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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังที ่28)   หน้า 1 - 12 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 
หน้า 

หมายเลข เอกสาร ประกอบวาระ 

1 รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพฒันา
อยา่งยั่งยืนประจ าปี 2563 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

1, 2 และ 7 ตามแนบ 

2 
ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

4 13-22 

3 ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 5 23-25 

4 ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือประจ าปี 2564 6 26 

  

หมายเลข เอกสาร หน้า 

5 ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 27 
6 ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 28-30 
7 การออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนเสยีง และแจง้ผลการนบัคะแนน 31-32 
8 การใชร้หสัคิวอาร ์(QR Code) ส  าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 33 
9 ขอ้ปฏิบตัิการประชมุสามญัผูถื้อหุน้เพื่อความปลอดภยัภายใตส้ถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 
34-36 

แบบสอบถามส าหรบัคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) ตามแนบ 
10 แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามแนบ 
11 แบบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้ตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ตามแนบ 
12 แผนท่ีสถานท่ีประชมุบรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) ในปกหลงั 
13 เอกสารที่ตอ้งแสดงก่อนเขา้ประชมุและเอกสารประกอบการมอบฉนัทะ และหนงัสอืมอบฉนัทะ

ตามทีก่รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค 
ตามแนบ 

14 แบบขอรบัหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และ/หรือ หนงัสือรายงานประจ าปี 2563 
และ/หรอื รายงานการพฒันาอยา่งยั่งยืนประจ าปี 2563 

ตามแนบ 
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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/
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563) 

1.1 นายชุมพล ณ ล าเลียง 

อายุ 73 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 21 มิถนุายน 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถงึเดือนธนัวาคม 

2563 เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาเครื่องกล University of Washington สหรฐัอเมริกา 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท และตลาดผูบ้ริโภค 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
- ดา้นนวตักรรมและการบริหารองคก์รเพ่ือความยั่งยืน 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นบญัชีและการเงิน 
- ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ 
- ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2563 รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 3 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ  บริษัททนุลดาวลัย ์จ ากดั  
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทเคมปินสยาม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 
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ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA 
- 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
- 2547 – 2554 ประธานและกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร ์
- 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited 
- 2536 – 2548 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2535 – 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเย่ือกระดาษสยาม จ ากดั (มหาชน)           
  (บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ในปัจจบุนั) 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/10 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  0/1 ครัง้*  
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  4/4 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง:     28,329 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.0007) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

หมายเหตุ: *เนื่องจากสถานการณแ์พร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563 และเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามค าแนะน าการป้องกันควบคุมโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรบัการจดัการประชมุ สมัมนา หรอื กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกนั ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัท่ี 
11 กมุภาพนัธ ์2563 จึงก าหนดใหก้รรมการกึ่งหนึง่เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี ้
 

1.2 นายชาลี จันทนยิง่ยง 

อายุ 64 ปี 

เป็นกรรมการทีม่คุีณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 21 มิถนุายน 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถงึเดือนธนัวาคม 

2563 เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University สหรฐัอเมริกา 
- พาณิชยศาสตรบณัฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
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- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 5 
- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 5 สถาบนัวิทยาการการคา้ มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย 
- Advance Senior Executive Program (ASEP) (2006) 

SASIN GRADUATE Institute of Business Administration of Chulalongkorn University in collaboration 
with Kellogg School of management, Northwestern University, Chicago. IL ประเทศสหรฐัอเมริกา 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธ ์
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ รวมถงึกฎระเบียบ ขอ้ปฏิบตัิตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดทนุและสถาบนัการเงิน 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) (7/2001) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) (8/2013) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (38/2020) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (21/2020) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Boards that Make a Difference (BMD) (10/2020) สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
- วิทยากรหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)  

ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมมี่) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 5 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562  ประธานอนกุรรมการวินยั บริษัทส านกัหกับญัชี (ประเทศไทย) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการอทุธรณ ์บริษัทตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการอทุธรณ ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการ องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2560 – 2563 กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2560 – 2561     ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2558 – 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2552 – 2558 รองเลขาธิการ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
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คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการท่ีอาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท   10/10 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563   0/1 ครัง้*  
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
4. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 
- ของตนเอง:     (ไมม่)ี 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

หมายเหตุ: *เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 และเพื่อลดความแออดัของผูเ้ขา้รว่มประชมุตามค าแนะน าการปอ้งกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรบั
การจัดการประชุม สมัมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน ของกรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสขุ ลงวนัที่ 11 
กมุภาพนัธ ์2563 จึงก าหนดใหก้รรมการกึ่งหนึง่เขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครัง้นี  ้

 
1.3 นายธรรมศักดิ ์เศรษฐอุดม 

อายุ 51 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 

วันเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 ตลุาคม 2561 (ด ารงต าแหนง่จนถงึเดือนธนัวาคม 2563 เป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจกัร (Distinction) 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรฐัอเมริกา 
- Executive Development Program, Columbia University สหรฐัอเมริกา 
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรฐัอเมริกา 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม  
- ดา้นนวตักรรมและการบริหารองคก์รเพ่ือความยั่งยืน  
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
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- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นเศรษฐกิจและการลงทนุ 
- ดา้นการตลาด บญัชี และการเงิน 
- ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
- Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (จ านวน 1 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2561 ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 42 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2563 Project Director โครงการพฒันาระบบตน้แบบการช าระเงินโดยใชส้กลุเงินดิจิทลัที่ออกโดย   

 ธนาคารกลาง 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการ  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
- ตัง้แต ่2561 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia* 
- ตัง้แต ่2561 Authorized Representative at the Members Council, Long Son Petrochemicals 

 Company Limited, Vietnam 
- ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทอื่น ๆ ท่ีอยู่นอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ในเอสซีจีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย (จ านวน 38 แห่ง) 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2555 – 2561  General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam 
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/10 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1 ครัง้  

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563)  
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบยีนในประเทศอินโดนีเซยี 
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1.4 นายวิชาญ จิตรภ์ักด ี

อายุ 54 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
1 มิถนุายน 2562 (ด ารงต าแหน่งจนถงึเดือนธนัวาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์สาขาวิศวกรรมอตุสาหการ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Pulp & Paper Technology มหาวิทยาลยัโอ๊คแลนด ์ประเทศนิวซีแลนด ์
- Advanced Management Program (AMP) - Harvard Business School ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Executive Education Program – Columbia Business School ประเทศสหรฐัอเมริกา  
- Management Development Program XIX – The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมริกา  
- Building Competitive Advantage Through Operations Program – Harvard Business School ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย  
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู รุน่ท่ี 29 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม  
- ดา้นนวตักรรมและการบริหารองคก์รเพ่ือความยั่งยืน  
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 2 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการบริหาร หอการคา้ไทย 
- ตัง้แต ่2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย* 

การด ารงต าแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัทเอสซีจ ีแพคเกจจิง้ (จ านวน 42 แห่ง) 
- ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทรว่ม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ท่ี

อยู่นอกตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 



 

19 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2562  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิง้ บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 
- 2561 – 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทกลุม่สยามบรรจภุณัฑ ์จ ากดั 
- 2560 – 2561 นายกสมาคม สมาคมอตุสาหกรรมเย่ือและกระดาษไทย 
- 2557 – 2562 กรรมการผูจ้ดัการ บริษัทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั 
- 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส ์
- 2554 ผูอ้  านวยการฝ่ายจดัหา บริษัทสยามคราฟทอ์ตุสาหกรรม จ ากดั 
- 2553 – 2554 ผูอ้  านวยการพฒันาองคก์รอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร ์จ ากดั (มหาชน) 
- 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส ์

