
 

  1 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังที ่28) 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง  ก ำหนดประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 (ครัง้ท่ี 28) 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ 
สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. รำยงำนประจ ำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนประจ ำปี 

2563 ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code)  
2. ขอ้มูลของบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนด

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
3. ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรอิสระ 
4. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือประจ ำปี 2564 
5. ขอ้มลูของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้  
6. ขอ้บงัคบัของบริษัทเฉพำะท่ีเก่ียวกบักำรประชุมผูถื้อหุน้ 
7. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ กำรนบัคะแนนเสียง และแจง้ผลกำรนบัคะแนน 
8. กำรใชร้หสัคิวอำร ์(QR Code) ส  ำหรบัดำวนโ์หลดเอกสำรกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
9. ขอ้ปฏิบัติกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพ่ือควำมปลอดภัยภำยใตส้ถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถำมส ำหรบัคดักรองโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนำ (COVID-19)  

10. แบบแจง้ควำมประสงคเ์ขำ้ร่วมกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
11. แบบฟอรม์ค ำถำมลว่งหนำ้ตำมวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 
12. แผนท่ีสถำนท่ีประชมุ บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ำกดั (มหำชน)   
13. เอกสำรท่ีตอ้งแสดงก่อนเขำ้ประชุมและเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ

ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค 
14. แบบขอรบัหนงัสือนดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 และ/หรือ หนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2563 

และ/หรือ รำยงำนกำรพฒันำอย่ำงยั่งยืนประจ ำปี 2563 

เม่ือวนัองัคำรท่ี 26 มกรำคม 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
(“บริษัท”) ไดม้ีมติใหเ้รียกประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 (ครัง้ท่ี 28) ในวันอังคารที ่30 มีนาคม 2564 เวลา 
09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 1 
ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื ่อ กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส  ำคญัซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2563 ซึง่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2563 ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2563 ซึง่สรุปผลกำรด ำเนินงำน
และกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส  ำคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง 

-ร่าง- 
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วาระที ่2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 
ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดใหม้ีกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีก่อนเสนอให้
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน
ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรบัรองโดยผูส้อบบญัชีจำก
บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 
ซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท 

สนิทรพัย ์ 172,429 93,659 
หนีส้นิ 62,588 29,226 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 92,786 - 
รำยไดร้วม 93,389 4,997 
ก ำไรส ำหรบัปี 6,457* 2,381 
ก ำไรตอ่หุน้ (บำท/หุน้) 1.95* 0.72 

*หมำยถึง ก ำไรส ำหรบัปีสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 

โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 2563 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไมต่  ่ำกว่ำรอ้ยละ 20 ของก ำไร
สุทธิตำมงบกำรเงินรวม หลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและหลังหักส ำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำม ท่ี
กฎหมำยและบริษัทก ำหนดไวใ้นแต่ละปี โดยอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไปจำกท่ี
ก ำหนดไว ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัผลกำรด ำเนินงำน โครงสรำ้งและฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจ ำเป็นในกำร
ลงทุนเพ่ิมเติม แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิจ กำรส ำรองเงินไวเ้พ่ือช ำระคืนเงินกูยื้ม หรือเป็นเงินทุน
หมุนเวียนภำยในบริษัท เง่ือนไขและขอ้จ ำกัดตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำกู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในกำรบริหำรงำน และตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และ
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 50 ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรอง
ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองนี ้
จะมีจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน  

 ในปี 2563 บริษัทมีก ำไรส  ำหรบัปีสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 6,457 
ลำ้นบำท โดยไมม่ียอดขำดทนุสะสมยกมำ และมีก ำไรสทุธิส  ำหรบัปีตำมงบกำรเงินของบริษัทจ ำนวน 
2,381 ลำ้นบำท รวมทัง้มีก ำไรสะสมส ำหรบัจดัสรรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ 
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ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมตัิกำรจดัสรรก ำไร
ประจ ำปี 2563 จ ำนวน 119.1 ลำ้นบำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2563 ใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทในอตัรำหุน้ละ 0.45 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 1,932 ลำ้นบำท 

ทั้งนีเ้งินปันผลประจ ำปี 2563 ท่ีเสนอข้ำงตน้คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 30 ของก ำไรส ำหรับปีตำม
งบกำรเงินรวม ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท โดยท่ีเงินปันผลดงักลำ่วจ่ำยจำก
ก ำไรที่เสียภำษีในอตัรำดงันี ้

- จ ำนวน 0.05 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกก ำไรท่ีเสียภำษีในอัตรำรอ้ยละ 30 ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภท
บคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้1 เท่ำกบัเงินปันผลคณู 30/70  

- จ ำนวน 0.40 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกก ำไรท่ีเสียภำษีในอัตรำรอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภท
บคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้1 เท่ำกบัเงินปันผลคณู 20/80 

เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2563 กบัปีท่ีผำ่นมำไดด้งันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 

1.  ก ำไรส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินรวม (ลำ้นบำท) 6,457 5,269 

2.  จ ำนวนหุน้ (ลำ้นหุน้)  4,293 3,126 

3.  เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุน้)   

-  เงินปันผลเป็นหุน้สำมญัปันผล (Stock 
dividend) (บำท/หุน้) จ่ำยใหแ้ก่หุน้ 
จ ำนวน 1,563 ลำ้นหุน้ 

- 1 

- เงินปันผลเป็นเงินสด (บำท/หุน้)  
จ่ำยใหแ้ก่หุน้จ ำนวน 1,563 ลำ้นหุน้ 

- 0.11111111 

-  เงินปันผลเป็นเงินสดงวดสดุทำ้ย (บำท/หุน้) 
จ่ำยใหแ้ก่หุน้จ ำนวน 3,126 ลำ้นหุน้ 

- เงินปันผลเป็นเงินสด (บำท/หุน้)  
จ่ำยใหแ้ก่หุน้จ ำนวน 4,293 ลำ้นหุน้ 

- 
 

0.45 

0.42 

4. เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ลำ้นบำท) 1,932 3,050 

5.  อตัรำสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรส  ำหรบั
ปีตำมงบกำรเงินรวม (รอ้ยละ) 

30 58 

- เงินปันผลระหวำ่งกำล (รอ้ยละ) - 33 

- เงินปันผลงวดสดุทำ้ย (รอ้ยละ) 30 25 

6.  ทนุส ำรองตำมกฎหมำย (ลำ้นบำท) 119.1 62.3 
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ทัง้นีก้ำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหจ้่ำยแก่ผูถื้อหุน้เฉพำะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตำมขอ้บังคบัของ
บริษัท ตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 
เมษำยน 2564 (จะขึน้เครื่องหมำย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพุธท่ี 7 เมษำยน 2564) 
โดยมกี ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษำยน 2564 และใหร้บัเงินปันผลภำยใน 10 ปี  

หมายเหตุ  1 ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนไดต้ำมหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎำกร 
มำตรำ 47 ทวิ ก ำหนด   

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท 
ขอ้ 40 ก ำหนดวำ่ในกำรประชมุสำมญัประจ ำปีกรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม ถำ้
จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นส่วนสำมไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหนึ่งในสำม 
กรรมกำรผูอ้อกไปนัน้จะรบัเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้ซึ่งในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีครัง้นีม้ี
กรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 คน ดงันี ้

1) นำยชมุพล  ณ ล ำเลียง กรรมกำรอิสระ 
   และประธำนกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
2) นำยชำลี  จนัทนย่ิงยง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
   และประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ  
3) นำยธรรมศกัดิ ์เศรษฐอดุม กรรมกำร  
4) นำยวิชำญ  จิตรภ์กัดี กรรมกำรและประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

ทัง้นีบ้ริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระและเสนอรำยช่ือบคุคลเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรระหว่ำงวนัท่ี 3 สิงหำคม - 3 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวำระและรำยช่ือบุคคล
เพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร   

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564) ไดพิ้จำรณำรำยช่ือบคุคลท่ีกรรมกำรบริษัทเสนอจ ำนวน 4 คน ซึง่เป็น
กรรมกำรเดิมท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยไดพิ้จำรณำคุณสมบัติเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียด
รอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกรรมกำรรำยเดิม 4 
คน ไดแ้ก่ นำยชุมพล ณ ล ำเลียง นำยชำลี จนัทนย่ิงยง นำยธรรมศกัดิ์ เศรษฐอดุม และนำยวิชำญ 
จิตร์ภักดี เข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง เน่ืองจำกเป็นผู้ท่ีมีควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญสอดคลอ้งตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะผูน้  ำ มี
วิสยัทศันก์วำ้งไกล เป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไม่ด่ำงพรอ้ย พรอ้ม
ทั้งตัดสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องและ
ขอ้บงัคบัของบริษัท และไมม่ีคณุสมบตัิตอ้งหำ้มเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดท่ี
เก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทจุริต รวมทัง้ไดป้ฏิบตัิงำนในหนำ้ท่ีกรรมกำรมำเป็นอย่ำงดี  

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ไดห้ำรือกนัอย่ำงกวำ้งขวำงโดยพิจำรณำรำยช่ือบุคคลทัง้ 4 คน 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอ รวมทั้งพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติเป็น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแลว้ว่ำเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำม
เช่ียวชำญสอดคลอ้งตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะผูน้  ำ มีวิสยัทศันก์วำ้งไกล เป็นผูม้ี
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คุณธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพรอ้ย โดยนำยชุมพล ณ ล ำเลียง และนำยชำลี 
จนัทนย่ิงยง มีคณุสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด จึงมีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้
เสนอช่ือบุคคลรวม 4 คนเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไป
อีกวำระหนึ่งดงันี ้

