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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 

ประจ ำปี 2565 (ครัง้ที่ 29) 

บริษัทเอสซีจ ีแพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

วนัองัคำรท่ี 29 มีนำคม 2565 เวลำ 14.30 น. 

ในรูปแบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

 
 
 
 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ขอควำมร่วมมือผูถื้อหุน้และ/หรือผูร้บัมอบฉันทะ กรุณำศกึษำรำยละเอียดวิธีกำร
ลงทะเบียนส ำหรบักำรประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสำรยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษำวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนและขั้นตอนกำรเขำ้ร่วมประชุม หรือพิจำรณำมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทเขำ้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน 
 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมหรือพบปัญหำกำรใชง้ำนระบบกำรประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดตอ่ Call center ไดท่ี้: 
โทรศพัท ์: 02-931-9131 (ระหวา่งวนัที ่22–29 มนีาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสำมำรถย่ืนค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุ (E-Request) ไดท่ี้ 
https://app.inventech.co.th/SCGP154210R 

 
 
 

หรือสแกน QR Code 

 



 

 

ผังภาพแสดงข้ันตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิหรือพบปัญหาการใชง้านระบบการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

ตดิตอ่ Call center ไดท่ี้ : โทรศพัท ์02-931-9131  

(ระหวา่งวนัที ่22–29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะยื่นแบบค ารอ้งเขา้รว่มประชมุ กรอกขอ้มลู
และแนบเอกสารประกอบ ผ่าน Web browser โดยใหเ้ขา้ไปที่เว็บไซต ์
https://app.inventech.co.th/SCGP154210R หรอืสแกน QR Code 

กรอกขอ้มลูส าหรบัยื่นแบบค ารอ้ง (E-Request) 

สง่แบบค ารอ้ง  

เจา้หนา้ที่พิจารณา
อนมุตัิค  ารอ้ง 

แจง้ผลการอนมุตัิผา่นอเีมลและน าสง่ลงิก ์
ส าหรบัลงทะเบียนเพือ่เขา้รว่มประชมุ 

ลงทะเบียนเพื่อเขา้รว่มประชมุ (E-Register) 

รบัชมถ่ายทอดสด และลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

ระบบแจง้อีเมลตอบกลบัผูถื้อหุน้วา่ไดร้บัแบบค ารอ้ง 
และก าลงัด าเนินการตรวจสอบ 

ขัน้ตอนนีจ้  านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

ผ่านการอนุมัต ิไม่ผ่านการอนุมัต ิ

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
แกไ้ขและสง่เอกสารเพิ่มเติม 

ระบบแจง้อีเมลแจง้การปฎิเสธแบบค ารอ้ง 
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กรณีมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้ง
สง่เอกสารตามที่ระบใุนสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 6 

มายงับรษัิทดว้ย 



 

 

สารบัญ 
 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 (คร้ังที ่29)   หน้า 1 - 11 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ 
หน้า 

หมายเลข เอกสาร ประกอบวาระ 

1 รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพฒันา
ทีย่ั่งยืนประจ าปี 2564 ในรูปแบบรหสัคิวอาร ์(QR Code) 

1, 2 และ 6 ตามแนบ 

2 
ขอ้มลูของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 
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3 ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือประจ าปี 2565 5 24 

  

หมายเลข เอกสาร หน้า 

4 ขอ้มลูของกรรมการอิสระท่ีบรษัิทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ 25 
5 ขอ้บงัคบับรษัิทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 26 - 28 
6 หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้รว่มประชุม วิธีการมอบฉนัทะ การยื่นแบบค ารอ้งเพื่อเขา้รว่มประชมุ  

(E-Request) การออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสยีง และแจง้ผลการนบัคะแนน ส าหรบัการ
ประชมุผูถื้อหุน้ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

29 - 33 

7 ขั้นตอนการยื่นแบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) 

34 - 39 

8 การใชร้หัสคิวอาร ์(QR Code) ส  าหรบัดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 

40 

9 หนงัสือมอบฉนัทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์
ก าหนด 

ตามแนบ 

10 แบบฟอรม์ค าถามลว่งหนา้ตามวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตามแนบ 
11 แบบขอรบัหนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และ/หรอื หนงัสอืรายงานประจ าปี 2564 

และ/หรอื รายงานการพฒันาที่ยั่งยืนประจ าปี 2564 
ตามแนบ 

12 ช่องทางการติดตอ่สอบถามขอ้มลูเพิ่มเติม ในปกหลงั 
 



 

  1 

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 (คร้ังที ่29) 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง  ก ำหนดประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. รำยงำนประจ ำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรำยงำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืนประจ ำปี 
2564 ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) 

2. ข้อมูลของบุคคลท่ีไดร้ับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบ
ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

3. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือประจ ำปี 2565 
4. ขอ้มลูของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 
5. ขอ้บงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 
6. หลักฐำนแสดงสิทธิกำรเขำ้ร่วมประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ กำรย่ืนแบบค ำรอ้งเพ่ือเขำ้ร่วม

ประชมุ (E-Request) กำรออกเสียงลงคะแนน กำรนบัคะแนนเสียง และแจง้ผลกำรนบัคะแนน 
ส ำหรบักำรประชมุผูถื้อหุน้ผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  

7. ขัน้ตอนกำรย่ืนแบบค ำรอ้งเพ่ือเขำ้ร่วมประชมุ (E-Request) และกำรใชง้ำนระบบประชุมผ่ำน
สื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting)  

8. กำรใชร้หัสคิวอำร ์(QR Code) ส  ำหรับดำวนโ์หลดเอกสำรประกอบกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2565 

9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด 
10. แบบฟอรม์ค ำถำมลว่งหนำ้ตำมวำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 
11. แบบขอรบัหนงัสือนดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 และ/หรือ หนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2564 

และ/หรือ รำยงำนกำรพฒันำท่ียั่งยืนประจ ำปี 2564 
12. ช่องทำงกำรติดตอ่สอบถำมขอ้มลูเพ่ิมเติม 

