
 

 
 

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน) ขอควำมร่วมมือผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉันทะ กรุณำศึกษำรำยละเอียดวิธีกำรลงทะเบียน

ส ำหรับประชุมในรูปแบบ  E-Meeting และจดัเตรียมเอกสำรยืนยนัตวัตน ตลอดจนศึกษำวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและขัน้ตอนกำร

เข้ำร่วมประชมุ หรือพิจำรณำมอบฉนัทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

__________________________________________________________________________________________________ 

สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหำกำรใช้งำนระบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call center ได้ที่: 
โทรศพัท์ 02-931-9133 ระหวำ่งวนัท่ี 23-30 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30-17.30 น. หรือจนกวำ่กำรประชมุเสร็จสิน้ (เว้นวนัหยดุรำชกำร) 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถย่ืนค ำร้องเข้ำร่วมประชมุ (E-Request) ได้ท่ี  
https://app.inventech.co.th/SCC115620R  

 
 
 

หรือสแกน QR Code 
 



 

 

ผังภาพแสดงขัน้ตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting)  
ติดตอ่  Call center ได้ที:่ โทรศพัท์ 02-931-9133  
ระหวา่งวนัท่ี 23-30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-17.30 น. หรือจนกวา่การประชมุเสร็จสิน้ (เว้นวนัหยดุราชการ) 

 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชมุ กรอกข้อมลู
และแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser โดยให้เข้าไปที่เว็บไซต์ 
https://app.inventech.co.th/SCC115620R  หรือสแกน QR Code 

กรอกข้อมลูส าหรับยื่นแบบค าร้อง (E-Request) 

สง่แบบค าร้อง  

เจ้าหน้าที่พิจารณา
อนมุตัิค าร้อง 

แจ้งผลการอนมุตัิผา่นอเีมลและน าสง่ลงิก์ 
ส าหรับลงทะเบียนเพือ่เข้าร่วมประชมุ 

ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุ (E-Register) 

รับชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลบัผู้ ถือหุ้นวา่ได้รับแบบค าร้อง 
และก าลงัด าเนินการตรวจสอบ 

ขัน้ตอนนีจ้ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถกูนบัเป็นองค์ประชมุ 

ผ่านการอนุมัต ิไม่ผ่านการอนุมัติ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
แก้ไขและสง่เอกสารเพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งการปฎิเสธแบบค าร้อง 
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กรณีมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจะต้อง
สง่เอกสารตามที่ระบใุนสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 6 

มายงับริษัทด้วย 



 

 

สารบัญ 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 29)   หน้า 1 - 13 
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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ครัง้ที่ 29) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

เร่ือง  ก ำหนดประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) 

เรียน  ท่ำนผู้ ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รำยงำนประจ ำปี 2564 รวมถึงรำยงำนทำงกำรเงินปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และ
รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนประจ ำปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอำร์ (QR Code) 

2. ข้อมลูของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนด
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และบคุคลท่ีเสนอเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเพ่ิมเติม 

3. ข้อมลูของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับกำรเสนอช่ือประจ ำปี 2565 
4. ข้อมลูของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้น 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. หลกัฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม วิธีกำรมอบฉนัทะ กำรย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุม 

(E-Request) และกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนบัคะแนนเสียง และแจ้งผลกำรนบัคะแนน 
ส ำหรับกำรประชมุผู้ ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

7. ขัน้ตอนกำรย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุม (E-Request) และกำรใช้งำนระบบประชุม
ผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) 

8. กำรใช้รหสัคิวอำร์ (QR Code) ส ำหรับดำวน์โหลดเอกสำรกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด 
10. แบบฟอร์มค ำถำมลว่งหน้ำตำมวำระกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 
11. แบบขอรับเอกสำรประกอบกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2565 
12. ช่องทำงกำรติดตอ่สอบถำมข้อมลูเพ่ิมเติม 

ตำมท่ีปัจจบุนัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย
ได้ขยำยขอบเขตกำรแพร่ระบำดออกไปเป็นวงกว้ำงในหลำยพืน้ท่ี โดยท่ีภำครัฐได้ขอควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน
ในกำรระมดัระวงักำรจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกำรรวมตวัของคนหมูม่ำก รวมทัง้อำจจดัให้มีระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
รองรับส ำหรับกำรประชุมออนไลน์เพ่ือลดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทได้ติดตำมสถำนกำรณ์
ดงักลำ่วอย่ำงใกล้ชิดมำโดยตลอดและมีควำมห่วงใยในควำมปลอดภยัของผู้ เข้ำร่วมประชมุรวมถงึผู้ ท่ีมีส่วนร่วมใน
กำรจดัประชุมทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงย่ิง ตลอดจนพร้อมท่ีจะปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ของภำครัฐอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือ
ป้องกนัและลดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ดงักลำ่ว นัน้ 

เมื่อวนัพธุท่ี 26 มกรำคม 2565 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) ได้มีมติให้
เรียกประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2565 (ครั ง้ ท่ี  29) ใน วันพุธที่  30 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ ตำมพระรำชก ำหนดว่ำ
ด้วยกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจำรณำเร่ือง
ตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระพร้อมด้วยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงัตอ่ไปนี ้

 

-ร่าง- 
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วาระที่ 1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัซึง่
เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2564 ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 ซึง่สรุปผลกำรด ำเนินงำน
และกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส ำคญัท่ีเกิดขึน้ในรอบปี 2564 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทรำบ  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 
ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน
ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผู้สอบบญัชีจำก
บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว 
ซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคญัได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 
สนิทรัพย์ 861,101 359,825 
หนีส้นิ 411,093 177,131 
รำยได้จำกกำรขำย 530,112 - 
รำยได้รวม 540,706 107,014 
ก ำไรส ำหรับปี 47,174* 95,887 
ก ำไรตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 39.31* 79.91 

*หมำยถึง ก ำไรส ำหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

โดยมีรำยละเอียดงบกำรเงินตำมท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนทำงกำรเงินปี 2564 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3:  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงอตัรำร้อยละ 40-50 ของก ำไรสทุธิ
ของงบกำรเงินรวม แต่ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุกำรณ์ท่ีไม่ปกติบริษัทอำจน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลงกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงนัน้ๆ ตำมควำมเหมำะสมได้ 

ทัง้นีใ้นปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีก ำไรส ำหรับปี (ก ำไรสทุธิ) ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 47,174 
ล้ำนบำท รวมทัง้มีก ำไรสะสมส ำหรับจดัสรรจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้  

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น
พิจำรณำอนุมตัิจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 ในอตัรำหุ้นละ 18.50 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 22,200 
ล้ำนบำท คิดเป็นอตัรำร้อยละ 47 ของก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม เป็นไปตำมนโยบำยกำร
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จ่ำยเงินปันผลซึง่บริษัทได้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแล้วในอตัรำหุ้นละ 8.50 บำท เมื่อวนัศกุร์ท่ี 27 
สิงหำคม 2564 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดท้ำยในอตัรำหุ้นละ 10.00 บำท เป็นเงิน 12,000 ล้ำนบำท 
โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิท่ีเสียภำษีในอตัรำร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอ
เครดิตภำษีคืนได้ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีประมวลรัษฎำกร มำตรำ 47 ทวิ ก ำหนด เท่ำกับเงินปันผลคณู 
20/80 

เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลประกอบกำรของปี 2564 กบัปีท่ีผ่ำนมำได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 

1. ก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม 
(ล้ำนบำท) 

47,174 34,144 

2. จ ำนวนหุ้น (ล้ำนหุ้น) 1,200 1,200 

3. เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุ้น) 
 

 
 
 

 18.50 

ประกอบด้วย 
(1) เ งินปันผลระหว่ำงกำล 

8.50 บำท/หุ้น 
(2) เ งินปันผลงวดสุดท้ำย 

10.00 บำท/หุ้น 

14.00 
ประกอบด้วย 
(1) เ งินปันผลระหว่ำ งกำล 

5.50 บำท/หุ้น 
(2) เงินปันผลงวดสดุท้ำย 

8.50 บำท/หุ้น 

4. เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ล้ำนบำท) 22,200 16,800 

5. อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบ
กับก ำไรส ำหรับปีตำมงบกำรเงินรวม 
(ร้อยละ) 

47 49 

ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลดงักลำ่วให้จ่ำยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพำะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตำมข้อบงัคบัของบริษัท 
ตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 
8 เมษำยน 2565 (จะขึน้เคร่ืองหมำย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษำยน 
2565) โดยมกี ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัองัคำรท่ี 26 เมษำยน 2565 และให้รับเงินปันผลภำยใน 10 ปี 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัดและข้อบังคบัของบริษัทข้อ 36 
ก ำหนดให้กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในอตัรำหนึง่
ในสำมของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ซึง่ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีครัง้นีม้ีกรรมกำรที่ต้อง
ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 คน ดงันี ้ 

1) พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมกำรกิจกำรสงัคมเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน 
2) นำงธำริษำ วฒันเกส กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
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3) นำยพส ุเดชะรินทร์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 
  กรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
4) นำงพรรณสิรี อมำตยกลุ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ 

กรรมกำรพิจำรณำผลตอบแทน 

โดยนำงธำริษำ วฒันเกส เป็นกรรมกำรอิสระท่ีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครบ 3 วำระติดต่อกนั และได้
แจ้งควำมประสงค์ไมข่อเข้ำรับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทอีก 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและเสนอรำยช่ือบคุคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรระหว่ำงวนัท่ี 16 สิงหำคม - 15 พฤศจิกำยน 2564 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวำระและรำยช่ือบุคคล
เพ่ือเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร   