1) นำยชมุพล  ณ ล ำเลียง กรรมกำรอิสระ 
2) นำยชำลี  จนัทนย่ิงยง กรรมกำรอิสระ 
3) นำยธรรมศกัดิ ์ เศรษฐอดุม กรรมกำร 
4) นำยวิชำญ  จิตรภ์กัดี กรรมกำร 

โดยล ำดับท่ี 1) และล ำดับท่ี 2) เป็นกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งน้อยกว่ำ 3 วำระติดต่อกันท่ี
สำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยล ำดบัท่ี 1) เป็น
อดีตประธำนกรรมกำรบริษัทท่ีมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดีและเป็นกรรมกำร
อิสระซึ่งใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่ำงเป็นอิสระต่อคณะกรรมกำรและบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอด
มำ และล ำดบัท่ี 2) เป็นกรรมกำรอิสระท่ีสำมำรถใหค้วำมเห็นไดอ้ย่ำงเป็นอิสระ อีกทัง้ไดน้  ำควำมรู ้
ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญมำใหข้อ้เสนอแนะอันเป็นประโยชนใ์นกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรในระดบัสำกล ส ำหรบัล ำดบัท่ี 3) เป็น
กรรมกำรท่ีไม่ไดเ้ป็นผู้บริหำรซึ่งเป็นผู้มีควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในธุรกิจของบริษัทและธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง สำมำรถใหข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะในดำ้นกำรก ำหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบำย และ
กำรวำงแผนกลยุทธข์ององคก์ร และล ำดบัท่ี 4) เป็นประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษัทซึ่งเป็นผูมี้
ประสบกำรณ์ในธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงด้ำนกำร
บริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศและระดบัภูมิภำค ทัง้นี ้บุคคลทัง้ 4 คนขำ้งตน้ไม่ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษัท  

ส ำหรบัประวตัิและควำมเช่ียวชำญของบคุคลที่ไดร้บักำรเสนอช่ือ ระยะเวลำท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งเป็น
กรรมกำร ขอ้มลูกำรเขำ้ร่วมประชมุคณะกรรมกำร/กรรมกำรชดุย่อยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ขอ้มลูกำรถือหุน้
ในบริษัท ขอ้มลูกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/
กิจกำรอื่น ๆ ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 2  

หมายเหตุ: ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 33 ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรไวด้งันี ้   

(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในกำรเลือกตัง้กรรมกำร ใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และ

ผูถ้ ือหุน้มีส ิทธิเล ือกตัง้บ ุคคลที ่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรไดไ้ม ่เกินจ ำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 

(3) บคุคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนน
เสียงเท่ำกันอนัจะท ำใหเ้กินจ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธำนในที่ประชุม
ลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสียงชีข้ำดเพื่อใหไ้ดจ้ ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็น
ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  
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วาระที ่5:  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการอสิระของบริษัท 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ตำมท่ีท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) เมื่อวนัท่ี 24 
มีนำคม 2563 ไดม้ีมตแิตง่ตัง้นำยวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท อย่ำงไรก็ดี ใน
รอบระยะเวลำบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษัทนนัยำงกำรเ์มน้ท ์จ ำกดั และบริษัทนนัยำง
กำรทออตุสำหกรรม จ ำกดั ซึ่งเป็นบริษัทในกลุม่บริษัทนนัยำงเท็กซไ์ทลท่ี์นำยวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ 
ด  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำร และผูถื้อหุน้ทำงออ้ม มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบั
บริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทตะวันนำบรรจุภัณฑ ์จ ำกัด และบริษัทไดน่ำ แพคส ์จ ำกัด) ซึ่งเป็น
รำยกำรทำงกำรคำ้ปกติและมีมูลค่ำท่ีไม่มีนัยส ำคญัเมื่อเทียบกับรำยกำรทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
แต่มีมูลค่ำรวมมำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท ดังนั้น บริษัทจึงได้แจ้งข้อมูลดังกล่ำวต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ส  ำนักงำน ก.ล.ต.)  และท่ีประชุม
คณะกรรมกำร ไดพิ้จำรณำเปลี่ยนสถำนะของนำยวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ จำก “กรรมกำรอิสระ” เป็น 
“กรรมกำร” รวมทัง้ไดเ้ปิดเผยสถำนะดงักล่ำวต่อประชำชนผ่ำนแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลกำรเสนอ
ขำยหลกัทรพัย ์(แบบ 69-1) และหนงัสือชีช้วนของบริษัทซึ่งใชป้ระกอบกำรน ำหุน้สำมญัของบริษัท
เขำ้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยใ์นตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ต่อมำ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมนำยวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิซึ่งในขณะนัน้ยังไม่ได้
ด  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ) ไดห้ำรือกันอย่ำงกวำ้งขวำงและไดพิ้จำรณำเรื่อง
ดงักล่ำวอย่ำงรอบคอบ และมีควำมเห็นว่ำขนำดของธุรกรรมขำ้งตน้คิดเป็นสดัส่วนท่ีนอ้ยมำกเมื่อเทียบ
กบัยอดขำยรวมของบรรจุภณัฑจ์ำกเย่ือและกระดำษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทัง้เป็นกำรซือ้ขำยใน
เชิงพำณิชย์ท่ีมีเง่ือนไขกำรคำ้ตำมปกติโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ี
กรรมกำรและกำรใหค้วำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ีเก่ียวขอ้งแต่
อย่ำงใด รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดควำมขัดผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทและนำยวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ  
นอกจำกนีน้ำยวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ ยงัเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมช ำนำญ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์
ในกำรบริหำรจดักำรบริษัทขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นอปุโภคและบริโภคซึ่งมีควำมใกลชิ้ด
ลกูคำ้ทัง้ในและตำ่งประเทศอย่ำงยำวนำน ซึง่จะช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจและกำรขยำย
ธุรกิจ จะเป็นประโยชนแ์ละเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท จึงมีมติเป็น
เอกฉันทใ์หเ้สนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำทบทวนคุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรอิสระของ
นำยวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ และเสนอใหแ้ตง่ตัง้นำยวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิเป็นกรรมกำรอิสระ  

 ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมนำยวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ) ไดพิ้จำรณำ
อย่ำงรอบคอบตำมหลกัควำมไวว้ำงใจและกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั  และ
ซื่อสตัยส์ุจริตของกรรมกำร (Fiduciary Duties) ตำมมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอแลว้ 
เห็นว่ำควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจดงักล่ำวไม่กระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีและกำรใหค้วำมเห็นท่ีเป็นอิสระ
ของนำยวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ จึงเขำ้ข่ำยไดร้บักำรผ่อนผนัคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระท่ีหำ้มกำร
มีหรือเคยมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจเกินเกณฑท่ี์ก ำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี 
ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ (ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และมี
มติเป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 พิจำรณำแต่งตัง้นำยวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ 
ซึ่งเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร และผูถื้อหุน้ของบริษัทท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจในรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ
กบับริษัทย่อยของบริษัท ในมลูคำ่รวมมำกกวำ่ 20 ลำ้นบำท เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท  

ส ำหรบัประวตัิและขอ้มลูของนำยวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 3   

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่6:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ำกัด (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2564 เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีควำม
เช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี มีคำ่สอบบญัชีท่ีเหมำะสม รวมทัง้ปฏิบตัิหนำ้ท่ีไดเ้ป็นอย่ำงดีตลอดมำ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตกำรใหบ้ริกำร ปริมำณงำน และอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดบัเดียวกนัแลว้เห็นว่ำ KPMG เสนอช่ือผูส้อบบญัชีและค่ำสอบบญัชีท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัท  

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัท และมีมติใหเ้สนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2564 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนมุตัิคำ่สอบบญัชี ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2564 ไดแ้ก่ 

- นำยไวโรจน ์ จินดำมณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3565) หรือ 

- นำงสำวธญัลกัษณ ์ เกตแุกว้ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 8179) หรือ  

- นำงสำวดษุณีย ์ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 10235)  

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

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส ำนกังำนสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอขำ้งตน้ไมม่ีควำมสมัพนัธ์
หรือสว่นไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 
ส  ำหรบัประวตัิของผูส้อบบญัชี และขอ้มลูควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัเสนอช่ือ ปรำกฏ
ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 4  

2) อนุมตัิค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2564 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท
และงบกำรเงินรวม เป็นเงิน 2,611,000 บำท (ลดลงจำกปี 2563 จ ำนวน 163,000 บำท) โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

หน่วย : บำท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 ปี 2563 เพิม่ (ลด) 

1. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท 305,000 300,000 5,000 

2. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินรวมประจ ำปี  816,000 600,000 216,000(1) 

3. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของ
บริษัทและงบกำรเงินรวม 

1,490,000 1,874,000 (384,000)(2) 

รวมค่าสอบบัญชขีองบริษัท 2,611,000 2,774,000 (163,000) 

หมำยเหต ุ (1) ค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินรวมประจ ำปีเพิ่มขึน้จำกกำรที่มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบ/ 
สอบทำนกำรเป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรพัย ์