ตำมท่ีปัจจบุนัสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย
ไดข้ยำยขอบเขตกำรแพร่ระบำดออกไปเป็นวงกวำ้งในหลำยพืน้ท่ี โดยท่ีภำครฐัไดข้อควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน
ในกำรระมดัระวงักำรจดักิจกรรมท่ีมีลกัษณะเป็นกำรรวมตวัของคนหมูม่ำก รวมทัง้อำจจดัใหม้ีระบบเทคโนโลยีเพ่ือ
รองรับส ำหรับกำรประชุมออนไลนเ์พ่ือลดกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทไดต้ิดตำมสถำนกำรณ์
ดงักลำ่วอย่ำงใกลชิ้ดมำโดยตลอดและมีควำมห่วงใยในควำมปลอดภยัของผูเ้ขำ้รว่มประชมุรวมถงึผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
กำรจดัประชุมทุกฝ่ำยเป็นอย่ำงย่ิง ตลอดจนพรอ้มท่ีจะปฏิบตัิตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ของภำครฐัอย่ำงเคร่งครดั เพ่ือ
ป้องกนัและลดกำรแพรร่ะบำดของโรค COVID-19 ดงักลำ่วนัน้ 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัองัคำรท่ี 25 มกรำคม 2565 จึงมีมติอนุมตัิใหจ้ดัประชุมสำมญั   
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ตำมพระรำชก ำหนดว่ำดว้ยกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมำยและกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบ
วำระพรอ้มดว้ยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงันี ้

-ร่าง- 
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วาระที ่1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส  ำคญัซึ่ง
เกิดขึน้ในรอบปี 2564 ซึง่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2564 ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 ซึง่สรุปผลกำรด ำเนินงำน
และกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส  ำคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2564 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง 

วาระที ่2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 
ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดใหม้ีกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีก่อนเสนอให้
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน
ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรบัรองโดยผูส้อบบญัชีจำก
บริษัทเคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 
ซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2564 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท 

สนิทรพัย ์ 206,824 98,377 
หนีส้นิ 84,524 32,931 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 124,223 - 
รำยไดร้วม 126,755 6,825 
ก ำไรส ำหรบัปี 8,294* 4,010 
ก ำไรตอ่หุน้ (บำท/หุน้) 1.93 * 0.93 

*หมำยถึง ก ำไรส ำหรบัปีสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บรษัิทใหญ่ 

โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 2564 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564  

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

 ในปี 2564 บริษัทมีก ำไรส  ำหรบัปีสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 8,294 
ลำ้นบำท โดยไม่มียอดขำดทุนสะสมยกมำ และมีก ำไรส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินของบริษัทจ ำนวน 
4,010 ลำ้นบำท รวมทัง้มีก ำไรสะสมส ำหรบัจดัสรรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได  ้

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไร
ประจ ำปี 2564 จ ำนวน 112.3 ลำ้นบำท เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2564 ใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทในอตัรำหุน้ละ 0.65 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 2,790 ลำ้นบำท ทัง้นี ้
เงินปันผลประจ ำปี 2564 ท่ีเสนอขำ้งตน้คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 33.64 ของก ำไรส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินรวม 
ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ใน
อตัรำหุน้ละ 0.25 บำท เมื่อวนัพุธท่ี 25 สิงหำคม 2564 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสดุทำ้ยในอตัรำหุน้ละ 
0.40 บำท เป็นเงิน 1,717 ลำ้นบำท โดยท่ีเงินปันผลดงักลำ่วจ่ำยจำกก ำไรท่ีเสียภำษีในอตัรำรอ้ยละ 20 
ซึง่ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนได้1 เท่ำกบัเงินปันผลคณู 20/80  

เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2564 กบัปีท่ีผำ่นมำไดด้งันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 

1.  ก ำไรส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินรวม (ลำ้นบำท) 8,294 6,457 

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

3.  เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุน้) ประกอบดว้ย 

- เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท/หุน้) 

0.65 

0.25 

0.45 

- 

- เงินปันผลงวดสดุทำ้ย (บำท/หุน้) 0.40 0.45 

4. เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ลำ้นบำท) 2,790 1,932 

5.  อตัรำสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรส ำหรบัปี
ตำมงบกำรเงินรวม (รอ้ยละ) 33.64 30 

6.  ทนุส ำรองตำมกฎหมำย (ลำ้นบำท) 112.3 119.1 

ทัง้นี ้กำรจัดสรรก ำไรประจ ำปีเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวส่งผลใหทุ้นส ำรองของบริษัทมี
จ ำนวนครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และกำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวให้
จ่ำยแก่ผูถื้อหุน้เฉพำะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตำมขอ้บังคบัของบริษัท ตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ วนั
ก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 7เมษำยน 2565 (จะขึน้เครื่องหมำย 
XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัองัคำรท่ี 5 เมษำยน 2565) โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลใน
วนัจนัทรท่ี์ 25 เมษำยน 2565 และใหร้บัเงินปันผลภำยใน 10 ปี 

หมายเหตุ  1 ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดำสำมำรถขอเครดิตภำษีคืนไดต้ำมหลกัเกณฑท์ี่ประมวลรษัฎำกร 
มำตรำ 47 ทวิ ก ำหนด   

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

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

1) นำยประสำร ไตรรตันว์รกลุ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร 
2) นำงผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ  
3) นำยวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
4) นำยวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ทัง้นีบ้ริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระและเสนอรำยช่ือบคุคลเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรระหว่ำงวนัท่ี 2 สิงหำคม - 2 พฤศจิกำยน 2564 โดยไดแ้จง้ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัท ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวำระและ
รำยช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร   