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565) ได้เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติเหมำะสม เข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 โดยได้พิจำรณำจำกรำยช่ือบุคคลท่ี
กรรมกำรเสนอและรำยช่ือบุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Chartered 
Directors) ของสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบคุคล
เป็นกรรมกำรบริษัทตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท แนวทำงบรรษัทภิบำลเอสซีจี แนวทำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดีของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต. ) และ 
แนวทำงกำรกลัน่กรองผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรของ IOD และแนวทำงของบริษัทรวมทัง้ได้
พิจำรณำคณุสมบตัิเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและระมดัระวงั โดยค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยใน
โครงสร้ำงคณะกรรมกำร ประกอบกับคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมช ำนำญของคณะกรรมกำร (Board Skill 
Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจของเอสซีจี  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำงโดยพิจำรณำรำยช่ือบุคคล
ทัง้หมดท่ีได้ผ่ำนกระบวนกำรสรรหำและกลัน่กรองคณุสมบตัิตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ
สรรหำเสนอ รวมทัง้พิจำรณำกลัน่กรองคณุสมบตัิเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้วว่ำเป็น
ผู้มีคณุสมบตัิเหมำะสมครบถ้วนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท มีภำวะผู้น ำ  
มีวิสยัทัศน์กว้ำงไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรองค์กรขนำดใหญ่ ด้ำนเศรษฐกิจ หรือกำรลงทุน ที่เป็นประโยชน์ใน
กำรด ำเนินธุรกิจของเอสซีจี และได้พิจำรณำกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของกรรมกำรรำยเดิมตำมนโยบำยกำร
สรรหำกรรมกำร รวมทัง้พิจำรณำทบทวนคณุสมบตัิควำมเป็นอิสระของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือเป็น
กรรมกำรด้วย ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือบุคคลรวม 4 คนเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้
เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565 ดงันี ้

1) พ.ต.อ.ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม  
2) นำยพส ุ เดชะรินทร์  
3) นำงพรรณสิรี อมำตยกลุ  
4) นำงนนัทวลัย์ ศกนุตนำค  
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โดยล ำดับท่ี 1) เป็นกรรมกำรท่ีปฏิบัติงำนในต ำแหน่งหน้ำท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมกำร ฝ่ำยจดักำร และบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอดมำ ล ำดบัท่ี 2) และ 3) เป็นกรรมกำรอิสระท่ี
ด ำรงต ำแหน่งน้อยกว่ำ 3 วำระติดต่อกันท่ีสำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำม
หลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และได้พิจำรณำกำรปฏิบัติหน้ำท่ีท่ีผ่ำนมำเห็นว่ำ สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีให้
ข้อคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยกำร
ด ำเนินธุรกิจแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนต่อคณะกรรมกำรและบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอดมำ ส ำหรับ 
4) เป็นผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือใหม่แทนกรรมกำรเดิมท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
กรรมกำรอิสระ เป็นผู้ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถสงู มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนกำรบริหำรองค์กร
ขนำดใหญ่ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเป็นกรรมกำรตรวจสอบบริษัทขนำดใหญ่ ได้รับกำรยอมรับทัว่ไป
ทัง้ในภำครำชกำรและเอกชนทัง้นีบุ้คคลทัง้ 4 คนข้ำงต้นไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือ
ผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

ส ำหรับประวตัิและควำมเช่ียวชำญของบคุคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ ระยะเวลำท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร ข้อมลูกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร/กรรมกำรชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ข้อมลูกำรถือหุ้น
ในบริษัท ข้อมลูกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/
กิจกำรอื่น ๆ และบริษัทที่พิจำรณำได้ว่ำมีกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขนักบั
กิจกำรของบริษัท และคุณสมบัติควำมเป็นอิสระ รวมทัง้ข้อมลูควำมสมัพนัธ์ของผู้ 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: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เร่ือง
จ านวนกรรมการ 

 วัตถุประสงค์และเหตุผล เพ่ือรองรับกำรขยำยธุรกิจของบริษัท บริษัทจ ำเป็นต้องมีจ ำนวนกรรมกำร
ท่ีเหมำะสมกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในและต่ำงประเทศ 
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำมข้อเสนอของท่ีประชุมคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
เสนอท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำรของบริษัทจำกเดิม จ ำนวน 12 คน เป็น
จ ำนวน 15 คน และเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้
สอดคล้องกบักำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร โดยพิจำรณำแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 ดงันี ้
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 29 ให้มีกรรมกำรของบริษัทไมน้่อยกวำ่เก้ำคน
แตไ่มเ่กินสบิสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอน
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมกำรไมน้่อยกวำ่
กึ่งหนึง่ต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 
กรรมกำรต้องเป็นบุคคลธรรมดำและมี
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1) บรรลนุิติภำวะ 
2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ 

หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
3) ไม่เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึง

ที่สดุให้จ ำคกุในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่
ได้กระท ำโดยทจุริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำก
รำชกำรหรือองค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ    
ฐำนทจุริตตอ่หน้ำที่  

ข้อ 29 ให้มีกรรมกำรของบริษัทไมน้่อยกวำ่เก้ำคน
แตไ่มเ่กินสิบห้ำคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอน
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมกำรไมน้่อยกว่ำ
กึ่งหนึง่ต้องมถ่ิีนท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร 
กรรมกำรต้องเป็นบุคคลธรรมดำและมี
คณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
1) บรรลนุิติภำวะ 
2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ 

หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
3) ไม่เคยรับโทษจ ำคกุโดยค ำพิพำกษำถึง

ที่สดุให้จ ำคกุในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพย์ที่
ได้กระท ำโดยทจุริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก
จำกรำชกำรหรือองค์กำร หรือหนว่ยงำน
ของรัฐ ฐำนทจุริตตอ่หน้ำที่ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วมีมติเห็นชอบกำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร
เป็น 15 คน และ แก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 29 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอ 
และให้น ำเสนอที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนุมตัิกำรเพ่ิมจ ำนวนกรรมกำร
เป็น 15 คน และ กำรแก้ไขข้อบงัคบัดงักลำ่ว โดยให้ยกเลิกข้อควำมเดิมและใช้ข้อควำมใหม่ รวมถึง
ให้ด ำเนินกำรย่ืนจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตำมท่ีเสนอ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6:  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการเพิ่ม 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตำมท่ีเสนอให้แก้ไขข้อบงัคบัข้อ 29 เร่ืองจ ำนวนกรรมกำร เพ่ือรองรับกำร
ขยำยธุรกิจของบริษัท บริษัทจ ำเป็นต้องมีจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหมำะสมกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรและ
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในและต่ำงประเทศ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำม
ข้อเสนอของท่ีประชมุคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำท่ีเสนอให้ในกรณีท่ีท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือ
หุ้นอนุมตัิให้เพ่ิมจ ำนวนกรรมกำรและแก้ไขข้อบงัคบับริษัทตำมวำระท่ี 5 ก่อนหน้ำนี ้เห็นควรเสนอท่ี
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรเข้ำใหมจ่ ำนวน 3 คน ได้แก่  
1) พนัโทสมชำย กำญจนมณี 
2) นำยศภุชยั เจียรวนนท์ 
3) นำงสำวจรีพร จำรุกรสกลุ 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำได้พิจำรณำกลั่นกรองรวมทัง้ได้พิจำรณำคุณสมบัติเป็น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและระมดัระวงัแล้ว มีควำมเห็นว่ำบุคคลทัง้สำมนัน้ เป็นผู้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ โดยเฉพำะในธุรกิจหรืออตุสำหกรรมขนำดใหญ่ รวมทัง้มีภำวะผู้น ำ 
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มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไมด่่ำงพร้อย โดย ล ำดบัท่ี 2) และ 
3) เป็นผู้ ได้รับกำรเสนอช่ือ เป็นผู้มีประสบกำรณ์ควำมเช่ียวชำญธุรกิจหรืออุตสำหกรรมขนำดใหญ่ 
และมีคุณสมบัติเป็นกรรมกำรอิสระได้ รวมทัง้มีควำมช ำนำญด้ำนตลำดทัง้ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซึง่จะเป็นประโยชน์ในกำรก ำหนดกลยทุธ์และนโยบำยกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้
บุคคลทัง้ 3 คนข้ำงต้นไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผู้บริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 
อย่ำงไรก็ตำม นำยศภุชยั เจียรวนนท์ เป็นกรรมกำรบริษัทท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบัเอสซีจีมูลค่ำ
เกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท และนำงสำวจรีพร จำรุกรสกุล เป็นกรรมกำรและถือหุ้นบริษัทท่ีพิจำรณำได้ว่ำอำจ
มีกำรประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำรของบริษัท ซึง่ต้องแจ้งให้  
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้และเป็นกรรมกำรบริษัทท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ  
เอสซีจีมลูค่ำเกินกว่ำ 20 ล้ำนบำท โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำประเด็นคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรและ
กรรมกำรอิสระของนำยศุภชัยฯและนำงสำวจรีพรฯ ตำมหลกัในพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 และมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว เห็น
ว่ำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำวไม่กระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ 
ดังนัน้จึงถือได้ว่ำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระท่ีห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจของ        
นำยศภุชยั เจียรวนนท์ และนำงสำวจรีพร จำรุกรสกุลได้รับกำรผ่อนผนัคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระตำมท่ี
ก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำต
ให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม ่(ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อก ำหนดคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระของบริษัท  
ส ำหรับประวตัิและควำมเช่ียวชำญของบุคคลท่ีได้รับกำรเสนอช่ือ ข้อมูลกำรถือหุ้นในบริษัท ข้อมูล
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจกำรอื่น ๆ และ
บริษัทท่ีพิจำรณำได้ว่ำมีกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
และกำรมีควำมสมัพันธ์ทำงธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่ำเกินกวำ่ 20 ล้ำนบำท รวมทัง้ข้อมลูควำมสมัพนัธ์
ของผู้ ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 2 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิกำรเลือกตัง้
กรรมกำรเข้ำใหม่จ ำนวน 3 คน ได้แก่ 1) พนัโทสมชำย กำญจนมณี 2) นำยศภุชยั เจียรวนนท์ และ  
3) นำงสำวจรีพร จำรุกรสกลุ ซึง่เป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และคณุสมบตัิครบถ้วนเหมำะสม และ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง 
กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ (ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม)  และข้อก ำหนด
คุณสมบัติกรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำเป็นกรรมกำรบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ ทัง้นีก้ำรเสนอให้เลือกตัง้
กรรมกำรเข้ำใหม่ 3 คนดังกล่ำว ได้ผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติตำมท่ีคณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอ รวมทัง้พิจำรณำกลัน่กรองคุณสมบัติเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียด
รอบคอบแล้วว่ำเป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและข้อบังคับของ
บริษัท และได้รับควำมเห็นชอบจำกท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว 

 หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรไว้ดงันี ้

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

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

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็น
ผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

