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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 
2. รายงานประจ าปี 2562 
3.  ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

4. ข้อมลูของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการเพิ่มเตมิ 
5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. เอกสารท่ีต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. แบบหนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก. และแบบ ข. 
8.  แผนท่ีสถานท่ีประชมุ 

 
เม่ือวนัองัคารท่ี 28 มกราคม 2563 ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 
เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตาม
ระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันที่  25 

พฤศจิกายน 2562 

ความเป็นมา  การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 
ซึง่บริษัทได้จดัท ารายงานการประชมุเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1 
ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 ท่ีจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นวา่
ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้อง  
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
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วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

ความเป็นมา  บริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในรอบปี 2562 ปรากฏอยูใ่นรายงาน
ประจ าปี 2562 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจ าปี 2562 ซึ่งสรุปผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2562 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ความเป็นมา  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตังิบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชี
จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ซึง่แสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานในปี 2562 ท่ีผา่นมา โดยสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน 
หนว่ย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สินทรัพย์ 139,513  69,781 

หนีส้ิน 76,697 46,480 

รายได้จากการขาย 89,070  - 

รายได้รวม 89,911 3,154 

ก าไรส าหรับปี 5,269*  1,246 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 1.69*  0.40 

*หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินในรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 4: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  
ความเป็นมา  บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมต่ ่ากว่าร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินรวม หลงัหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคลและหลงัหกัส ารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ี
กฎหมายและบริษัทก าหนดไว้ในแตล่ะปี โดยอตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจเปล่ียนแปลง
ไปจากท่ีก าหนดไว้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง 
ความจ าเป็นในการลงทนุเพิ่มเตมิ แผนการลงทนุ การขยายธุรกิจ การส ารองเงินไว้เพ่ือช าระคืน
เงินกู้ ยืม หรือเป็นเงินทนุหมนุเวียนภายในบริษัท เง่ือนไขและข้อจ ากดัตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา
กู้ ยืมเงินและปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงาน และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 50 ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไร
สทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
ทนุจดทะเบียน  
ในปี 2562 บริษัทมีก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม
จ านวน 5,269 ล้านบาท โดยไมมี่ยอดขาดทนุสะสมยกมา และมีก าไรสทุธิส าหรับปีตามงบการเงิน
ของบริษัทจ านวน 1,246 ล้านบาท รวมทัง้มีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 
ท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมตัิการจ่าย 
เงินปันผลระหวา่งกาลของปี 2562 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท คดิเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ไม่เกิน 
1,737 ล้านบาท คดิเป็นการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.11111111 บาท โดยแบง่เป็น 2 สว่น 
ดงันี ้
- สว่นท่ี 1: จา่ยเงินปันผลจ านวน 1,563 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญัปันผล (Stock dividend) 

จากเงินก าไรสะสมของบริษัท โดยการออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 1,563 ล้านหุ้ น 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท ใน
อัตรา 1 หุ้ นเดิม ต่อ 1 หุ้ นสามัญปันผล โดยบริษัทจะตัดเงินก าไรสะสมของบริษัท
จ านวน 1,563 ล้านบาท ออกจากบญัชีเพ่ือโอนไปเป็นทุนช าระแล้วของบริษัท (ตาม
รายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 25 
พฤศจิกายน 2562 วาระท่ี 6 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

- ส่วนท่ี 2: จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (Cash dividend) จากเงินก าไรสะสมของบริษัท ใน
อตัราหุ้นละ 0.11111111 บาท จากจ านวนหุ้นของบริษัทจ านวน 1,563 ล้านหุ้น คดิเป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 174 ล้านบาท (ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 วาระท่ี 6 ตามสิ่งท่ีสง่มา
ด้วยล าดบัท่ี 1)  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การจดัสรรก าไรประจ าปี 2562 จ านวน 62.3 ล้านบาท เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเป็นมูลคา่รวมทัง้สิน้ประมาณ 3,050 
ล้านบาท โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายเป็นเงินสด (Cash dividend) จากเงินก าไรของบริษัท 
ในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท จากจ านวนหุ้นของบริษัทจ านวน 3,126 ล้านหุ้น คดิเป็นจ านวนเงิน
ไมเ่กิน 1,313 ล้านบาท  
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ทัง้นีม้ลูคา่เงินปันผลประจ าปี 2562 คดิเป็นอตัราร้อยละ 58 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม 
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยท่ีเงินปันผลงวดสดุท้ายนีจ้่ายจาก
ก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี
คืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณู 20/80 

เปรียบเทียบอตัราการจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 กบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้
 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1.  ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 5,269 6,066 

2.  จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) (ปัจจบุนั) 3,126 156.3 

3.  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น)  10 
-  เงินปันผลเป็นหุ้นสามญัปันผล (Stock 

dividend) (บาท/หุ้น) จา่ยให้แก่หุ้น 
จ านวน 1,563 ล้านหุ้น 

1 
  

- เงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)  
จา่ยให้แก่หุ้นจ านวน 1,563 ล้านหุ้น 

0.11111111 
  

-  เงินปันผลเป็นเงินสดงวดสดุท้าย (บาท/หุ้น) 
จา่ยให้แก่หุ้นจ านวน 3,126 ล้านหุ้น 

0.42 
  

4. เงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ล้านบาท) 3,050 1,563 

5.  อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไร
ส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ) 

58 26 

- เงินปันผลระหว่างกาล (ร้อยละ) 33   

- เงินปันผลงวดสดุท้าย (ร้อยละ) 25   

6.  ทนุส ารองตามกฎหมาย (ล้านบาท) 62.3 จดัสรรครบถ้วนตามที่

กฎหมายก าหนดแล้ว 

 
ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าว (เฉพาะการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดงวดสุดท้าย) ให้จ่าย
แก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัทตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนด
รายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 3 มีนาคม 2563 ซึง่เป็นวนัท่ีเร่ิมปิดสมดุทะเบียน
รับโอนหุ้น โดยบริษัทปิดสมดุทะเบียนรับโอนหุ้นจนถึงวนัองัคารท่ี 24 มีนาคม 2563 ซึง่เป็น
วนัท่ีก าหนดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะพิจารณาอนมุตักิารจา่ยเงินปันผลดงักล่าว และมีก าหนด
จา่ยเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 5: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ความเป็นมา  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 40 ก าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ าปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่
ในสาม ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุด
กบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน ดงันี ้ 

1) ศาสตราจารย์พิเศษกิตพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์  กรรมการอิสระ และ 
   กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
2) นางไขศรี  เน่ืองสิกขาเพียร  กรรมการอิสระ และ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3) นายชลณฐั  ญาณารณพ    รองประธานกรรมการ  
   กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ  
   กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
4) นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ  กรรมการ 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและพิจารณา
กลัน่กรองคณุสมบตัิตา่ง ๆ ของบคุคลทัง้ 4 คน ดงักล่าวแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการรายเดมิทัง้ 4 คน ได้แก่ 

1) ศาสตราจารย์พิเศษกิตพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์   
2) นางไขศรี  เน่ืองสิกขาเพียร   
3) นายชลณฐั  ญาณารณพ     
4) นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ   

กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา (ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563) 
เสนอ เน่ืองด้วยกรรมการทัง้ 4 คน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์
กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย พร้อมทัง้
ตดัสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
และข้อบงัคบัของบริษัท และไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ามเก่ียวกับการกระท าความผิดทางอาญา
ในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระท าโดยทจุริต รวมทัง้ได้ปฏิบตัิงานในหน้าท่ีกรรมการ
มาเป็นอย่างดี โดยศาสตราจารย์พิเศษกิตพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ และนางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร 
มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด ซึง่เข้มกวา่นิยามกรรมการ
อิสระตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ 
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อนึ่งส าหรับเร่ืองการแตง่ตัง้ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ เป็นกรรมการอิสระ
ของบริษัทนัน้ เน่ืองจากปัจจบุนัศาสตราจารย์พิเศษกิตพิงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคน็ซ่ี จ ากดั (BM) จงึถือวา่เป็นผู้ มีอ านาจ
ควบคมุของผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท ซึง่
จะมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตาม
หลกัในมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ท่ีได้
แก้ไขเพิ่มเตมิ) แล้วเห็นวา่ความสมัพนัธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพดงักล่าวไมมี่ผลกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระด้วยนัน้ คณะกรรมการบริษัท 
(ไม่รวมศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์) ได้พิจารณาประเด็นคณุสมบตัิการเป็น
กรรมการอิสระของศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ ด้วยความรอบคอบตามหลัก
ความไว้วางใจและการปฏิบตัหิน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริตของ
กรรมการ (Fiduciary Duties) ตามกฎหมายดงักลา่วข้างต้นแล้ว เห็นวา่การแตง่ตัง้ศาสตราจารย์
พิเศษกิติพงศ์ อรุพีพฒันพงศ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี
และการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้
การเป็นผู้ มีอ านาจควบคมุของ BM ซึง่เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทและเป็นผู้ให้บริการ
ทางวิชาชีพซึง่ได้รับคา่บริการเกินกว่า 2 ล้านบาทตอ่ปีจากบริษัท ไมมี่ผลตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ี
เป็นกรรมการอิสระและไม่ก่อให้เกิดการขดัผลประโยชน์ระหวา่ง 2 องค์กร ซึง่ไมไ่ด้ประกอบ
ธุรกิจในลกัษณะเดียวกนัหรือมีการแขง่ขนักนั 