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำไดพิ้จำรณำรำยช่ือบุคคลท่ีกรรมกำรบริษัทเสนอและรำยช่ือ
บุคคลท่ีมีควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำร
บริษัท โดยไดพิ้จำรณำคณุสมบตัิเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและค ำนึงถงึควำมหลำกหลำย
ในโครงสรำ้งคณะกรรมกำร ประกอบกบัคณุสมบตัิ ควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญท่ีสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์น
กำรด ำเนินธุรกิจ และมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกรรมกำรรำยเดิม 
4 คน ไดแ้ก่ นำยประสำร ไตรรตันว์รกุล นำงผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ นำยวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ และนำย
วิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ เขำ้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง เน่ืองจำกเป็นผูท่ี้มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญสอดคลอ้งตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะ
ผูน้  ำ มีวิสยัทศันก์วำ้งไกล เป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไม่ด่ำงพรอ้ย 
พรอ้มทัง้ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล มีคณุสมบตัิเหมำะสมครบถว้นตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและ
ขอ้บงัคบัของบริษัท และไมม่ีคณุสมบตัิตอ้งหำ้มเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดท่ี
เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท ำโดยทุจริต รวมทัง้ไดอุ้ทิศเวลำในกำรปฏิบัติงำนในหนำ้ท่ีกรรมกำรและ
มีผลกำรปฏิบัติงำนในช่วงที่ด  ำรงต ำแหน่งมำเป็นอย่ำงดี  และด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นไมเ่กิน 4 บริษัทจดทะเบียน 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ไดห้ำรือกนัอย่ำงกวำ้งขวำงโดยพิจำรณำรำยช่ือบคุคลทัง้ 4 
คน ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอ รวมทัง้พิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติเป็น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและระมัดระวงัแลว้ว่ำเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำม
เช่ียวชำญสอดคลอ้งตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะผูน้  ำ มีวิสยัทศันก์วำ้งไกล เป็นผูม้ี
คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติกำรท ำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพรอ้ย โดยบุคคลทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเป็น
กรรมกำรอิสระตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดและไดใ้หข้อ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่ำงเป็น
อิสระตอ่คณะกรรมกำรและบริษัทเป็นอย่ำงดีตลอดมำ จงึมีมตเิป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอช่ือบุคคลทัง้ 4 คน
เขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทตอ่ไปอีกวำระหนึ่งดงันี ้ 
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1) นำยประสำร  ไตรรตันว์รกลุ กรรมกำรอิสระ 
2) นำงผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยทุธ  กรรมกำรอิสระ 
3) นำยวนสั  แตไ้พสิฐพงษ ์ กรรมกำรอิสระ 
4) นำยวิบลูย ์ ตวงสิทธิสมบตัิ กรรมกำรอิสระ 

บุคคลทัง้ 4 คนขำ้งตน้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัท่ีไดร้ับกำร
แต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้แรก โดยล ำดบัท่ี 1) เป็นประธำนกรรมกำรบริษัทท่ีมีควำมรู้
ควำมเขำ้ใจในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัทเป็นอย่ำงดี ล  ำดบัท่ี 2) เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมี
ควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญดำ้นกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน ส  ำหรบัล ำดบัท่ี 3) และล ำดบัท่ี 
4) ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัทท่ีมีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัทย่อยของบริษัท เกินกว่ำ 
20 ลำ้นบำทขึน้ไป ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จำรณำตำมหลกัใน
มำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้เห็นว่ำกำรแตง่ตัง้บคุคลดงักลำ่ว
ไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำท่ีและกำรให้ควำมเห็นท่ีเป็นอิสระ จึงเข้ำข่ำยไดร้ับกำรผ่อนผัน
คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระท่ีหำ้มกำรมีหรือเคยมีควำมสัมพันธท์ำงธุรกิจเกินเกณฑท่ี์ก ำหนดตำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอ
ขำยหุน้ท่ีออกใหม ่(ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) ดงันี ้
 นำยวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ ด  ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำร บริษัทเบทำโกร จ ำกดั (มหำชน) 

และบริษัทในเครือของเบทำโกร ซึง่มีควำมสมัพนัธท์ำงธุรกิจกบับริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่ำ 20 
ลำ้นบำทขึน้ไป ซึง่คณะกรรมกำรบริษัท (ไมร่วมนำยวนสั แตไ้พสิฐพงษ)์ ไดพิ้จำรณำดว้ยควำม
รอบคอบตำมหลกัควำมไวว้ำงใจและกำรปฏิบัติหนำ้ท่ีดว้ยควำมรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และ
ซื่อสัตย์สุจริตของกรรมกำร (Fiduciary Duties) ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ท่ีไดแ้ก้ไขเพ่ิมเติม) แลว้เห็นว่ำกำรแต่งตั้งนำยวนัส แตไ้พสิฐพงษ์ เป็น
กรรมกำรอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีและกำรใหค้วำมเห็นท่ี เป็นอิสระ 
และไมก่่อใหเ้กิดกำรขดัผลประโยชนร์ะหว่ำงองคก์ร นอกจำกนี ้นำยวนสั แตไ้พสิฐพงษ ์เป็นผูม้ี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรก ำหนดนโยบำย กำรวำงแผนกลยุทธ์ กำร
ส่งเสริมนวัตกรรม กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอุตสำหกรรม ตลอดจนกำรจัดกำรด้ำน
สิ่งแวดลอ้ม สงัคม และกำรก ำกบัดแูล ซึง่จะช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจและกำร
ขยำยธุรกิจท่ีเป็นประโยชนแ์ละเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท 

 นำยวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ ด  ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร กรรมกำร และผูถื้อหุน้
ทำงออ้ม ในกลุ่มบริษัทนันยำงเท็กซไ์ทล ์และบริษัทในเครือ ซึ่งมีควำมสมัพันธท์ำงธุรกิจกับ
บริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่ำ 20 ลำ้นบำทขึน้ไป ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมนำยวิบูลย ์
ตวงสิทธิสมบตัิ) ไดพิ้จำรณำดว้ยควำมรอบคอบตำมหลกัควำมไวว้ำงใจและกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ี
ดว้ยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตยส์ุจริตของกรรมกำร (Fiduciary Duties) ตำม
พระรำชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) แลว้ เห็นว่ำ
กำรแต่งตัง้นำยวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมกำรอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อกำร
ปฏิบัติหนำ้ท่ีและกำรใหค้วำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และไม่ก่อใหเ้กิดกำรขัดผลประโยชนร์ะหว่ำง
องคก์ร  นอกจำกนี ้นำยวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ  เป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์
ในธุรกิจหลกัของบริษัทและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงใน
ดำ้นกำรบริหำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กำรส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยี และกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ซึง่จะช่วยสง่เสริมและสนบัสนนุกำรด ำเนินธุรกิจและกำรขยำยธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์
และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัท 
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ทัง้นี ้บุคคลทัง้ 4 คนขำ้งตน้ไม่ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษัท  