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    10/10 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  1 ครัง้  

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563)  
- ของตนเอง:  (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ *บรษัิทจดทะเบยีนในประเทศอินโดนีเซยี 
  

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. นายชมุพล  ณ ล าเลียง 28,329 0.0007 

2. นายชาลี  จนัทนย่ิงยง ไมม่ี ไมม่ี 

3. นายธรรมศกัดิ ์  เศรษฐอดุม ไมม่ี ไมม่ี 

4. นายวิชาญ  จิตรภ์กัดี ไมม่ี ไมม่ี 
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3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่
บริษัท 

จดทะเบียน
ในไทย) 

บริษัท/กิจการทีอ่าจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. นายชมุพล ณ ล าเลยีง 1 แหง่ 
 กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

3 แหง่ ไมม่ี 

2. นายชาล ีจนัทนยิ่งยง ไมม่ี ไมม่ี 5 แหง่ ไมม่ี 

3. นายธรรมศกัดิ ์เศรษฐอดุม 1 แหง่ 
ผูช้่วยผูจ้ดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ 
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 42 แหง่ ไมม่ี 

4. นายวชิาญ จิตรภ์กัด ี ไมม่ี ไมม่ี 44 แหง่  ไมม่ี 

4. ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ ์

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
(2 คน) 

นายชุมพล ณ ล าเลียง นายชาลี จันทนยิง่ยง 

การถอืหุน้ในบริษัท 

- จ านวนหุน้ 
- สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
28,329 

0.0007% 

 
ไมม่ี 
- 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทยอ่ย 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    
ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี หรือที่ปรกึษา
กฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่
สามารถท าหน้าที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สินคา้/ บริการ/ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
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ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 
ณ วนัที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑข์อง
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบรษัิท ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ดว้ย 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอื
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่ เก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

5. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
บริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท 
บรษัิทใหญ่ บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิทสงักดัอยู ่เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี 

6. ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่รวมถึงการใหบ้รกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืที่ปรกึษาทางการเงิน ซึง่
ไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

8. ไมป่ระกอบกิจการท่ีมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิท บรษัิทยอ่ย หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นที่
มีนยัในหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกิน
รอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเพื่อตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
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ทัง้นีภ้ายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสนิใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็น
กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน    
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้ริษัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษัิทท่ีแสดงวา่ได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย  
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

นายวิบูลย ์ ตวงสิทธิสมบัต ิ

อายุ 55 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
24 มีนาคม 2563 (ด ารงต าแหน่งจนถงึเดือนธนัวาคม 2563 เป็นเวลา 9 เดือน) 

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Master of Business Administration จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan 

Ross Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Leading in a Disruptive World (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University 

ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุน่ท่ี 57) 
- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ท่ี 16) 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท และตลาดผูบ้ริโภค 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
- ดา้นนวตักรรมและการบริหารองคก์รเพ่ือความยั่งยืน 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นเศรษฐกิจและการลงทนุ 
- ดา้นการตลาดในและตา่งประเทศ 
- ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมม่ี) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
-ร่าง- 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 22 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562  ท่ีปรกึษา  หอการคา้ไทย 
- ตัง้แต ่2560  กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
- ตัง้แต ่2558  กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุม่บริษัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์(18 บริษัท) 
- ตัง้แต ่2544  กรรมการ บริษัทแพดดี ้โฮลดิง้ จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- ด ารงต าแหน่งในบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์ 
- กรรมการ  สมาคมอตุสาหกรรมฟอกยอ้มพิมพแ์ละตกแตง่สิ่งทอไทย  
- กรรมการ  สมาคมอตุสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท  8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  -     ครัง้  
 (ไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100)  

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563) 

- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  1,042 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00002) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย 

ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/   บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/
บริษัทร่วมหรือนิตบุิคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับ
เงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพ (เชน่ ผูส้อบบญัชี หรือท่ีปรกึษากฎหมาย) 
- มีความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ย่างเป็น
อิสระ (เช่น การซือ้/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/ บริการ/ การใหกู้ยื้มเงินหรือการกูยื้มเงิน) โดย
ระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมมี่ 
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หมายเหตุ  ในรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนนัยางการเ์มน้ท ์จ ากดั และบริษัทนนัยางการทอ
อุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทนนัยางเท็กซไ์ทลท์ี่นายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ ด  ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการ และผูถื้อหุน้ทางออ้ม มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท  
(บรษัิทตะวนันาบรรจภุณัฑ ์จ ากดั และบรษัิทไดนา่ แพคส ์จ ากดั) เป็นรายการทางการคา้ปกติและมีมลูคา่ที่ไมม่ี
นยัส าคญัเมื่อเทียบกบัรายการทางธุรกิจของกลุม่บริษัท แต่มีมลูค่ารวมมากกวา่ 20 ลา้นบาท ซึ่งคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติซึ่งในขณะนัน้ยังไม่ไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา) ไดห้ารือกนัอย่างกวา้งขวางและไดพ้ิจารณากลั่นกรองเรื่องดงักล่าวอย่างรอบคอบ 
และมีความเห็นวา่ขนาดของธุรกรรมขา้งตน้คิดเป็นสดัสว่นที่นอ้ยมากเมื่อเทียบกบัยอดขายรวมของบรรจุภณัฑจ์าก
เยื่อและกระดาษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทัง้เป็นการซือ้ขายในเชิงพาณิชยท์ี่มีเง่ือนไขการคา้ตามปกติโดยทั่วไป
ของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่กรรมการและการใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่เก่ียวขอ้งแต่อย่างใด รวมทัง้ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัผลประโยชนร์ะหว่างบริษัท
และนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ นอกจากนีน้ายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ  ยงัเป็นผูม้ีความรู ้ความช านาญ ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณใ์นการบริหารจดัการบรษัิทขนาดใหญ่ ตลอดจนการด าเนินธุรกิจดา้นอปุโภคและบริโภค
ซึง่มีความใกลชิ้ดลกูคา้ทัง้ในและตา่งประเทศอยา่งยาวนาน ซึง่จะช่วยสง่เสรมิและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและการ
ขยายธุรกิจ จะเป็นประโยชนแ์ละเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษัิท จึงมีมติเป็นเอกฉนัท์
ใหเ้สนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระของนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ 
และเสนอใหแ้ตง่ตัง้นายวิบลูย ์ตวงสทิธิสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ) ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบตามหลกัความไวว้างใจ
และการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุรติของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตาม
มาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอแลว้ เห็นว่าความสมัพันธ์ทางธุรกิจดงักล่าวไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระของนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ จึงเขา้ข่ายไดร้บัการผ่อนผัน
คุณสมบตัิของกรรมการอิสระที่หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจเกินเกณฑท์ี่ก าหนดตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม ่
(ที่ไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอทีป่ระชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาแตง่ตัง้นาย
วิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ ซึ่งเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูถื้อหุน้ของบริษัทที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจในรายการ
ทางการคา้ปกติกบับรษัิทยอ่ยของบรษัิท ในมลูคา่รวมมากกวา่ 20 ลา้นบาท เป็นกรรมการอิสระของบรษัิท  

ข้อก าหนดคุณสมบัตกิรรมการอิสระของบริษัท 

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 หนา้ 21-22 
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือประจ าปี 2564 

(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั) 
    

1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่   3565 

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

ประสบการณ์ท างาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- การให้บริการสอบบญัชีส าหรับอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุรกิจอตุสาหกรรม และธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ท างานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2527 
- เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตัง้แตปี่ 2560  

 

2. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่   8179 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (บธ.ม.) 

