-ร่างหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 (ครั้งที่ 28)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
เรื่อง

กำหนดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 (ครัง้ ที่ 28)

เรียน
ท่ำนผูถ้ ือหุน้
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1. รำยงำนประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนประจำปี
2563 ในรู ปแบบรหัสคิวอำร์ (QR Code)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนด
ออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอแต่งตัง้ เป็ นกรรมกำรอิสระ
4. ข้อมูลของผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั กำรเสนอชื่อประจำปี 2564
5. ข้อมูลของกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจำกผูถ้ ือหุน้
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรประชุมผูถ้ ือหุน้
7. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ กำรนับคะแนนเสียง และแจ้งผลกำรนับคะแนน
8. กำรใช้รหัสคิวอำร์ (QR Code) สำหรับดำวน์โหลดเอกสำรกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
9. ข้อปฏิบัติกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อควำมปลอดภัยภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถำมสำหรับคัดกรองโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนำ (COVID-19)
10. แบบแจ้งควำมประสงค์เข้ำร่วมกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
11. แบบฟอร์มคำถำมล่วงหน้ำตำมวำระกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564
12. แผนที่สถำนที่ประชุม บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)
13. เอกสำรที่ตอ้ งแสดงก่อนเข้ำประชุมและเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
ตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์กำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
14. แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 และ/หรือ หนังสือรำยงำนประจำปี 2563
และ/หรือ รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนประจำปี 2563
เมื่อวันอังคำรที่ 26 มกรำคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน)
(“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 (ครัง้ ที่ 28) ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา
09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1
ถนนปูน ซิเ มนต์ไ ทย แขวงบางซื ่อ กรุ งเทพมหานคร เพื่ อพิ จำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบี ยบวำระพร้อมด้วย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1:

รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุ ปผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่ง
เกิดขึน้ ในรอบปี 2563 ซึง่ ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2563 ตำมสิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 1
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจำปี 2563 ซึง่ สรุ ปผลกำรดำเนินงำน
และกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึง่ เกิดขึน้ ในรอบปี 2563 เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ รับทรำบ
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เนื่องจำกเป็ นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 2:

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบกำรเงินประจำปี
ณ วันสิน้ สุดของรอบปี บัญชี ข องบริ ษัท และจัดให้มีกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชี ก่ อนเสนอให้
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ พิ จำรณำอนุมัติงบกำรเงิ น
ประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองโดยผูส้ อบบัญชีจำก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รบั ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว
ซึง่ แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนในปี 2563 ที่ผ่ำนมำ โดยสรุ ปสำระสำคัญได้ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
รายการ

บริษัทและบริษัทย่อย
172,429
62,588
92,786
93,389
6,457*
1.95*

สินทรัพย์
หนีส้ นิ
รำยได้จำกกำรขำย
รำยได้รวม
กำไรสำหรับปี
กำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้ )

หน่วย : ล้านบาท
บริษัท
93,659
29,226
4,997
2,381
0.72

*หมำยถึง กำไรสำหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่

โดยมีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินในรำยงำนประจำปี 2563 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุน้
พร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้ ตำมสิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 1
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3:

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 20 ของกำไร
สุทธิ ตำมงบกำรเงินรวม หลังหักภำษี เงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่
กฎหมำยและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไปจำกที่
กำหนดไว้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ผลกำรดำเนินงำน โครงสร้ำงและฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำร
ลงทุนเพิ่ มเติม แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิ จ กำรสำรองเงิ นไว้เพื่ อชำระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนภำยในบริษัท เงื่ อนไขและข้อจำกัดตำมที่ กำหนดไว้ในสัญญำกู้ยื มเงิ นและปั จ จัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน และตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรอง
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี ้
จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสำหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่ตำมงบกำรเงินรวมจำนวน 6,457
ล้ำนบำท โดยไม่มียอดขำดทุนสะสมยกมำ และมีกำไรสุทธิสำหรับปี ตำมงบกำรเงินของบริษัทจำนวน
2,381 ล้ำนบำท รวมทัง้ มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร
ประจำปี 2563 จำนวน 119.1 ล้ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงิ นปั นผลประจ ำปี
2563 ให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทในอัตรำหุน้ ละ 0.45 บำท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมำณ 1,932 ล้ำนบำท
ทั้ง นี เ้ งิ น ปั น ผลประจำปี 2563 ที่ เ สนอข้ำ งต้น คิ ด เป็ น อัต รำร้อ ยละ 30 ของกำไรสำหรับ ปี ต ำม
งบกำรเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัท โดยที่เงินปั นผลดังกล่ำวจ่ำยจำก
กำไรที่เสียภำษี ในอัตรำดังนี ้
- จำนวน 0.05 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกกำไรที่เสียภำษี ในอัตรำร้อยละ 30 ซึ่งผูถ้ ื อหุน้ ประเภท
บุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี คืนได้1 เท่ำกับเงินปั นผลคูณ 30/70
- จำนวน 0.40 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกกำไรที่เสียภำษี ในอัตรำร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ ื อหุน้ ประเภท
บุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี คืนได้1 เท่ำกับเงินปั นผลคูณ 20/80
เปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2563 กับปี ท่ผี ำ่ นมำได้ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2563