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

หมายเหตุ: ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 33 ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้
กรรมกำรไวด้งันี ้   

(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเทำ่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 
(2) ในกำรเลือกตัง้กรรมกำร ใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และ

ผูถ้ ือหุน้มีส ิทธิเล ือกตัง้บ ุคคลที ่ไดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรไดไ้ม ่เกินจ ำนวน
กรรมกำรที่จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได  ้

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

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็น
ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นั้น  

วาระที ่5:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ำกัด (KPMG) เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 2565 เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี มีควำม
เช่ียวชำญในกำรสอบบญัชี มีคำ่สอบบญัชีท่ีเหมำะสม รวมทัง้ปฏิบตัิหนำ้ท่ีไดเ้ป็นอย่ำงดีตลอดมำ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับขอบเขตกำรใหบ้ริกำร ปริมำณงำน และอตัรำค่ำสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นใน
ระดบัเดียวกนัแลว้เห็นว่ำ KPMG เสนอช่ือผูส้อบบญัชีและค่ำสอบบญัชีท่ีเหมำะสมและเป็นประโยชน์
สงูสดุแก่บริษัท  

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัท และมีมติใหเ้สนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2565 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนมุตัิคำ่สอบบญัชี ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2565 ไดแ้ก่ 

- นำยไวโรจน ์ จินดำมณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 3565) หรือ 

- นำงสำวพรทิพย ์ ริมดสุิต (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5565) หรือ  

- นำงสำวดษุณีย ์ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 10235)  

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

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส ำนกังำนสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอขำ้งตน้ไมม่ีควำมสมัพนัธ์
หรือสว่นไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหำร/ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว 
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ส ำหรบัประวตัิของผูส้อบบญัชี และขอ้มลูควำมเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัเสนอช่ือ ปรำกฏ
ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 3  

2) อนุมตัิค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2565 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท
และงบกำรเงินรวม เป็นเงิน 2,675,000 บำท (เพ่ิมขึน้จำกปี 2564 จ ำนวน 64,000 บำท) โดยมี
รำยละเอียดดงันี ้

 หน่วย : บำท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 เพิม่ขึน้ 

1. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท 310,000 305,000 5,000 

2. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินรวมประจ ำปี 832,000 816,000 16,000 

3. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของ
บริษัทและงบกำรเงินรวม 

1,533,000 1,490,000 43,000 

รวมค่าสอบบัญชขีองบริษัท 2,675,000 2,611,000 64,000(1) 

หมำยเหต ุ (1) คำ่สอบบญัชีเพิ่มขึน้เนื่องจำกปรมิำณงำนเพิ่มขึน้และอตัรำเงินเฟอ้ 

3) รับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี  2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี 
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่ำงประเทศ  โดยบริษัทย่อยเป็นผูร้ ับผิดชอบค่ำสอบบัญชี มี
รำยละเอียดดังนี  ้

 ปี 2565 ปี 2564 
ค่าสอบบัญช ี จ านวน

บริษัทย่อย 
จ านวนเงนิ จ านวน

บริษัทย่อย 
จ านวนเงนิ 

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

ในประเทศไทย 
33 7.77 33 

 
7.72 

 
2. งบกำรเงินของบริษัทย่อย 

ในตำ่งประเทศ 
24(1) 16.08 22 14.26 

 
รวมค่าสอบบัญชขีอง 
บริษัทย่อยทัง้หมด 

57 23.85(2) 55 21.98 
 

หมำยเหต ุ (1) บริษัทย่อยในต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ 3 บริษัท จำกกำรเข้ำซื ้อกิจกำร (Bien Hoa 
Packaging Joint Stock Company, Go-Pak Vietnam Limited และ Go-Pak Paper 
Products Vietnam Co., Ltd.) และลดลง 1 บริษัท เนื่องจำกช ำระบัญชีแล้วเสร็จ 
(TCG Rengo (S) Limited) 

 (2) คำ่สอบบญัชีเพิ่มขึน้เนื่องจำกปรมิำณงำนเพิ่มขึน้และอตัรำเงินเฟอ้ 

(คำ่สอบบญัชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอำจเปลี่ยนแปลงตำมจ ำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมำณงำน
ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งปี)  

ส ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัค่ำบริกำรอื่น 
(Non-audit fee) จำกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด เช่น ค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเง่ือนไขของบัตรส่งเสริมกำร
ลงทนุ คำ่ท่ีปรกึษำทำงดำ้นภำษีและกำรใหบ้ริกำรอื่น จ ำนวน 15.75  ลำ้นบำท 
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หมายเหตุ:  1. ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือทีเ่สนอขำ้งตน้ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ดงันี ้
(1) นำยไวโรจน ์จินดำมณีพิทกัษ์ เคยไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ ำปี 

2560-2564 รวม 5 ปี 
(2) นำงสำวพรทิพย ์ริมดุสิต เคยไดร้ับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 

2553-2557 รวม 5 ปี และไดพ้น้ระยะเวลำรวม 7 ปี 
(3) นำงสำวดุษณีย ์ยิม้สวุรรณ เคยไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ ำปี 

2559-2564 รวม 6 ปี 
ซึ่งระยะเวลำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูส้อบบญัชีของทัง้สำมรำยขำ้งตน้สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ำร
เปลีย่นผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

2. ในปี 2565 จะเสนอแตง่ตัง้นำยไวโรจน ์จินดำมณีพิทกัษ์ หรอืนำงสำวพรทิพย ์รมิดสุติ หรอื
นำงสำวดษุณีย ์ยิม้สวุรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทยอ่ยในประเทศดว้ย 