- ปริญญาตรีด้านการบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (บช.บ.) 
ประสบการณ์ท างาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- การให้บริการสอบบญัชีส าหรับอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจ
ผลติ ธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ท างานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2546 
- เป็นผู้สอบบญัชีที่ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทตัง้แตปี่ 2558  

 

3. นางสาวดุษณีย์ ยิม้สุวรรณ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่  10235 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาตรีด้านการบญัชี จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (บช.บ.) 
ประสบการณ์ท างาน - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- การให้บริการสอบบญัชีส าหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุรกิจอตุสาหกรรม และธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณ์ท างานกบับริษัทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2546 
- เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทตัง้แตปี่ 2559  

 
ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายท่ีได้รับการเสนอช่ือข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร 
ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

(ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปี 2564) 

 

 

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 หวัข้อประวตัิกรรมการบริษัท 

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของ

กรรมการอิสระคนท่ีจะรับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้วา่มีสว่นได้เสยีพิเศษใด ๆ  กบัวาระการประชมุผู้ ถือหุ้น

ในครัง้นัน้หรือไม ่เช่น มีสว่นได้เสยีพิเศษในวาระเลอืกตัง้กรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลอืกตัง้กลบัเข้ามา

เป็นกรรมการอีกครัง้หนึง่  

  

 

 
 
 
 

 

ชื่อ 
อาย ุ
(ปี) 

ต าแหน่ง ที่อยู่ 
การมีส่วนได้เสีย

พิเศษ*  
ในวาระที่เสนอ 

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 68 ประธานกรรมการ  

 

1 ถนนปนูซเิมนต์ไทย 

แขวงบางซื่อ  

เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

 

 

ไมม่ีสว่นได้เสยี

พิเศษในวาระท่ี 

1 ถึง 7 

2. นางไขศรี เนื่องสกิขาเพียร 59 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

3. นางผอ่งเพ็ญ เรืองวีรยทุธ 65 กรรมการตรวจสอบ  

4. ศาสตราจารย์พเิศษกิติพงศ์ 
อรุพีพฒันพงศ์ 

65 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

5. นายวนสั แต้ไพสฐิพงษ์ 61 กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่  6 

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

ข้อ 23 ในการประชมุผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกว่าย่ีสิบ
ห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจงึจะเป็นองค์ประชุม เว้นแตก่ฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชน
จ ากดัจะบญัญตัิไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ 24  ในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 

  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 
ให้ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

ข้อ 29  ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจน
ว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไมน้่อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี  ้ให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคบักฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและ
กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้ รับหรือผู้ แทนของผู้ รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได้ 

ให้คณะกรรมการเป็นผู้ก าหนดสถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึง่ 

ข้อ 30 การประชุมผู้ ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนดัเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานัน้ไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น
และจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าประชมุยงัไมค่รบองค์ประชมุ และถ้าการนดัประชมุนัน้ได้เรียกนดัโดย
ผู้ ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 22 ก็ให้เลิกการประชมุ และให้การประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุนัน้
เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ การประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่ าต้องครบองค์ประชมุ 

ข้อ 31  ประธานในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีหน้าท่ีควบคมุการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคบัของบริษัทว่าด้วยการ
ประชมุ ในการนีต้้องด าเนินการประชมุให้เป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชุม 
เว้นแต่ท่ีประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้วผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึง่ในสามของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุ
อีกก็ได้ 

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้น
เสนอไมเ่สร็จตามวรรคสอง แล้วแตก่รณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ท่ีประชมุก าหนดสถานท่ี 
วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ท่ีต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ให้โฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุตามวิธีการภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 
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การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 25 ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลนิุติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ มอบฉันทะและมอบแก่
ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
หนงัสือมอบฉนัทะให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้น
มอบฉันทะมีรวมกนั เว้นแต่ผู้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน
ผู้ซึง่มอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะและจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 26  ในกรณีท่ีไมม่ีข้อบงัคบั หรือกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้องก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติเร่ืองใด ๆ  ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ  ให้ผู้ ถือหุ้ นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสียง 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแตผู่้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่าห้าคนร้องขอและท่ีประชุมลงมติ
ให้ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ให้เป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชุม
ก าหนด 

ข้อ 28  การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินัน้  ผู้ ถือหุ้นนัน้จะออกเสียงลงคะแนนเสียง
ในมตินัน้ ๆ ไมไ่ด้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ การเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ข้อ 32 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึง่แต่งตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมการ
ไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) บรรลนิุติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ีได้กระท าโดย

ทจุริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริต

ตอ่หน้าท่ี 

ข้อ 33  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมี

สิทธิเลือกตัง้บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ข้อ 40  ในการประชุมสามญัประจ าปีกรรมการต้องออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถ้าจ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสว่นสามไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
กรรมการผู้ออกไปนัน้จะรับเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ 
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ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ข้อ 46 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะได้ก าหนดให้ตามมติของท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะ
ก าหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้ห้แบ่งกนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 
 
เงนิปันผลและทุนส ารอง 

ข้อ 48 คณะกรรมการมีอ านาจเสนอผลก าไรท่ีได้ในปีใดหรือท่ีสะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ  
ให้แก่ผู้ ถือหุ้น หรือเสนอให้จดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได้ 

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ
แล้วแต่กรณี ทัง้นีใ้ห้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้นกับให้โฆษณาค าบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนัน้ตาม
วิธีการภายใต้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ 50  บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกว่าร้อยละสิบ
ของทนุจดทะเบียน 
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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

 
หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึง่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ

ฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1) ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผู้ มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านัน้ การ

ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือวา่การลงคะแนน
เสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 

(2.2) กรณีผู้มอบฉันทะไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ตามท่ีเห็นสมควร  

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรับวาระการเลือกตัง้กรรมการตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 33 ก าหนดให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้กรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บุคคล
ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

(2) บุคคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการที่
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการที่
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 

วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง  

(2) กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะชูมือขึน้ (เว้นแต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนน
ลบั) ผู้ ถือหุ้นส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนน
ตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ (เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) 

(3) การลงคะแนนลบัอาจกระท าได้เม่ือมีผู้ ถือหุ้นในท่ีประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และท่ีประชุมลงมติให้ลงคะแนนลบั 
โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ก าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ีมีมติให้ลงคะแนนลบั 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 
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มตขิองที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

(1) การออกเสียงลงมติเร่ืองใดๆ ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือข้อบังคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ
ข้อบงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

