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เอกสาร
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถ้ ือหุน้ การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
ข้อปฏิบตั ิการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
แบบสอบถามสาหรับคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
แผนทีส่ ถานที่ประชุมบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เอกสารที่ตอ้ งแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
ตามทีก่ รมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กาหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค
แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจาปี 2563
และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจาปี 2563
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-ร่างหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 (ครั้งที่ 28)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
เรื่อง

กำหนดประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 (ครัง้ ที่ 28)

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

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

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

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

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

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

*หมำยถึง กำไรสำหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่

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

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 20 ของกำไร
สุทธิ ตำมงบกำรเงินรวม หลังหักภำษี เงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่
กฎหมำยและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลดังกล่ำวอำจเปลี่ยนแปลงไปจำกที่
กำหนดไว้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั ผลกำรดำเนินงำน โครงสร้ำงและฐำนะทำงกำรเงิน สภำพคล่อง ควำมจำเป็ นในกำร
ลงทุนเพิ่ มเติม แผนกำรลงทุน กำรขยำยธุรกิ จ กำรสำรองเงิ นไว้เพื่ อชำระคืนเงินกูย้ ืม หรือเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนภำยในบริษัท เงื่ อนไขและข้อจำกัดตำมที่ กำหนดไว้ในสัญญำกู้ยื มเงิ นและปั จ จัยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในกำรบริหำรงำน และตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสำรอง
ไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละห้ำของกำไรสุทธิ ประจำปี หักด้วยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี ้
จะมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน
ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสำหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่ตำมงบกำรเงินรวมจำนวน 6,457
ล้ำนบำท โดยไม่มียอดขำดทุนสะสมยกมำ และมีกำไรสุทธิสำหรับปี ตำมงบกำรเงินของบริษัทจำนวน
2,381 ล้ำนบำท รวมทัง้ มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ำยเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้
2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร
ประจำปี 2563 จำนวน 119.1 ล้ำนบำท เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงิ นปั นผลประจ ำปี
2563 ให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทในอัตรำหุน้ ละ 0.45 บำท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมำณ 1,932 ล้ำนบำท
ทั้ง นี เ้ งิ น ปั น ผลประจำปี 2563 ที่ เ สนอข้ำ งต้น คิ ด เป็ น อัต รำร้อ ยละ 30 ของกำไรสำหรับ ปี ต ำม
งบกำรเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริษัท โดยที่เงินปั นผลดังกล่ำวจ่ำยจำก
กำไรที่เสียภำษี ในอัตรำดังนี ้
- จำนวน 0.05 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกกำไรที่เสียภำษี ในอัตรำร้อยละ 30 ซึ่งผูถ้ ื อหุน้ ประเภท
บุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี คืนได้1 เท่ำกับเงินปั นผลคูณ 30/70
- จำนวน 0.40 บำทต่อหุน้ จ่ำยจำกกำไรที่เสียภำษี ในอัตรำร้อยละ 20 ซึ่งผูถ้ ื อหุน้ ประเภท
บุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษี คืนได้1 เท่ำกับเงินปั นผลคูณ 20/80
เปรียบเทียบอัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2563 กับปี ท่ผี ำ่ นมำได้ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล

ปี 2563

ปี 2562

1. กำไรสำหรับปี ตำมงบกำรเงินรวม (ล้ำนบำท)

6,457

5,269

2. จำนวนหุน้ (ล้ำนหุน้ )

4,293

3,126

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

-

1

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

-

0.11111111

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

-

0.42

3. เงินปั นผลประจำปี (บำท/หุน้ )

4. เงินปั นผลจ่ำยทัง้ สิน้ (ล้ำนบำท)

0.45
1,932

3,050

30

58

- เงินปั นผลระหว่ำงกำล (ร้อยละ)

-

33

- เงินปั นผลงวดสุดท้ำย (ร้อยละ)

30

25

6. ทุนสำรองตำมกฎหมำย (ล้ำนบำท)

119.1

62.3

5. อัตรำส่วนกำรจ่ำยเงินปั นผลเทียบกับกำไรสำหรับ
ปี ตำมงบกำรเงินรวม (ร้อยละ)

3

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

คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4:

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

จันทนยิ่งยง

3) นำยธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
4) นำยวิชำญ จิตร์ภกั ดี

กรรมกำรอิสระ
และประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
และประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ
กรรมกำร
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ทัง้ นีบ้ ริษัทได้เปิ ดโอกำสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวำระและเสนอรำยชื่อบุคคลเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ น
กรรมกำรระหว่ำงวันที่ 3 สิงหำคม - 3 พฤศจิกำยน 2563 ซึ่งไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอวำระและรำยชื่อบุคคล
เพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำร
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระในกำรประชุม
สำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564) ได้พิจำรณำรำยชื่อบุคคลที่กรรมกำรบริษัทเสนอจำนวน 4 คน ซึง่ เป็ น
กรรมกำรเดิมที่ครบกำหนดออกตำมวำระ โดยได้พิจำรณำคุณสมบัติเป็ นรำยบุคคลอย่ำงละเอียด
รอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกรรมกำรรำยเดิม 4
คน ได้แก่ นำยชุมพล ณ ลำเลียง นำยชำลี จันทนยิ่งยง นำยธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และนำยวิชำญ
จิ ต ร์ภัก ดี เข้ำรับเลื อกตั้ง เป็ นกรรมกำรของบริ ษั ทต่ อไปอี กวำระหนึ่ง เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ท่ี มี ค วำมรู ้
ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญสอดคล้องตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะผูน้ ำ มี
วิสยั ทัศน์กว้ำงไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรทำงำนที่โปร่งใสไม่ด่ำ งพร้อย พร้อม
ทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมำะสมครบถ้วนตำมกฎหมำยที่ เกี่ ย วข้องและ
ข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคณ
ุ สมบัติตอ้ งห้ำมเกี่ยวกับกำรกระทำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดที่
เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทำโดยทุจริต รวมทัง้ ได้ปฏิบตั ิงำนในหน้ำที่กรรมกำรมำเป็ นอย่ำงดี
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2564 ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำงโดยพิจำรณำรำยชื่อบุคคลทัง้ 4 คน
ตำมที่ คณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำลและสรรหำเสนอ รวมทั้งพิ จ ำรณำกลั่น กรองคุณ สมบัติ เ ป็ น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง แล้วว่ำเป็ นผูม้ ีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และควำม
เชี่ยวชำญสอดคล้องตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะผูน้ ำ มีวิสยั ทัศน์กว้ำงไกล เป็ นผูม้ ี
4

คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรทำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย โดยนำยชุมพล ณ ลำเลียง และนำยชำลี
จันทนยิ่งยง มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมกำรอิสระตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนด จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คนเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไป
อีกวำระหนึ่งดังนี ้
1) นำยชุมพล
ณ ลำเลียง กรรมกำรอิสระ
2) นำยชำลี
จันทนยิ่งยง กรรมกำรอิสระ
3) นำยธรรมศักดิ์
เศรษฐอุดม กรรมกำร
4) นำยวิชำญ
จิตร์ภกั ดี กรรมกำร
โดยล ำดับ ที่ 1) และล ำดับ ที่ 2) เป็ น กรรมกำรอิสระที่ ดำรงตำแหน่ งน้อยกว่ำ 3 วำระติดต่อกัน ที่
สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระและเป็ นไปตำมหลัก เกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยลำดับที่ 1) เป็ น
อดีตประธำนกรรมกำรบริษัทที่มีควำมรู ค้ วำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่ำงดีและเป็ นกรรมกำร
อิสระซึ่งให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงเป็ นอิสระต่อคณะกรรมกำรและบริษัทเป็ นอย่ำงดีตลอด
มำ และลำดับที่ 2) เป็ นกรรมกำรอิสระที่ สำมำรถให้ควำมเห็นได้อย่ำงเป็ นอิสระ อีกทัง้ ได้นำควำมรู ้
ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ ยวชำญมำให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในกำรกำหนดนโยบำยกำร
ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรในระดับสำกล สำหรับลำดับที่ 3) เป็ น
กรรมกำรที่ ไม่ได้เป็ นผู้บริ หำรซึ่งเป็ น ผู้มี ควำมรู แ้ ละประสบกำรณ์ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษัท และธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้อง สำมำรถให้ขอ้ คิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้ำนกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบำย และ
กำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร และลำดับที่ 4) เป็ นประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท ซึ่งเป็ นผูม้ ี
ประสบกำรณ์ ใ นธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษั ท และธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมถึ ง ด้ำ นกำร
บริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศและระดับภูมิภำค ทัง้ นี ้ บุคคลทัง้ 4 คนข้ำงต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในกิจกำรอื่นที่อำจทำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริษัท
สำหรับประวัติและควำมเชี่ยวชำญของบุคคลที่ได้รบั กำรเสนอชื่อ ระยะเวลำที่เคยดำรงตำแหน่งเป็ น
กรรมกำร ข้อมูลกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร/กรรมกำรชุดย่อยในรอบปี ท่ีผ่ำนมำ ข้อมูลกำรถือหุน้
ในบริษัท ข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ ริหำรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/
กิจกำรอื่น ๆ ปรำกฏตำมสิ่งที่สง่ มำด้วยลำดับที่ 2
หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรไว้ดงั นี ้
(1) ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึง่ หุน้ ต่อหนึง่ เสียง
(2) ในกำรเลือกตัง้ กรรมกำร ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล และ
ผู ถ้ ือ หุ น้ มีส ิท ธิ เ ลือ กตั ง้ บุค คลที ่ไ ด้ร บั กำรเสนอชื ่อ เป็ น กรรมกำรได้ไ ม่เ กิน จ ำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลำดับถัดลงมำมีคะแนน
เสียงเท่ำกันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธำนในที่ประชุม
ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชีข้ ำดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้