วาระที่ 7: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ตำมข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรบริษัทได้รับ
ค่ำตอบแทนและโบนัสตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก ำหนด โดยท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 
เมื่อวนัท่ี 24 มีนำคม 2547 ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 เมื่อวนัท่ี 30 มีนำคม 2554 ได้มีมติอนุมตัิค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรชดุย่อย 
โดยค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีได้รับอนุมตัิจำกท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกวำ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมกำรบริษัทได้รับคำ่ตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 1.8 ล้ำนบำท โดยให้ไปพิจำรณำแบง่จ่ำยกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมกำรบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีกำรจ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ พิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงินท่ีเหมำะสม และให้ไปพิจำรณำแบ่งจ่ำยกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ี 

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 2565 ตำมหลกัเกณฑ์และอตัรำเดิม
ท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติตำมข้ำงต้น ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและ 
สรรหำ ซึง่ได้พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น ำในตลำดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสำหกรรม
เดียวกนัอย่ำงรอบคอบแล้ว  
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ทัง้นีใ้นปี 2564 ค่ำตอบแทนและโบนสัของคณะกรรมกำรบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 78 ล้ำนบำท 
ซึง่ไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้ำงต้น ส ำหรับขอบเขตหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรชุดย่อย และกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ให้คณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2564 มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2564 ตำม 
สิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 1 หวัข้อกำรก ำกบัดแูลกิจกำรและโครงสร้ำงกำรจดักำร ตำมล ำดบั 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึง่มำประชมุ 

วาระที่ 8:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  ในปี 2560 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำเห็นชอบกรอบกำรเลือก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจ ำปี 2561-2565 เน่ืองจำกมีช่ือเสียง มีศกัยภำพ มีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีประสบกำรณ์และ
ควำมเช่ียวชำญในกำรสอบบัญชี มีกระบวนกำรหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรตรวจสอบบัญชีท่ีมี
ประสิทธิภำพ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ รวมทัง้ปฏิบัติหน้ำท่ีได้เป็นอย่ำงดีตลอดมำ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกบัขอบเขตกำรให้บริกำร ปริมำณงำน และอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ำ KPMG เสนอค่ำสอบบัญชีท่ีเหมำะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็น
ประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคำ่สอบบญัชี ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2565 
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 3565) หรือ 
- นำงสำวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 5565) หรือ 
- นำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 10235) 

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

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

2) อนุมตัิค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2565 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท
และงบกำรเงินรวม เป็นเงินจ ำนวน 3.53 ล้ำนบำท (ลดลงจำกปี 2564 เป็นจ ำนวน 1.15 ล้ำนบำท) 
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

  



As of feb 22, 2022 

  10 

หน่วย : ล้ำนบำท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 

1. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท 0.296 0.290 
2. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินรวมประจ ำปีและ            

คำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท   
และงบกำรเงินรวม 

 3.23 
 

 4.39 

รวมคำ่สอบบญัชีของบริษัท 3.53 4.68 

 ค่ำสอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2565 จ ำนวน 3.53 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อน 1.15 ล้ำนบำท เน่ืองจำกไม่รวมค่ำสอบ

ทำนงบกำรเงินบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ โดยในปี 2565 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จ ำกัด จะต้องจดัท ำงบกำรเงินรวมและ

รับคำ่สอบบญัชีดงักลำ่วเพ่ือวตัถปุระสงค์ในกำรจดทะเบียนเข้ำตลำดหลกัทรัพย์ฯ 

3) รับทรำบคำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2565 ของบริษัทย่อย และคำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส
ของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอม็จีในตำ่งประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคำ่สอบบญัชี มีรำยละเอียดดงันี ้ 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 
1. ค่ำสอบบัญชีประจ ำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
และคำ่สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัทย่อย
ท่ีจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
  

- จ ำนวนบริษัทย่อย 135 บริษัท 134 บริษัท 
- จ ำนวนเงิน 37.39    ล้ำนบำท 36.46 ล้ำนบำท 

2. คำ่สอบบญัชีประจ ำปีของบริษัทย่อยในต่ำงประเทศ     
- จ ำนวนบริษัทย่อย 96 บริษัท 94 บริษัท 
- จ ำนวนเงิน 46.40    ล้ำนบำท 44.03 ล้ำนบำท 

รวมคำ่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 83.79    ล้ำนบำท 80.49 ล้ำนบำท 

(คำ่สอบบญัชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอำจเปลี่ยนแปลงตำมจ ำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมำณงำน
ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งปี) 

คำ่สอบบญัชีปี 2564 ข้ำงต้น ไมร่วมคำ่บริกำรอื่น (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ำยเป็นค่ำท่ีปรึกษำด้ำนภำษี 
ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน และกำรให้บริกำรอื่น 
รวมจ ำนวน 53.99 ล้ำนบำท 

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

2559-2564 รวม 6 ปี 
(2) นำงสำวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 

2557-2563 รวม 7 ปี  
(3) นำงสำวดุษณีย์ ยิม้สวุรรณ เคยได้รับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2564 รวม 1 ปี 
ซึง่ระยะเวลำกำรปฏิบตัิหน้ำที่ผู้สอบบญัชีของทัง้สำมรำยข้ำงต้นสอดคล้องกบัแนวทำงกำร
หมนุเวียนผู้สอบบญัชีในตลำดทนุตำมประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. 
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2. ในปี 2565 จะเสนอแตง่ตัง้นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกัษ์ หรือนำยเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ หรือ
นำงสำวพรทิพย์ ริมดสุติ หรือนำงสำวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี 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 2565 (ถ้ำมี) จะพิจำรณำจำกประเภทและปริมำณงำน
ที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ให้บริกำร 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 
เวลา 14.30 น. ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ (บริษัทไม่มีการจัดห้องส าหรับ
การประชุม)* โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ย่ืนแบบค ำร้องและเอกสำรท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ เพ่ือเข้ำร่วมประชุม ผ่ำน      
E-Request ล่วงหน้าตัง้แต่วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่ำกำรประชุมจะแล้วเสร็จ 
และหลงัจำกท่ีบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลูแบบค ำร้องและอนุมตัิค ำร้องของท่ำนแล้ว ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ี
ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมลู Username และ Password และลิงก์ส ำหรับใช้ลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมใน
วนัประชมุ (30 มีนำคม 2565) โดยจะเปิดระบบให้เร่ิมลงทะเบียนเพ่ือเข้ำประชมุได้ตัง้แตว่นัพุธท่ี 30 มีนำคม 2565 
เวลำ 12.30 น. เป็นต้นไปจนกวำ่จะปิดกำรประชมุ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถเข้ำใช้งำน E-Request ได้ท่ี 
https://app.inventech.co.th/SCC115620R 

 
 
 

หรือสแกน QR Code 

ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ำนใดท่ีประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชุม
ครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 9 หรือ
สำมำรถดำวน์โหลดจำก www.scg.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตำมท่ีระบุไว้เท่ำนัน้ และโปรดย่ืนแบบค ำร้องและ
เอกสำรท่ีเก่ียวข้องต่ำง ๆ เพ่ือเข้ำร่วมประชุมผ่ำน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสำรประกอบตำมท่ี
ก ำหนดมำยังบริษัทล่วงหน้ำทำงไปรษณีย์เพ่ือให้บริษัทได้รับภำยในวนัอังคำรท่ี 29 มีนำคม 2565 โดยบริษัทได้
จดัเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเก่ียวกับหลกัฐำนแสดงสิทธิกำรเข้ำร่วมประชุม 
วิธีกำรมอบฉันทะ กำรย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุม (E-Request) และกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนบัคะแนนเสียง 
และแจ้งผลกำรนบัคะแนน ส ำหรับกำรประชุมผู้ ถือหุ้นผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบั
ท่ี 6 รวมทัง้รำยละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนกำรย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชุม (E-Request) และกำรใช้งำนระบบ
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดับท่ี 7 นอกจำกนี ้ผู้ ถือหุ้นอำจพิจำรณำมอบ
ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำนได้เช่นกัน โดยท่ำนสำมำรถมอบฉันทะ
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พร้อมกับระบุควำมประสงค์ในกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระเพ่ือให้กรรมกำรอิสระลงคะแนนเสียงตำมควำม
ประสงค์ของท่ำนได้อย่ำงชดัเจน (โปรดใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีไมไ่ด้
ครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1) นำยชมุพล  ณ ล ำเลียง 
2) นำยประสำร  ไตรรัตน์วรกลุ 
3) นำยฐำปน  สิริวฒันภกัดี 

ข้อมลูกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผู้ รับมอบฉนัทะจำกผู้ ถือหุ้นปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำด้วยล ำดบัท่ี 4 

 ในกำรนี ้เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสำมำรถสง่ค ำถำมลว่งหน้ำก่อนกำร
ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แก่บริษัทภำยในวันอังคำรท่ี 29 มีนำคม 2565 ตำมช่องทำงท่ีก ำหนด (ตำมแบบฟอร์มค ำถำม
ล่วงหน้ำ ตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดบัท่ี 10) โดยบริษัทจะรวบรวมค ำถำมและจะตอบค ำถำมในท่ีประชุมเฉพำะท่ีเก่ียวกับ
วำระกำรลงคะแนนโดยตรง ส ำหรับค ำถำมและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเดน็ชีแ้จงแนบท้ำยรำยงำนกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลำดหลกัทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภำยใน 14 วนั
นบัแตก่ำรประชมุเสร็จสิน้  

 บริษัทขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่ำนเป็นอย่ำงสงูท่ีมีควำมเข้ำใจและหวงัเป็นอย่ำงย่ิงวำ่จะได้รับควำมร่วมมือ
จำกทกุท่ำนเป็นอย่ำงดีเช่นท่ีผ่ำนมำ 
 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ์ 2565 
 โดยค ำสัง่ของคณะกรรมกำร 
  
  

                       (นำยวรพล  เจนนภำ) 
 เลขำนกุำรคณะกรรมกำร 
 
หมายเหตุ:  
1. *กำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทมีสถำนที่ควบคมุระบบกำรประชุม ที่อำคำรอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย 

จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 
2. บริษัทได้จดัสง่แบบลงทะเบียนซึง่ได้พิมพ์ข้อมลูของทำ่นส ำหรับใช้กรอกข้อมลูในขัน้ตอนกำรยื่นแบบค ำร้องเพื่อเข้ำร่วม

ประชมุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Request) พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัท่ีได้สง่ให้ทำ่นผู้ ถือหุ้นทำงไปรษณีย์แล้ว 
3. ผู้ ถือหุ้นสำมำรถดหูนงัสือนดัประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) และสำมำรถ