 (2) ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสลดลงจำกกำรที่ปี 2563 มีงำนเพิ่มจำกกำรที่บริษัทมี
กำรเพิ่มทนุเพื่อเสนอขำยหุน้ตอ่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
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3) รับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี 
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่ำงประเทศ  โดยบริษัทย่อยเป็นผูร้ ับผิดชอบค่ำสอบบัญชี มี
รำยละเอียดดังนี  ้

 ปี 2564 ปี 2563 
ค่าสอบบัญช ี จ านวน

บริษัทยอ่ย 
จ านวนเงนิ จ านวน

บริษัทยอ่ย 
จ านวนเงนิ 

 (บริษัท) (ล้านบาท) (บริษัท) (ล้านบาท) 
1. งบกำรเงินของบริษัทย่อย 

ในประเทศไทย 
31(1) 7.61 34 

 
7.60 

 
2. งบกำรเงินของบริษัทย่อย 

ในตำ่งประเทศ 
14 9.78(2) 14 9.96 

 
รวมค่าสอบบัญชขีอง 
บริษัทย่อยทัง้หมด 

45 17.39 48 17.56 
 

หมำยเหต ุ (1) ปิดกิจกำร 3 บริษัท (บริษัทกระดำษสหไทย จ ำกดั (มหำชน) บริษัทไดน่ำ แพคส ์
จ ำกดั และบรษัิทดี อิน แพค จ ำกดั) 

 (2) ค่ำสอบบญัชีปี 2564 ลดลง เนื่องจำกไม่มีคำ่สอบทำน Beginning Balance ส ำหรบั
กำรน ำงบกำรเงินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (PT Fajar Surya Wisesa) 
เขำ้งบกำรเงินรวมครัง้แรก  

(คำ่สอบบญัชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอำจเปลี่ยนแปลงตำมจ ำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมำณงำน
ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งปี) 

ส ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัค่ำบริกำรอื่น 
(Non-audit fee) จำกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และบริษัทในกลุ่มของบริษัท เคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เช่น ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมกำร
ลงทนุ คำ่ท่ีปรกึษำทำงดำ้นภำษีและกำรใหบ้ริกำรอื่น จ ำนวน 6.45  ลำ้นบำท 

หมายเหตุ:  1. ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือทีเ่สนอขำ้งตน้ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ดงันี ้
(1) นำยไวโรจน ์จินดำมณีพิทกัษ์ เคยไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ ำปี 

2560-2563 รวม 4 ปี 
(2) นำงสำวธัญลกัษณ ์เกตแุกว้ เคยไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2558-2563 รวม 6 ปี 
(3) นำงสำวดุษณีย ์ยิม้สวุรรณ เคยไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2559-2563 รวม 5 ปี 
ซึ่งระยะเวลำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูส้อบบญัชีของทัง้สำมรำยขำ้งตน้สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ำร
เปลีย่นผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

2. ในปี 2564 จะเสนอแต่งตัง้นำยไวโรจน ์จินดำมณีพิทกัษ์ หรือนำงสำวธัญลกัษณ ์เกตแุกว้ 
หรือนำงสำวดษุณีย ์ยิม้สวุรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกัด เป็นผูส้อบ
บญัชีของบรษัิทยอ่ยในประเทศดว้ย 

3. คำ่บรกิำรอื่น (Non-audit fee) ในปี 2564 (ถำ้มี) จะพิจำรณำจำกประเภทและปรมิำณงำน
ทีบ่รษัิทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ใหบ้รกิำร 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่7: พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 46 ก ำหนดใหก้รรมกำรบริษัทไดร้บัค่ำตอบแทนและ
โบนัสตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนด โดยท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 
มีนำคม 2563 ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวใหม้ีผลไปจนกว่ำท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งได้
พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจน
ขอ้มูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น ำในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจกำรผลิตและ
บริกำรอย่ำงรอบคอบแลว้ จงึเสนอปรบัปรุงคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุย่อย  ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
รายการ เสนอที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
มติที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
การเปลี่ยนแปลง 

คำ่ตอบแทนรำยเดือน 
ประธำน 
กรรมกำร 

 
เดือนละ 150,000 บำท 
เดือนละ 100,000 บำท 

 
เดือนละ 150,000 บำท 
เดือนละ 100,000 บำท 

 
- 
- 

โบนสั 
ประธำน 
กรรมกำร 

 
750,000 บำท 
500,000 บำท 

โดยให้ค ำนวณตำมส่วน
ของระยะเวลำกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรแต่
ละคนในปี 2563 

กรรมกำรบริ ษัทได้รับ
โบนัสไม่เกินรอ้ยละ 0.3 
ของเงินปันผลที่มีกำรจ่ำย
ให้ แก่ ผู้ ถื อหุ้น  โดยให้
คณะกรรมกำรบรษัิทเป็นผู้
พิจำรณำก ำหนดจ ำนวน
เงินที่เหมำะสม และใหไ้ป
พิจำรณำแบง่จ่ำยกนัเอง 