คะแนนเสียงสาหรับการเลือกตัง้ กรรมการ บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ น
ผูไ้ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
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วาระที่ 5:

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

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

305,000

300,000

5,000

2. ค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินรวมประจำปี

816,000

600,000

216,000(1)

3. ค่ำสอบทำนงบกำรเงิ น รำยไตรมำสของ
บริษัทและงบกำรเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

1,490,000

1,874,000

(384,000)(2)

2,611,000

2,774,000

(163,000)

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

จานวน
บริษัทย่อย
(บริษัท)

จานวนเงิน

31(1)

7.61

34

7.60

14

9.78(2)

14

9.96

45

17.39

48

17.56

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

ปี 2563

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

(1)

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

(2)

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

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

คะแนนเสียงสาหรับการอนุมัติ เสียงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7:

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

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

มติท่ปี ระชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

เดือนละ 150,000 บำท
เดือนละ 100,000 บำท

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

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

เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

มติท่ปี ระชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

150,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

150,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

-

120,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

120,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

-

120,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

120,000 บำท/ปี
100,000 บำท/คน/ปี

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

เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

มติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

60,000 บำท/ครัง้
40,000 บำท/คน/ครัง้

45,000 บำท/ครัง้
30,000 บำท/คน/ครัง้

15,000 บำท/ครัง้
10,000 บำท/คน/ครัง้

45,000 บำท/ครัง้
30,000 บำท/คน/ครัง้

30,000 บำท/ครัง้
20,000 บำท/คน/ครัง้

15,000 บำท/ครัง้
10,000 บำท/คน/ครัง้

45,000 บำท/ครัง้
30,000 บำท/คน/ครัง้

30,000 บำท/ครัง้
20,000 บำท/คน/ครัง้

15,000 บำท/ครัง้
10,000 บำท/คน/ครัง้

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

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

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชือ่ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
1. ประวัตขิ องบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2563)
1.1 นายชุมพล ณ ลาเลียง
อายุ 73 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ ีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 21 มิถนุ ายน 2562 (รวมระยะเวลาดารงตาแหน่งกรรมการและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม
2563 เป็ นเวลา 1 ปี 6 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of Washington สหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท ธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผูบ้ ริโภค
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน
- ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (จานวน 1 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2563
รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 3 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2560
กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จากัด
- ตัง้ แต่ 2555
กรรมการ บริษัทเคมปิ นสยาม จากัด
- ตัง้ แต่ 2553
กรรมการ บริษัทสยามสินธร จากัด
การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
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ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2555 – 2560 กรรมการ Kempinski International SA
- 2550 – 2559 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
- 2547 – 2554 ประธานและกรรมการ Singapore Telecommunication Company Limited ประเทศสิงคโปร์
- 2548 – 2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
- 2536 – 2548 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- 2535 – 2548 ประธานกรรมการ บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จากัด (มหาชน)
(บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ในปั จจุบนั )
คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

10/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
0/1 ครัง้ *
4/4 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
28,329 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.0007)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
หมายเหตุ: *เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 และเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมตามคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สาหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563 จึงกาหนดให้กรรมการกึ่งหนึง่ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้

1.2 นายชาลี จันทนยิง่ ยง
อายุ 64 ปี
เป็ นกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ
- 21 มิถนุ ายน 2562 (รวมระยะเวลาดารงตาแหน่งกรรมการและมีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม
2563 เป็ นเวลา 1 ปี 6 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- Master in Business Administration (Finance) Texas A&M University สหรัฐอเมริกา
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ น่ ที่ 5
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ น่ ที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย
- 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 ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านกฎหมายธุรกิจและการลงทุน รวมถึงกฎระเบียบ ข้อปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนและสถาบันการเงิน
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) (7/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Anti-corruption for Executive Program (ACEP) (8/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) (38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) (21/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boards that Make a Difference (BMD) (10/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยากรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (ไม่ม)ี
การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 5 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2562
ประธานอนุกรรมการวินยั บริษัทสานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จากัด
- ตัง้ แต่ 2562
ประธานกรรมการอุทธรณ์ บริษัทตลาดสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
- ตัง้ แต่ 2562
ประธานกรรมการอุทธรณ์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตัง้ แต่ 2561
กรรมการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตัง้ แต่ 2556
กรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย)
การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือ ตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2560 – 2563 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2560 – 2561 ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2561 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2558 – 2561 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2552 – 2558 รองเลขาธิการ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

10/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
0/1 ครัง้ *
8/8 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
5/5 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)
หมายเหตุ: *เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเวลาที่จัดประชุมสามัญผูถ้ ื อ หุ้น
ประจาปี 2563 และเพื่อลดความแออัดของผูเ้ ข้าร่วมประชุมตามคาแนะนาการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับ
การจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2563 จึงกาหนดให้กรรมการกึ่งหนึง่ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง้ นี ้

1.3 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
อายุ 51 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการ
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
1 ตุลาคม 2561 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นเวลา 2 ปี 3 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Executive Development Program, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
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-

ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (จานวน 1 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2561
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 42 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2563
Project Director โครงการพัฒนาระบบต้นแบบการชาระเงินโดยใช้สกุลเงินดิจิทลั ที่ออกโดย
ธนาคารกลาง
- ตัง้ แต่ 2562
กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- ตัง้ แต่ 2561
Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia*
- ตัง้ แต่ 2561
Authorized Representative at the Members Council, Long Son Petrochemicals
Company Limited, Vietnam
- ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเอสซีจีตามที่ได้รบั มอบหมาย (จานวน 38 แห่ง)
การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited, Vietnam
คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

10/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
1 ครัง้

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
(ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย
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(ไม่มี)

1.4 นายวิชาญ จิตร์ภักดี
อายุ 54 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
1 มิถนุ ายน 2562 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นเวลา 1 ปี 7 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
- Advanced Management Program (AMP) - Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Executive Education Program – Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Management Development Program XIX – The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Building Competitive Advantage Through Operations Program – Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 29 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านธุรกิจหลักของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Accreditation Program (DAP) 163/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (ไม่มี)
การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 2 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2562 กรรมการบริหาร หอการค้าไทย
- ตัง้ แต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย*
การดารงตาแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ (จานวน 42 แห่ง)
- ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิง้ ที่
อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รบั มอบหมาย
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การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- 2562
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิง้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทกลุม่ สยามบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด
- 2560 – 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- 2557 – 2562 กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จากัด
- 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
- 2554
ผูอ้ านวยการฝ่ ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์อตุ สาหกรรม จากัด
- 2553 – 2554 ผูอ้ านวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จากัด (มหาชน)
- 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

10/10 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
1 ครัง้

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ของผู้ทไี่ ด้รับการเสนอชื่อ
ผู้ได้รับการเสนอชือ่