ส่ งค ำถำม เพื่ อสอบถำมข้อมูลในแต่ละวำระหรือข้อมูลอื่ น ๆ ของบริ ษัทเป็นกำรล่วงหน้ำผ่ำน E-mail address: 
corporatesecretary@scg.com หรือทำงไปรษณีย์มำยงัส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) ชัน้ 19 
อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 หรือสง่โทรสำรไปยงั
หมำยเลข 02-586-3007 โดยระบทุี่อยูห่รือข้อมลูที่ใช้ในกำรติดตอ่ได้อยำ่งชดัเจนเพื่อบริษัทจะติดตอ่กลบัได้ 

4. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องเตรียมอีเมลส ำหรับยื่นแบบค ำร้องเพื่อเข้ำร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1) ลิงก์ส ำหรับ
กำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุ 2) Username และ Password ส ำหรับเข้ำร่วมประชมุ 

5. สทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุม และลงมติในกำรประชุมเป็นสิทธิเฉพำะตวัของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ  Username หนึง่ช่ือ
จะไม่สำมำรถใช้เข้ำสูร่ะบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้ำประชมุในเวลำเดียวกนัจำกอปุกรณ์ที่แตกต่ำงกนัได้ 
ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเองเทำ่นัน้ และจะไมม่อบ 
Username และ Password ให้กบับคุคลใด ๆ 

mailto:corporatesecretary@scg.com
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6. หำกผู้ ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะขอรับเอกสำรประกอบกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 ของบริษัท กรุณำกรอก
รำยละเอียดใน “แบบขอรับเอกสำรประกอบกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้น ประจ ำปี 2565” ตำมสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 11  

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

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่  : 
Call center 
โทรศพัท์ : 02-931-9133 (ระหว่างวนัที ่23–30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  นำยคณพศ ผู้ภกัดี หรือ นำงสำวพีริยำ ชตูวิิศทุธ์ิ 
ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน) 
โทรศพัท์ 02-586-6456, 02-586-3014 โทรสำร 02-586-3007 
E-mail address: corporatesecretary@scg.com 

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

กรรมการเพิ่มเตมิ 
 

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการแทนกรรมการครบก าหนดออกตามวาระ 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 พันต ารวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 

อายุ 63 ปี  

ต าแหน่ง 
- กรรมการ 
- กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 25 เมษายน 2561 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University, U.S.A. 
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

ความเชี่ยวชาญ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตา่งประเทศ 
- กฎหมาย 
- การเงิน 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1) 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (14) 
- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั ส านกัพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2560 ผู้อ านวยการพระคลงัข้างที่ 
- ตัง้แต ่2561 รองผู้อ านวยการอาวโุสทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บริษัทสวุรรณชาด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหศีนิมา จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพฒัน์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบงึเวชกิจ จ ากดั 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 
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- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลา่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทดอยค าผลติภณัฑ์อาหาร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคัญ 
- 2540 - 2559    รอง หน. ฝ่ายที่ประทบั กองกิจการในพระองค์ 904 

คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 4/4 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจในเอสซีจี 

 
1.2 นายพสุ เดชะรินทร์ 

อายุ 53 ปี 

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ  

ต าแหน่ง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วนัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 27 มีนาคม 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัติการอบรม 
- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology School of Management  

สถาบนัเทคโนโลยีแหง่เอเชีย (AIT) 
- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การจดัการทัว่ไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตลาด 
- บญัชี / Financial Literacy 
- การบริหารจดัการทนุมนษุย์ (Human Capital Management) 
- ความรู้ความช านาญหรือประสบการณ์ด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (7) 
- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Executive Development Program (EDP) รุ่นท่ี 3 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นท่ี 6 สมาคมบริษัทจดทะเบยีนไทย 
- Directors Certification Program (DCP) 280/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Forum 1/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Ethical Leadership (ELP) 23/2021 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2) 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   
   บริษัทไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน)  
- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการก ากบัความเสีย่ง  
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (6) 
- ตัง้แต ่2536 อาจารย์ประจ า คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- ตัง้แต ่2558 กรรมการอิสระ บริษัทอกัษรเอด็ดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ บริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 บริษัทเดชะรินทร์ (2018) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แหง่ชาติ กระทรวงการอดุมศกึษา 
   วิทยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั  

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2547 - 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- 2550 - 2554 หวัหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- 2557 - 2561 กรรมการและอนกุรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแหง่ประเทศไทย 
- 2554 - 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- 2559 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลสี จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 - 2563 กรรมการสถานสอนภาษาเอยเูอ 



 

17 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  
4. เข้าร่วมประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 5/5 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
- ของตนเอง: (ไมม่ี)     
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจ 
 

1.3 นางพรรณสิรี อมาตยกุล 

อายุ 51 ปี 

ต าแหน่ง 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 27  มีนาคม 2562 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, University of 

California สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตา่งประเทศ 
- การบริหารความเสีย่ง การบริหารจดัการในภาวะวกิฤติ (Crisis Management) 
- การตลาด  
- บญัชี หรือ Financial Literacy 
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- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การปฏิรูปองค์กร (Organization Transformation) 
- Digital Transformation 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (2) 
- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 40/2021  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (3) 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการอิสระ บริษัทไทยวา จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  
- ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ บริษัทไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1) 
- ตัง้แต ่2556  กรรมการ คณะกรรมการสมาคมการจดัการธุรกิจแหง่ประเทศไทย (TMA) 
การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 
ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- 2554 – 2561  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จ ากดั 
- 2559 – 2562  กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกนั The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM)  
- 2560 – 2561 กรรมการ คณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0 
- 2561 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการมลูนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวลัเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสดุา สารสนเทศ) 
- 2561 – 2563 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
- 2562 – 2564  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ลกูค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลกูค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอม็ ภมูิภาคอาเซยีน 
คุณสมบัติต้องห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา 
1. เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
2. เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100) 
3. เข้าร่วมประชมุกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครัง้ (คดิเป็นร้อยละ 100)  
4. เข้าร่วมประชมุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 7/7 ครัง้ (คิดเป็นร้อยละ 100)   

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง: (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 

การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
สนบัสนนุและให้ค าปรึกษาด้านนวตักรรมจากการเยี่ยมชมนิทรรศการสนิค้า บริการและการพฒันางานวิจยัของทกุธุรกิจ 
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1.4 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  

 อายุ 63 ปี  

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
-  ปริญญาโท Marketing and International Business, University of Wisconsin at Madison สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรีบญัชีบณัฑติ (การเงินและการธนาคาร) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ความเชี่ยวชาญ 
- การค้าในประเทศและตา่งประเทศ 
- บญัชี ตรวจสอบ และบริหารความเสีย่ง 
- การเงิน การธนาคาร การตลาด 
- การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
- กฎเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (8) 
- Director Certification Program (DCP) 1/2543 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Audit Committee Program (ACP) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Financial Statements for Directors (FSD) จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 
- Board that Make a Difference (BMD) 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุ่นท่ี 49 
- Leader in Development Program-Managing Political & Economic Reform, Kennedy School of Government, 

Harvard University, Boston, USA 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นท่ี 2 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (2) 
-  กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ บริษัทแอสเสท เวิรด์ คอร์ป จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทยเูนี่ยนไพโอเนียร์ จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2) 
- ประธานคณะกรรมการสถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณีและเคร่ืองประดบัแหง่ชาติ (องค์การมหาชน) 
- กรรมการ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- กรรมการส านกังานคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) 
- ปลดักระทรวงพาณิชย์ 
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การสง่เสริมโคนมแหง่ประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
- อธิบดีกรมการค้าภายใน 
- อธิบดีกรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
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จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)   
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. พ.ต.อ.ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายพส ุ เดชะรินทร์ ไมม่ี ไมม่ี 

3. นางพรรณสรีิ อมาตยกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

4. นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค ไมม่ี ไมม่ี 
 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย* บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียนใน

ไทย)* 

บริษัท/กิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. พ.ต.อ.ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม 1 แหง่ 
- กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
ธนาคารไทยพาณิชย์  

14 แหง่ ไมม่ี 

2. นายพส ุเดชะรินทร์ 2 แหง่ 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
บมจ.ไทยออยล์ 

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการก ากบัความเสีย่ง  
ธนาคารไทยพาณิชย์  

6 แหง่ ไมม่ี 

3. นางพรรณสรีิ อมาตยกลุ 3 แหง่ 
- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยวา 
- กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงเทพ  
- กรรมการอิสระ บมจ.ไทยยเูนี่ยน กรุ๊ป  

1 แหง่ ไมม่ี 

4. นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค 2 แหง่ 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบั
ดแูลกิจการ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป  

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บมจ.ยเูนี่ยนไพโอเนียร์  

2 แหง่  ไมม่ี 

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระ (3 คน) 

นายพสุฯ นางพรรณสิรีฯ นางนันทวัลย์ฯ 

การถอืหุ้นในบริษัท 
- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มี
อ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/
ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน
หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสมัพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยส าคัญอันอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท า
หน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้
กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
ไมม่ี 

 
 
 

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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ านาจ
ควบคมุของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกวา่ 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าวไม่
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    
ในกรณีที่บคุคลที่บริษัทแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระเป็นบคุคลที่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวชิาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผอ่นผนัข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
หรือการให้บริการทางวชิาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบริษัทได้จดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทท่ีแสดงวา่ได้พิจารณา
ตามหลกัในมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ แล้ววา่การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าทีแ่ละการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นใน
วาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วย 
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ข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเตมิ 

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  

1.1 พันโทสมชาย กาญจนมณี 

อายุ 62 ปี 

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาตรี ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ความเชี่ยวชาญ 
- การบริหารจดัการองค์กรระดบัภมูิภาคและระดบัโลก 
- การก าหนดนโยบายและการวางแผนกลยทุธ์ (Global Vision) 
- การตา่งประเทศ 
- กฎหมาย 
- การเงิน 
- สิง่แวดล้อม สงัคม และการก ากบัดแูล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (13) 
- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั ฝ่ายบริหารนโยบาย และปฏิบตัิการส านกัพระราชวงั  
  กรรมการส านกังานทรัพย์สนิพระมหากษัตริย์ 
- ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการ มลูนิธิโครงการหลวง 
- ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการบริหาร มลูนิธิราชประชานเุคราะห์ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัททนุลดาวลัย์ จ ากดั และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบงึเวชกิจ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสวุรรณชาด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทมงคลชยัพฒันา จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพฒัน์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสนิธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561  รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลา่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564  รองประธานกรรมการ โครงการราชทณัฑ์เป็นสขุ ท าความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั   (ไมม่ี) 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 
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จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง: (ไมม่ี)    
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี) 
 