ส าหรับประวตัิและความเช่ียวชาญของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่านมา 
ข้อมลูการถือหุ้นในบริษัท ข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
ในประเทศไทยและบริษัท/กิจการอ่ืน  ๆรวมทัง้ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับเสนอช่ือนัน้ ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 
หมายเหตุ: ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลอืกตัง้

กรรมการไว้ดงันี ้   
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล 

และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวน
กรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เท่าจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบั
ถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 
ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวน
กรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ    บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
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วาระที่ 6: พิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึน้ส าหรับค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 และ 

2562 และแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 ความเป็นมา เน่ืองจากบริษัทอยู่ในระหว่างด าเนินการเก่ียวกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีหน้าท่ีต้องจดัเตรียมงบการเงินประจ าปี 
งบการเงินรวม ตามเง่ือนไขท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ก าหนด ดงันัน้บริษัทจงึให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั (KPMG) ซึง่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2562 จดัท างบการเงินประจ าปีของบริษัทปี 2562 งบการเงินรวม
ประจ าปีของบริษัทปี 2561 (ออกใหม)่ และปี 2562 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทและงบการเงินรวมประจ าไตรมาสท่ี 3/2562 (ออกเล่ม) เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการออก
และเสนอขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยดงักล่าว จึงท าให้มีค่าตอบแทน
จากการสอบบญัชีเพิ่มขึน้จากเดมิท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 และ 2562 ของบริษัท
ได้มีมตอินมุตัไิว้แล้ว 

นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ท่ี
ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบ
บญัชีของบริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก KPMG ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนญุาตจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี 
มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม รวมทัง้ปฏิบตัหิน้าท่ีได้เป็นอย่างดี
ตลอดมา โดยเม่ือเปรียบเทียบกบัขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอตัราคา่สอบบญัชี
ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นว่า KPMG เสนอคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม
และข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมตใิห้เสนอ
ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบนัค่าสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึน้ส าหรับค่าสอบบัญชี
ประจ าปี 2561 และ 2562 และพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัคิ่าสอบ
บญัชีประจ าปี 2563 ดงันี ้

1) ให้สตัยาบนัคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัทปี 2562 งบการเงินรวม
ประจ าปีของบริษัทปี 2561 (ออกใหม)่ และปี 2562 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทและงบการเงินรวมประจ าไตรมาสท่ี 3/2562 (ออกเลม่) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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หนว่ย : บาท 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท ได้รับอนุมัตแิล้ว  ขออนุมัตเิพิ่ม  รวม 

คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี     
- ปี 2562 269,000 131,000 400,000 
คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปี    
- ปี 2561 (ออกใหม)่ 210,000 350,000 560,000 
- ปี 2562 213,000 587,000 800,000 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินรวม 
- ไตรมาส 3/2562 (ออกเลม่) - 119,000 119,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 692,000 1,187,000 1,879,000 
 

2) อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2563 ดงันี ้
- นายไวโรจน์   จินดามณีพิทกัษ์  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565)  หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235)  

แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ทัง้นี ้KPMG และผู้สอบบญัชีคือนายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ และนางสาวธัญลกัษณ์ 
เกตแุก้ว ท่ีเสนอแตง่ตัง้นัน้จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย 
จ ากดั (มหาชน) ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในขณะท่ี KPMG และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้น 
จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยด้วย 

3) อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2563 งบการเงินรวมของบริษัทและ
บริษัทย่อย และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวม เป็นเงินจ านวน 
2,774,000 บาท (เพิ่มขึน้ 1,455,000 บาท เม่ือเทียบกบัปี 2562) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หนว่ย : บาท 

ค่าสอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562 การเปลี่ยนแปลง 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัท 300,000 400,000 
210,000 

(100,000) 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวม 
ของบริษัทและบริษัทย่อย 600,000 800,000 (200,000) 

3. คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทและงบการเงินรวม 1,874,000 119,000 1,755,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 2,774,000 1,319,000 
210,000 

1,455,000 
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4) รับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษัทยอ่ย ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี 
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในตา่งประเทศ โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี 
มีรายละเอียดดงันี ้

 
 ปี 2563 ปี 2562 

ค่าสอบบัญชี จ านวน
บริษัทย่อย 

จ านวนเงนิ จ านวน
บริษัทย่อย 

จ านวนเงนิ 

 (บริษัท) (ล้านบาท) (บริษัท) (ล้านบาท) 
1. คา่สอบบญัชีงบการเงิน
ของบริษัทยอ่ย 
ในประเทศไทย 

33 7.17 33 
 

6.32 
 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงิน
ของบริษัทยอ่ย 
ในตา่งประเทศ 

14 9.35 13 4.17 
 

รวมค่าสอบบัญชีของ 
บริษัทย่อยทัง้หมด 

47 16.52 46 10.49 
 

(คา่สอบบญัชีปี 2563 ของบริษัทยอ่ยอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือ
ปริมาณงานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

คา่สอบบญัชีปี 2562 ข้างต้น ไม่รวมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็น
คา่ตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุรวม 490,000 
บาท และคา่ท่ีปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอ่ืน จ านวน 23.7 ล้านบาท 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 
วาระที่ 7: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

 ความเป็นมา ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 46 ก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและ
โบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 และ
ครัง้ท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 21 มิถนุายน 2562 และวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 ตามล าดบั ได้มีมติ
ก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยคา่ตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชดุย่อยดงักล่าวให้มีผลไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปแบบเงินโบนสั โดยยงัคงคา่ตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
บริษัทและคา่ตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ได้มีมติอนุมตัิในปี 2562 ข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้
พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและใน
กลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว โดยคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ดงักลา่วให้มีผลไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงันี ้
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1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
- ค่าตอบแทนรายเดือน: 
ประธานกรรมการ ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท 
กรรมการบริษัท  ได้รับคา่ตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท 

- โบนัส: กรรมการบริษัทได้รับโบนสัไมเ่กินร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่
ผู้ ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม 
และให้ไปพิจารณาแบง่จา่ยกนัเอง 

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ต าแหน่ง ค่าตอบแทนประจ า 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 150,000 45,000 
 กรรมการ 100,000 30,000 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประธาน 120,000 30,000 
และสรรหา กรรมการ 100,000 20,000 
คณะกรรมการพิจารณา ประธาน 120,000 30,000 
คา่ตอบแทน กรรมการ 100,000 20,000 

ทัง้นีบ้ริษัทไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจาก
ท่ีระบไุว้ข้างต้น 

ส าหรับในปี 2562 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 6,890,483 
บาท ซึ่งไม่เกินหลกัเกณฑ์ตามท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิไว้ ส าหรับการจ่ายคา่ตอบแทนให้
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 มีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2562 ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2 หวัข้อโครงสร้างการจดัการ 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ 