จานวนหุ้น

คิดเป็ นร้อยละของหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

1. นายชุมพล

ณ ลาเลียง

28,329

0.0007

2. นายชาลี

จันทนยิ่งยง

ไม่มี

ไม่มี

3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

ไม่มี

ไม่มี

4. นายวิชาญ

ไม่มี

ไม่มี

จิตร์ภกั ดี
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3. ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ
บริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย
ผู้ได้รับการเสนอชือ่

จานวน

1. นายชุมพล ณ ลาเลียง

1 แห่ง

2. นายชาลี จันทนยิ่งยง

ไม่มี

3. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

1 แห่ง

4. นายวิชาญ จิตร์ภกั ดี

ไม่มี

ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร
กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
ไม่มี
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
ไม่มี

บริษัท/กิจการอื่น
(ทีไ่ ม่ใช่
บริษัท
จดทะเบียน
ในไทย)

บริษัท/กิจการทีอ่ าจทา
ให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมี
สภาพเป็ นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท

3 แห่ง

ไม่มี

5 แห่ง

ไม่มี

42 แห่ง

ไม่มี

44 แห่ง

ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
รายชื่อผู้ได้รับเสนอชือ่ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
(2 คน)
นายชุมพล ณ ลาเลียง
นายชาลี จันทนยิง่ ยง

ลักษณะความสัมพันธ์
การถือหุน้ ในบริษัท
- จานวนหุน้
- สัดส่วนของจานวนหุน้ ทีม่ ีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
เป็ นญาติสนิ ทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอานาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย
การมี ค วามสั ม พั น ธ์ใ นลั ก ษณะดั ง ต่ อ ไปนี้ กั บ บริ ษั ท /
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้งในปั จจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมในการบริ หารงาน พนักงาน
ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษา
กฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่
สามารถท าหน้าที่ ได้อย่างเป็ น อิ สระ (เช่ น การซื อ้ /ขาย
วัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กยู้ ืมเงินหรือการกูย้ ืมเงิน)
โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)
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28,329
0.0007%

ไม่มี
-

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่เป็ น

ไม่มี

ไม่มี

ข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็ นกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือ ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส
พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่
จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคย
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้บริษัท
หรือคู่สญ
ั ญามีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตัง้ แต่รอ้ ยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริษัทหรือตัง้ แต่ 20
ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทัง้ นีก้ ารคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่ เกี่ยวโยงกันโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนีท้ ี่เกิดขึน้ ในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ
บริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ื อหุน้ ซึง่ เป็ นผูเ้ กี่ยวข้องกับ
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่
มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้ เกิน
ร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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ทัง้ นีภ้ ายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็ น
กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริหารงาน
ในกรณี ที่ บุคคลที่ บริษัท แต่งตัง้ ให้ดารงต าแหน่ง กรรมการอิสระเป็ น บุคคลที่ มีห รือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุร กิ จหรือการ
ให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กาหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รบั การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ตอ่ เมื่อบริษัทได้จดั ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้
พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตัง้ บุคคลดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระด้วย
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-ร่าง-

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3

ข้อมูลของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
อายุ 55 ปี
ตาแหน่ง
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
วันเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
24 มีนาคม 2563 (ดารงตาแหน่งจนถึงเดือนธันวาคม 2563 เป็ นเวลา 9 เดือน)
คุณวุฒกิ ารศึกษา / ประวัตกิ ารอบรม
- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan
Ross Executive Education, University of Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Leading in a Disruptive World (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน่ ที่ 57)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุน่ ที่ 16)
ความรู้ / ความชานาญ / ความเชีย่ วชาญ
- ด้านธุรกิจในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และตลาดผูบ้ ริโภค
- ด้านการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรขนาดใหญ่
- ด้านการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค และการบริหารความแตกต่างทางวัฒนธรรม
- ด้านนวัตกรรมและการบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน
- ด้านการกากับดูแลกิจการ การบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
- ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดารงตาแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอืน่ ในประเทศไทย (ไม่มี)
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การดารงตาแหน่งในบริษัทอืน่ / กิจการอืน่ (จานวน 22 แห่ง)
- ตัง้ แต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตัง้ แต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
- ตัง้ แต่ 2558 กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จากัด
- ตัง้ แต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุม่ บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ (18 บริษัท)
- ตัง้ แต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพดดี ้ โฮลดิง้ จากัด
การดารงตาแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)
ประสบการณ์ทางาน 5 ปี ย้อนหลัง และ / หรือตาแหน่งทีส่ าคัญ
- ดารงตาแหน่งในบริษัทย่อยของกลุม่ บริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
คุณสมบัตติ ้องห้าม
1. ไม่มีประวัติการกระทาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซง่ึ ได้กระทาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทในรอบปี ท่ีผ่านมา
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี ทีผ่ ่านมา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563

8/8 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)
- ครัง้

(ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563)

3.

เข้าร่วมประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

2/2 ครัง้ (คิดเป็ นร้อยละ 100)

จานวนการถือหุน้ สามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ของตนเอง:
(ไม่มี)
- คูส่ มรส/บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ:
1,042 หุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 0.00002)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

(ไม่มี)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ
เป็ นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอานาจควบคุม/
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็ นกรรมการ/ผู้ บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท/บริษัทย่อย
การมี ค วามสั ม พั นธ์ในลั ก ษณะดั งต่ อ ไปนี้กั บ บริ ษั ท/ บริ ษั ทใหญ่ /บริ ษั ทย่ อ ย/
บริษัทร่วมหรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในปั จจุบันหรือในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
- เป็ นกรรมการที่ มี ส่วนร่วมในการบริ หารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ที่ ป รึก ษาที่ ไ ด้รับ
เงินเดือนประจา
- เป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยั สาคัญอันอาจมีผลทาให้ไม่สามารถทาหน้าที่ได้อย่างเป็ น
อิสระ (เช่น การซือ้ /ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กยู้ ืมเงินหรือการกูย้ ืมเงิน) โดย
ระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)
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ไม่เป็ น

ไม่เป็ น
ไม่เป็ น
ไม่มี

หมายเหตุ

ในรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนันยางการ์เม้นท์ จากัด และบริษัทนันยางการทอ
อุตสาหกรรม จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ที่นายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ ดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท
(บริษัทตะวันนาบรรจุภณ
ั ฑ์ จากัด และบริษัทไดน่า แพคส์ จากัด) เป็ นรายการทางการค้าปกติและมีมลู ค่าที่ไม่มี
นัยสาคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุม่ บริษัท แต่มีมลู ค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการ
บรรษั ทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติซึ่งในขณะนัน้ ยังไม่ได้ดารงตาแหน่งกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา) ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและได้พิจารณากลั่นกรองเรื่องดังกล่าวอย่างรอบคอบ
และมีความเห็นว่าขนาดของธุรกรรมข้างต้นคิดเป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบรรจุภณ
ั ฑ์จาก
เยื่อและกระดาษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทัง้ เป็ นการซือ้ ขายในเชิงพาณิชย์ที่มีเงื่อนไขการค้าตามปกติโดยทั่วไป
ของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่ก่อให้เกิดความขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
และนายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ นอกจากนีน้ ายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ ยังเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชานาญ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนการดาเนินธุรกิจด้านอุปโภคและบริโภค
ซึง่ มีความใกล้ชิดลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ซึง่ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและการ
ขยายธุรกิจ จะเป็ นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระของนายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ
และเสนอให้แต่งตัง้ นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบลู ย์ ตวงสิทธิ สมบัติ) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจ
และการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตาม
มาตรา 89/7 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ. 2535 (ที่ ได้แ ก้ไขเพิ่ มเติม) ตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ จึงเข้าข่ายได้รบั การผ่อนผัน
คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่หา้ มการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่
(ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ นาย
วิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ ซึ่งเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ื อหุน้ ของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรายการ
ทางการค้าปกติกบั บริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท

ข้อกาหนดคุณสมบัตกิ รรมการอิสระของบริษัท
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 2 หน้า 21-22
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ข้ อมูลของผู้สอบบัญชีท่ ไี ด้ รับการเสนอชื่อประจาปี 2564
(จากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด)
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์ทางาน

3565
- ปริญญาโทด้ านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.)
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.บ.)
- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิ โตรเคมี
ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจซื ้อมาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2527
- เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทตังแต่
้ ปี 2560

2. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโทด้ านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บธ.ม.)
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทางาน
- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจ
ผลิต ธุรกิจซื ้อมาขายไป และธุรกิจให้ บริ การ รวมถึงประสบการณ์ทางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2546
- เป็ นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตังแต่
้ ปี 2558
3. นางสาวดุษณีย์ ยิม้ สุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.บ.)
ประสบการณ์ทางาน
- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
- การให้ บริ การสอบบัญชีสาหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิ โตรเคมี
ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจซื ้อมาขายไป รวมถึงประสบการณ์ทางานกับบริ ษัทต่างชาติ
- ประกอบวิชาชีพตังแต่
้ ปี 2546
- เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทตังแต่
้ ปี 2559

ทัง้ นี ผ้ ้ ูสอบบัญชี ทงั ้ 3 รายที่ ได้ รับการเสนอชื่อข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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ข้ อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในปี 2564)

ชื่อ

อายุ
(ปี )

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

68

ประธานกรรมการ

2. นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร

59

ประธานกรรมการตรวจสอบ

3. นางผ่องเพ็ญ เรื องวีรยุทธ

65

กรรมการตรวจสอบ

ตาแหน่ ง

4. ศาสตราจารย์พเิ ศษกิติพงศ์
อุรพีพฒ
ั นพงศ์

65

กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

5. นายวนัส แต้ ไพสิฐพงษ์

61

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ที่อยู่

การมีส่วนได้ เสีย
พิเศษ*
ในวาระที่เสนอ

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย ไม่มีสว่ นได้ เสีย
แขวงบางซื่อ

พิเศษในวาระที่

เขตบางซื่อ

1 ถึง 7

กรุงเทพฯ 10800

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจาปี 2563 หัวข้ อประวัติกรรมการบริ ษัท
* การมีส่วนได้ เสีย พิเศษ ตามที่กาหนดในแบบ AGM Checklist เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูล เฉพาะในส่วนของ
กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านันว่
้ ามีสว่ นได้ เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ในครัง้ นันหรื
้ อไม่ เช่น มีสว่ นได้ เสียพิเศษในวาระเลือกตังกรรมการเพราะเป็
้
นผู้ที่จะต้ องถูกเลือกตังกลั
้ บเข้ ามา
เป็ นกรรมการอีกครัง้ หนึง่
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ข้ อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 21
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั
สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
ข้ อ 23

ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม เว้ นแต่กฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชน
จากัดจะบัญญัติไว้ เป็ นอย่างอื่น

ข้ อ 24

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ถ้ ามีรองประธานกรรมการ
ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม

ข้ อ 29

ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจน
ว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณา แล้ วแต่กรณี รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการ
ในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้
โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้ บังคับกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ ส่งมอบให้ แก่ผ้ ูรับหรื อผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรื อส่งโดยทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนก็ได้
ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้กาหนดสถานที่ที่จะใช้ เป็ นที่ประชุมตามวรรคหนึง่

ข้ อ 30

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้ เรี ยกนัดเวลาใด ๆ ถ้ าได้ ล่วงเวลานันไปแล้
้
วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจานวนผู้ถือหุ้น
และจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้ าการนัดประชุมนันได้
้ เรี ยกนัดโดย
ผู้ถือหุ้นร้ องขอตามข้ อ 22 ก็ให้ เลิกการประชุม และให้ การประชุมนันเป็
้ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมนัน้
เรี ยกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้ เรี ยกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ดวันก่อนวันประชุม การประชุมครัง้ หลังนี ้ไม่จาต้ องครบองค์ประชุม

ข้ อ 31

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้ าที่ควบคุมการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทว่าด้ วยการ
ประชุม ในการนี ้ต้ องดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบี ยบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ วผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
อีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่งหรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอไม่เสร็ จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่
วันและเวลาที่จะประชุมครัง้ ที่ต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา
และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทังนี
้ ้ ให้ โฆษณาคาบอกกล่าว
นัดประชุมตามวิธีการภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง
28

การมอบฉันทะเพื่อเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้ อ 25
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ วเข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ ไ ด้ การมอบฉัน ทะต้ องท าเป็ น หนังสื อลงลายมือชื่ อผู้มอบฉัน ทะและมอบแก่
ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดกาหนด
ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้น
มอบฉันทะมีรวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน
ผู้ซงึ่ มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้ อ 26

ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับ หรื อกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัด หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องกาหนดไว้
เป็ นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่ องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิ ดเผยหรื อลงคะแนนลับ ให้ ผ้ ูถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่าห้ าคนร้ องขอและที่ประชุมลงมติ
ให้ ลงคะแนนลับ ก็ให้ ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนันให้
้ เป็ นไปตามที่ประธานที่ประชุม
กาหนด

ข้ อ 28

การลงมติใด ๆ ถ้ าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในมตินนั ้ ผู้ถือหุ้นนันจะออกเสี
้
ยงลงคะแนนเสียง
ในมตินนั ้ ๆ ไม่ได้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
้

คุณสมบัตขิ องกรรมการ การเลือกตัง้ กรรมการ และกรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ข้ อ 32
ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าห้ าคน ซึง่ แต่งตังและถอดถอนโดยที
้
่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ
ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัติดงั ต่อไปนี ้
(1) บรรลุนิติภาวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรั บโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่ได้ กระทาโดย
ทุจริ ต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการหรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐฐานทุจริ ต
ต่อหน้ าที่
ข้ อ 33

ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการตามหลั
้
กเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ในการเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมี
สิทธิ เลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังใน
้
ครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้

ข้ อ 40

ในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ถ้ าจานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการผู้ออกไปนันจะรั
้ บเลือกเข้ ารับตาแหน่งอีกก็ได้
29

ค่ าตอบแทนและโบนัสกรรมการ
ข้ อ 46

ให้ กรรมการได้ ค่าตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้ กาหนดให้ ตามมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์ เฉพาะ และจะ
กาหนดไว้ เป็ นคราว ๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้
เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี ้ให้ แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

เงินปั นผลและทุนสารอง
ข้ อ 48

คณะกรรมการมีอานาจเสนอผลกาไรที่ได้ ในปี ใดหรื อที่สะสมไว้ ในปี ก่อนออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลในปี ใด ๆ
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อเสนอให้ จดั ผลกาไรเป็ นประการอื่นก็ได้
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราวเมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรสมควร
พอที่จะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลแล้ วให้ รายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม
คราวต่อไป
การจ่ายเงินปั นผลให้ กระทาภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อคณะกรรมการลงมติ
แล้ วแต่กรณี ทัง้ นีใ้ ห้ แจ้ งเป็ นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้ โฆษณาคาบอกกล่าวจ่ายเงินปั นผลนัน้ ตาม
วิธีการภายใต้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจากัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง

ข้ อ 50

บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ น ทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุท ธิ
ประจาปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ
ของทุนจดทะเบียน
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สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 7

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้ งผลการนับคะแนน
หลักเกณฑ์ การลงคะแนนเสียง
วาระทั่วไป
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้ นบั หนึ่งหุ้นเป็ นหนึ่งเสียง ซึง่ ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian)
(2) ในกรณีมอบฉันทะ
(2.1) ผู้รั บ มอบฉัน ทะจะต้ องออกเสี ย งลงคะแนนตามที่ ผ้ ูม อบฉัน ทะระบุไ ว้ ใ นหนังสื อมอบฉัน ทะเท่ านัน้ การ
ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(2.2) กรณีผ้ มู อบฉันทะไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ หรื อระบุไว้
ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณี ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนื อจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนได้ ตามที่เห็นสมควร
วาระเลือกตัง้ กรรมการ
สาหรั บวาระการเลือกตัง้ กรรมการตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 กาหนดให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
(1) ในการเลือกตังกรรมการ
้
ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตังบุ
้ คคล

ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(2) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้

ในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทาให้ เกินจานวนกรรมการที่
จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่
จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
(1) ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
(2) กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ ้น (เว้ นแต่กรณีที่เป็ นการลงคะแนน
ลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้ วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนน
ตามความเห็นได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง่ (เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกาหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได้ )
(3) การลงคะแนนลับอาจกระทาได้ เมื่อมีผ้ ูถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้ อย 5 คนร้ องขอ และที่ประชุมลงมติให้ ลงคะแนนลับ
โดยประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้กาหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระที่มีมติให้ ลงคะแนนลับ
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มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(1) การออกเสียงลงมติเรื่ องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ที่มีกฎหมายหรื อข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดไว้ แตกต่างไปจากข้ างต้ น มติของที่ประชุมจะเป็ นไปตามที่กฎหมายหรื อ
ข้ อบังคับนันก
้ าหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
(3) ผู้ถือหุ้นใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงในเรื่ องนัน้ เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อเลือกตังกรรมการ
้
การนับคะแนนเสียงและแจ้ งการนับคะแนน
ประธานที่ประชุมหรื อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบก่อนเริ่ มวาระการประชุม
บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริ ษัท
จะใช้ วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง รวมทัง้ คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ ามี) ออกจากจานวนเสียง
ทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ในระหว่างรอผลการนับคะแนน
ซึง่ ต้ องรวบรวมจากห้ องประชุมหลักและบริ เวณที่นงั่ สารองซึง่ อาจใช้ เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมใน
วาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุม
กรณีที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน
เช่ น ลงคะแนนเสี ย งเกิ น กว่ า 1 ช่ อ งในบัต รยื น ยัน การลงคะแนน หรื อ มี ก ารแยกการลงคะแนนเสี ย ง (ยกเว้ น กรณี
Custodian) หรื อ กรณีที่มีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
__________________________________
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การใช้ รหัสคิวอาร์ (QR Code) สาหรับดาวน์ โหลด
เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้ พฒ
ั นาระบบเพื่อให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่ง หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจาปี
และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ ว
ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1
One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจาปี 2563 ผ่าน QR Code ตามขันตอนต่
้
อไปนี ้

สาหรั บระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ ไป)
1. เปิ ดกล้ อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้ องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้ าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ ้นมาด้ านบน ให้ กดที่ข้อความนัน้ เพื่อดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถื อหุ้น
ประจาปี 2564 รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจาปี 2563
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็ นต้ น

สาหรั บระบบ Android
1. เปิ ดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรื อ Line
ขันตอนการสแกน
้
QR Code ผ่าน Line
→ เข้ าไปใน Line แล้ วเลือก add friend (เพิม่ เพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 รายงานประจาปี 2563 (แบบ 56-1
One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนประจาปี 2563
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 โดยใช้
รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ จากเว็บไซต์ของบริ ษัทที่ www.scgpackaging.com
อีกช่องทางหนึ่งด้ วย หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ :
- นางสาววรารี โต๊ ะเงิน
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ

โทรศัพท์ 02-586-5382 หรื อ
โทรศัพท์ 02-586-2855
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ข้อปฏิบัตกิ ารประชุมสามัญผู้ถอื หุน้
เพือ่ ความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)
เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริ ษัท จึงได้ก าหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้ องกัน ความเสี่ ย งในการติ ดเชื อ้
COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดย
มาตรการตามข้อปฏิบตั ินนั้ จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขัน้ ตอนต่าง ๆ ซึ่งทาให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผูถ้ ื อหุน้
อาจมีความล่าช้าและไม่ได้รบั ความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สนั้ กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คน
จานวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่ราชการกาหนด ทาให้เกิดข้อจากัด
ด้านสถานที่ท่ีไม่สามารถรองรับคนจานวนมากได้
บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถอื หุน้ ดังนี้
1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ตอ้ งมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่
แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับซึ่ง
บริษัทจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) มายังสานักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้
จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันจันทร์ท่ี 29 มีนาคม 2564
2. ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 11 ให้
บริษัทล่วงหน้าโดยไม่ตอ้ งมาร่วมประชุม
3. ขอให้ผถู้ ือหุน้ แจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 10 และส่งให้บริษัท
4. แบบฟอร์มคาถามล่วงหน้า และ/หรือ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บริษัทได้ทาง E-mail
address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรื อโทรสาร 02-586-3007 หรื อ ใส่ซ องตอบรับ ซึ่งบริ ษัท จัด ส่ง ให้
พร้อมหนังสื อ นัด ประชุม (ไม่ตอ้ งติดแสตมป์ ) มายังส านัก งานเลขานุก ารบริษัท บริ ษัท เอสซี จี แพคเกจจิ ง้ จ ากัด
(มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564
5. ด้วยพืน้ ที่อนั จากัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผตู้ ิดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุมและที่น่ งั สารอง
6. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม ขอความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมไม่รบั ประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถ
ดื่มนา้ ที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผถู้ ือหุน้ ก่อนจะเดินทางกลับเท่านัน้
ข้อปฏิบัตกิ ่อนการเข้าร่วมประชุม
1. การคัดกรองผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1) บริษัทได้จดั จุดตรวจคัดกรองให้เป็ นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ แยกจากห้องประชุม
2) ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
3) บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผทู้ ่ีเข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม
4) ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สาหรับคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อ
การเฝ้าระวัง COVID-19 โดยขอความร่วมมือท่านให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องเป็ นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองและ
สอบย้อนหากพบว่ามีผตู้ ิดเชือ้ COVID-19 ภายหลังการประชุม รวมทัง้ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
และ/หรือหมอชนะ ตามคาแนะนาของราชการ เพื่ อประโยชน์ในการคัดกรองและการสอบประวัติของผูท้ ่ีอยู่ใน
บริเวณสถานที่จดั ประชุม
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5) บริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนีเ้ ข้าร่วมการประชุม ภายใต้การ
วินิจฉัยของแพทย์ท่ีบริษัทได้จดั เตรียมไว้
5.1) ผูท้ ่ีมีไข้ โดยมีอณ
ุ หภูมิตงั้ แต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึน้ ไป
5.2) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็ นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีนา้ มูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือลิน้ ไม่รบั รส หรือหายใจ
เหนื่อยหอบ หรือผูป้ ่ วยโรคปอดอักเสบ
5.3) บุคคลที่สมั ผัสกับผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือทางานในสถานกักกันโรค หรือเป็ นบุคลากรทางการแพทย์
ผูต้ รวจรักษาผูต้ อ้ งสงสัยว่าเป็ นโรคติดเชือ้ COVID-19 หรือเดินทางไป หรือพักอาศัย ในพืน้ ที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม หรือไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ท่ีมี
การรวมกลุม่ คนที่มีการพบผูป้ ่ วยยืนยันโรคติดเชือ้ COVID-19 ในช่วง 1 เดือนก่อนการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่ไม่ได้รบั อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคาถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวม
จัดทาเป็ นสรุ ปแนบท้ายรายงานการประชุม ได้ กรณี ท่ีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้
แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชดั เจนได้
ข้อปฏิบัตกิ ารเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณทีน่ ่ังสารอง
มาตรการเพื่ อสุขอนามัยที่ดีของผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ ับมอบฉันทะที่
ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบตั ิตนดังนี ้
1. บริษัทได้จดั ที่น่ งั ในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่น่ งั ตามที่ราชการกาหนดและตามความเหมาะสมของสถานที่
โดยมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รบั ชมแทนการเข้าห้องประชุมหลัก ในกรณีท่ีสถานที่ประชุมแต่ละแห่งมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมเต็มจานวนที่น่ งั แล้วจะไม่มีการเสริมเก้าอีห้ รือยืนเพื่อเข้าร่วมการประชุม
2. ผูเ้ ข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่น่ งั ที่กาหนด โดยไม่ยา้ ยโซนที่น่ งั ตลอดเวลา
3. ผูเ้ ข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิ ดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มนา้ เท่านัน้ )
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยงั ไม่ได้ลา้ ง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผูอ้ ่นื
6. ห้ามรับประทานอาหารตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม ในห้องประชุม
7. หากผูร้ ่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีนา้ มูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจาก
บริเวณที่ประชุม
ข้อปฏิบัตกิ ารซักถามในห้องประชุมเพือ่ ใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)
1. ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที่มีขอ้ ซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคาถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้
โดยบริษัทจะตอบคาถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านัน้
2. บริษัทจะสรุ ปประเด็นคาถามและคาตอบทั้งหมดที่ ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็ น
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ขอ้ มูลของตลาดหลักทรัพย์ ฯ และ
เว็บไซต์ ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิน้
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จดั ไมโครโฟนสาหรับการซักถามให้แก่ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งต้องรวบรวมจากห้องประชุม หลักและบริเวณที่น่ ังสารองซึ่งอาจใช้เวลานาน
ประธานที่ประชุมจะดาเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระ
ให้ผถู้ ือหุน้ ได้ทราบก่อนเสร็จสิน้ การประชุม
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อืน่ ๆ
นอกจากนี บ้ ริษัท ได้จ ัด เตรีย มสถานที่แ ละอุป กรณ์เ พื่ อ เป็ น การป้อ งกัน และควบคุม โรคเพิ่ ม เติม ตามคาแนะนา
สาหรับการจัดประชุมของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบ
ท้ายประกาศกรุ งเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิ ดสถานที่เป็ นการชั่วคราว (ฉบับที่ 18) ลงวันที่ 30 มกราคม 2564 ดังนี ้
- จัดให้มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้คาแนะนาแก่ผูเ้ ข้าร่วมประชุม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผูป้ ่ วย
วินิจฉัยอาการ และแยกผูป้ ่ วยออกจากการประชุม
- จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ลา้ งมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น
ห้องสุขา
- จัดให้มีการทาความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผสู้ มั ผัสปริมาณมาก
- จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์แนะนาการปฏิบตั ิตวั เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ โรค
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ยงั มีความไม่แน่นอนประกอบกับบริษัทจาเป็ นต้องขออนุญาตหรือแจ้งแผนการจัดงาน
ต่อราชการ อาจทาให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิ บัติของบริษัทข้างต้น บริษัทจึงขอให้ท่านผูถ้ ื อหุน้
ติดตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุ ดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือทางเว็บไซต์ของบริษัทที่
www.scgpackaging.com
หากท่ า นผู้ ถื อ หุ้ น มี ค าถามหรื อ ต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ มเติ ม โปรดแจ้ ง บริ ษั ท ทางเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
www.scgpackaging.com หรือ โปรดติดต่อ
- นางสาววรารี โต๊ะเงิน
โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ
โทรศัพท์ 02-586-2855
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สิ่งทีส่ ่งมาด้วยลาดับที่ 9

แบบสอบถามสาหรับคัดกรองโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE)
่ งทีอ
บริษัทจะประมวลผลข ้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้เพือ
่ วัตถุประสงค์ในการป้ องกันความเสีย
่ าจเกิดขึน
้ จากโรคไวรัสโคโรนา สาหรับการประชุมสามัญประจาปี 2564 โดย
บริษัทจะทาลายเอกสารนีเ้ มือ
่ ครบกาหนด 14 วัน เว ้นแต่กรณีทจ
ี่ าเป็ น (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.)

่ /Name:
ชือ

1

โทร/Tel:

 ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รับมอบฉั นทะ/ Shareholder or proxy

 ผู ้ติดตาม/ Escort

ในปั จจุบน
ั คุณมีอาการดังต่อไปนีห
้ รือไม่ โปรดระบุ:
(Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply:)

2

3

1. ไอ/ เจ็บคอ (Cough/ Sore Throat)

 ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

2. มีน้ ามูก (Runny Nose)

 ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

3. ไม่ได ้กลิน
่ หรือ ลิน
้ ไม่รับรส (Loss of sense of smell or taste)

 ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

4. หายใจเร็ว หายใจเหนือ
่ ย หรือ หายใจลาบาก (Shortness of breath or difficulty breathing)

 ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

5. ผู ้ป่ วยโรคปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)

 ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

ในช่วง 14 วัน มีประวัตอ
ิ ย่างใดอย่างหนึง่ ต่อไปนี้ หรือไม่?
(During last 14 days, do you have any of the following history?)
้ ไวรัสโคโรน่า 2019
1. สัมผัสกับผู ้ป่ วยยืนยันโรคติดเชือ
(Contacted with the confirmed COVID-19 case)
้
2. ทางานในสถานกักกันโรค หรือ เป็ นบุคลากรทางการแพทย์ผู ้ตรวจรักษาผู ้สงสัยว่าเป็ นโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Worked in a quarantine facility or medical personnel who examines

 ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

 ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

patient under investigation of having COVID-19)
3. เดินทางไป หรือ พักอาศัย ในพืน
้ ทีค
่ วบคุมสูงสุดและเข ้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร)
(Traveled to or resided in Maximum Control Areas: Samut Sakhon Province)

 ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

4. เดินทางไปในสถานทีช
่ ม
ุ นุมชน หรือ สถานทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารรวมกลุม
่ คน เช่น ตลาดนัด ห ้างสรรพสินค ้า
้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานพยาบาล หรือ ขนส่งสาธารณะ ทีม
่ ก
ี ารพบผู ้ป่ วยยืนยันโรคติดเชือ
ในช่วง 1 เดือนทีผ
่ ่านมา (Going to a public space or place where people are gathered
such as flea market, department store, health facility or public transportation which

 ใช่/Yes  ไม่ใช่/No

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

________________________________________

(Please specific place’s name): ________________________________________
ลายเซ็น (Signature)

4
ฉันขอยืนยันว่าข ้อความข ้างต ้นเป็ นความจริง (I confirm that information given above is true.)
สำหร ับเจ้ำหน้ำที่ (For security officer / Authorized person)

 ไม่เข้ำข่ำย ถ ้าผ่าน Thermo scan ให ้รับสติ๊ กเกอร์
และลงทะเบียน

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

 เข ้าข่า ยต ้องสงสัย (มี  ใช่/Yes) ให ้ไปพบแพทย์ท ี่
บริษัทจัดไว ้ให ้
(Suspected (having  Yes), proceed to visit a doctor
recommended by the Company.)

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 10

แบบแจ้ งความประสงค์ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
ประชุมวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.
เรี ยน เลขานุการบริษัท บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน) (“SCGP”)
ข้ าพเจ้ า (ระบุชื่อ-นามสกุล/ บริษัท/ กองทุน) ..............................................................................................
กรุณาทาเครื่ องหมาย ✓ ในช่อง ( )
( ) ผู้ถือหุ้น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน)
( ) ผู้รับมอบฉันทะจาก ............................................... ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน)
(แนบสำเนำเอกสำรมอบฉันทะ)
โดยถือหลักทรัพย์จานวนทังสิ
้ ้นรวม ...............................................หุ้น
ประสงค์เข้ าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้ อง
Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ลงชื่อ...........................................ผู้ประสงค์เข้ าประชุม

หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้ างต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว โปรดส่งกลับมายัง SCGP ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา
16.00 น.
- ทางโทรสาร 02-586-3007 หรื อ
- ทางอีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com หรื อ
- ทางไปรษณี ย์ โดยใส่ซองตอบรั บซึ่งบริ ษัทจัดส่งให้ พร้ อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์ ) มายัง
สานักงานเลขานุการบริ ษัท บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ
กทม. 10800
หากมีข้อสงสัยหรื อข้ อแนะนาโปรดติดต่อ:
- นางสาววรารี โต๊ ะเงิน
โทรศัพท์ 02-586-5382 หรื อ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท์ 02-586-2855

สิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 11

แบบฟอร์มคำถำมล่วงหน้ำตำมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2564
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน)
ประชุมวันอังคำรที่ 30 มีนำคม 2564 เวลำ 09.00 น.
เรียน เลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) (“SCGP”)
ข้าพเจ้า (ระบุช่ือ-นามสกุล/ บริษัท/ กองทุน)...................................................................................................
กรุณาทาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )
( ) ผูถ้ ือหุน้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
( ) ผูร้ บั มอบฉันทะจาก ................................................. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
มีคาถามเกี่ยวกับวาระต่าง ๆ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ของ SCGP ดังนี ้
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
หมายเหตุ:

เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง SCGP ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2564
- ทางโทรสาร 02-586-3007 หรือ
- ทางอีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com หรือ
- ทางบริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยูด่ า้ นหลังแบบฟอร์มนี ้
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อแนะนาโปรดติดต่อ:
- นางสาววรารี โต๊ะเงิน
โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ
- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ
โทรศัพท์ 02-586-2855