1.2 นายศุภชัย เจียรวนนท์ 

อายุ 54 ปี  

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
-  ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลยับอสตนั ประเทศสหรัฐอเมริกา 
-  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาสือ่สารมวลชน มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
-  ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑติกิตติมศกัดิ์ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
-  ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑติกิตตมิศกัดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่ 
- เศรษฐกิจและการลงทนุ 
- การตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (1) 
- Director Accreditation Program (DAP) 92/2011 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (4) 
-  ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากดั (มหาชน) 
-  ตัง้แต ่2562 กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
-  ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการ บริษัท ซีพ ีออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
-  ตัง้แต ่2562 รองประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน และสรรหากรรมการและกรรมการความรับผิดชอบตอ่

  สงัคมและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน บริษัทเครือเจริญโภคภณัฑ์ อาหาร จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (20) 
- ตัง้แต ่2560 ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภณัฑ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ  บริษัท ประชารัฐรักสามคัคี วิสาหกิจเพื่อสงัคม (ประเทศไทย) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562 ประธานสภาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมความร่วมมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจกัรี 
- ตัง้แต ่2558 ประธาน โครงการโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย องค์การสหประชาชาต ิ
- ตัง้แต ่2553 กรรมการกลาง มลูนิธิรามาธิบด ี
- ตัง้แต ่2563 นายกกิตตมิศกัดิ์ สมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
- ตัง้แต ่2564  กรรมการ บริษัท ซิทริน โกลบอล จ ากดั 
- ตัง้แต ่2541 กรรมการ บริษัท ซีนเิพลก็ซ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564  กรรมการ บริษัท ซี.พี.รีเทล โฮลดิง้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2549  กรรมการ บริษัท แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จ ากดั 
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- ตัง้แต ่2557  กรรมการ บริษัท ทรูโฟร์ย ูสเตชัน่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2549  กรรมการ บริษัท ทรู มิวสคิ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2549  กรรมการ บริษัท ทรู มีเดีย โซลชูัน่ส์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2553  กรรมการ บริษัท ทรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชัน่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2557  กรรมการ บริษัท ทรู วชิัน่ส์ กรุ๊ป จ ากดั 
- ตัง้แต ่2558  กรรมการ บริษัท ทรู อินคิวบ์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2551  กรรมการ บริษัท แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2551  กรรมการ บริษัท ฟรีวิลล์ โซลชูัน่ส์ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2563  กรรมการ บริษัท โลตสัส์ สโตร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่ม)ี 

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
-  2542 – 2558  กรรมการ บริษัทเค.ไอ.เอ็น. (ประเทศไทย) จ ากดั 
- 2538 – 2560  กรรมการ บริษัททรู อินเทอร์เน็ต จ ากดั 
- 2544 – 2560  กรรมการ บริษักรุงเทพอินเตอร์เทเลเทค จ ากดั (มหาชน) 
- 2544 – 2560  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัททรู มฟู จ ากดั 
- 2553 – 2560  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัททรู มฟู เอช ยนูิเวอร์แซล คอมมิวนเิคชัน่ จ ากดั 
- 2549 – 2561  กรรมการ บริษัทบี บอยด์ ซีจี จ ากดั 
- 2536 – 2561  กรรมการ บริษัทเทเลคอมโฮลดิง้ จ ากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)   
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

หมายเหตุ  ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 นายศภุชยั เจียรวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัเอสซีจี 
มลูคา่เกิน 20 ล้านบาท ท าให้มีคณุสมบตัิไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์คณุสมบตัิกรรมการอิสระที่ก าหนดภายใต้
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนายศภุชยั เจียรวนนท์ 
เป็นกรรมการในบริษัทซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการท าธุรกรรมการซือ้สินค้ากบับริษัทยอ่ย
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) อย่างไรก็ดี ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท ใน
สว่นที่เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่เกินมลูค่าที่ก าหนดนัน้ สามารถผ่อนผนัได้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขาย
หุ้นที่ออกใหม ่(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า 
การแตง่ตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 
เหตผุลและความจ าเป็นในการเสนอนายศภุชยั เจียรวนนท์ เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ เนื่องจากคณะกรรมการ
เห็นวา่นายศภุชยัฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในด้านการบริหารธุรกิจค้า



 

26 

ปลีก และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายด าเนินธุรกิจของเอสซีจี  
รวมทัง้มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย การตัง้
นายศภุชยัฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อยา่งมากกบับริษัท ในขณะทีค่วามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจระหวา่งบริษัทที่นายศภุชยัฯ เป็นกรรมการกบัเอสซีจี ตามที่ระบไุว้ข้างต้นนัน้ เป็นรายการที่ด าเนินการตามปกติ
ทางการค้า โดยใช้นโยบายซือ้ขายต่อรองกนัตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไปตามเง่ือนไขการค้า
โดยทั่วไป ท าให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลกัมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) แล้วเห็นวา่การแตง่ตัง้นายศภุชยัฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไมม่ีผลกระทบตอ่การ
ปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดงันัน้ นายศภุชยัฯ จึงถือได้วา่มีคณุสมบตัิในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระอยา่งครบถ้วน 

 

1.3 นางสาวจรีพร จารุกรสกุล 

อายุ 54 ปี  

คุณวุฒกิารศึกษา/ประวัตกิารอบรม 
-  ปริญญาเอก ดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ์ การจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน มหาวิทยาลยัคริสเตยีน 
-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
-  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหดิล 

ความเชี่ยวชาญ 
- ธุรกิจอตุสาหกรรม พลงังาน และอสงัหาริมทรัพย์ 
- ธุรกิจการจดัการด้านโลจิสติกส์ 
- การจดัการด้านเทคโนโลยี Digital 
- บริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
- การเงินและการธนาคาร  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ (8) 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
- หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงูวิทยาลยัการยตุิธรรม ส านกังานศาลยตุิธรรม 
- หลกัสตูร Director Accreditation Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
- หลกัสตูร Director Certification Program สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- หลกัสตูร Role of The Chairman สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  (3) 
-  กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน)  
-  ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานคณะกรรมการบริหาร 
  ความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน บริษัทดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
-  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (33) 
-  กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดบับลวิเอชเอ อินดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
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-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ โซลา่ร์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ ทสั จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอยพูี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ ระยอง 36 จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ ระยอง ท่ีดินอตุสาหกรรม จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ วอเตอร์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ สระบรีุ ท่ีดินอตุสาหกรรม จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์นซีบอร์ด อินดสัเตรียลเอสเตท 4 จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์น ไพพ์ไลน์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อสีเทิร์น อินดสัเตรียลเอสเตท จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เอน็เนอร์ยี่ 2 จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเดอะพาร์คเรสซเิดนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ด พร็อพเพอร์ตี ้แอนด์ มารีนา่ เซอร์วิสเซส จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทอีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดสัเตรียล เอสเตท (ระยอง) จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเซ็นทรัล ดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เคดบับลวิ อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เคพีเอ็น อะไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ-เจดี อลัไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิง้ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อะไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อนิดสัเตรียล รีท แมนเนจเม้นท์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ อนิโฟนิท จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทดบับลวิเอชเอ โฮลดิง้ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทแวร์เฮาส์ เอเซีย อะไลแอนซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเอสซีบี เท็นเอกซ์ จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเอส แอนด์ เจ โฮลดิง้ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (มี) 
- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน)  

ประสบการณ์ท างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือต าแหน่งที่ส าคญั  
- กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) 
- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่บริษัทดบับลวิเอชเอ  
-  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
  บริษัทดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
-  กรรมการ บริษัทซุปเปอร์แนป (ประเทศไทย) จ ากดั 
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-  กรรมการ บริษัทห้วยเหาะไทย จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทบี.กริม เพาวเวอร์ (ดบับลวิเอชเอ) 1 จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทเก็คโค-่วนั จ ากดั 
-  กรรมการ บริษัทโกลว์ เหมราช วนิด์ จ ากดั 

คุณสมบัตต้ิองห้าม 
1. ไมม่ีประวตักิารกระท าความผิดอาญาในความผิดทีเ่ก่ียวกบัทรัพย์ซึง่ได้กระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตักิารท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบัเอสซีจีในรอบปีที่ผา่นมา 

จ านวนการถอืหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:  (ไมม่ี)   
- คูส่มรส/บตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ: (ไมม่ี)  

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
- ไมม่ี 

หมายเหตุ  ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ เป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทที่พิจารณาได้วา่อาจมีการ
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนที่จะมีมติแตง่ตัง้ และเป็นกรรมการบริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัเอสซีจีมลูคา่เกินกวา่ 20 ล้านบาท 
ท าให้มีคณุสมบตัิไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์คุณสมบตัิกรรมการอิสระที่ก าหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการ
ก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนางสาวจรีพร จารุกรสกุล เป็นกรรมการใน
บริษัทดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) , บริษัทดบับลิวเอชเอ ระยอง ที่ดินอตุสาหกรรม 
จ ากัด และบริษัทดับบลิวเอชเอ สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งมีธุรกรรมให้เช่าคลังสินค้าและนิคม
อตุสาหกรรมกบักลุม่ธุรกิจซีเมนต์และผลติภณัฑ์ก่อสร้าง และธุรกิจเคมิคอลส์ ซึง่เป็นธุรกิจที่มีลกัษณะคล้ายกนั
กบัธุรกิจหลกัของบริษัท และมีมลูคา่เกินกวา่ 20 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่เกินมลูคา่ ที่ก าหนดนัน้ สามารถผอ่นผนัได้โดยปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้น
ที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า 
การแต่งตัง้บคุคลดังกลา่วไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจดัให้มีการ
เปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องในหนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ 