(3) ผู้ ถือหุ้นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเร่ืองนัน้ เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุมหรือผู้ ท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบก่อนเร่ิมวาระการประชมุ 
บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชมูือและลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน บริษัท
จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ในระหวา่งรอผลการนบัคะแนน
ซึง่ต้องรวบรวมจากห้องประชุมหลกัและบริเวณท่ีนัง่ส ารองซึง่อาจใช้เวลานาน ประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมใน
วาระอื่นตอ่ไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิน้การประชมุ  

กรณีท่ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย หมายถงึ กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี  
Custodian) หรือ กรณีท่ีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ากบั  
 

__________________________________ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลด 

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ได้พฒันาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น รายงานประจ าปี 
และรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้
อยา่งสะดวกและรวดเร็ว 

ผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนงัสือนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 
One Report) และรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนประจ าปี 2563 ผา่น QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักล้องถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code  
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึน้มาด้านบน ให้กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูหนงัสือนดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2564 รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนประจ าปี 2563  

หมายเหต:ุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ ถือหุ้นสามารถสแกน 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 เพื่อดหูนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 
One Report) และรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืนประจ าปี 2563  

 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยใช้
รหสัคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดงักลา่วได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scgpackaging.com 
อีกช่องทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสยัโปรดติดต่อ:  

- นางสาววรารี โต๊ะเงิน โทรศพัท์ 02-586-5382 หรือ  
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พว่งสวุรรณ  โทรศพัท์ 02-586-2855 
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ข้อปฏบิัตกิารประชุมสามัญผู้ถอืหุน้  

เพือ่ความปลอดภัยภายใต้สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) 

เน่ืองจากการจดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ครัง้นีเ้ป็นการประชุมในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสั
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงไดก้ าหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชือ้ 
COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีเขา้ร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั โดย
มาตรการตามขอ้ปฏิบตัินัน้จะเพ่ิมกระบวนการและวิธีการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ซึ่งท าใหก้ารเขา้ร่วมการประชุมของท่านผูถื้อหุน้
อาจมีความลา่ชา้และไมไ่ดร้บัความสะดวก โดยบริษัทตอ้งประชมุใหแ้ลว้เสรจ็ในเวลาท่ีสัน้ กระชบั เพ่ือลดเวลาในการที่คน
จ านวนมากมารวมอยู่ในท่ีเดียวกนั และตอ้งจดัใหม้ีการเวน้ระยะห่างทางสงัคมตามท่ีราชการก าหนด ท าใหเ้กิดขอ้จ ากัด
ดา้นสถานท่ีท่ีไมส่ามารถรองรบัคนจ านวนมากได ้

บริษัทจงึขอความร่วมมือผู้ถอืหุน้ดังนี ้

1. มอบฉันทะการเขา้ประชุมใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ตอ้งมาประชมุดว้ยตนเอง โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะท่ี
แสดงความประสงคใ์นการลงคะแนนเสียงไวแ้ลว้ (แบบฟอรม์ ข) พรอ้มกบัเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใสซ่องตอบรบัซึ่ง
บริษัทจดัส่งใหพ้รอ้มหนงัสือนดัประชุม (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายงัส านกังานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวนัจนัทรท่ี์ 29 มีนาคม 2564 

2. สง่ค าถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษัท ตามแบบฟอรม์ค าถามล่วงหนา้ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 11 ให้
บริษัทลว่งหนา้โดยไมต่อ้งมารว่มประชมุ  

3. ขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชมุใหบ้ริษัททราบล่วงหนา้ ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 10 และสง่ใหบ้ริษัท 

4. แบบฟอรม์ค าถามล่วงหนา้ และ/หรือ แบบแจง้ความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุม สามารถส่งใหบ้ริษัทไดท้าง E-mail 
address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้
พรอ้มหนังสือนัดประชุม (ไม่ตอ้งติดแสตมป์) มายังส  านักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวนัองัคารที่ 23 มีนาคม 2564 

5. ดว้ยพืน้ท่ีอนัจ ากดับริษัทไมอ่นญุาตใหผู้ต้ิดตามเขา้รว่มในบริเวณหอ้งประชมุและที่นั่งส  ารอง 

6. เพ่ือสขุอนามยัของส่วนรวม ขอความร่วมมือผูเ้ขา้ร่วมประชุมไม่รบัประทานอาหารในบริเวณหอ้งประชุม โดยสามารถ
ดื่มน า้ท่ีบริษัทเตรียมไวไ้ด ้ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกใหผู้ถื้อหุน้ก่อนจะเดินทางกลบัเท่านัน้  

ข้อปฏบิัตกิ่อนการเข้าร่วมประชุม 

1. การคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ  
1) บริษัทไดจ้ดัจดุตรวจคดักรองใหเ้ป็นสถานท่ีโลง่แจง้ อากาศภายนอกถ่ายเท ไมม่ีเครื่องปรบัอากาศ แยกจากหอ้งประชมุ 
2) ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
3) บริษัทจะตรวจวดัอณุหภมูิผูท่ี้เขา้รว่มประชมุทกุท่านก่อนเขา้บริเวณสถานท่ีประชมุ  
4) ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทุกท่านกรอกขอ้มลูในแบบสอบถาม ส าหรบัคดักรองโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) เพ่ือ

การเฝ้าระวงั COVID-19 โดยขอความร่วมมือท่านใหข้อ้มลูท่ีถูกตอ้งเป็นความจริง เพ่ือประโยชนใ์นการคดักรองและ
สอบยอ้นหากพบว่ามีผูต้ิดเชือ้ COVID-19 ภายหลงัการประชุม รวมทัง้ขอใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมใชแ้อปพลิเคชนัไทยชนะ 
และ/หรือหมอชนะ ตามค าแนะน าของราชการ เพ่ือประโยชนใ์นการคัดกรองและการสอบประวัติของผูท่ี้อยู่ใน
บริเวณสถานท่ีจดัประชมุ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับ 9 
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5) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหบุ้คคลท่ีมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนีเ้ขา้ร่วมการประชุม ภายใตก้าร
วินิจฉยัของแพทยท่ี์บริษัทไดจ้ดัเตรียมไว ้ 

5.1) ผูท่ี้มีไข ้โดยมีอณุหภมูิตัง้แต ่37.5 องศาเซลเซียสขึน้ไป  

5.2) บคุคลท่ีมีอาการเขา้ข่ายจะเป็นไข ้หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน า้มกู หรือไมไ่ดก้ลิ่น หรือลิน้ไมร่บัรส หรือหายใจ
เหน่ือยหอบ หรือผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ 

5.3) บุคคลท่ีสมัผสักบัผูป่้วยยืนยนัโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือท างานในสถานกกักนัโรค หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ผูต้รวจรกัษาผูต้อ้งสงสยัว่าเป็นโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือเดินทางไป หรือพักอาศยั ในพืน้ท่ีควบคุมสูงสดุ
และเขม้งวด (จงัหวดัสมทุรสาคร) ในช่วง 14 วนัก่อนการประชุม หรือไปในสถานท่ีชุมนุมชน หรือสถานท่ีท่ีมี
การรวมกลุม่คนท่ีมีการพบผูป่้วยยืนยนัโรคติดเชือ้ COVID-19  ในช่วง 1 เดือนก่อนการประชมุ 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้ขา้ร่วมการประชุมสามารถสง่ค าถามใหเ้จา้หนา้ท่ีบริษัทเพ่ือรวบรวม
จัดท าเป็นสรุปแนบทา้ยรายงานการประชุมได ้กรณีท่ีเป็นผูถื้อหุน้ยงัสามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระโดยใช้
แบบฟอรม์ ข. เพ่ือแสดงความประสงคก์ารลงคะแนนไวช้ดัเจนได ้

