้นไป) หรื อไอ หรื อเจ็บคอ หรื อมีน ้ำมูก หรื อไม่ได้ กลิ่น หรื อหำยใจเหนื่อยหอบ
หรื อผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรื อมีประวัติสมั ผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 หรื อประกอบอำชีพที่
เกี่ยวข้ องกับนักท่องเที่ยว สถำนที่แออัด หรื อติดต่อ ในช่วง 14 วันก่อนกำรประชุม บริ ษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญำต
ให้ เข้ ำร่ วมในบริ เวณกำรจัดประชุมและห้ องประชุม โดยจะเป็ นไปตำมคำวินิจฉัยของแพทย์ที่บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมไว้
3. ขอให้ ท่ำนผู้ถือหุ้นส่ งคาถามล่ วงหน้ าก่ อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่บริ ษัท ตำมช่องทำงที่กำหนด
(ตำมแบบฟอร์ มคำถำมล่วงหน้ ำ ตำมสิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับ 10) และเพื่อสุขอนำมัยดังกล่ำว บริ ษัทจะไม่จดั ไมโครโฟน
ในห้ องประชุมสำหรับกำรสอบถำม แต่จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถำมลงในแบบฟอร์ มคำถำม และบริ ษัท
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จะรวบรวมคำถำมและจะตอบคำถำมในห้ องประชุมเฉพำะที่เกี่ยวกับวำระกำรลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถำม
และข้ อเสนอแนะอื่นๆ บริ ษัทจะสรุ ปประเด็นชีแ้ จงแนบท้ ำยรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ ผ่ำนระบบ
เผยแพร่ ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์และ website ของบริ ษัทภำยใน 14 วันนับแต่กำรประชุมเสร็ จสิ ้น
บริ ษัทจึงใคร่ ขอควำมร่ วมมือจำกท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดกรุ ณำปฏิบัติตำมมำตรกำรและข้ อปฏิบตั ิที่บริ ษัทได้
เรี ยนให้ ทรำบตำมหนังสือนี แ้ ละสิ่งที่ส่งมำด้ วยลำดับที่ 8 อย่ำงเคร่ งครัด ทังนี
้ ้เพื่อควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดี
ของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม
ทังนี
้ ้ขอควำมร่ วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสำรตำมที่กำหนดมำยัง บริ ษัทล่วงหน้ ำ
เพื่อให้ บริ ษัทได้ รับภำยในวันศุกร์ ที่ 5 มิถนุ ำยน 2563 โดยบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมอำกรแสตมป์ สำหรับปิ ดในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเพื่อเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้นด้ วย ท่ำนผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ก หรื อแบบ ข หรื อแบบ ค (แบบ ค ใช้ เฉพำะกรณี ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้
Custodian ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น) ได้ จำก www.scg.com โดยให้ เลือกใช้ แบบใดแบบหนึง่ ตำมที่
ระบุไว้ เท่ำนัน้
บริ ษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเป็ นอย่ำงสูงที่มีควำมเข้ ำใจและหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้ รับควำมร่ วมมือ
จำกทุกท่ำนเป็ นอย่ำงดีเช่นที่ผ่ำนมำ
ขอแสดงควำมนับถือ
กรุ งเทพมหำนคร วันที่ 29 พฤษภำคม 2563
โดยคำสัง่ ของคณะกรรมกำร
(นำยวรพล เจนนภำ)
เลขำนุกำรคณะกรรมกำร
หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นสำมำรถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสำรประกอบในเว็บไซต์ของบริ ษัท (www.scg.com) และสำมำรถส่งคำถำม
เพื่อสอบถำมข้ อมูลในแต่ละวำระหรื อข้ อมูลอื่น ๆ ของบริ ษัทเป็ นกำรล่วงหน้ ำผ่ำน E-mail address: corporatesecretary@scg.com
หรื อทำงไปรษณีย์มำยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) ชัน้ 19 อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร 10800 หรื อส่งโทรสำรไปยังหมำยเลข 02-586-3007
โดยระบุที่อยูห่ รื อข้ อมูลที่ใช้ ในกำรติดต่อได้ อย่ำงชัดเจนเพื่อบริ ษัทจะติดต่อกลับได้
2. หำกผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะขอรับหนังสือรำยงำนประจำปี 2562 และ/หรื อ หนังสือรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน
ประจำปี 2562 ของบริ ษัท กรุ ณำกรอกรำยละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรำยงำนประจำปี 2562 และ/หรื อ รำยงำนกำรพัฒนำ
อย่ำงยัง่ ยืนประจำปี 2562” ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 13
3. เอสซีจีได้ จดั ทำนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวขึ ้น เพื่อแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ ที่ www.scg.com
4. บริ ษั ท อยู่ร ะหว่ำ งกำรขออนุญ ำตจัด ประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น จำกหน่ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ง อำจมี ก ำรเปลี่ย นแปลง
รำยละเอียดต่ำงๆ ได้ ตำมกำรพิจำรณำของพนักงำนเจ้ ำหน้ ำที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี:

นำงวันทิพย์ เธียรสุนทร หรื อ นำยคณพศ ผู้ภกั ดี
สำนักงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
โทรศัพท์ 02-586-3605, 02-586-6456 โทรสำร 02-586-3007
E-mail address: corporatesecretary@scg.com
Update: 15/5/63
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