ส าหรับเหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอนางสาวจรีพร จารุกรสกุล เป็นกรรมการของบริษัทนัน้ เนื่องจาก
คณะกรรมการเห็นว่านางสาวจรีพร ฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะด้านการบริหาร
จดัการคลงัสนิค้า และ Customer Centric ที่ดีเยี่ยม รวมทัง้ความรู้ด้าน Digital Platform ซึง่จะสอดคล้องกบักล
ยทุธ์ทางธุรกิจของเอสซีจี รวมทัง้มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส
ไม่ด่างพร้อย การตัง้นางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อย่างมากกบับริษัท ในขณะที่
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจระหวา่งบริษัทที่นางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการกบัเอสซีจี ตามที่ระบไุว้ข้างต้นนัน้ เป็นรายการ
ที่ด าเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซือ้ขายต่อรองกนัตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ท าให้ไม่กระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระ
แต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลกัมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่
ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นวา่การแตง่ตัง้เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไมม่ีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดงันัน้ นางสาวจรีพร ฯ จึงถือได้ว่ามีคุณสมบตัิในการด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระอยา่งครบถ้วน 
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี ไมม่ี ไมม่ี 

2. นายศภุชยั เจียรวนนท์ ไมม่ี ไมม่ี 

3. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเทศไทย* บริษัท/กิจการอ่ืน 
(ที่ไม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียนใน

ไทย)* 

บริษัท/กิจการที่อาจท า
ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการ 

1. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี ไมม่ี ไมม่ี 13 แหง่ ไมม่ี 

2. นายศภุชยั เจียรวนนท์ 4 แหง่ 

- กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร 
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่  

- รองประธานกรรมการบริษัท บมจ.ซีพี ออลล์  
- รองประธานกรรมการก าหนดคา่ตอบแทน 
และสรรหากรรมการและกรรมการความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
บมจ.เครือเจริญโภคภณัฑ์ อาหาร 

- ประธานกรรมการ บมจ.สยามแม็คโคร 

20 แหง่ ไมม่ี 

3. นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 3 แหง่ 

- กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการ
กิจกรรมเพื่อสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย์  

- ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ
บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
บมจ.ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่  

- กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
 บมจ.ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์  

33 แหง่ มี 

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
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4. ลักษณะความสัมพนัธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซ่ึงมีคุณสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ์ 

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซ่ึงมี
คุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

(2 คน) 

นายศุภชัยฯ นางสาวจรีพรฯ 

การถอืหุ้นในบริษัท 

- จ านวนหุ้น 
- สดัสว่นของจ านวนหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 

 
ไมม่ี 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของ

บริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนีก้ับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัท

ร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

- เป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจ า 

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบญัชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างเป็น
อิสระ (เช่น การซือ้/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ ยืมเงินหรือการกู้ ยืมเงิน) โดยระบุ
ขนาดของรายการด้วย (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
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เป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนยั หรือผู้มีอ านาจควบคมุของผู้ที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

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 

 

 



 

32 

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามข้อ 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 2565 

(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั) 
    

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่   3565 และผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ 

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

ประสบการณ์ท างาน - หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั 

- การให้บริการสอบบญัชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ ส าหรับอตุสาหกรรมหลาย
แขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสาหกรรม และธุรกิจซือ้มาขายไป 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2527 
 

2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต 

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

- ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (บช.บ.) 
ประสบการณ์ท างาน - หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี 

จ ากดั 
- การให้บริการสอบบญัชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหวา่งประเทศ ส าหรับอตุสาหกรรมหลาย
แขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลสิซิ่ง และธุรกิจค้าปลกี  

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2539 
 

3. นางสาวดุษณีย์ ยิม้สุวรรณ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  10235 และผู้สอบบญัชีในตลาดทนุ 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาตรีด้านการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บช.บ.) 
ประสบการณ์ท างาน - หุ้นสว่นสายงานตรวจสอบบญัชี (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- การให้บริการสอบบญัชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหวา่งประเทศ ส าหรับอตุสาหกรรมหลาย
แขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสาหกรรม ธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจ
ให้บริการ  

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

(ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปี 2565) 

 

 

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (56-1 One report) หวัข้อประวตัิกรรมการ

บริษัท ซึง่ได้เปิดเผยบน www.scg.com แล้ว 

* 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 74 
รองประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา  

 

1 ถนนปนูซเิมนต์ไทย  

แขวงบางซื่อ  

เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

 

 

ไมม่ีสว่นได้เสยีพเิศษ

ในวาระท่ี 1 ถึง 8 

 

2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 69 
ประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน และกรรมการกิจการ
สงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน  

3. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี 47 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 โดยระบใุห้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ 
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 หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นไปตาม
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 

        
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องย่ืนแบบค าร้อง
ลว่งหน้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุ (E-Request) โดยด าเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6, 7 ทัง้นี ้บริษัทขอ
สงวนสิทธิไมรั่บลงทะเบียน กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไมค่รบถ้วนหรือไมถ่กูต้องหรือไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไข  

 

  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกบัการย่ืนแบบค าร้องลว่งหน้าเพ่ือเข้าร่วมประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 6 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอก

ข้อความถกูต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึง่ผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง และหากมี
การเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉันทะ ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และหาก
มีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

นิตบุิคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลมาร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง 
1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

1.2 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ท่ีรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ท่ีเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมการผู้มีอ านาจ) ท่ีเข้าร่วมประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

 

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
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2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึง่) ซึง่ได้กรอก
ข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือช่ือของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลท่ีลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และหากมี
การเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย  

2.3 ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) ทัง้นี ้เอกสารตามข้อนี ้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่า
บคุคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ได้ลงลายมอืช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ 
- นามสกลุ ให้ย่ืนหลกัฐานประกอบด้วย 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

3.1  ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบคุคล ข้อ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน ต้องส่ง

หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือ

มอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะต้องจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้แทนนิติบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องของค าแปล 

 

 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไว้จ านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก

และดแูลหุ้น 

บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก และแบบ ข ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด หรือสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก www.scg.com  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ได้ออกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 79/2564 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการชกัชวนเป็นการทัว่ไปเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
แทน ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 16 มกราคม 2565 ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมหรือ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
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ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉนัทะได้
โดยด าเนินการดงันี ้ 

1. ให้ใช้หนงัสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จดัสง่มาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านัน้ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมใ่ช่ 
Custodian จะเลือกใช้หนงัสือมอบฉนัทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึง่เท่านัน้ 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเคร่ืองหมายหน้าช่ือกรรมการอิสระ 
ตามท่ีบริษัทระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการเข้าร่วมประชมุดงักลา่ว  

3. ผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และ
ผู้ ถือหุ้ นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้ นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจ านวนท่ี  
ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ ถือหุ้ นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว 
ทัง้นีบ้ริษัทได้จดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรับปิดในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

5. การมอบฉนัทะเพ่ือเข้าร่วมประชมุแทนตนเอง 
5.1 กรณีมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง  

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะโปรดด าเนินการตามข้อ 1-2 และย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) ลว่งหน้า
เพ่ือขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการย่ืน
แบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท 

5.2 กรณีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง  
ผู้ ถือหุ้นโปรดด าเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท 
โดยไม่ต้องยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก 

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ไปยังส านักงาน
เลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวง     
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพ่ือให้ส านกังานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 
และให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทนัเวลาเร่ิมประชมุ 

7. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนงัสือต่อบริษัทก่อนเร่ิมการประชุม
ผู้ ถือหุ้น 

 

 
ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ลว่งหน้าก่อนการประชุม เพ่ือขอรับ Username และ Password ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยบริษัทจะเปิดระบบให้
ย่ืนแบบค าร้องและเอกสารท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าตัง้แต่วันพุธที่  23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลงัจากท่ีบริษัทได้ตรวจสอบข้อมลูแบบค าร้องและอนมุตัิค าร้องของท่านแล้ว ท่านจะ
ได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์ส าหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ นในวันประชุม          
ผู้ ถือหุ้น ซึง่ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้ในวนัท่ี 30 มีนาคม 2565 ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นต้นไป 

3. การยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)  
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ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ท่ี  
https://app.inventech.co.th/SCC115620R  

 
 
 

หรือสแกน QR Code 

ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนการย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุม 
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 

 

 

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. ส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าผ่านระบบ 
Inventech Connect โดยให้นบัหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการ
ออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแล้ว บริษัทจะบนัทกึการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักลา่ว โดยผู้ รับมอบฉนัทะไมจ่ าเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชมุอีก 

2.2 กรณีผู้มอบฉนัทะไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไว้
ไมช่ดัเจน รวมถงึกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บุคคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

(2) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
(1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ

ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่าน
ระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถงึวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดให้ลงคะแนนรายบคุคลคนละ 1 นาที 

 

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
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(2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะเลือกวาระท่ีจะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดง
ตวัเลือกส าหรับการออกเสียงลงคะแนน ทัง้หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง 
(สีส้ม) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ* (สีฟ้า) โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเลือกออกเสียงตามความเห็น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) 
หมายเหต ุ: * หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ” หรือ ไม่กดตวัเลือกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยงั 

ผลคะแนน “เห็นด้วย”  
การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 

 
มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

(1) การออกเสียงลงมติเร่ืองใดๆ ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือข้อบังคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ
ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

(3) ผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ และประธานท่ีประชุมอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียเป็น
พิเศษนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเร่ิมวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาท่ี
ประธานฯ ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นตามวิธีปฏิบตัิใน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนทกุวาระให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ไมใ่ช้บตัรยืนยนัการลงคะแนน จงึจะไมม่ีกรณีท่ีถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
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ขัน้ตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ 
การใช้งานระบบประชุมผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  

ผังภาพแสดงขัน้ตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะยื่นแบบค ำร้องเข้ำร่วมประชมุ กรอกข้อมลู
และแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser โดยให้เข้ำไปที่เว็บไซต์ 
https://app.inventech.co.th/SCC115620R  หรือสแกน QR Code 

กรอกข้อมลูส ำหรับยื่นแบบค ำร้อง (E-Request) 

สง่แบบค ำร้อง  

เจ้ำหน้ำที่พิจำรณำ
อนมุตัิค ำร้อง 

แจ้งผลกำรอนมุตัิผำ่นอเีมลและน ำสง่ลงิก์ 
ส ำหรับลงทะเบียนเพือ่เข้ำร่วมประชมุ 

ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชมุ (E-Register) 

รับชมถ่ำยทอดสด และลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

ระบบแจ้งอีเมลตอบกลบัผู้ ถือหุ้นวำ่ได้รับแบบค ำร้อง 
และก ำลงัด ำเนินกำรตรวจสอบ 

ขัน้ตอนนีจ้ ำนวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นถกูนบัเป็นองค์ประชมุ 