3. คำ่บรกิำรอื่น (Non-audit fee) ในปี 2565 (ถำ้มี) จะพิจำรณำจำกประเภทและปรมิำณงำน
ทีบ่รษัิทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ใหบ้รกิำร 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6: พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 46 ก ำหนดใหก้รรมกำรบริษัทไดร้บัค่ำตอบแทนและ
โบนัสตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนด โดยท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัท่ี 30 
มีนำคม 2564 ได้มีมติก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย โดย
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยดังกล่ำวใหม้ีผลไปจนกว่ำท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ซึ่งได้
พิจำรณำควำมเหมำะสมจำกขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรบัผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจน
ขอ้มูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น ำในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจกำรผลิตและ
บริกำรอย่ำงรอบคอบแลว้ จงึเสนอปรบัปรุงคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุย่อย  ดงันี ้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
รายการ เสนอที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
มติที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
การเปลี่ยนแปลง 

คำ่ตอบแทนรำยเดือน 
ประธำน 
กรรมกำร 

 
เดือนละ 150,000 บำท 
เดือนละ 100,000 บำท 

 
เดือนละ 150,000 บำท 
เดือนละ 100,000 บำท 

 
- 
- 

โบนสั 
ประธำน 
กรรมกำร 

 
ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของเงินปัน
ผลที่มีกำรจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
โดยให้คณะกรรมกำรบริษัท
เ ป็ นผู้ พิ จ ำ รณำก ำหนด
จ ำนวนเงินที่เหมำะสมและให้
ไปพิจำรณำแบง่จ่ำยกนัเอง 

 
750,000 บำท 
500,000 บำท 

โดยให้ค ำนวณตำมส่วน
ของระยะเวลำกำรด ำรง
ต ำแหน่งของกรรมกำรแต่
ละคนในปี 2563 

เปลี่ยนแปลงวิธีกำร
ค ำนวณ 

สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี - 
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ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
1) ค่าตอบแทนประจ า 

คณะกรรมการชุดยอ่ย เสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

มติที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

การเปลี่ยนแปลง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำน 
กรรมกำร 

 
150,000 บำท/ปี 

100,000 บำท/คน/ปี 

 
150,000 บำท/ปี 

100,000 บำท/คน/ปี 

 
- 
- 

คณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำลและสรรหำ 

ประธำน 
กรรมกำร 

 
 

120,000 บำท/ปี 
100,000 บำท/คน/ปี 

 
 

120,000 บำท/ปี 
100,000 บำท/คน/ปี 

 
 
- 
- 

คณะกรรมกำร 
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ประธำน 
กรรมกำร 

 
 

120,000 บำท/ปี 
100,000 บำท/คน/ปี 

 
 

120,000 บำท/ปี 
100,000 บำท/คน/ปี 

 
 
- 
- 

2) เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการชุดยอ่ย เสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

มติที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

การเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ประธำน 
กรรมกำร 

 
60,000 บำท/ครัง้ 

40,000 บำท/คน/ครัง้ 

 
60,000 บำท/ครัง้ 

40,000 บำท/คน/ครัง้ 

 
- 
- 

คณะกรรมกำร 
บรรษัทภิบำลและสรรหำ 

ประธำน 
กรรมกำร 

 
 

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

 
 

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

 
 
- 
- 

คณะกรรมกำร 
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ประธำน 
กรรมกำร 

 
 

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

 
 

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

 
 
- 
- 

ทัง้นีใ้หม้ีผลไปจนกวำ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

ส ำหรบัในปี 2564 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 23,934,618.96 บำท 
ซึ่งไม่เกินหลกัเกณฑต์ำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิไว ้ส  ำหรบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชดุย่อยในปี 2564 มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนประจ ำปี 2564 ตำมสิ่งท่ี
สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ 
ซึ่งมำประชมุ 
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จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) ในวันอังคารที่ 29 
มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน (บริษัทไม่มีการจัด
ห้องส าหรับการประชุม)* โดยบริษัทจะเปิดระบบใหย่ื้นแบบค ำรอ้งและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ เพ่ือเขำ้ร่วมประชุม 
ผ่ำน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที ่22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกวำ่กำรประชมุจะ
แลว้เสรจ็ และหลงัจำกท่ีบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มลูแบบค ำรอ้งและอนมุตัิค  ำรอ้งของท่ำนแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ
ท่ีลงทะเบียนจะไดร้บัอีเมลแจง้ขอ้มลู Username และ Password และลิงกส์  ำหรบัใชล้งทะเบียนเขำ้ร่วมประชมุใน
วนัประชมุ (29 มีนำคม 2565) โดยจะเปิดระบบใหเ้ริ่มลงทะเบียนเพ่ือเขำ้ประชมุไดต้ัง้แตเ่วลำ 12.30 น. เป็นตน้ไป   

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะสำมำรถเขำ้ใชง้ำน E-Request ไดท่ี้ 
https://app.inventech.co.th/SCGP154210R 

 
 
 
หรือสแกน 
QR Code 

ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ำนใดท่ีประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำร
ประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใชเ้ฉพำะ
กรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้) ตำมสิ่งท่ีส่งมำ
ดว้ยล ำดบัท่ี 9 หรือสำมำรถดำวนโ์หลดจำก www.scgpackaging.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งตำมท่ีระบุไว้
เท่ำนัน้ และโปรดย่ืนแบบค ำรอ้งและเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งต่ำง ๆ เพ่ือเข้ำร่วมประชุม (E-Request) พรอ้มส่งหนังสือมอบ
ฉันทะและเอกสำรประกอบตำมท่ีก ำหนดมำยังบริษัทล่วงหนำ้ทำงไปรษณียเ์พ่ือใหบ้ริษัทไดร้บัภำยในวนัจันทรท่ี์ 28 
มีนำคม 2565 โดยบริษัทไดจ้ดัเตรียมอำกรแสตมป์ส ำหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้   

ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสำมำรถศกึษำรำยละเอียดเก่ียวกบัหลกัฐำนแสดงสิทธิกำรเขำ้รว่ม
ประชุม วิธีกำรมอบฉันทะ กำรย่ืนแบบค ำรอ้งเพ่ือเขำ้ร่วมประชุม (E-Request) และกำรออกเสียงลงคะแนน กำรนับ
คะแนนเสียง และแจง้ผลกำรนบัคะแนน ส ำหรบักำรประชุมผูถื้อหุน้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดต้ำมสิ่งท่ีส่ง
มำดว้ยล ำดบัท่ี 6 รวมทัง้รำยละเอียดเก่ียวกับขัน้ตอนกำรย่ืนแบบค ำรอ้งเพ่ือเขำ้ร่วมประชุม (E-Request) และกำรใช้
งำนระบบประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดต้ำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 7 นอกจำกนี ้ผูถื้อหุน้อำจพิจำรณำ
มอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัทเขำ้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่ำนไดเ้ช่นกัน โดยท่ำนสำมำรถมอบ
ฉันทะพรอ้มกบัระบุควำมประสงคใ์นกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระเพ่ือใหก้รรมกำรอิสระลงคะแนนเสียงตำมควำม
ประสงคข์องท่ำนไดอ้ย่ำงชดัเจน (โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจง้รำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีไม่ได้
ครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้   

1) นำงไขศร ี เน่ืองสิกขำเพียร 
2) นำยชำลี จนัทนย่ิงยง 
3) ศำสตรำจำรยพิ์เศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์
4) นำงศภุจี  สธุรรมพนัธุ ์
ขอ้มลูกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 4   

ในกำรนี ้เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวก ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้
ก่อนกำรประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษัทภำยในวนัองัคำรท่ี 22 มีนำคม 2565 ตำมช่องทำงท่ีก ำหนด (ตำมแบบฟอรม์
ค ำถำมล่วงหนำ้ ตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 10) โดยบริษัทจะรวบรวมค ำถำมและจะตอบค ำถำมในท่ีประชุมเฉพำะท่ี
เก่ียวกับวำระกำรลงคะแนนโดยตรง ส  ำหรบัค ำถำมและขอ้เสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชีแ้จงแนบทำ้ย
รำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลกัทรพัย์ฯ และเว็บไซตข์องบริษัท
ภำยใน 14 วนันบัแตก่ำรประชมุเสรจ็สิน้  

http://www.scgpackaging/
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บริษัทขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูงท่ีมีควำมเขำ้ใจและหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะไดร้ับควำม
รว่มมือจำกทกุท่ำนเป็นอย่ำงดีเช่นท่ีผ่ำนมำ 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 25 กมุภำพนัธ ์2565 
 โดยค ำสั่งของคณะกรรมกำร 

   

 (นำงสำววรำรี โต๊ะเงิน) 
 เลขำนกุำรบริษัท 

หมายเหตุ :  
1. *กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บริษัทมีสถำนที่ควบคมุระบบกำรประชุม ที่อำคำรอเนกประสงค ์บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย 

จ ำกดั (มหำชน) เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 
2. บรษัิทไดจ้ดัสง่แบบลงทะเบียนซึง่ไดพ้ิมพข์อ้มลูของทำ่นส ำหรบัใชก้รอกขอ้มลูในขัน้ตอนกำรยื่นแบบค ำรอ้งเพื่อเขำ้รว่ม

ประชมุผำ่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส ์(E-Request) พรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุฉบบัท่ีไดส้ง่ใหท้ำ่นผูถื้อหุน้ทำงไปรษณียแ์ลว้ 
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะสำมำรถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.scgpackaging.com) และสำมำรถสง่ค ำถำมเพื่อสอบถำมขอ้มลูในแตล่ะวำระหรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบริษัทเป็นกำร
ล่วงหน้ำผ่ำน E-mail address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรือทำงไปรษณีย์มำยังส ำนักงำนเลขำนุกำร
บรษัิท บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ชัน้ 19 อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบำงซื่อ เขต
บำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800 หรือสง่โทรสำรไปยงัหมำยเลข 02-586-3007 โดยระบทุี่อยู่หรือขอ้มลูที่ใชใ้นกำรติดตอ่ได้
อยำ่งชดัเจนเพื่อบรษัิทจะติดตอ่กลบัได ้

4. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งเตรียมอีเมลส ำหรบัยื่นแบบค ำรอ้งเพื่อเขำ้รว่มประชุม (E-Request) เพื่อรบั 1) ลิงกส์  ำหรบั
กำรลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ และ 2) Username และ Password ส ำหรบัเขำ้รว่มประชมุ 

5. สิทธิในกำรเขำ้รว่มประชมุ และลงมติในกำรประชุมเป็นสิทธิเฉพำะตวัของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ Username หนึ่งช่ือ
จะไม่สำมำรถใชเ้ขำ้สูร่ะบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเขำ้ประชมุในเวลำเดียวกนัจำกอปุกรณท์ี่แตกต่ำงกนัได ้
ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจึงตอ้งใช ้Username และ Password เพื่อเขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเองเทำ่นัน้ และจะไมม่อบ 
Username และ Password ใหก้บับคุคลใด ๆ   

6. หำกผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะขอรบัเอกสำรประกอบกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 ของบรษัิท กรุณำกรอก
รำยละเอียดใน “แบบขอรบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 และ/หรือ หนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2564 
และ/หรอื รำยงำนกำรพฒันำที่ยั่งยืนประจ ำปี 2564” ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 11 

7. บริษัทไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัขึน้ เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวมรวม กำรใช ้และกำรเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น โดยทำ่นสำมำรถศกึษำรำยละเอียดไดท้ี่ www.scgpackaging.com 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ติดต่อได้ที่ : 
Call center 
โทรศพัท ์: 02-931-9131 (ระหว่างวนัที ่22–29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ที่ : 
นำงสำววรำร ีโต๊ะเงิน หรอื นำงสำวกำญจนำภรณ ์พว่งสวุรรณ หรอื นำงสำวพิมพช์นก ณ พทัลงุ 
ส ำนกังำนเลขำนกุำรบรษัิท บรษัิทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) 
โทรศพัท ์0-2586-5382 หรอื 0-2586-2855 หรอื 0-2586-3016 โทรสำร 0-2586-3007  
อีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com 

http://www.scgpackaging/
http://www.scgpackaging.com/
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ข้อมูลของบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชือ่ใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

1. ประวัตขิองบุคคลทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ  (ข้อมูล ณ ธันวาคม 2564) 

1.1  นายประสาร ไตรรัตนว์รกุล 

อายุ 69 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ   

ต าแหน่ง 
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 21 มิถุนายน 2562 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 26 สิงหาคม 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง

กรรมการและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 2564 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน และ 2 ปี 4 เดือน 
ตามล าดบั)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรฐัอเมริกา 
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรฐัอเมริกา 
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย 
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบ์ณัฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอนัดบัหนึ่ง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- เศรษฐศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- บริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภมิู 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท  
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นตลาดผูบ้ริโภค ตลาดบรรจภุณัฑอ์าหาร ตลาดบรรจภุณัฑด์า้นสขุภาพและการแพทย ์
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค การบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ บรหิารองคก์รขนาดใหญ่ การบรหิารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ การควบรวมกิจการ 
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (จ านวน 3 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ  บริษัทเซน็ทรลั รีเทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2562 ประธานกรรมการ บริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) (เริ่มเป็นกรรมการอิสระตัง้แต่ 2559) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

(เริ่มเป็นกรรมการอิสระเมื่อวนัท่ี 26 สิงหาคม 2562) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 15 แห่ง) 
• ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
• ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการ บริษัทตลาดสญัญาซือ้ขายลว่งหนา้ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
• ตัง้แต ่2564 ประธานคณะกรรมการกองทนุสง่เสริมการพฒันาตลาดทนุ 
• ตัง้แต ่2564 กรรมการอ านวยการ วชิราวธุวิทยาลยั 
• ตัง้แต ่2562 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ ์
• ตัง้แต ่2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
• ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จ ากดั 
• ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัททนุลดาวลัย ์จ ากดั 
• ตัง้แต ่2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจดัการทรพัยส์ิน วชิราวธุวิทยาลยั 
• ตัง้แต ่2560 กรรมการ โครงการทนุเลา่เรียนหลวงส าหรบัพระสงฆไ์ทย 
• ตัง้แต ่2560 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI) 
• ตัง้แต ่2559 ท่ีปรกึษาอาวโุส กลุม่บริษัทเซน็ทรลั 
• ตัง้แต ่2559 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการจดัการทรพัยส์นิ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• ตัง้แต ่2558 ท่ีปรกึษา ส านกังานทรพัยส์ินพระมหากษัตริย ์
• ตัง้แต ่2541 กรรมการ  และกรรมการบริหาร สภากาชาดไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 
• 2561 - 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
• 2561 - 2563 ศาสตราภิชาน คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
• 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นเศรษฐกิจ 
• 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศกึษา 
• 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการก ากบัการจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานรฐั 
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการตอ่ตา้นการทจุริตแห่งชาติ 
• 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
• 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
• 2553 - 2558 ผูว้า่การธนาคารแห่งประเทศไทย 
• 2547 - 2553 กรรมการผูจ้ดัการ ธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 
• 2542 - 2546 เลขาธิการ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
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คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

 

1.2 นางผ่องเพญ็ เรืองวีรยุทธ 

อายุ 66 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   

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

2564 เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน)  
คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- Master of Business Administration (Finance), Katholieke University ประเทศเบลเยียม 
- บญัชีมหาบณัฑิต สาขาวิชาบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์   
- บญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
- Advanced Management Program, Wharton School of Management ประเทศสหรฐัอเมริกา 
- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 3 
- หลกัสตูรนกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม” (นมธ.) รุน่ท่ี 3 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- หลกัสตูรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทนุในสินทรพัยต์า่งประเทศ การบริหารความเสี่ยง การด าเนินนโยบายการเงิน 

และการธนาคารกลาง 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการก ากบัดแูลกิจการ การบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ 

- Director Certification Program (DCP) 262/2018 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมมี่) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 7 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการก ากับกองทุนเพ่ือรกัษาสภาพคล่องของการระดมทุนใน

ตลาดตราสารหนี ้ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2564 ประธานคณะอนกุรรมการนโยบายทางการเงิน กองทนุสนบัสนนุการสรา้งเสริมสขุภาพ 
- ตัง้แต ่2563 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
- ตัง้แต ่2562 ประธานคณะอนุกรรมการก ากบัดแูลการลงทุนหาผลประโยชนจ์ากเงินและทรพัยส์ินของกองทุน 

กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภามหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
- ตัง้แต ่2562 ผูพิ้พากษาสมทบ ศาลทรพัยส์ินทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
- ตัง้แต ่2560 ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกองทนุดชันีพนัธบตัรไทยเอบีเอฟ (ABFTH) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ต าแหน่งทีส่ าคัญ 

- 2561 – 2563 อนกุรรมการ ในคณะอนกุรรมการบริหารความเสี่ยง กองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
- 2561 กรรมการ ในคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
- 2559 – 2564 อนกุรรมการ ในคณะอนกุรรมการบริหารการลงทนุ กองทนุประกนัสงัคม 
- 2559 – 2563 ประธานคณะกรรมการ บริษัทบริหารสนิทรพัยส์ขุมุวิท จ ากดั  
- 2558 – 2559 ท่ีปรกึษาผูว้า่การ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2556 – 2560 กรรมการ ในคณะกรรมการคา่จา้ง ชดุท่ี 19 กระทรวงแรงงาน 
- 2555 – 2558  กรรมการ ในคณะกรรมการกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กองทนุบ าเหนจ็บ านาญขา้ราชการ 
- 2555 – 2558  กรรมการ ในคณะกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 รองผูว้า่การ ดา้นเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- 2553 – 2554 ผูช้่วยผูว้า่การ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2552 – 2553 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายนโยบายความเสี่ยง สายนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2548 – 2552 ผูอ้  านวยการอาวโุส ฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินส ารอง สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท   8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564   1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
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จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564) 
- ของตนเอง:     (ไมม่)ี 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

 
1.3 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ ์

อายุ 62 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 24 มีนาคม 2563 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 

2564 เป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัซานตาคลารา่ สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์  
- ปริญญาบริหารธุรกิจดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปรชัญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์(เทคโนโลยีการผลิตสตัว)์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี  