เปลี่ยนแปลงวิธีกำร
ค ำนวณ 

สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี - 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
1) ค่าตอบแทนประจ า 

คณะกรรมการชุดยอ่ย เสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

มติที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

การเปลี่ยนแปลง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำน 
กรรมกำร 

 
150,000 บำท/ปี 

100,000 บำท/คน/ปี 

 
150,000 บำท/ปี 

100,000 บำท/คน/ปี 

 
- 
- 

คณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำลและสรรหำ 

ประธำน 
กรรมกำร 

 
 

120,000 บำท/ปี 
100,000 บำท/คน/ปี 

 
 

120,000 บำท/ปี 
100,000 บำท/คน/ปี 

 
 
- 
- 

คณะกรรมกำร 
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ประธำน 
กรรมกำร 

 
 

120,000 บำท/ปี 
100,000 บำท/คน/ปี 

 
 

120,000 บำท/ปี 
100,000 บำท/คน/ปี 

 
 
- 
- 
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2) เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการชุดยอ่ย เสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

มติที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

การเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

คณะกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

ประธำน 
กรรมกำร 

 
 

60,000 บำท/ครัง้ 
40,000 บำท/คน/ครัง้ 

 
 

45,000 บำท/ครัง้ 
30,000 บำท/คน/ครัง้ 

 
 

15,000 บำท/ครัง้ 
10,000 บำท/คน/ครัง้ 

คณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำลและสรรหำ 

ประธำน 
กรรมกำร 

 
 

45,000 บำท/ครัง้ 
30,000 บำท/คน/ครัง้ 

 
 

30,000 บำท/ครัง้ 
20,000 บำท/คน/ครัง้ 

 
 

15,000 บำท/ครัง้ 
10,000 บำท/คน/ครัง้ 

คณะกรรมกำร 
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ประธำน 
กรรมกำร 

 
 

45,000 บำท/ครัง้ 
30,000 บำท/คน/ครัง้ 

 
 

30,000 บำท/ครัง้ 
20,000 บำท/คน/ครัง้ 

 
 

15,000 บำท/ครัง้ 
10,000 บำท/คน/ครัง้ 

ทัง้นีใ้หม้ีผลไปจนกวำ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

ส ำหรบัในปี 2563 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 19,074,160 บำท ซึ่ง
ไม่เกินหลกัเกณฑต์ำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิไว ้ส  ำหรบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหค้ณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชดุย่อยในปี 2563 มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2563 ตำมสิ่งท่ีสง่มำ
ดว้ยล ำดบัท่ี 1 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ 
ซึ่งมำประชมุ 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 (ครัง้ท่ี 28) วันอังคารที่ 30 มีนาคม 
2564 เวลา 09.00 น. ณ หอ้ง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) เลขที ่1 
ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตำมแผนท่ีสถำนท่ีประชุม ตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 12 บริษัทจะ
เปิดใหล้งทะเบียนเพ่ือเขำ้รว่มประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ตัง้แตเ่วลำ 07.00 น.    

อย่ำงไรก็ตำม กำรจดักำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นกำรประชุมในสถำนกำรณก์ำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทไดต้ิดตำมสถำนกำรณนี์ม้ำโดยตลอดและมีควำมห่วงใยใน
ควำมปลอดภยัดำ้นสขุอนำมยัของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและทีมงำนทุกฝ่ำย โดยบริษัทมีควำมตัง้ใจอย่ำงเต็มท่ีท่ีจะจดั
เตรียมกำรใหก้ำรประชมุ เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีควำมปลอดภยัสงูสดุ ตลอดจนด ำเนินกำรตำมแนวทำงและ
ค ำแนะน ำท่ีส่วนรำชกำรและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งไดก้ ำหนดขึน้เก่ียวกับกำรจัดประชุม รวมทั้งกิจกรรมอื่นท่ีมี
ลกัษณะเป็นกำรรวมกนัของคนหมูม่ำก  