ปี 2562

1. กำไรสำหรับปี ตำมงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท)

6,457

5,269

2. จำนวนหุน้ (ล้ำนหุน้ )

4,293

3,126

- เงินปั นผลเป็ นหุน้ สำมัญปั นผล (Stock
dividend) (บำท/หุน้ ) จ่ำยให้แก่หนุ้
จำนวน 1,563 ล้ำนหุน้

-

1

- เงินปั นผลเป็ นเงินสด (บำท/หุน้ )
จ่ำยให้แก่หนุ้ จำนวน 1,563 ล้ำนหุน้

-

0.11111111

- เงินปั นผลเป็ นเงินสดงวดสุดท้ำย (บำท/หุน้ )
จ่ำยให้แก่หนุ้ จำนวน 3,126 ล้ำนหุน้
- เงินปั นผลเป็ นเงินสด (บำท/หุน้ )
จ่ำยให้แก่หนุ้ จำนวน 4,293 ล้ำนหุน้

-

0.42

3. เงินปั นผลประจำปี (บำท/หุน้ )

4. เงินปั นผลจ่ำยทัง้ สิน้ (ล้ำนบำท)

0.45
1,932

3,050

30

58

- เงินปั นผลระหว่ำงกำล (ร้อยละ)

-

33

- เงินปั นผลงวดสุดท้ำย (ร้อยละ)

30

25

6. ทุนสำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท)

119.1

62.3

5. อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลเทียบกับกำไรสำหรับ
ปี ตำมงบกำรเงินรวม (ร้อยละ)
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ทัง้ นีก้ ำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวให้จ่ำยแก่ผูถ้ ือหุน้ เฉพำะผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตำมข้อบังคับของ
บริษัท ตำมที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ ที่มีสิทธิ รบั เงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท่ี 8
เมษำยน 2564 (จะขึน้ เครื่องหมำย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันพุธที่ 7 เมษำยน 2564)
โดยมีกำหนดจ่ำยเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษำยน 2564 และให้รบั เงินปั นผลภำยใน 10 ปี
หมายเหตุ 1 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี คืนได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎำกร
มำตรำ 47 ทวิ กำหนด

คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 40 กำหนดว่ำในกำรประชุมสำมัญประจำปี กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสำม ถ้ำ
จำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นส่วนสำมไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสดุ กับส่วนหนึ่งในสำม
กรรมกำรผูอ้ อกไปนัน้ จะรับเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี ครัง้ นีม้ ี
กรรมกำรที่ตอ้ งออกจำกตำแหน่งตำมวำระจำนวน 4 คน ดังนี ้
1) นำยชุมพล ณ ลำเลียง
2) นำยชำลี

จันทนยิ่งยง

3) นำยธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
4) นำยวิชำญ จิตร์ภกั ดี

กรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำร
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ทัง้ นีบ้ ริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวำระและเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ น
กรรมกำรระหว่ำงวันที่ 3 สิงหำคม - 3 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวำระและรำยชื่อบุคคล
เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564) ได้พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่กรรมกำรบริษัทเสนอจำนวน 4 คน ซึง่ เป็ น
กรรมกำรเดิมที่ครบกำหนดออกตำมวำระ โดยได้พิจำรณำคุณสมบัติเป็ นรำยบุคคลอย่ำงละเอียด
รอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกรรมกำรรำยเดิม 4
คน ได้แก่ นำยชุมพล ณ ลำเลียง นำยชำลี จันทนยิ่งยง นำยธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และนำยวิชำญ
จิ ต ร์ภัก ดี เข้ำรับเลื อกตั้ง เป็ นกรรมกำรของบริ ษั ทต่ อไปอี กวำระหนึ่ง เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ท่ี มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญสอดคล้องตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะผูน้ ำ มี
วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรทำงำนที่โปร่งใสไม่ด่ำ งพร้อย พร้อม
ทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้องและ
ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคณ
ุ สมบัติตอ้ งห้ำมเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดที่
เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำโดยทุจริต รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่กรรมกำรมำเป็ นอย่ำงดี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำงโดยพิจำรณำรำยชื่อบุคคลทัง้ 4 คน
ตำมที่ คณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำลและสรรหำเสนอ รวมทั้งพิ จ ำรณำกลั่น กรองคุณ สมบัติ เ ป็ น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง แล้วว่ำเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำม
เชี่ยวชำญสอดคล้องตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะผูน้ ำ มีวิสยั ทัศน์กว้ำงไกล เป็ นผูม้ ี
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คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรทำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย โดยนำยชุมพล ณ ลำเลียง และนำยชำลี
จันทนยิ่งยง มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คนเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไป
อีกวำระหนึ่งดังนี ้
1) นำยชุมพล
ณ ลำเลียง กรรมกำรอิสระ
2) นำยชำลี
จันทนยิ่งยง กรรมกำรอิสระ
3) นำยธรรมศักดิ์
เศรษฐอุดม กรรมกำร
4) นำยวิชำญ
จิตร์ภกั ดี กรรมกำร
โดยล ำดับ ที่ 1) และล ำดับ ที่ 2) เป็ น กรรมกำรอิสระที่ ดำรงตำแหน่ งน้อยกว่ำ 3 วำระติดต่อกัน ที่
สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยลำดับที่ 1) เป็ น
อดีตประธำนกรรมกำรบริษัทที่มีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่ำงดีและเป็ นกรรมกำร
อิสระซึ่งให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงเป็ นอิสระต่อคณะกรรมกำรและบริษัทเป็ นอย่ำงดีตลอด
มำ และลำดับที่ 2) เป็ นกรรมกำรอิสระที่ สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระ อีกทัง้ ได้นำควำมรู ้
ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ ยวชำญมำให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในกำรกำหนดนโยบำยกำร
ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรในระดับสำกล สำหรับลำดับที่ 3) เป็ น
กรรมกำรที่ ไม่ได้เป็ นผู้บริ หำรซึ่งเป็ น ผู้มี ควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษัท และธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้อง สำมำรถให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้ำนกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และ
กำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร และลำดับที่ 4) เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท ซึ่งเป็ นผูม้ ี
ประสบกำรณ์ ใ นธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษั ท และธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมถึ ง ด้ำ นกำร
บริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศและระดับภูมิภำค ทัง้ นี ้ บุคคลทัง้ 4 คนข้ำงต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัท
สำหรับประวัติและควำมเชี่ยวชำญของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ ระยะเวลำที่เคยดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำร ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร/กรรมกำรชุดย่อยในรอบปี ท่ีผ่ำนมำ ข้อมูลกำรถือหุน้
ในบริษัท ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/
กิจกำรอื่น ๆ ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 2
หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรไว้ดงั นี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
(2) ในกำรเลือกตัง้ กรรมกำร ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล และ
ผู ถ้ ือ หุ น้ มีส ิท ธิ เ ลือ กตั ง้ บุค คลที ่ไ ด้ร บั กำรเสนอชื ่อ เป็ น กรรมกำรได้ไ ม่เ กิน จ ำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนน
เสียงเท่ำกันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธำนในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ ำดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้

คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตัง้ กรรมการ บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ น
ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้

5

วาระที่ 5:

พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระของบริษัท
วั ตถุ ประสงค์และเหตุ ผล ตำมที่ท่ีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2563 (ครัง้ ที่ 27) เมื่อวันที่ 24
มีนำคม 2563 ได้มีมติแต่งตัง้ นำยวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัท อย่ำงไรก็ดี ใน
รอบระยะเวลำบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริษัทนันยำงกำร์เม้นท์ จำกัด และบริษัทนันยำง
กำรทออุตสำหกรรม จำกัด ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุม่ บริษัทนันยำงเท็กซ์ไทล์ท่ีนำยวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
ดำรงตำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำร และผูถ้ ือหุน้ ทำงอ้อม มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับ
บริษัทย่อยของบริษัท (บริษัทตะวันนำบรรจุภัณฑ์ จำกัด และบริ ษัทไดน่ำ แพคส์ จำกัด ) ซึ่งเป็ น
รำยกำรทำงกำรค้ำปกติและมีมูลค่ำที่ไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรำยกำรทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท
แต่ มี มู ล ค่ ำ รวมมำกกว่ ำ 20 ล้ำ นบำท ดั ง นั้ น บริ ษั ท จึ ง ได้แ จ้ง ข้อ มู ล ดั ง กล่ ำ วต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ (ส ำนั ก งำน ก.ล.ต.) และที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำร ได้พิจำรณำเปลี่ยนสถำนะของนำยวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ จำก “กรรมกำรอิสระ” เป็ น
“กรรมกำร” รวมทัง้ ได้เปิ ดเผยสถำนะดังกล่ำวต่อประชำชนผ่ำนแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และหนังสือชีช้ วนของบริษัทซึ่งใช้ประกอบกำรนำหุน้ สำมัญของบริษัท
เข้ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อมำ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมนำยวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติซ่งึ ในขณะนัน้ ยังไม่ได้
ดำรงตำแหน่ งกรรมกำรบรรษั ทภิ บำลและสรรหำ) ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำงและได้พิจำรณำเรื่ อง
ดังกล่ำวอย่ำงรอบคอบ และมีควำมเห็นว่ำขนำดของธุรกรรมข้ำงต้นคิดเป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยมำกเมื่อเทียบ
กับยอดขำยรวมของบรรจุภณ
ั ฑ์จำกเยื่อและกระดำษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทัง้ เป็ นกำรซือ้ ขำยใน
เชิ งพำณิ ชย์ท่ี มีเงื่ อนไขกำรค้ำตำมปกติโดยทั่วไปของบริ ษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิ บัติ หน้ำที่
กรรมกำรและกำรให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้องแต่
อย่ ำงใด รวมทั้ง ไม่ ก่ อให้เกิ ดควำมขัดผลประโยชน์ระหว่ ำงบริ ษั ทและนำยวิ บู ลย์ ตวงสิ ทธิ สมบัติ
นอกจำกนีน้ ำยวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ ยังเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมชำนำญ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์
ในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรดำเนินธุรกิจด้ำนอุปโภคและบริโภคซึ่งมีควำมใกล้ชิด
ลูกค้ำทัง้ ในและต่ำงประเทศอย่ำงยำวนำน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจและกำรขยำย
ธุรกิจ จะเป็ นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท จึงมีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำทบทวนคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรอิสระของ
นำยวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ และเสนอให้แต่งตัง้ นำยวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมนำยวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ) ได้พิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบตำมหลักควำมไว้วำงใจและกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และ
ซื่อสัตย์สุจริตของกรรมกำร (Fiduciary Duties) ตำมมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตำมที่คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอแล้ว
เห็นว่ำควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจดังกล่ำวไม่กระทบต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และกำรให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ
ของนำยวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ จึงเข้ำข่ำยได้รบั กำรผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระที่หำ้ มกำร
มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ เกินเกณฑ์ที่กำหนดตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่
ทจ. 39/2559 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุน้ ที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมี
มติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พิจำรณำแต่งตัง้ นำยวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
ซึ่งเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจในรำยกำรทำงกำรค้ำปกติ
กับบริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ำรวมมำกกว่ำ 20 ล้ำนบำท เป็ นกรรมกำรอิสระของบริษัท
สำหรับประวัติและข้อมูลของนำยวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 3
คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 6:

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด (KPMG) เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 เนื่องจำกมีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ดี มีควำม
เชี่ยวชำญในกำรสอบบัญชี มีคำ่ สอบบัญชีท่ีเหมำะสม รวมทัง้ ปฏิบตั ิหน้ำที่ได้เป็ นอย่ำงดีตลอดมำ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตกำรให้บริกำร ปริมำณงำน และอัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดับเดียวกันแล้วเห็นว่ำ KPMG เสนอชื่อผูส้ อบบัญชีและค่ำสอบบัญชีท่ีเหมำะสมและเป็ นประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็ นสำนักงำนสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้
ประจำปี 2564 พิจำรณำอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิคำ่ สอบบัญชี ดังนี ้
1) แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) ประจำปี 2564 ได้แก่
- นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 3565) หรือ
- นำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 8179) หรือ
- นำงสำวดุษณีย ์ ยิม้ สุวรรณ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญำตเลขที่ 10235)
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกำศคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
ทัง้ นีบ้ ริษัทที่เป็ นสำนักงำนสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอข้ำงต้นไม่มีควำมสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ ริหำร/ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว
สำหรับประวัติของผูส้ อบบัญชี และข้อมูลควำมเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั เสนอชื่อ ปรำกฏ
ตำมสิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 4
2) อนุมตั ิค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี 2564 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท
และงบกำรเงิ นรวม เป็ นเงิ น 2,611,000 บำท (ลดลงจำกปี 2563 จำนวน 163,000 บำท) โดยมี
รำยละเอียดดังนี ้
หน่วย : บำท
ค่าสอบบัญชี
ปี 2564
ปี 2563
เพิม่ (ลด)
1. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจำปี ของบริษัท