ข้อปฏบิัตกิารเข้าร่วมประชุมในหอ้งประชุมหลักและบริเวณทีน่ั่งส ารอง 

มาตรการเพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผูถื้อหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะท่ี
ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และผ่านการคดักรองแลว้ ใหป้ฏิบตัิตนดงันี ้

1. บริษัทไดจ้ดัท่ีนั่งในหอ้งประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างท่ีนั่งตามท่ีราชการก าหนดและตามความเหมาะสมของสถานท่ี 
โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมใหร้บัชมแทนการเขา้หอ้งประชุมหลกั ในกรณีท่ีสถานท่ีประชุมแต่ละแห่งมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุเตม็จ านวนท่ีนั่งแลว้จะไมม่ีการเสริมเกา้อีห้รือยืนเพ่ือเขา้รว่มการประชมุ 

2. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งนั่งในโซนท่ีนั่งท่ีก าหนด โดยไมย่า้ยโซนท่ีนั่งตลอดเวลา 
3. ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งสวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา (สามารถเปิดหนา้กากอนามยัไดเ้ฉพาะเม่ือด่ืมน า้เท่านัน้) 
4. หลีกเลี่ยงการสมัผสับริเวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) ดว้ยมือท่ียงัไมไ่ดล้า้ง 
5. หลีกเลี่ยงการใช ้หรือสมัผสัสิ่งของรว่มกบัผูอ้ื่น  
6. หา้มรบัประทานอาหารตลอดเวลาท่ีอยู่ในบริเวณสถานท่ีประชมุ ในหอ้งประชมุ  
7. หากผูร้่วมประชุมมีไข ้หรือไอ หรือมีน า้มกู หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหน่ือยหอบ บริษัทขอความร่วมมือใหอ้อกจาก
บริเวณท่ีประชมุ 

ข้อปฏบิัตกิารซักถามในหอ้งประชุมเพือ่ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกนิ 1 ช่ัวโมง 30 นาท)ี 

1. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีขอ้ซกัถามในท่ีประชุมจะใหเ้ขียนค าถามลงในกระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีรวบรวมไว ้
โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชมุเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกบัวาระท่ีมีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้ 

2. บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบทั้งหมดท่ีส่งมาล่วงหนา้และท่ีสอบถามในหอ้งประชุมโดยรวมไวเ้ป็น
เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
เวบ็ไซต ์ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสรจ็สิน้ 

3. เพ่ือสขุอนามยัของสว่นรวม บริษัทจะไมจ่ดัไมโครโฟนส าหรบัการซกัถามใหแ้ก่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ 
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งตอ้งรวบรวมจากหอ้งประชุมหลกัและบริเวณท่ีนั่งส  ารองซึ่งอาจใชเ้วลานาน 

ประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชมุในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระ
ใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสร็จสิน้การประชุม  
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อืน่ๆ  

นอกจากนีบ้ริษัทไดจ้ ัดเตรียมสถานที่และอุปกรณเ์พื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามค าแนะน า
ส าหรบัการจดัประชมุของมาตรการป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 แนบ
ทา้ยประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว (ฉบบัท่ี 18) ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2564 ดงันี ้

- จัดใหม้ีแพทยแ์ละพยาบาล เพ่ือใหค้  าแนะน าแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุม โดยสามารถใหบ้ริการปฐมพยาบาลแก่ผูป่้วย 
วินิจฉยัอาการ และแยกผูป่้วยออกจากการประชมุ  

- จดัเตรียมจุดท่ีมีเจลแอลกอฮอลห์รืออปุกรณล์า้งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใชง้านร่วมกนั เช่น 
หอ้งสขุา 

- จดัใหม้ีการท าความสะอาดอปุกรณ ์และบริเวณท่ีมีผูส้มัผสัปริมาณมาก 

- จดัท าสื่อประชาสมัพนัธแ์นะน าการปฏิบตัิตวั เพ่ือป้องกนัการแพรก่ระจายเชือ้โรค 
 

 ดว้ยสถานการณก์ารแพร่ระบาดฯ ท่ียงัมีความไม่แน่นอนประกอบกบับริษัทจ าเป็นตอ้งขออนุญาตหรือแจง้แผนการจดังาน
ต่อราชการ อาจท าใหบ้ริษัทตอ้งเปลี่ยนแปลงมาตรการตามขอ้ปฏิบัติของบริษัทขา้งตน้  บริษัทจึงขอใหท้่านผูถื้อหุน้
ติดตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือทางเว็บไซตข์องบริษัทที่  
www.scgpackaging.com  

หากท่านผู้ ถื อหุ้นมีค  าถามหรื อต้องการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม โปรดแจ้งบริ ษัททางเว็บไซต์ของบริ ษัท 
www.scgpackaging.com หรือ โปรดติดตอ่ 

- นางสาววรารี โต๊ะเงิน  โทรศพัท ์02-586-5382 หรือ  
- นางสาวกาญจนาภรณ ์พ่วงสวุรรณ  โทรศพัท ์02-586-2855  

 
 



 

 

แบบสอบถามส าหรับคัดกรองโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
(COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE) 

          บรษัิทจะประมวลผลขอ้มูลตามแบบสอบถามฉบับนี้เพือ่วัตถุประสงคใ์นการป้องกันความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากโรคไวรัสโคโรนา ส าหรับการประชมุสามัญประจ าปี 2564 โดย

บรษัิทจะท าลายเอกสารนีเ้มือ่ครบก าหนด 14 วนั เวน้แตก่รณีทีจ่ าเป็น (The Company processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2021 

Annual General Meeting. The questionnaire will be disposed of no later than 14 days unless it has to be retained for a longer period of time.) 
 

      ชือ่/Name:   โทร/Tel:  

   ผูถ้อืหุน้หรอืผูรั้บมอบฉันทะ/ Shareholder or proxy              ผูต้ดิตาม/ Escort 

      

ในปัจจุบนัคณุมอีาการดงัตอ่ไปนีห้รอืไม ่โปรดระบุ: 

(Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply:) 

1. ไอ/ เจ็บคอ (Cough/ Sore Throat)  ใช/่Yes    ไมใ่ช/่No 

2. มนี ้ามูก (Runny Nose)  ใช/่Yes    ไมใ่ช/่No 

3. ไม่ไดก้ลิน่ หรอื ลิน้ไมรั่บรส (Loss of sense of smell or taste)  ใช/่Yes    ไมใ่ช/่No 

4. หายใจเร็ว หายใจเหนือ่ย หรอื หายใจล าบาก (Shortness of breath or difficulty breathing)  ใช/่Yes    ไมใ่ช/่No 

5. ผูป่้วยโรคปอดอกัเสบ (Patient with pneumonia)  ใช/่Yes    ไมใ่ช/่No 

 

ในชว่ง 14 วนั มปีระวตัอิย่างใดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้หรอืไม่?  

(During last 14 days, do you have any of the following history?) 