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 13

เอกสารที่ต้องแสดงก่ อนเข้ าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ
สำหรับท่ำนผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง บริ ษัทขอควำมร่ วมมือท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดแจ้ ง
ควำมประสงค์ที่จะเข้ ำประชุมให้ บริ ษัททรำบเป็ นกำรล่วงหน้ ำ ตำมสิ่งที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 10 และส่งให้ บริ ษัททำง E-mail
address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรื อโทรสำร 02-586-3007 หรื อใส่ซองตอบรับซึ่งบริ ษัทจัดส่งให้ พร้ อม
หนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์ ) มำยังสำนักงำนเลขำนุกำรบริ ษัท บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จำกัด (มหำชน) เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 ภำยในวันจันทร์ ที่ 29 มีนำคม 2564
อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกบริ ษัทอยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตและกำรหำรื อกับเจ้ ำหน้ ำที่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องกับกำรจัด
ประชุมในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื ้อ COVID-19 ที่ทยอยประกำศออกมำเป็ นระยะ จึงยังไม่สำมำรถแจ้ งจำนวน
ผู้เข้ ำร่ วมประชุมและจำนวนสถำนที่ประชุมได้ ชัดเจนในเวลำนี ้ ซึ่งบริ ษัทจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทรำบทันทีที่มีควำมชัดเจนจำกส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้ อง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นโปรดติดตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ได้ ทำง website ของบริ ษัท
บริ ษัทจะเริ่ มรับลงทะเบียนกำรเข้ ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครัง้ ที่ 28) ก่อนเริ่ มกำรประชุมในวันอังคารที่
30 มีนาคม 2564 ตัง้ แต่ เวลา 07.00 น. เป็ นต้ นไป
บริ ษัทจะใช้ วิธีกำรลงทะเบียนด้ วยระบบบำร์ โค้ ด (Barcode) ดังนันเพื
้ ่อควำมสะดวกในกำรลงทะเบียน ผู้เข้ ำประชุม
โปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้ พิมพ์บำร์ โค้ ดไว้ มำด้ วย และ
โปรดแสดงเอกสำรตำมที่ระบุไว้ ดงั นี ้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้ ำประชุม

1. กรณีเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
1.1 บุคคลธรรมดา
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้ถือหุ้นลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรประจำตัวข้ ำรำชกำร ใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทำง
และหำกมีกำรเปลีย่ นชื่อ-นำมสกุล ให้ ยื่นหลักฐำนประกอบด้ วย
1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอานาจ)
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ที่มำด้ วยตนเองลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล (มีอำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คล
(กรรมกำรผู้มีอำนำจ) ที่มำด้ วยตนเอง และมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ)
ที่มำประชุมมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(3) เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบคุ คล (กรรมกำรผู้มีอำนำจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดา
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่ส่งมำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งได้ กรอกข้ อควำม
ถูกต้ องครบถ้ วนและลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สำเนำเอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ลงลำยมือชื่อรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
(4) เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบุคคล
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่สง่ มำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึง่ ได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วน
และลงลำยมือชื่อของผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คล ซึง่ เป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(3) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบคุ คล (มีอำยุไม่เกิน 1 ปี ) ซึง่ รับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจกระทำ
กำรแทนนิติบคุ คล และหนังสือมอบอำนำจ (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้เอกสำรตำมข้ อนี ้ ต้ องมีข้อควำมแสดงให้ เห็นว่ำบุคคล
ทีล่ งลำยมือชื่อเป็ นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็ นผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(4) สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคล ที่บุคคล
ดังกล่ำวได้ ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
(5) เอกสำรที่สว่ นรำชกำรออกให้ ตำมข้ อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.3 กรณีมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ตำมรำยชื่อที่ปรำกฏในสิง่ ที่สง่ มำด้ วยลำดับที่ 5
(1) แบบลงทะเบียน
(2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่สง่ มำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรื อแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้
กรรมกำรอิสระของบริ ษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกำเครื่ องหมำยหน้ ำชื่อกรรมกำรอิสระ ตำมที่บริ ษัทระบุไว้ ใน
หนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วนและลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ
(3) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดำ ให้ ใช้ เอกสำร ตำมข้ อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)
(4) กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลให้ ใช้ เอกสำร ตำมข้ อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)

3. กรณีผ้ ูถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ ผู้รับมอบฉันทะลงลำยมือชื่อแล้ ว
(2) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่สง่ มำพร้ อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซึ่งได้ กรอกข้ อควำมถูกต้ องครบถ้ วนและ
ลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
(3) เอกสำรเช่นเดียวกับกรณีนิติบคุ คล ตำมข้ อ 1.2 หรื อ 2.2
(4) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นทีเ่ ป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศให้ Custodian เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
(5) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญำตให้ ประกอบธุรกิจ Custodian
ทังนี
้ ้เอกสำรที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภำษำอังกฤษ จะต้ องจัดทำคำแปลภำษำอังกฤษแนบมำพร้ อมด้ วย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้มี
อำนำจกระทำกำรแทนนิติบคุ คลนันรั
้ บรองควำมถูกต้ องของคำแปล
หมายเหตุ:
1. กรณีมอบฉันทะให้ กรรมกำรอิสระของบริ ษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสำรตำมที่กำหนด เพื่อให้ สำนักงำน
เลขำนุกำรบริ ษัทได้ รับภายในวันจันทร์ ท่ ี 29 มีนาคม 2564
2. ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแบ่งแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
และผู้ถือหุ้นจะต้ องมอบฉันทะเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถื ออยู่ โดยไม่สำมำรถจะมอบฉันทะเพียงบำงส่วนน้ อยกว่ำ
จำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้ นแต่เป็ น Custodian ที่ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ เป็ นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตังให้
้ เป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
ตำมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
3. โปรดปิ ดอำกรแสตมป์ จำนวน 20 บำท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมทังขี
้ ดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว
ทังนี
้ ้บริ ษัทได้ อำนวยควำมสะดวกในกำรปิ ดอำกรแสตมป์ ให้ แก่ผ้ รู ับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้ ำประชุม
4. กรณี นิติบุคคล หำกผู้ลงนำมในหนังสือมอบอำนำจ หรื อหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมตำม
หนังสือรับรองนิติบคุ คล ผู้เข้ ำประชุมจะต้ องแสดงหลักฐำนหนังสือมอบอำนำจทุกทอดตลอดสำยที่ระบุให้ บคุ คลที่มำ
ประชุมมีสทิ ธิเข้ ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนำมของนิติบคุ คล

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่งา่ ยไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่
(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ สามัญ
หุน้ บุรมิ สิทธิ

เดือน

พ.ศ.

สัญชาติ
ถนน

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์

จังหวัด
เอสซีจี แพคเกจจิง้
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

(3) ขอมอบฉันทะให้

อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 ศาสตราจารย์พิเศษกิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

จากัด (มหาชน)
เสียง ดังนี ้
เสียง
เสียง
อายุ

ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์

ปี
หรือ
ปี

68
10800 หรือ
59

ปี

10800 หรือ
65

ปี

10800 หรือ
65

ปี

10800 หรือ
61

ปี

10800

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมผูจ้ องหุน้ /การประชุมผู้ถือ หุน้
สามัญ/วิสามัญ ประจาปี 2564 (ครัง้ ที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
หน้า 1 ของจานวนหน้า 1 หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว)
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บา้ นเลขที่
อาเภอ/เขต
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

สัญชาติ
ถนน

ตาบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เอสซีจี แพคเกจจิง้

จากัด (มหาชน)

โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม

หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

 หุน้ สามัญ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

 หุน้ บุรมิ สิทธิ

หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 ศาสตราจารย์พิเศษกิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

เสียง ดังนี ้

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์

ปี
หรือ
ปี

68
10800 หรือ
59

ปี

10800 หรือ
65

ปี

10800 หรือ
65

ปี

10800 หรือ
61

ปี

10800

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผูจ้ องหุน้ /การประชุมผูถ้ ือหุน้
สามัญ/วิสามัญ ประจาปี 2564 (ครัง้ ที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

 วำระที่ 1 เรื่อง รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
หน้า 1 ของจานวนหน้า 4 หน้า

 วำระที่ 2 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
 วำระที่ 3 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
 วำระที่ 4 เรื่อง พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่ รบกำหนดออกจำกตำแหน่งตำมวำระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด

เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
4.1 นำยชุมพล ณ ลำเลียง

เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.2 นำยชำลี จันทนยิง่ ยง

เห็นด้วย
4.3 นำยธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

เห็นด้วย
4.4 นำยวิชำญ จิตร์ภักดี

เห็นด้วย

 วำระที่ 5 เรื่อง พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระของบริษัท
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
 วำระที่ 6 เรื่อง พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำสอบบัญชีประจำปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
 วำระที่ 7 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยประจำปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ร ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ใ้ ห้ถือ ว่าการลงคะแนนเสี ยงนั้น ไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
หน้า 2 ของจานวนหน้า 4 หน้า

(6) ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่มี ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถื อ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมำยเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้
ผูร้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
3. ในกรณี ท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หน้า 3 ของจานวนหน้า 4 หน้า

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

จากัด (มหาชน)

เอสซีจี แพคเกจจิง้

ในการประชุมผูจ้ องหุน้ /การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ/วิสามัญ ประจาปี 2564 (ครัง้ ที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร หรือ
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน

 วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
 วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
 วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

 วาระที่ เรื่อง
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
 วาระที่

เรื่องเลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
เห็นด้วย

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

 ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง
หน้า 4 ของจานวนหน้า 4 หน้า

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า
สัญชาติ
สานักงานตัง้ อยู่เลขที่
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
ซึง่ ผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิง้
จากัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จานวนทัง้ สิน้ รวม
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง ดังนี ้
หุน้ สามัญ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ
เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้

อยู่บา้ นเลขที่
ถนน
อาเภอ/เขต
จังหวัด
 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 ศาสตราจารย์พิเศษกิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร
 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์
อยู่บา้ นเลขที่
1
ถนน
ปูนซิเมนต์ไทย
อาเภอ/เขต
บางซื่อ
จังหวัด กรุ งเทพมหานคร

อายุ
ตาบล/แขวง
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์
อายุ
ตาบล/แขวง
บางซื่อ
รหัสไปรษณีย์

ปี
หรือ
ปี

68
10800 หรือ
59

ปี

10800 หรือ
65

ปี

10800 หรือ
65

ปี

10800 หรือ
61

ปี

10800

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน การประชุมผูจ้ องหุน้ /การประชุมผู้ถือ หุ้น
สามัญ/วิสามัญ ประจาปี 2564 (ครัง้ ที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย
จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 หุน้ บุรมิ สิทธิ
หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทงั้ หมด
เสียง

เสียง
เสียง
หน้า 1 ของจานวน 4 หน้า

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
 วาระที่ 1 เรือ่ ง รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 การแต่งตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
4.1 นายชุมพล ณ ลาเลียง
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

4.2 นายชาลี จันทนยิง่ ยง
 เห็นด้วย

4.3 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
 เห็นด้วย
4.4 นายวิชาญ จิตร์ภักดี
 เห็นด้วย

 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

 วาระที่ 6 เรื่อง พิจ ารณาแต่ง ตั้ งผู้ สอบบั ญ ชี และกาหนดค่ าสอบบั ญ ชีป ระจาปี 2564
 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง
หน้า 2 ของจานวน 4 หน้า

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
(ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถูกต้อง
และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทาไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ

ผูม้ อบฉันทะ
(

)

ลงชื่อ

ผูร้ บั มอบฉันทะ
(

)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะ แบบ ค. นีใ้ ช้เฉพาะกรณีท่ีผถู้ ือหุน้ ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน้
2. หลักฐานที่ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุน้ ให้ผรู้ บั มอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตัง้ กรรมการสามารถเลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
5. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
ตามแนบ

หน้า 3 ของจานวน 4 หน้า

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

จากัด (มหาชน)

เอสซีจี แพคเกจจิง้

ในการประชุมผูจ้ องหุน้ /การประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญ/วิสามัญ ประจาปี 2564 (ครัง้ ที่ 28) ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand
Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุ งเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืน
 วาระที่

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เรื่อง

 (ก) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
 เห็นด้วย
 วาระที่

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เรื่องเลือกตัง้ กรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

เสียง  ไม่เห็นด้วย

เสียง  งดออกเสียง

เสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย
ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย

หน้า 4 ของจานวน 4 หน้า

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 14

แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ประจาปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจาปี 2563
และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจาปี 2563
ท่านสามารถขอรับเอกสารโดยเลือกวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดังนี ้
1. สแกน QR Code

และกรอกรายละเอียดการขอรับเอกสาร

2. แจ้งรายละเอียดการขอรับทางอีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com
3. ขอรับเอกสารโดยการทาเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( ) และกรอกรายละเอียดตามด้านล่าง พร้อมทัง้ พับกระดาษส่ง
ทางไปรษณีย ์ โดยใช้บริการธุรกิจตอบรับที่ปรากฏอยูด่ า้ นหลังแบบฟอร์ม นี ้ หรือส่งทางโทรสาร 02-586-3007
( ) หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564
( ) หนังสือรายงานประจาปี 2563
( ) หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจาปี 2563
สถานที่จดั ส่งเอกสาร
ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………………….
ที่อยู่ เลขที่.............................หมู.่ .........ซอย.....................................หมูบ่ า้ น.......................................
ถนน.........................................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.....................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์......................................
หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อแนะนาโปรดติดต่อ:
- นางสาววรารี โต๊ะเงิน

โทรศัพท์ 02-586-5382 หรือ

- นางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท์ 02-586-2855
กรณีตอ้ งการรับหนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 และ/หรือ หนังสือรายงานประจาปี 2563
และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจาปี 2563 ตามที่อยู่ขา้ งต้นก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้
โปรดส่งแบบขอรับหนังสือฯเพื่อให้สานักงานเลขานุการบริษัทได้รบั ภายในวันจันทร์ท่ี 22 มีนาคม 2564

หมายเหตุ: บริษัทได้จดั ทานโยบายความเป็ นส่วนตัวขึน้ เพื่อแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้
และการเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ท่ี www.scgpackaging.com

สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 12

บางโพ

รพ.บางโพ

เตาปูน (ถนนกรุ งเทพฯ-นนทบุรี)
Map of the venue of the Shareholders Meeting

ธ.กรุ งเทพ
สาขาบางซื่อ

The Siam Cement Public Company Limited

ประชาชื่น
สะพานแดง
เทสโก้ โลตัส
ร.ร.ผะดุงศิษย์ พทิ ยา

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สะพานบางซื่อ
ปั ม้ ปตท.

ธ.กสิกร

ถนนปูนซิเมนต์ ไทย

อาคาร
สนญ. 1

ปั ม้ นา้ มัน
บางจาก

มาจากสวนจิตรลดาฯ

สี่แยก
เทอดดาริ

สถานี (บางซื่อ)
รถไฟฟ้ าใต้ ดนิ

อาคาร
เอสซีจี 100 ปี

อาคาร
สนญ. 2

ทางเข้ า
ประตู 3

จุดจอดรถ
ผู้ถือหุ้น
(จานวนจากัด)

จุดจอดรถรับส่ ง
เข้ างาน

ทางเดินเข้ าประตู 4/1

สถานีรถไฟฟ้ าใต้ ดนิ (สถานีบางซื่อ)
(ทางออกหมายเลข 1)

สถานีรถไฟ
สามเสน

อาคารอเนกประสงค์

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายใต้ )

สถานีรถไฟบางซื่อ (สายเหนือ)

หมายเหตุ :

ตึกทิปโก้

ลงทางด่ วนพระรามหก

ถ.พระรามหก

สี่แยกประดิพัทธ์
สะพานควาย

อาคารอเนกประสงค์

- สถานที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 (ครัง้ ที่ 28)
ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
ห้ อง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)

การเดินทาง : 1. รถประจาทางที่ผ่าน 50, 52, 65, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศที่ผ่าน 50, 70, 97
2. เดินทางโดยรถยนต์ ส่วนตัว โปรดเข้ าประตู 5 โดยบริษัทได้ สารองที่จอดรถให้ ท่ ี
ลานจอดรถตรงข้ ามอาคารเอสซีจี 100 ปี
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้ าใต้ ดิน ให้ ขนึ ้ ที่สถานีบางซื่อ (ทางออกหมายเลข 1)
ทัง้ นี ้ ให้ เดินข้ ามถนนและเดินเข้ าประตู 4/1 บริษัทมีบริการรถรับส่ ง

ประตู 5

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537000921
สำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800
เว็บไซต์ www.scgpackaging.com
อีเมล scgpackaging@scg.com