ผ่านการอนุมัต ิไม่ผ่านการอนุมัติ 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
แก้ไขและสง่เอกสำรเพิ่มเติม 

ระบบแจ้งอีเมลแจ้งกำรปฎิเสธแบบค ำร้อง 

ด ำ
เน
ินก
ำร
ก่อ

นว
นัป

ระ
ชมุ

 
ด ำ
เน
ินก
ำร
 ณ
 วนั

ปร
ะช
มุ 

หมายเหตุ กำรท ำงำนของระบบประชุมผำ่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอินเทอร์เน็ตท่ีรองรับของผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉนัทะ รวมถึงอปุกรณ์และ/หรือโปรแกรมของอปุกรณ์ กรุณำใช้อปุกรณ์และ/หรือโปรแกรมดงัตอ่ไปนีใ้นกำรใช้งำนระบบ 

1. ความเร็วของอนิเทอร์เน็ตที่แนะน า 
- High Definition Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 2.5 Mbps (ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีแนะน ำ) 
- High Quality Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 1.0 Mbps   
- Standard Quality Video: ควรมีควำมเร็วอินเทอร์เน็ตท่ี 0.5 Mbps  

2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ 
- โทรศพัท์เคลื่อนท่ี/อปุกรณ์แท็ปเลต็ ระบบปฏิบติักำร IOS หรือ Android  
- เคร่ืองคอมพิวเตอร์/เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบติักำร Windows หรือ Mac 

3. อนิเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะน า) หรือ Safari 

กรณีมอบฉันทะ ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจะต้อง
สง่เอกสำรตำมที่ระบใุนสิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 6 

มำยงับริษัทด้วย 
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วิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect 

ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเข้ำประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรย่ืนแบบ
ค ำร้องก่อนเข้ำร่วมประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ดงันี ้ 

ขัน้ตอนการยื่นแบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม 

1. ย่ืนแบบค ำร้องเข้ำร่วมประชมุ กรอกข้อมลูและแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser ให้เข้ำไปท่ี 
https://app.inventech.co.th/SCC115620R  หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเข้ำสูร่ะบบ   
และด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนด้ำนลำ่ง   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ส ำหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้ำร่วมประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือโดยผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไมใ่ช่กรรมกำรบริษัท 
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ำร้องจะเปิดให้ด ำเนินกำรย่ืนค ำร้องล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมตัง้แต่วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 

เวลา 08.30 น. จนกว่ำจะปิดกำรประชุม 

3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้ำระบบได้ในวันพุธที่  30 มีนาคม 2565 เวลา 12:30 น.   

(ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่ วโมง) โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ท่ีได้รับและปฏิบัติตำม
คูม่ือกำรใช้งำนในระบบ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

หำกผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท ให้ด ำเนินกำรตำมสิ่งท่ีส่งมำด้วยล ำดับท่ี 6 แล้วจัดส่ง 
หนงัสือมอบฉนัทะพร้อมเอกสำรประกอบมำยงับริษัท ภายในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565  

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

โทร:   02-931-9133 

Line@:  @inventechconnect 
ให้บริกำรระหวำ่งวนัท่ี 23–30 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. หรือจนกวำ่จะปิดประชมุ 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
 

 

 

1) คลกิลงิก์ URL หรือสแกน QR Code จำกหนงัสอืเชิญประชมุ 
2) เลอืกประเภทในกำรยื่นแบบค ำร้อง 
3) กรอกข้อมลูของทำ่นตำมแบบลงทะเบียนและแนบเอกสำรตำมที่ระบบแสดง 
4)  เพื่อยอมรับเง่ือนไขและตกลงปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดกำรเข้ำร่วมประชมุ 
5) กดปุ่ ม “สง่แบบค ำร้อง / Request” 
6) รออีเมลจำกเจ้ำหน้ำที่แจ้งรำยละเอยีดข้อมลูกำรประชมุและ Username & Password 
** 1 บัญชอีีเมล ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุ้น ** 

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 
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ขัน้ตอนการตดิตัง้ Webex Meetings 

1. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร IOS 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เข้ำ App Store  
2) พิมพ์ Webex Meetings ท่ีช่องค้นหำ  
3) กดปุ่ ม “รับ” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 

4) รอ สกัครู่ ระบบท ำกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหน้ำจอ 

 

1) เข้ำ Play Store  
2) พิมพ์ Webex Meetings ท่ีช่องค้นหำ  
3) กดปุ่ ม “ตดิตัง้” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 
4) รอ สกัครู่ ระบบท ำกำรดำวน์โหลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหน้ำจอ 

 

 

1) เข้ำเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html 

2) กดปุ่ ม “For Windows (64bit)” หรือ “For Windows (32bit)” เลือก
ตำมระบบปฏิบตักิำรท่ีเคร่ืองของคณุรองรับ 

3) คลิกไฟล์ท่ีดำวน์โหลด “webex.msi”  เ พ่ือท ำกำรเข้ำสู่กำรติดตัง้
โปรแกรม Webex Meetings 

4) กดปุ่ ม “Next” เพ่ือท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
5) รอ สกัครู่ ระบบท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
6) กดปุ่ ม “Finish” เม่ือระบบตดิตัง้โปรแกรมเสร็จแล้ว 
7) กดปุ่ ม “Agree” เพ่ือยอมรับเง่ือนไขในข้อตกลงสิทธ์ิกำรใช้งำน 
8) พิมพ์ “อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ ม “Next” เพ่ือเข้ำใช้งำน 
 

 



 

 46 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1. คลิกลิงก์ URL ท่ีได้รับจำกอีเมลส ำหรับเข้ำห้องประชมุ 

2. น ำ Username และ Password มำกรอก หรือขอรหสั OTP ในกำรเข้ำสูร่ะบบ 

3. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงตำมจ ำนวนหุ้นของ Username นี ้จะถกูนบัเข้ำองค์ประชมุ 

4. กดปุ่ ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application 
Webex Meetings ดงันี ้

1) กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำร้อง 

2) กดปุ่ ม “Join Now” 

3) กด “Run a temporary application” 

4) กดไฟล์ท่ีดำวน์โหลด 

5) กดปุ่ ม “Join Event” เพ่ือเข้ำร่วมประชมุ 
 

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application  
Webex Meetings ดงันี ้

1) กดปุ่ ม “Join” 
กรณีไมเ่คยเข้ำใช้งำน Webex Meetings มำก่อน 
ให้ กดปุ่ ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android)  
หรือ กดปุ่ ม “I Accept” (กรณีเป็น iOS) 

2) กรอกช่ือ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address  
ให้ตรงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำร้อง 

3) กด “ตกลง”, “อนุญาต” กำรเข้ำถึงตำ่ง ๆ ของ Application 

4) กดปุ่ ม “Join” เพ่ือเข้ำร่วมประชมุ 
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ขัน้ตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop 

1) กดปุ่ ม “Continue” ท่ีเมน ู“Multimedia Viewer” 
2) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีได้รับจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเข้ำสูร่ะบบ  
3) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
4) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ์  
5) เลือกวำระท่ีต้องกำรลงคะแนนเสียง 
6) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ 
7) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีได้ท ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

1) กดท่ีเมน ู“Participants” หรือสญัลกัษณ์ 
2) กดท่ีเมน ู“Chat” และเลือกท่ีข้อควำมจำก Inventech Connect (กรณีเป็น Android)  

หรือ กดท่ีเมน ู“Chat” หรือสญัลกัษณ์           (กรณีเป็น IOS) 
3) กดลิงก์ส ำหรับกำรลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง 
4) จำกนัน้กดปุ่ ม “Continue”  
5) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีได้รับจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเข้ำสูร่ะบบ 
6) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
7) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ์  
8) เลือกวำระท่ีต้องกำรลงคะแนนเสียง 
9) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ 
10) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีได้ท ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด  
กรุณากดปุ่ม  
    
(ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกเลือก “ยกเลิกกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุด” หรือ ไม่กด
ตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน ำคะแนนเสียงไปรวมกบัผลคะแนน “เห็นด้วย”)  
โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิด
รับผลคะแนนในวาระนัน้ 
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ขัน้ตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ์  

 

กรณีการพมิพ์ค าถาม 

1) เลือกวำระท่ีต้องกำรสอบถำมค ำถำม 

2) พิมพ์ค ำถำมแล้ว กด สง่   

 

กรณีการถามผ่านภาพและเสียง 

1) เลือกวำระท่ีต้องกำรสอบถำมค ำถำม 

2) กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสญัลกัษณ์  

3) กรอกช่ือท่ีใช้บน Webex 

4) กดปุ่ ม “จองคิว” หรือสญัลกัษณ์  

5) รอสญัญำณจำกเจ้ำหน้ำท่ีในกำรให้ควิถำมค ำถำมทำงชอ่ง Chat 
 

 
คู่มือการตดิตัง้ Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*หมำยเหตกุำรใช้งำน 
 

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นมากกว่า 1 คน 
ผู้ เข้ำร่วมประชมุสำมำรถกดปุ่ ม “สลับบัญช”ี 

เพื่อลงคะแนนเสยีง  
โดยบญัชีก่อนหน้ำจะยงัถกูนบัเป็นฐำน 

ในกำรประชมุ 

กรณีออกจากการประชุม 
ผู้ เข้ำร่วมประชมุสำมำรถกดปุ่ ม 

“ออกจากการประชุม” 
ซึง่ระบบจะน ำคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น/ 
ผู้ รับมอบฉนัทะออกจำกกำรประชมุส ำหรับ 
วำระท่ีที่ประชมุยงัไมไ่ด้ลงคะแนนเสยีง 

คู่มือการใช้งาน 
ยื่นแบบค าร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการติดตัง้ 
Application Webex Meetings 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

ส าหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  
 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ในฐานะนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้นและรายงานประจ าปีในรูปแบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมลูผา่น QR Code 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 ถือหุ้ นสามารถสแกน 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  
 

      
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

เร่ือง ก าหนดแบบหนังสอืมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

 

เขียนท่ี  
 วนัท่ี  เดือน พ.ศ.  