 

1.  สมัผัสกับผูป่้วยยนืยันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019  

     (Contacted with the confirmed COVID-19 case) 
 ใช/่Yes    ไมใ่ช/่No 

2. ท างานในสถานกกักนัโรค หรอื เป็นบคุลากรทางการแพทยผ์ูต้รวจรักษาผูส้งสยัวา่เป็นโรคตดิเชือ้

ไวรัสโคโรนา 2019 (Worked in a quarantine facility or medical personnel who examines 

patient under investigation of having COVID-19) 

 ใช/่Yes    ไมใ่ช/่No 

3. เดนิทางไป หรอื พักอาศัย ในพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวด (จังหวดัสมุทรสาคร) 

 (Traveled to or resided in Maximum Control Areas: Samut Sakhon Province) 
 ใช/่Yes    ไมใ่ช/่No 

4. เดนิทางไปในสถานทีช่มุนุมชน หรอื สถานทีท่ีม่กีารรวมกลุม่คน เชน่ ตลาดนัด หา้งสรรพสนิคา้ 

สถานพยาบาล หรอื ขนสง่สาธารณะ ทีม่กีารพบผูป่้วยยนืยันโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 

ในชว่ง 1 เดอืนทีผ่่านมา (Going to a public space or place where people are gathered 

such as flea market, department store, health facility or public transportation which 

there have been confirmed cases of COVID-19 in the past 1 month) 

โปรดระบชุือ่สถานที:่                    ________________________________________ 

(Please specific place’s name):   ________________________________________ 

 ใช/่Yes    ไมใ่ช/่No 

 

ลายเซ็น (Signature) 

 

 

 

ฉันขอยนืยันวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิ (I confirm that information given above is true.) 

 
ส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่(For security officer / Authorized person) 

 

 ไมเ่ขำ้ขำ่ย ถา้ผา่น Thermo scan ใหรั้บสติ๊กเกอร์
และลงทะเบยีน 
(Not suspected, if pass Thermo scan checkpoint, provide a 
sticker and proceed to registration.) 

 เขา้ข่ายตอ้งสงสัย (มี  ใช่/Yes) ใหไ้ปพบแพทย์ที่

บรษัิทจัดไวใ้ห ้
(Suspected (having  Yes), proceed to visit a doctor 
recommended by the Company.) 
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แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
  

เรียน เลขานกุารบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) (“SCGP”) 
       
ข้าพเจ้า (ระบช่ืุอ-นามสกลุ/ บริษัท/ กองทนุ) ..............................................................................................  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ ในชอ่ง (   ) 

(   )  ผู้ ถือหุ้น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

(   )  ผู้ รับมอบฉนัทะจาก ............................................... ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 
(แนบส ำเนำเอกสำรมอบฉนัทะ) 

โดยถือหลกัทรัพย์จ านวนทัง้สิน้รวม ...............................................หุ้น 

ประสงค์เข้าร่วมการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 

Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ 

เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

   
 ลงช่ือ...........................................ผู้ประสงค์เข้าประชมุ 
 

 
หมายเหต:ุ  เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดสง่กลบัมายงั SCGP ภายในวนัท่ี 29 มีนาคม 2564 เวลา 

16.00 น. 
-  ทางโทรสาร    02-586-3007 หรือ 
-  ทางอีเมล       scgp_corporatesecretary@scg.com หรือ 
- ทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายัง

ส านักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ 
กทม. 10800 

หากมีข้อสงสยัหรือข้อแนะน าโปรดติดตอ่: 
- นางสาววรารี โต๊ะเงิน   โทรศพัท์ 02-586-5382 หรือ  
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสวุรรณ  โทรศพัท์ 02-586-2855 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 

mailto:scgp_corporatesecretary@scg.com


 

 

 
 

 

แบบฟอรม์ค ำถำมล่วงหน้ำตำมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2564  

ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมวันอังคำรที ่30 มีนำคม 2564 เวลำ 09.00 น. 
  

เรียน เลขานกุารบรษิัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) (“SCGP”) 
       

 ขา้พเจา้ (ระบช่ืุอ-นามสกลุ/ บรษิัท/ กองทนุ)................................................................................................... 
กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ในชอ่ง (   ) 

(   )  ผูถื้อหุน้ บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน)     

     (   )  ผูร้บัมอบฉนัทะจาก ................................................. ซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 
 

      มีค  าถามเก่ียวกบัวาระตา่ง ๆ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ของ SCGP ดงันี ้
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหต:ุ  เมื่อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่กลบัมายงั SCGP ภายในวนัท่ี 23 มีนาคม 2564  
-  ทางโทรสาร    02-586-3007 หรอื 
-  ทางอีเมล       scgp_corporatesecretary@scg.com หรอื 
- ทางบรกิารธุรกิจตอบรบัที่ปรากฏอยูด่า้นหลงัแบบฟอรม์นี ้

หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้แนะน าโปรดติดตอ่: 
- นางสาววราร ีโต๊ะเงิน   โทรศพัท ์02-586-5382 หรอื  
- นางสาวกาญจนาภรณ ์พว่งสวุรรณ  โทรศพัท ์02-586-2855  
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เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 
   

ส ำหรับท่ำนผู้ ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอควำมร่วมมือท่ำนผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้ง
ควำมประสงค์ที่จะเข้ำประชุมให้บริษัททรำบเป็นกำรลว่งหน้ำตำมสิ่งที่สง่มำด้วยล ำดบัที่ 10 และสง่ให้บริษัททำง E-mail 
address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรือโทรสำร 02-586-3007 หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจดัส่งให้พร้อม
หนงัสอืนดัประชมุ (ไมต้่องติดแสตมป์) มำยงัส ำนกังำนเลขำนกุำรบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1 
ถนนปนูซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 ภำยในวนัจนัทร์ที่ 29 มีนำคม 2564  

อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตและกำรหำรือกับเจ้ำหน้ำที่ส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกบักำรจดั
ประชุมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ COVID-19 ที่ทยอยประกำศออกมำเป็นระยะ จึงยงัไม่สำมำรถแจ้งจ ำนวน
ผู้ เข้ำร่วมประชุมและจ ำนวนสถำนที่ประชุมได้ชัดเจนในเวลำนี ้ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทรำบทนัทีที่มีควำมชดัเจนจำกส่วน
รำชกำรที่เก่ียวข้อง ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดติดตำมมำตรกำรตำ่ง ๆ ได้ทำง website ของบริษัท   

 บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนกำรเข้ำร่วมประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2564 (ครัง้ที่ 28) ก่อนเร่ิมกำรประชมุในวันอังคารที่ 
30 มีนาคม 2564 ตัง้แต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป    

บริษัทจะใช้วิธีกำรลงทะเบียนด้วยระบบบำร์โค้ด (Barcode) ดงันัน้เพื่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ผู้ เข้ำประชุม
โปรดน ำหนงัสือนดัประชุม หนงัสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บำร์โค้ดไว้มำด้วย  และ
โปรดแสดงเอกสำรตำมที่ระบไุว้ดงันี ้ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้ำประชมุ 
 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1.1 บุคคลธรรมดา 
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ ถือหุ้นลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ เช่น บตัรประจ ำตวัประชำชน บตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำร ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทำง 

และหำกมีกำรเปลีย่นช่ือ-นำมสกลุ ให้ยื่นหลกัฐำนประกอบด้วย 
1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  

(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ที่มำด้วยตนเองลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอำยไุม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้แทนนิติบคุคล 

(กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) ที่มำด้วยตนเอง และมีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ) 
ที่มำประชมุมีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น 

(3) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุคล (กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ)   