 
วาระที่ 8: พจิารณาเพิ่มจ านวนกรรมการ 

ความเป็นมา  เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจแพคเกจจิง้อย่างตอ่เน่ือง ครอบคลมุภมูิภาคอาเซียน 
โดยอาศยัศกัยภาพของบริษัทและการเสริมสร้างโอกาสจากภายนอก เพ่ือขบัเคล่ือนธุรกิจ
โดยการเป็นผู้ ให้บริการด้านแพคเกจจิง้แบบครบวงจรด้วยสินค้าและบริการท่ีหลากหลาย และ
การมุ่งเน้นด้านนวตักรรมส าหรับลกูค้า บริษัทจึงเห็นสมควรพิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการ
ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพิ่มศกัยภาพ
ในการด าเนินงานให้แก่คณะกรรมการในการพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ 
โปร่งใส รอบด้าน และรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท
และผู้ ถือหุ้นทกุราย  

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่ม
จ านวนกรรมการจากปัจจบุนั 10 คน เป็น 12 คน 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 9: พจิารณาแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเตมิ 

ความเป็นมา  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน จากปัจจบุนั 10 คน 
เป็น 12 คน ตามรายละเอียดในวาระท่ี 8 นัน้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอ
ให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม รวม 8 คน เข้ารับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาบคุคลท่ีมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจท่ีเก่ียวกับ
สินค้าอปุโภคบริโภคท่ีใกล้ชิดกบัผู้บริโภค มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีคณุสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการ  
ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการบริษัทได้หารือกนัอย่างกว้างขวางโดยพิจารณา
คณุสมบตัิของบุคคลตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอเพ่ือเลือกตัง้เป็น
กรรมการรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ 
ประกอบกับคณุสมบตัิ ความรู้ ความช านาญของคณะกรรมการ เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอช่ือบคุคลรวม 2 คนเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการท่ีเพิ่มขึน้ดงันี ้

1) นายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ* 
2) นายวิบลูย์ ตวงสิทธิสมบตัิ มีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ 

*อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 28 มกราคม 2563 นายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทในเครือของเบทาโกร ซึง่มีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจกบับริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึน้ไป ซึง่จะมีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็น
กรรมการอิสระของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่ง
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า
ความสมัพนัธ์ข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ 
และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตัง้
กรรมการอิสระด้วยนัน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเด็นคณุสมบตัิการเป็นกรรมการ
อิสระของนายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ ด้วยความรอบคอบตามหลกัความไว้วางใจและการปฏิบตัิ
หน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัย์สจุริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) 
ตามกฎหมายดงักล่าวแล้ว เห็นว่าการแต่งตัง้นายวนสั แต้ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท 
ไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 
20 ล้านบาทขึน้ไปข้างต้น ไม่มีผลตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระและไม่ก่อให้เกิด
การขดัผลประโยชน์ระหวา่ง 2 องค์กร 
ส าหรับประวตัิของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมลูการถือหุ้นสามญัของบริษัท ข้อมลูการด ารง
ต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ 
รวมทัง้ข้อมูลความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับการเสนอช่ือซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระนัน้  
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 
คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ    บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็น
ผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 



 

 - 12 - 

จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) ในวันอังคารที่ 
24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียน
เพ่ือเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตัง้แตเ่วลา 13.00 น.  

อนึ่งเพ่ือความสะดวกหากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. 
หรือแบบ ข. ท่ีแนบมาตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น) ได้จาก www.scgpackaging.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง
ตามท่ีระบไุว้เทา่นัน้  

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระ ท่ีไม่ได้
ครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ดงันี ้

1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ  
2) นายชมุพล ณ ล าเลียง  
3) นายชาลี จนัทนยิ่งยง 
4) นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ 

ทัง้นีข้อความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารตามท่ีก าหนด พร้อมปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท มายงับริษัทลว่งหน้าเพ่ือให้บริษัทได้รับภายในวนัจนัทร์ท่ี 23 มีนาคม 2563 ด้วย จกัขอบคณุยิ่ง 

 
  ขอแสดงความนบัถือ 
 กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 9 มีนาคม 2563 
 โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 

  

  (นางวีรนชุ เศรษฐเมธีกลุ) 
 เลขานกุารบริษัท 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิได้ที่:   
นางสาววรารี โต๊ะเงิน หรือนางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสวุรรณ 
ส านกังานเลขานกุารบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
โทรศพัท์ 0-2586-5382 หรือ 0-2586-2855 โทรสาร 0-2586-3007  
อีเมล warareet@scg.com หรือ karnchap@scg.com  
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