305,000

300,000

5,000

2. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมประจำปี

816,000

600,000

216,000(1)

3. ค่ำสอบทำนงบกำรเงิ น รำยไตรมำสของ
บริษัทและงบกำรเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

1,490,000

1,874,000

(384,000)(2)

2,611,000

2,774,000

(163,000)

หมำยเหตุ (1) ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมประจำปี เพิ่มขึน้ จำกกำรที่มีกระบวนกำรในกำรตรวจสอบ/
สอบทำนกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
(2) ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสลดลงจำกกำรที่ปี 2563 มีงำนเพิ่มจำกกำรที่บริษัทมี
กำรเพิ่มทุนเพื่อเสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
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3) รับ ทรำบค่ำสอบบัญ ชีงบกำรเงินประจำปี 2564 ของบริษัท ย่อย ซึ่ง ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีใ นต่ำงประเทศ โดยบริษัท ย่อยเป็ น ผูร้ ับ ผิดชอบค่ำสอบบัญ ชี มี
รำยละเอียดดังนี ้
ปี 2564
ค่าสอบบัญชี

จานวน
บริษัทย่อย
(บริษัท)

จานวนเงิน

31(1)

7.61

34

7.60

14

9.78(2)

14

9.96

45

17.39

48

17.56

1. งบกำรเงินของบริษัทย่อย
ในประเทศไทย
2. งบกำรเงินของบริษัทย่อย
ในต่ำงประเทศ
รวมค่าสอบบัญชีของ
บริษัทย่อยทัง้ หมด
หมำยเหตุ

ปี 2563

จานวน จานวนเงิน
บริษัทย่อย
(ล้านบาท) (บริษัท) (ล้านบาท)

(1)

ปิ ดกิจกำร 3 บริษัท (บริษัทกระดำษสหไทย จำกัด (มหำชน) บริษัทไดน่ำ แพคส์
จำกัด และบริษัทดี อิน แพค จำกัด)

(2)

ค่ำสอบบัญชีปี 2564 ลดลง เนื่องจำกไม่มีคำ่ สอบทำน Beginning Balance สำหรับ
กำรนำงบกำรเงิ นของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (PT Fajar Surya Wisesa)
เข้ำงบกำรเงินรวมครัง้ แรก

(ค่ำสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอำจเปลี่ยนแปลงตำมจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมำณงำน
ที่เกิดขึน้ จริงระหว่ำงปี )
สำหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยสำหรับค่ำบริกำรอื่น
(Non-audit fee) จำกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เช่น ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่ อนไขของบัตรส่งเสริ มกำร
ลงทุน ค่ำที่ปรึกษำทำงด้ำนภำษี และกำรให้บริกำรอื่น จำนวน 6.45 ล้ำนบำท
หมายเหตุ: 1. ผูส้ อบบัญชีตำมรำยชื่อทีเ่ สนอข้ำงต้นได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท ดังนี ้
(1) นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์ เคยได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี
2560-2563 รวม 4 ปี
(2) นำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี
2558-2563 รวม 6 ปี
(3) นำงสำวดุษณีย ์ ยิม้ สุวรรณ เคยได้รบั กำรแต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจำปี
2559-2563 รวม 5 ปี
ซึ่งระยะเวลำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ผสู้ อบบัญชีของทัง้ สำมรำยข้ำงต้นสอดคล้องกับเกณฑ์กำร
เปลีย่ นผูส้ อบบัญชีของสำนักงำน ก.ล.ต.
2. ในปี 2564 จะเสนอแต่งตัง้ นำยไวโรจน์ จินดำมณีพิทกั ษ์ หรือนำงสำวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
หรือนำงสำวดุษณีย ์ ยิม้ สุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
3. ค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) ในปี 2564 (ถ้ำมี) จะพิจำรณำจำกประเภทและปริมำณงำน
ทีบ่ ริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้บริกำร

คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมกำรบริษัทได้รบั ค่ำตอบแทนและ
โบนัสตำมจำนวนที่ ท่ี ประชุมผูถ้ ื อหุน้ กำหนด โดยที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24
มี นำคม 2563 ได้มี มติ ก ำหนดค่ ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุ ดย่ อย โดย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวให้มีผลไปจนกว่ำที่ ประชุมผูถ้ ื อหุน้ จะมี มติ
เปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่น
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ ประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้ พิ จำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรชุดย่ อย ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรพิ จำรณำค่ ำตอบแทน ซึ่งได้
พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ผลกำรดำเนินงำนของบริษัท ตลอดจน
ข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้ นำในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจกำรผลิตและ
บริกำรอย่ำงรอบคอบแล้ว จึงเสนอปรับปรุ งค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
รายการ
ค่ำตอบแทนรำยเดือน
ประธำน
กรรมกำร
โบนัส
ประธำน
กรรมกำร

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

มติท่ปี ระชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

เดือนละ 150,000 บำท
เดือนละ 100,000 บำท

เดือนละ 150,000 บำท
เดือนละ 100,000 บำท
กรรมกำรบริ ษั ท ได้ ร ั บ เปลี่ยนแปลงวิธีกำร
โบนัส ไม่ เ กิ น ร้อ ยละ 0.3 คำนวณ
750,000 บำท
ของเงินปั นผลที่มีกำรจ่ำย
500,000 บำท
โดยให้ค ำนวณตำมส่วน ให้ แ ก่ ผู้ ถื อหุ้ น โดยให้
ของระยะเวลำกำรด ำรง คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้
ตำแหน่งของกรรมกำรแต่ พิ จำรณำก ำหนดจ ำนวน
เงิ นที่ เหมำะสม และให้ไป
ละคนในปี 2563
พิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง
ไม่มี
ไม่มี
-

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
1) ค่าตอบแทนประจา
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำน
กรรมกำร

เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

มติท่ปี ระชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

150,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

150,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

-

120,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

120,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

-

120,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

120,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

-
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2) เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำลและสรรหำ
ประธำน
กรรมกำร
คณะกรรมกำร
พิจำรณำค่ำตอบแทน
ประธำน
กรรมกำร

เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

มติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

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

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

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

ทัง้ นีใ้ ห้มีผลไปจนกว่ำที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่น
สำหรับในปี 2563 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทรวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมำณ 19,074,160 บำท ซึ่ง
ไม่เกินหลักเกณฑ์ตำมที่ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิไว้ สำหรับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรและ
คณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2563 มีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจำปี 2563 ตำมสิ่งที่สง่ มำ
ด้วยลำดับที่ 1
คะแนนเสียงสาหรับการอนุ มัติ ไม่น อ้ ยกว่ำ สองในสำมของจำนวนเสีย งทัง้ หมดของผู ถ้ ือหุน้
ซึ่งมำประชุม
จึงขอเรียนเชิญผูถ้ ือหุน้ ร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 (ครัง้ ที่ 28) วั นอังคารที่ 30 มีนาคม
2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร ตำมแผนที่สถำนที่ประชุม ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 12 บริษัทจะ
เปิ ดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ตัง้ แต่เวลำ 07.00 น.
อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีเ้ ป็ นกำรประชุมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตำมสถำนกำรณ์นีม้ ำโดยตลอดและมีควำมห่วงใยใน
ควำมปลอดภัยด้ำนสุขอนำมัยของผูเ้ ข้ำร่วมประชุมและทีมงำนทุกฝ่ ำย โดยบริษัทมีควำมตัง้ ใจอย่ำงเต็มที่ท่ีจะจัด
เตรียมกำรให้กำรประชุม เป็ นไปอย่ำงเหมำะสมและมีควำมปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินกำรตำมแนวทำงและ
คำแนะนำที่ ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้องได้กำหนดขึน้ เกี่ ยวกับกำรจัดประชุม รวมทั้งกิ จกรรมอื่นที่ มี
ลักษณะเป็ นกำรรวมกันของคนหมูม่ ำก
ในกำรนี ้ บริ ษัท จึงได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรคัดกรองและกำรป้ องกัน ควำมเสี่ ย งในกำรติ ดเชื อ้
COVID-19 ตำมรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 9 สำหรับข้อปฏิบัติเบือ้ งต้นตำมมำตรกำร
ของรัฐในวันนี ้ ซึ่งอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงแนวทำงได้อีกในภำยหลัง เนื่องจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตและ
กำรหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ ส่วนรำชกำรที่ เกี่ ยวข้องกับกำรจัดประชุมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้
COVID-19 ที่ทยอยประกำศออกมำเป็ นระยะ จึงยังไม่สำมำรถแจ้งจำนวนผูเ้ ข้ำร่วมประชุมและจำนวนสถำนที่
ประชุมได้ชดั เจนในเวลำนี ้ ซึง่ บริษัทจะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบทันทีท่ีมีควำมชัดเจนจำกส่วนรำชกำรที่ เกี่ยวข้อง ขอให้
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ผูถ้ ือหุน้ โปรดติดตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ได้ทำง website ของบริษัท บริษัทจึงใคร่ขอควำมร่วมมือให้ผู้ถือหุน้ หรือผูร้ บั
มอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุมโปรดปฏิบตั ิตำมอย่ำงเคร่งครัด โดยมำตรกำรตำมข้อปฏิบตั ินนั้ จะเพิ่มกระบวนกำรและ
วิธีกำรตำมขัน้ ตอนต่ำง ๆ ซึ่งทำให้กำรเข้ำร่วมกำรประชุมของผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะอำจมีควำมล่ำช้ำและ
ไม่ได้รบั ควำมสะดวก โดยบริษัทจะพยำยำมบริหำรจัดกำรให้กำรประชุมกระชับ สัน้ และใช้เวลำน้อยเพื่อลดเวลำใน
กำรที่ ค นจ ำนวนมำกมำรวมอยู่ในที่ เดียวกัน และต้องจัดให้มีก ำรเว้น ระยะห่ำงทำงสังคมในทุก จุด ท ำให้เกิ ด
ข้อจำกัดด้ำนสถำนที่ท่ีไม่สำมำรถรองรับคนจำนวนมำกได้
ดังนัน้ บริษัทจึงมีควำมจำเป็ นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่ำนสำมำรถมอบฉันทะพร้อมกับระบุควำมประสงค์ในกำรลงคะแนน
เสียงแต่ละวำระเพื่อให้กรรมกำรอิสระลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค์ของท่ำนได้อย่ำงชัดเจน (โปรดเลือกใช้
แบบฟอร์ม ข) และบริษัทขอแจ้งรำยชื่อกรรมกำรอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ื อหุน้
ประจำปี 2564 ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี ้
1) นำยประสำร ไตรรัตน์วรกุล
2) นำงไขศรี เนื่องสิกขำเพียร
3) นำงผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
4) ศำสตรำจำรย์พิเศษกิติพงศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
5) นำยวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือ
ปฏิบัตดิ งั นี ้
1. ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้ า ตำมสิ่งที่ส่ง
มำด้วยลำดับที่ 10 และส่งให้บริษัทภำยในวันจันทร์ท่ี 29 มีนำคม 2564 และขอเรียนว่ำบริษัทมีจำนวนที่น่ งั ในห้อง
ประชุมจำกัดตำมที่ได้รบั อนุญำตจำกทำงรำชกำร โดยมีระยะห่ำงระหว่ำงที่น่ งั ตำมมำตรกำรของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตำม
ควำมเหมำะสมของแต่ละสถำนที่
2. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ม ีอ าการอย่า งใดอย่า งหนึ ่ง เช่น มีไ ข้ (มีอุณหภูมิตงั้ แต่ 37.5
องศำเซลเซียสขึน้ ไป) หรือมีอำกำรเข้ำข่ำยจะป็ นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนำ้ มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือลิน้ ไม่รบั รส
หรือหำยใจเหนื่อยหอบ หรือผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ หรือมีประวัติสมั ผัสกับผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือ
ทำงำนในสถำนกักกันโรค หรือเป็ นบุคลำกรทำงกำรแพทย์ผูต้ รวจรักษำผูต้ อ้ งสงสัยว่ำเป็ นโรคติดเชือ้ COVID-19
หรือเดินทำงไป หรือพักอำศัยในพืน้ ที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสำคร) ในช่วง 14 วันก่อนกำรประชุม
หรือไปในสถำนที่ชุมนุมชน หรือสถำนที่ท่ีมีกำรรวมกลุ่มคนที่มีกำรพบผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชื อ้ COVID-19 ในช่วง 1
เดือนที่ ผ่ำนมำ บริษั ท ขอสงวนสิท ธิ ไ ม่อ นุญ ำตให้เ ข้ำ ร่ว มในบริเ วณกำรจัด ประชุม และห้อ งประชุม โดยจะ
เป็ นไปตำมคำวินิจฉัยของแพทย์ท่ี บริษัทได้จัดเตรียมไว้
3. ขอให้ท่ำนผูถ้ ือหุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภำยในวันอังคำรที่
23 มีนำคม 2564 ตำมช่องทำงที่กำหนด (ตำมแบบฟอร์มคำถำมล่วงหน้ำ ตำมสิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 11) และเพื่อ
สุขอนำมัยดังกล่ำว บริษัทจะไม่จดั ไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับกำรสอบถำม แต่จะขอให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
เขี ยนคำถำมลงในแบบฟอร์มคำถำม และบริษัทจะรวบรวมคำถำมและจะตอบคำถำมในห้องประชุมเฉพำะที่
เกี่ยวกับวำระกำรลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถำมและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุ ปประเด็น ชีแ้ จงแนบท้ำย
รำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลำดหลักทรัพย์ ฯ และ website ของบริษัท
ภำยใน 14 วันนับแต่กำรประชุมเสร็จสิน้
บริษัทจึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนผูถ้ ือหุน้ โปรดกรุ ณำปฏิบตั ิตำมมำตรกำรและข้อปฏิบตั ิท่ีบริษัท
ได้เรียนให้ทรำบตำมหนังสือนีแ้ ละสิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 9 และ/หรือที่จะประกำศต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่ำง
เคร่งครัด ทัง้ นีเ้ พื่อควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดีของผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม
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ทั้งนี ข้ อควำมร่วมมือจำกท่ำนโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรตำมที่กำหนดมำยังบริษัท
ล่วงหน้ำเพื่อให้บริษัทได้รบั ภำยในวัน จันทร์ท่ี 29 มีนำคม 2564 โดยบริษัทได้จดั เตรียมอำกรแสตมป์ สำหรับปิ ดใน
หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผรู้ บั มอบฉันทะที่มำลงทะเบียนเพื่อเข้ำร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย ท่ำนผูถ้ ือหุน้ สำมำรถกรอก
รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพำะกรณีผถู้ ือหุน้ เป็ นผูล้ งทุน
ต่ำงประเทศและแต่งตัง้ ให้ Custodian ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝำกและดูแลหุน้ ) หรือสามารถดำวน์โหลดจำก
www.scgpackaging.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตำมที่ระบุไว้เท่ำนัน้
บริษัทขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่ำนเป็ นอย่ำงสูงที่มีควำมเข้ำใจและหวังเป็ นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รบั ควำม
ร่วมมือจำกทุกท่ำนเป็ นอย่ำงดีเช่นที่ผ่ำนมำ
ขอแสดงควำมนับถือ
กรุ งเทพมหำนคร วันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564
โดยคำสั่งของคณะกรรมกำร