ในกำรนี ้บริษัทจึงไดก้ ำหนดมำตรกำรในกำรคัดกรองและกำรป้องกันควำมเสี่ยง ในกำรติดเชือ้ 
COVID-19 ตำมรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 ส  ำหรบัขอ้ปฏิบัติเบือ้งตน้ตำมมำตรกำร
ของรฐัในวนันี ้ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงไดอ้ีกในภำยหลงั เน่ืองจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตและ
กำรหำรือกับเจำ้หนำ้ท่ีส่วนรำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งกับกำรจัดประชุมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ 
COVID-19 ท่ีทยอยประกำศออกมำเป็นระยะ จึงยังไม่สำมำรถแจง้จ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและจ ำนวนสถำนท่ี
ประชมุไดช้ดัเจนในเวลำนี ้ซึง่บริษัทจะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบทนัทีท่ีมีควำมชดัเจนจำกส่วนรำชกำรที่ เก่ียวขอ้ง ขอให้
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ผูถื้อหุน้โปรดติดตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ไดท้ำง website ของบริษัท บริษัทจึงใคร่ขอควำมร่วมมือใหผู้ ้ถือหุน้หรือผูร้บั
มอบฉนัทะท่ีเขำ้รว่มประชมุโปรดปฏิบตัิตำมอย่ำงเครง่ครดั โดยมำตรกำรตำมขอ้ปฏิบตัินัน้จะเพ่ิมกระบวนกำรและ
วิธีกำรตำมขัน้ตอนต่ำง ๆ ซึ่งท ำใหก้ำรเขำ้ร่วมกำรประชุมของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะอำจมีควำมล่ำชำ้และ
ไม่ไดร้บัควำมสะดวก โดยบริษัทจะพยำยำมบริหำรจดักำรใหก้ำรประชุมกระชบั สัน้ และใชเ้วลำนอ้ยเพ่ือลดเวลำใน
กำรท่ีคนจ ำนวนมำกมำรวมอยู่ในท่ีเดียวกัน และตอ้งจัดใหม้ีกำรเวน้ระยะห่ำงทำงสังคมในทุกจุด ท ำให้เกิด
ขอ้จ ำกดัดำ้นสถำนท่ีท่ีไมส่ำมำรถรองรบัคนจ ำนวนมำกได ้

ดงันัน้ บริษัทจงึมีควำมจ ำเป็นตอ้งขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพจิารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่ำนสำมำรถมอบฉนัทะพรอ้มกบัระบคุวำมประสงคใ์นกำรลงคะแนน
เสียงแต่ละวำระเพ่ือใหก้รรมกำรอิสระลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงคข์องท่ำนไดอ้ย่ำงชัดเจน (โปรดเลือกใช้
แบบฟอรม์ ข) และบริษัทขอแจง้รำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีไม่ไดค้รบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2564 ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้  

1) นำยประสำร ไตรรตันว์รกลุ 
2) นำงไขศร ี เน่ืองสิกขำเพียร 
3) นำงผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ 
4) ศำสตรำจำรยพิ์เศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์
5) นำยวนสั  แตไ้พสิฐพงษ ์

ส ำหรบัท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือ
ปฏบิัตดิงันี ้

1. ขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้แจ้งความประสงคเ์ข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตำมสิ่งท่ีส่ง
มำดว้ยล ำดบัท่ี 10 และส่งใหบ้ริษัทภำยในวนัจันทรท่ี์ 29 มีนำคม 2564 และขอเรียนว่ำบริษัทมีจ ำนวนท่ีนั่งในหอ้ง
ประชมุจ ำกดัตำมท่ีไดร้บัอนญุำตจำกทำงรำชกำร โดยมีระยะห่ำงระหวำ่งท่ีนั่งตำมมำตรกำรของรฐัท่ีเก่ียวขอ้ง ตำม
ควำมเหมำะสมของแตล่ะสถำนท่ี 

2. ผูถ้ือหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข ้(มีอุณหภูมิตัง้แต่ 37.5 
องศำเซลเซียสขึน้ไป) หรือมีอำกำรเขำ้ข่ำยจะป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน ำ้มกู หรือไม่ไดก้ลิ่น หรือลิน้ไม่รบัรส 
หรือหำยใจเหน่ือยหอบ หรือผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ หรือมีประวตัิสมัผสักบัผูป่้วยยืนยันโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือ
ท ำงำนในสถำนกักกันโรค หรือเป็นบุคลำกรทำงกำรแพทยผ์ูต้รวจรกัษำผูต้อ้งสงสยัวำ่เป็นโรคติดเชือ้ COVID-19 
หรือเดินทำงไป หรือพักอำศยัในพืน้ท่ีควบคุมสูงสดุและเขม้งวด (จังหวดัสมุทรสำคร) ในช่วง 14 วนัก่อนกำรประชุม 
หรือไปในสถำนท่ีชุมนุมชน หรือสถำนท่ีท่ีมีกำรรวมกลุ่มคนท่ีมีกำรพบผูป่้วยยืนยันโรคติดเชือ้ COVID-19  ในช่วง 1 
เดือนท่ีผ่ำนมำ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญำตใหเ้ขำ้ร่วมในบริเวณกำรจัดประชุมและหอ้งประชุม  โดยจะ
เป็นไปตำมค ำวินิจฉัยของแพทยท่ี์บริษัทไดจ้ัดเตรียมไว้  