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อควำม

ถกูต้องครบถ้วนและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ส ำเนำเอกสำรท่ีสว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉนัทะซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือรับรอง

ส ำเนำถกูต้อง  
(4) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  
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2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล 
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสอืมอบฉนัทะตำมแบบที่สง่มำพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึง่ได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วน

และลงลำยมือช่ือของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผู้มอบฉนัทะ และผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ส ำเนำหนงัสอืรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอำยไุมเ่กิน 1 ปี) ซึง่รับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจกระท ำ

กำรแทนนิติบคุคล และหนงัสอืมอบอ ำนำจ (ถ้ำมี) ทัง้นีเ้อกสำรตำมข้อนี ้ต้องมีข้อควำมแสดงให้เห็นวำ่บคุคล
ทีล่งลำยมือช่ือเป็นผู้มอบฉนัทะในหนงัสอืมอบฉนัทะเป็นผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผู้ ถือหุ้น  

(4) ส ำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบุคคล ที่บุคคล
ดงักลำ่วได้ลงลำยมือช่ือรับรองส ำเนำถกูต้อง 

(5) เอกสำรที่สว่นรำชกำรออกให้ตำมข้อ 1.1 (2) ของผู้ รับมอบฉนัทะ  

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัท ตำมรำยช่ือที่ปรำกฏในสิง่ที่สง่มำด้วยล ำดบัท่ี 5 
(1) แบบลงทะเบียน  
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่สง่มำพร้อมหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉนัทะให้

กรรมกำรอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกำเคร่ืองหมำยหน้ำช่ือกรรมกำรอิสระ ตำมที่บริษัทระบุไว้ใน
หนงัสอืมอบฉนัทะ โดยเลอืกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วนและลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะ 

(3) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดำ ให้ใช้เอกสำร ตำมข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4) 
(4) กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลให้ใช้เอกสำร ตำมข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5) 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  

(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะลงลำยมือช่ือแล้ว 
(2) หนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบที่สง่มำพร้อมหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อควำมถกูต้องครบถ้วนและ

ลงลำยมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ  
(3) เอกสำรเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตำมข้อ 1.2 หรือ 2.2 
(4) หนงัสอืมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลำยมอืช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
(5) หนงัสอืยืนยนัวำ่ผู้ลงลำยมือช่ือในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุำตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสำรท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภำษำองักฤษ จะต้องจดัท ำค ำแปลภำษำองักฤษแนบมำพร้อมด้วย และให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้มี
อ ำนำจกระท ำกำรแทนนิติบคุคลนัน้รับรองควำมถกูต้องของค ำแปล  
หมายเหตุ: 
1. กรณีมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท โปรดส่งหนงัสือมอบฉันทะพร้อมเอกสำรตำมที่ก ำหนด เพื่อให้ส ำนกังำน

เลขำนกุำรบริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 
2. ผู้ ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจ ำนวนหุ้นโดยมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

และผู้ ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้อยกว่ำ
จ ำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแตเ่ป็น Custodian ที่ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ลงทนุตำ่งประเทศและแต่งตัง้ให้เป็นผู้ รับฝำกและดูแลหุ้ น
ตำมหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค 

3. โปรดปิดอำกรแสตมป์จ ำนวน 20 บำท ในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมทัง้ขีดฆ่ำลงวนัที่ที่ท ำหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่ำว 
ทัง้นีบ้ริษัทได้อ ำนวยควำมสะดวกในกำรปิดอำกรแสตมป์ให้แก่ผู้ รับมอบฉนัทะ ณ จดุรับลงทะเบียนก่อนเข้ำประชมุ 

4. กรณีนิติบุคคล หำกผู้ ลงนำมในหนังสือมอบอ ำนำจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมตำม
หนงัสือรับรองนิติบคุคล ผู้ เข้ำประชมุจะต้องแสดงหลกัฐำนหนงัสือมอบอ ำนำจทกุทอดตลอดสำยที่ระบใุห้บคุคลที่มำ
ประชมุมีสทิธิเข้ำประชมุ และออกเสยีงลงคะแนนในนำมของนิติบคุคล 

 



 

 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

 

 

 เขียนท่ี        

วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้                  สญัชาติ                                       

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท             เอสซีจี แพคเกจจิง้                            จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                    หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                         เสียง  ดงันี ้

 หุน้สามญั                                                                   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                           เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ                                                                หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                           เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
       อาย ุ     ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง          
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
    นายประสาร  ไตรรตันว์รกลุ  อาย ุ 68    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร  อาย ุ 59    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยทุธ  อาย ุ 65    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    ศาสตราจารยพ์ิเศษกิตพิงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์  อาย ุ 65    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์  อาย ุ 61    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผู้ถือหุน้
สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2564 (ครัง้ท่ี 28) ในวนัท่ี  30 มีนาคม 2564   เวลา 09.00 น. ณ หอ้ง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค ์บรษิัทปนูซิเมนตไ์ทย 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซเิมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( )  
 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
  ( ) 
หมายเหตุ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ให้
ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

 หนา้  1  ของจ านวนหนา้  1  หนา้ 

 



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

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

  เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้            สญัชาต ิ    

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                                    เอสซีจี แพคเกจจิง้                            จ  ากดั (มหาชน)   

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                    หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                        เสียง  ดงันี ้

 หุน้สามญั                                                                      หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                           เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ                                                  หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                          เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
       อาย ุ     ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง          
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
    นายประสาร  ไตรรตันว์รกลุ  อาย ุ 68    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร  อาย ุ 59    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยทุธ  อาย ุ 65    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    ศาสตราจารยพ์ิเศษกิตพิงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์  อาย ุ 65    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์  อาย ุ 61    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้
สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2564 (ครัง้ท่ี 28) ในวนัท่ี  30 มีนาคม 2564   เวลา 09.00 น. ณ หอ้ง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค ์บรษิัทปนูซเิมนตไ์ทย 
จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซเิมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย  

 (4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

 วำระที ่ 1  เร่ือง รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 
หนา้  1  ของจ านวนหนา้  4  หนา้ 



 

 

 วำระที ่ 2  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระที ่ 3  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2563 และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2563 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระที ่ 4  เร่ือง พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง  

  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

  4.1  นำยชุมพล ณ ล ำเลียง   

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  4.2  นำยชำลี จันทนยิง่ยง    

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  4.3  นำยธรรมศักดิ ์เศรษฐอุดม   

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  4.4  นำยวชิำญ จิตรภ์ักดี   

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง  

 วำระที ่ 5  เร่ือง พจิำรณำแต่งต้ังกรรมกำรอิสระของบริษัท 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระที ่ 6  เร่ือง พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระที ่ 7  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

หนา้  2  ของจ านวนหนา้  4  หนา้ 



 

 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

  กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
หมำยเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้  3  ของจ านวนหนา้  4  หนา้ 
 



 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                 เอสซจี ีแพคเกจจิง้                                           จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูจ้องหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2564 (ครัง้ท่ี 28) ในวนัท่ี  30 มีนาคม 2564   เวลา 09.00 น. ณ หอ้ง 
Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค ์บรษิัทปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 1 ถนนปนูซเิมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือ
ท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 วาระที่    เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่    เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่    เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที่    เรื่อง             

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่    เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่             เรื่องเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