(นำงสำววรำรี โต๊ะเงิน)
เลขำนุกำรบริษัท
หมายเหตุ:
1. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บำร์โค้ดไว้สำหรับกำรเข้ำร่วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 พร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้สง่ ให้ทำ่ นผูถ้ ือหุน้ ทำงไปรษณียแ์ ล้ว
2. ผูถ้ ื อหุน้ สำมำรถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสำรประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgpackaging.com) และ
สำมำรถส่งคำถำมเพื่อสอบถำมข้อมูลในแต่ละวำระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็ นกำรล่วงหน้ำผ่ำน E-mail address:
scgp_corporatesecretary@scg.com หรือทำงไปรษณียม์ ำยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้
จำกัด (มหำชน) ชัน้ 19 อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุ งเทพมหำนคร
10800 หรือส่งโทรสำรไปยังหมำยเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยูห่ รือข้อมูลที่ใช้ในกำรติดต่อได้อย่ำงชัดเจนเพื่อบริษัท
จะติดต่อกลับได้
3. หำกผู้ถื อ หุ้น มี ค วำมประสงค์จ ะขอรับ เอกสำรกำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ ำปี 2564 ของบริษั ท กรุ ณ ำกรอก
รำยละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 และ/หรือ หนังสือรำยงำนประจำปี 2563
และ/หรือ รำยงำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนประจำปี 2563” ตำมสิง่ ที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 14
4. บริษัทได้จดั ทำนโยบำยควำมเป็ นส่วนตัวขึน้ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวบรวม กำรใช้ และกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่ำน โดยสำมำรถศึกษำรำยละเอียดได้ที่ www.scgpackaging.com
5. บริษั ท อยู่ร ะหว่ำ งกำรขออนุญ ำตจั ด ประชุม สำมัญ ผู้ถื อ หุ้น จำกหน่ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้อ ง ซึ่ง อำจมี ก ำรเปลี่ย นแปลง
รำยละเอียดต่ำงๆ ได้ตำมกำรพิจำรณำของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นำงสำววรำรี โต๊ะเงิน หรือ นำงสำวกำญจนำภรณ์ พ่วงสุวรรณ
สำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน)
โทรศัพท์ 0-2586-5382 หรือ 0-2586-2855 โทรสำร 0-2586-3007
อีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com
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