  
 (1) ข้าพเจ้า           สญัชาต ิ   
 อยู่บ้านเลขท่ี 

  
   
  (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัทปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั  เสียง  ดงันี ้

  หุ้นสามญั หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั เสียง 
  หุ้นบริุมสิทธิ                                 - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                  - เสียง  

 (3) ขอมอบฉนัทะให้  
                                                                               อาย ุ                      ปี   อยู่บ้านเลขท่ี                                              
 ถนน                                     ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                                                                                                      
 จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย์                      หรือ    

      นายชมุพล ณ ล าเลียง อาย ุ        74 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี  1                           
ถนน         ปนูซเิมนต์ไทย ต าบล/แขวง            บางซื่อ                              อ าเภอ/เขต  บางซื่อ                     
จงัหวดั         กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์             10800                     หรือ 
      นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ อาย ุ        69 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี  1                           
ถนน         ปนูซเิมนต์ไทย ต าบล/แขวง            บางซื่อ                              อ าเภอ/เขต  บางซื่อ                     
จงัหวดั         กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์             10800                     หรือ  
      นายฐาปน สิริวฒันภกัดี อาย ุ        47        ปี   อยู่บ้านเลขท่ี    1                           
ถนน         ปนูซเิมนต์ไทย ต าบล/แขวง             บางซื่อ                                 อ าเภอ/เขต บางซื่อ                      
จงัหวดั         กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์             10800                      หรือ 
        อาย ุ        ..        ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                               
ถนน           ต าบล/แขวง                                   อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย์                                           ห                   
         อาย ุ          ..      ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                               
ถนน           ต าบล/แขวง                                   อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย์                                           ห                    
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ จองหุ้น / การประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปี 2565 / วสิามญั (ครัง้ท่ี  29 ) ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.30  น. ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
เพียงแบบเดียวเท่านัน้ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผู้ รับมอบฉนัทะ 

  ( )  (                             ) 

  ลงช่ือ                                                                 ผู้ รับมอบฉนัทะ ลงช่ือ                                                               ผู้ รับมอบฉนัทะ 

   ( )   (   ) 
หมายเหตุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ 
ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ  เร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

  เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

 

(1) ข้าพเจ้า            สญัชาต ิ   

 อยู่บ้านเลขท่ี 

 

 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทปนูซเิมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม                               หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                                     เสียง  ดงันี ้

 หุ้นสามญั                                                 หุ้น   ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                                           เสียง 

 หุ้นบริุมสิทธิ                                        -       หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                     -                     เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

                                                                               อาย ุ                      ปี   อยู่บ้านเลขท่ี                                              

 ถนน                                     ต าบล/แขวง                                    อ าเภอ/เขต                                                                                                                      

 จงัหวดั                                      รหสัไปรษณีย์                      หรือ    
      นายชมุพล ณ ล าเลียง อาย ุ        74 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี  1                           
ถนน         ปนูซเิมนต์ไทย ต าบล/แขวง            บางซื่อ                              อ าเภอ/เขต  บางซื่อ                     
จงัหวดั         กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์             10800                     หรือ 
      นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ อาย ุ        69 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี  1                           
ถนน         ปนูซเิมนต์ไทย ต าบล/แขวง            บางซื่อ                              อ าเภอ/เขต  บางซื่อ                     
จงัหวดั         กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์             10800                     หรือ  
      นายฐาปน สิริวฒันภกัดี อาย ุ        47        ปี   อยู่บ้านเลขท่ี    1                           
ถนน         ปนูซเิมนต์ไทย ต าบล/แขวง             บางซื่อ                                 อ าเภอ/เขต บางซื่อ                      
จงัหวดั         กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์             10800                      หรือ 
          อาย ุ        ..        ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                               
ถนน           ต าบล/แขวง                                   อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย์                                           
        อาย ุ        ..        ปี  อยู่บ้านเลขท่ี                               
ถนน           ต าบล/แขวง                                   อ าเภอ/เขต                  
จงัหวดั                   รหสัไปรษณีย์                                           

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้า เพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ จองหุ้น / การประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปี 2565 / วสิามญั (ครัง้ท่ี  29 ) ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.30  น. ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
เพียงแบบเดียวเท่านัน้ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี  ้

 

 
หน้า 1 ของจ านวน 4 หน้า 



 

 

 
   วำระท่ี 1 เร่ือง รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564  

   (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  วำระที่ 2 เร่ือง พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  วำระที่ 3 เร่ือง พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2564 
     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

   วำระที่ 4 เร่ือง  พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

     การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

      การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
  4.1 พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
    4.2 นายพส ุเดชะรินทร์ 
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  4.3 นางพรรณสิรี อมาตยกลุ   

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  4.4 นางนนัทวลัย์ ศกุนตนาค  

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  ช่ือกรรมการ         
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

  วำระที่ 5 เร่ือง พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำรและกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เร่ืองจ ำนวนกรรมกำร 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

  วำระที่ 6 เร่ือง พจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรเพิ่ม 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

    การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
  6.1 พ.ท. สมชาย  กาญจนมณี 

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
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    6.2 นายศภุชยั เจียรวนนท์ 
    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 
  6.3 นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ   

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย   งดออกเสียง 

  วำระที่ 7 เร่ือง  พิจำรณำอนุมัตค่ิำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2565 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

  วำระที่ 8 เร่ือง  พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 
    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

  

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมตใินเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เหน็สมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

 
 ลงช่ือ   ผู้มอบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ( ) 

 ลงช่ือ   ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ( ) 

หมำยเหตุ 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้ นให้ 

ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท          ปนูซเิมนต์ไทย          จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชุมผู้จองหุ้น / การประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี 2565 / วสิามญั (ครัง้ท่ี  29 ) ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.30  น. ในรูปแบบการ
ประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านัน้ หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

      

  วาระที่     เร่ือง   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

  วาระที่     เร่ือง   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
    (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

  วาระที่     เร่ือง   

    (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

  วาระที่     เร่ือง   

     (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

  วาระที่     เร่ือง   

      (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 
      (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

    เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 

  วาระที ่            เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
    ช่ือกรรมการ   
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมการ   
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
    ช่ือกรรมการ    
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง                                                   
    ช่ือกรรมการ   
     เหน็ด้วย    ไม่เหน็ด้วย  งดออกเสียง 
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แบบฟอร์มค ำถำมล่วงหน้ำตำมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2565  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ำกัด (มหำชน)  

ประชุมวันพุธที่ 30 มีนำคม 2565  เวลำ 14.30 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 
  

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 29 มีนาคม 2565 เวลา 17.00 น. 
-  ทางโทรสาร    02-586-3007 หรือ 
-  ทางอีเมล       corporatesecretary@scg.com 
-  ทางบริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยูด้่านหลงัแบบฟอร์มนี ้

 
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกและอ านวยความสะดวกให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้น  
ทา่นสามารถสแกน QR Code และส่งค าถามแทนการสง่แบบฟอร์มในรูปแบบกระดาษได้ 

 

หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะน าโปรดติดตอ่: 
- นายคณพศ ผู้ภกัดี โทรศพัท์ 02-586-6456 หรือ  
- นางสาวพีริยา ชตูวิิศทุธ์ิ โทรศพัท์ 02-586-3014 

สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 10 
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แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565  

ทา่นสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอยา่งใดอย่างหนึง่จาก 3 วิธี ดงันี ้

1. สแกน QR Code                       และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร 

2. แจ้งรายละเอียด การขอรับทางอีเมล corporatesecretary@scg.com 

3. ขอรับเอกสารโดยการท าเคร่ืองหมาย  ในชอ่ง (   ) และกรอกรายละเอียดตามด้านลา่ง พร้อมทัง้พบักระดาษสง่
ทางไปรษณีย์ โดยใช้บริการธุรกิจตอบรับท่ีปรากฏอยูด้่านหลงัแบบฟอร์มนี ้หรือสง่ทางโทรสาร 02-586-3007 

   (   )  หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565  

(   )  รายงานประจ าปี 2564 (56-1 One Report)  

(   )  รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนประจ าปี 2564 
 สถานท่ีจดัสง่เอกสาร   

ช่ือ-นามสกลุ…………………………………………………………………. 

ท่ีอยู่ เลขท่ี...............หมู่..........ซอย................................... ..หมู่บ้าน.......................................  
ถนน.........................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต....................................... 
จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศพัท์...................................... 

หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะน าโปรดติดตอ่: 
- นายคณพศ ผู้ภกัดี  โทรศพัท์ 02-586-6456 หรือ  
- นางสาวพีริยา ชตูวิิศทุธ์ิ  โทรศพัท์ 02-586-3014 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ เอสซีจีได้จดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัขึน้ เพ่ือแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และ
การเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคลของทา่น โดยสามารถศกึษารายละเอียดได้ท่ี www.scg.com 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 

กรณีต้องการรับเอกสารข้างต้นก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น (วนัท่ี 30 มีนาคม 2565) 
โปรดสง่แบบขอรับหนงัสือฯ เพ่ือให้ส านกังานเลขานกุารบริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 

 

mailto:corporatesecretary@scg.com


สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 12 

 

ช่องทางการตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเตมิ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) 

Call Center ระหว่างวนัที ่23–30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. จนกว่าการประชมุจะแลว้เสร็จ 
 (เวน้วนัหยดุราชการ)  
โทรศพัท์ : 02-931-9133 
Line@:         @inventechconnect 

เปิดให้ย่ืนแบบค ำร้องและเอกสำรตำ่ง ๆ เพ่ือเข้ำร่วมประชมุผำ่น E-Request 

ล่วงหน้าตัง้แต่วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกวำ่กำรประชมุจะแล้วเสร็จ 

สแกน QR Code เพ่ือย่ืนแบบค ำร้องเพ่ือเข้ำร่วมประชมุ (E-Request) 
 

 
  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

สแกน QR Code เพ่ือสง่ค ำถำมแทนกำรสง่แบบฟอร์มในรูปแบบกระดำษได้ 
 

สแกน QR Code เพ่ือขอรับหนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2565 และ/หรือ หนังสือรำยงำน
ประจ ำปี 2564 และ/หรือ รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืนประจ ำปี 2564 แทนกำรส่งแบบฟอร์มในรูปแบบ
กระดำษได้ 

 

ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท โปรดตดิตอ่: 
- นำยคณพศ ผู้ภกัดี โทรศพัท์ 02-586-6456 หรือ 
- นำงสำวพีริยำ ชตูวิิศทุธ์ิ  โทรศพัท์ 02-586-3014  
อีเมล :          corporatesecretary@scg.com 
โทรสำร : 02-586-3007  
ไปรษณีย์ : บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ำกดั (มหำชน)  

ส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท ชัน้ 19 อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบำงซ่ือ  
เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800 
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