    ช่ือกรรมการ   

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ   

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง                                                   

    ช่ือกรรมการ   

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

หนา้  4  ของจ านวนหนา้  4  หนา้ 



 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 

คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2550 

 
 

 เขียนท่ี        

วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้                   สญัชาติ                                      
ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง     
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     
ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั                              
ซึง่ผูถื้อหุน้ของบรษิัท            เอสซีจี แพคเกจจิง้      จ  ากดั (มหาชน) 
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม    หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั      เสียง ดงันี ้

หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ                        -                              หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั               -   เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
       อาย ุ     ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง          
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
    นายประสาร  ไตรรตันว์รกลุ  อาย ุ 68    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร  อาย ุ 59    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยทุธ  อาย ุ 65    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    ศาสตราจารยพ์ิเศษกิตพิงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์  อาย ุ 65    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์  อาย ุ 61    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผู้ถือหุ้น
สามญั/วิสามญั ประจ าปี 2564 (ครัง้ท่ี 28) ในวนัท่ี  30 มีนาคม 2564   เวลา 09.00 น. ณ หอ้ง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย 
จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 1 ถนนปนูซเิมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุน้สามญั หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 
  หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด   เสียง 

หนา้ 1 ของจ านวน 4 หนา้ 



 

 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

 วาระที ่ 1  เร่ือง รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่ 2  เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่ 3  เร่ือง  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่ 4  เร่ือง พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

   เหน็ดว้ย                           เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                  เสียง    งดออกเสียง             เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   4.1 นายชุมพล ณ ล าเลียง   

    เหน็ดว้ย เสียง    ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

    4.2 นายชาลี จันทนยิง่ยง   

        เหน็ดว้ย                   เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

   4.3 นายธรรมศักดิ ์เศรษฐอุดม   

         เหน็ดว้ย                   เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

   4.4 นายวชิาญ จิตรภ์ักดี   

        เหน็ดว้ย                   เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 วาระที ่ 5  เร่ือง พจิารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระของบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่6  เร่ือง พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 



 

 

 วาระที ่7 เร่ือง พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง

และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 
(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา

หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 
 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ( ) 
   
หมายเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ แบบ ค. นีใ้ชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
 (1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้  าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
 (2) หนงัสือยืนยนัว่าผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) 
3. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบ

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                 เอสซจี ีแพคเกจจิง้                                           จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2564 (ครัง้ท่ี 28) ในวนัท่ี  30 มีนาคม 2564   เวลา 09.00 น. ณ หอ้ง Grand 
Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค ์บรษิัทปนูซเิมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  เลขท่ี 1 ถนนปนูซเิมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึ
เล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่             เรื่องเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

   ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย                 เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

   ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย                 เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

   ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย                 เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

   ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย                 เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 



 

 

 
 
 
แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจ าปี 2563 

และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างย่ังยนืประจ าปี 2563   

ทา่นสามารถขอรบัเอกสารโดยเลือกวิธีการอยา่งใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดงันี ้

1. สแกน QR Code                       และกรอกรายละเอียดการขอรบัเอกสาร 

2. แจง้รายละเอียดการขอรบัทางอีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com 

3. ขอรบัเอกสารโดยการท าเครื่องหมาย ✓ ในชอ่ง (   ) และกรอกรายละเอียดตามดา้นลา่ง พรอ้มทัง้พบักระดาษสง่
ทางไปรษณีย ์โดยใชบ้ริการธุรกิจตอบรบัท่ีปรากฏอยูด่า้นหลงัแบบฟอรม์นี ้หรือสง่ทางโทรสาร 02-586-3007 

   (    ) หนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564   

(    ) หนงัสือรายงานประจ าปี 2563   

(    ) หนงัสือรายงานการพฒันาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2563   

สถานท่ีจดัสง่เอกสาร   

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

ท่ีอยู ่เลขท่ี.............................หมู.่.........ซอย.....................................หมูบ่า้น.......................................  

ถนน.........................................ต  าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..................................... 

จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์..................................... 
 

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดตอ่: 

- นางสาววรารี โต๊ะเงิน   โทรศพัท ์02-586-5382 หรือ  

- นางสาวกาญจนาภรณ ์พว่งสวุรรณ  โทรศพัท ์02-586-2855 
 

 

 

 

 
 
หมายเหต:ุ บริษัทไดจ้ดัท านโยบายความเป็นส่วนตวัขึน้ เพ่ือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้
และการเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น โดยสามารถศกึษารายละเอียดไดท่ี้ www.scgpackaging.com 

กรณีตอ้งการรบัหนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 และ/หรือ หนงัสือรายงานประจ าปี 2563  
และ/หรือ รายงานการพฒันาอย่างยั่งยืนประจ าปี 2563 ตามท่ีอยู่ขา้งตน้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  

โปรดส่งแบบขอรบัหนงัสือฯเพ่ือใหส้  านกังานเลขานกุารบรษิัทไดร้บัภายในวันจันทรท์ี ่22 มีนาคม 2564 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 14 

mailto:scgp_corporatesecretary@scg.com


ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 12

ตกึ
ทปิ

โก้

สี่แยกประดิพัทธ์ถ.พระรามหก

ลงทางด่วนพระรามหก

สะพานควาย

มาจากสวนจิตรลดาฯ สี่แยก

สถานีรถไฟ สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้)

ทางเข้า
ประตู 3

สะพานบางซื่อ

สะพานแดง

มาจากสวนจิตรลดาฯ

เทสโก้ โลตัส   

ร.ร.ผะดุงศิษย์พทิยา

ปัม้น า้มัน
บางจาก

ปัม้ ปตท. ธ.กสิกร

บางโพ
รพ.บางโพ

ประชาชื่น

เตาปูน (ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี)

สถานี (บางซ่ือ)
รถไฟฟ้าใต้ดนิ

เทอดด าริ

สามเสน

ธ.กรุงเทพ 
สาขาบางซื่อ

การเดินทาง :   1. รถประจ าทางที่ผ่าน  50, 52, 65, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศที่ผ่าน  50, 70, 97
2. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 5 โดยบริษัทได้ส ารองที่จอดรถให้ที่

ลานจอดรถตรงข้ามอาคารเอสซีจี 100 ปี
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ขึน้ที่สถานีบางซื่อ (ทางออกหมายเลข 1)
ทัง้นี ้ให้เดินข้ามถนนและเดินเข้าประตู 4/1 บริษัทมีบริการรถรับส่ง

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ)

หมายเหตุ : - สถานที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 28)
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน)
ห้อง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)

ถน
นป

ูนซ
ิเม
นต์

ไท
ย 
  

อาคาร
สนญ. 1

อาคารอเนกประสงค์ 

อาคาร
สนญ. 2

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ (สถานีบางซ่ือ)
(ทางออกหมายเลข 1)

Map of the venue of the Shareholders Meeting

The Siam Cement Public Company Limited

จุดจอดรถรับส่ง
เข้างาน

จุดจอดรถ
ผู้ถือหุ้น 

(จ านวนจ ากัด)

ประตู 5ทางเดนิเข้าประตู 4/1

อาคารอเนกประสงค์ 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
ทะเบียนเลขที่  0107537000921 

ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย  
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800   

เว็บไซต ์www.scgpackaging.com 
อีเมล scgpackaging@scg.com 
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