3. ขอใหท้่ำนผูถื้อหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นใหแ้ก่บริษัทภำยในวนัองัคำรท่ี 
23 มีนำคม 2564 ตำมช่องทำงท่ีก ำหนด (ตำมแบบฟอรม์ค ำถำมลว่งหนำ้ ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 11) และเพ่ือ
สขุอนำมยัดงักล่ำว บริษัทจะไม่จดัไมโครโฟนในหอ้งประชุมส ำหรบักำรสอบถำม แต่จะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ
เขียนค ำถำมลงในแบบฟอรม์ค ำถำม และบริษัทจะรวบรวมค ำถำมและจะตอบค ำถำมในหอ้งประชุมเฉพำะท่ี
เก่ียวกับวำระกำรลงคะแนนโดยตรง ส  ำหรบัค ำถำมและขอ้เสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชีแ้จงแนบทำ้ย
รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพรผ่่ำนระบบเผยแพรข่อ้มลูของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และ website ของบริษัท
ภำยใน 14 วนันบัแตก่ำรประชมุเสรจ็สิน้  

บริษัทจงึใครข่อควำมร่วมมือจำกท่ำนผูถื้อหุน้โปรดกรุณำปฏิบตัิตำมมำตรกำรและขอ้ปฏิบตัิท่ีบริษัท
ไดเ้รียนใหท้รำบตำมหนงัสือนีแ้ละสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 9 และ/หรือท่ีจะประกำศตอ่ไปบนเวบ็ไซตข์องบริษัทอย่ำง
เครง่ครดั ทัง้นีเ้พ่ือควำมปลอดภยัและสขุอนำมยัท่ีดีของผูถื้อหุน้ท่ีมำประชมุตลอดจนสงัคมสว่นรวม 
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ทั้งนีข้อควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสำรตำมท่ีก ำหนดมำยังบริษัท
ล่วงหนำ้เพ่ือใหบ้ริษัทไดร้บัภำยในวนัจนัทรท่ี์ 29 มีนำคม 2564 โดยบริษัทไดจ้ดัเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรบัปิดใน
หนงัสือมอบฉนัทะใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมำลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย ท่ำนผูถื้อหุน้สำมำรถกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุ
ต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดูแลหุน้) หรือสามารถดำวนโ์หลดจำก 
www.scgpackaging.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตำมท่ีระบไุวเ้ท่ำนัน้ 

บริษัทขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทุกท่ำนเป็นอย่ำงสงูท่ีมีควำมเขำ้ใจและหวงัเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะไดร้บัควำม
รว่มมือจำกทกุท่ำนเป็นอย่ำงดีเช่นท่ีผ่ำนมำ 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2564 
 โดยค ำสั่งของคณะกรรมกำร 

   

 (นำงสำววรำรี โต๊ะเงิน) 
 เลขำนกุำรบริษัท 
 
หมายเหตุ:  

1. บริษัทไดจ้ัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งไดพ้ิมพบ์ำรโ์คด้ไวส้  ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 พรอ้ม
หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัท่ีไดส้ง่ใหท้ำ่นผูถื้อหุน้ทำงไปรษณียแ์ลว้ 

2. ผูถื้อหุน้สำมำรถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสำรประกอบในเว็บไซตข์องบริษัท (www.scgpackaging.com) และ
สำมำรถสง่ค ำถำมเพื่อสอบถำมขอ้มลูในแต่ละวำระหรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบริษัทเป็นกำรลว่งหนำ้ผ่ำน E-mail address:  
scgp_corporatesecretary@scg.com หรือทำงไปรษณียม์ำยงัส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
จ ำกัด (มหำชน) ชัน้ 19 อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 
10800 หรอืสง่โทรสำรไปยงัหมำยเลข 02-586-3007 โดยระบทุี่อยูห่รอืขอ้มลูที่ใชใ้นกำรติดตอ่ไดอ้ยำ่งชดัเจนเพื่อบริษัท
จะติดตอ่กลบัได ้   

3. หำกผู้ถือหุ้นมีควำมประสงค์จะขอรับเอกสำรกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 ของบริษัท กรุณำกรอก
รำยละเอียดใน “แบบขอรบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 และ/หรือ หนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2563 
และ/หรอื รำยงำนกำรพฒันำอยำ่งยั่งยืนประจ ำปี 2563” ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 14  

4. บรษัิทไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัขึน้ เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น โดยสำมำรถศกึษำรำยละเอียดไดท้ี่ www.scgpackaging.com 

5. บริษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดตำ่งๆ ไดต้ำมกำรพิจำรณำของพนกังำนเจำ้หนำ้ที่ 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:  นำงสำววรำร ีโต๊ะเงิน หรอื นำงสำวกำญจนำภรณ ์พว่งสวุรรณ 
ส ำนกังำนเลขำนกุำรบรษัิท บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 

  โทรศพัท ์0-2586-5382 หรอื 0-2586-2855 โทรสำร 0-2586-3007  
อีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com 

http://www.scgpackaging.com/