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมา

ใชใ้นการท างาน  
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
- Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมม่)ี 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 57 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทโซดาบิซ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทกวิ จ ากดั  
- ตัง้แต ่2563 กรรมการ บริษัทสฤก จ ากดั 
- ตัง้แต ่2539 กรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการ กลุม่บริษัทเบทาโกร (32 บริษัท) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒิุ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั  
- กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัซีเอม็เคแอล  
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- กรรมการบริหาร มหาวิทยาลยัซีเอม็เคแอล 
- กรรมการสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี (มจธ.) 
- ประธานคณะกรรมการสง่เสริมมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุี (มจธ.)  
- กรรมการอ านวยการส านกัเคเอก็ซ ์  
- กรรมการยทุธศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 
- กรรมการบริหารสถาบนัการจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรมเกษตร (สท.)    
- ท่ีปรกึษา คณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (กสว.) 
- ท่ีปรึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาภารกิจการส่งเสริมระบบการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

ส  านกังานคณะกรรมการสง่เสริมวิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (สกสว.) 
- กรรมการอ านวยการสนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรม ส านกังานการวิจยัแห่งชาติ (วช.) 
- กรรมการผูท้รงคณุวฒิุท่ีปรกึษาการจัดท ากรอบนโยบายและยุทธศาสตรด์า้นการอดุมศึกษาและพฒันาก าลงัคน

ของประเทศ ส  านกังานสภานโยบายการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (สอวช.)    
- กรรมการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาก าลงัคนใหม้ีทักษะชัน้สูงตามความตอ้งการของประเทศ กระทรวงการ

อดุมศกึษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม 
- กรรมการพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการสถานศกึษาในรูปแบบ Partnership School เพ่ือรองรบัการขบัเคลื่อน

การปฏิรูปการศกึษาตามนโยบาย Thailand 4.0  ส านกัคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)   
- กรรมการบริหาร หอการคา้นานาชาติแห่งประเทศไทย    
- กรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมความรว่มมือภาคสงัคม มลูนิธิรางวลัสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาจกัรี 
- กรรมการสรรหากรรมการอ านวยการ สมาคมนิสิตเก่าจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยัในพระบรมราชปูถมัภ ์  
- ท่ีปรกึษา คณะกรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ท่ีปรกึษา คณะกรรมการนวตัรกรรมแห่งชาติ (สนช.) 
- ประธานมลูนิธิสายธาร 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2562 – 2564     กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ ในคณะกรรมการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) 
- 2561 – 2564     กรรมการสภามหาวิทยาลยั ผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- 2561 – 2564     ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) 
- 2560 – 2564     ประธานกรรมการมลูนิธิเบทาโกร 
- 2558 – 2564     กรรมการสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
- 2561 - 2562       คณะกรรมการด าเนินงานพฒันานวตักรรมการบริหารจดัการสถานท่ีศกึษาในรูปแบบ  

   Partnership School ส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
- 2560 – 2562  คณะท างานท่ีปรกึษารฐัมนตรีช่วยวา่การกระทรวงศกึษาธิการ  

  (ศ. คลินิก นพ. อดุม คชินทร) 
- 2559 - 2562   กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- 2557 - 2561  กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒิุ สถาบนัอาชีวศกึษาเกษตรภาคกลาง 
- 2556 - 2561  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เครือเบทาโกร 
- 2556 - 2559  กรรมการสภาผูท้รงคณุวฒิุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
- 2530 - 2556  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เครือเบทาโกร   
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คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  7/7 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564)  
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ   ตามท่ีนายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทใน
เครือของเบทาโกร ซึ่งมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ลา้นบาทขึน้ไปนัน้ 
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ และกรรมการท่ีไดร้บัเสนอช่ือกลบัเขา้เป็นกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง) ไดพิ้จารณาตามหลกัความไวว้างใจและการปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั 
และซื่อสตัยส์จุริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) แลว้ มีความเห็นว่านายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ มีคณุสมบตัิ
เหมาะสม และเห็นว่าความสมัพันธท์างธุรกิจดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี และการให้
ความเห็นท่ีเป็นอิสระของนายวนสั แตไ้พสิฐพงษ ์ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท  

 
1.4 นายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ 

อายุ 56 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 24 มีนาคม 2563 และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตัง้แต่วนัท่ี 30 มีนาคม 2564 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่ง

กรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธนัวาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน และ 9 เดือน ตามล าดบั)  

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

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

สหรฐัอเมริกา 
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- Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University สหรฐัอเมริกา 
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ. รุน่ท่ี 57) 
- สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุน่ท่ี 16) 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัทและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท  
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นตลาดผูบ้ริโภค ตลาดบรรจภุณัฑอ์าหาร ตลาดบรรจภุณัฑด์า้นสขุภาพและการแพทย ์
- ดา้นการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศหรือระดบัภมูิภาค และการบริหารความแตกตา่งทางวฒันธรรม 
- ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยี การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในอตุสาหกรรมและภาคธุรกิจ การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมา

ใชใ้นการท างาน  
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 

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

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบยีนอืน่ในประเทศไทย (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 24 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทจีเอเบิล จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562  ท่ีปรกึษา  หอการคา้ไทย 
- ตัง้แต ่2560  กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั 
- ตัง้แต ่2558  กรรมการ บริษัทท๊อปที 2015 จ ากดั 
- ตัง้แต ่2556 กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กลุม่บริษัทนนัยางเท็กซไ์ทล ์(19 บริษัท) 
- ตัง้แต ่2544  กรรมการ บริษัทแพดดี ้โฮลดิง้ จ  ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

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

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/8 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100)*  
4. เขา้รว่มประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 2/2 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100)*  



 

20 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564)  
- ของตนเอง:  (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  1,042 หุน้ (คิดเป็นรอ้ยละ 0.00002) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ  
1. *ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาถึงวนัท่ี 26 เมษายน 2564 และไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ

พิจารณาคา่ตอบแทน แทนนายชมุพล ณ ล าเลียง โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 27 เมษายน 2564 

2. ตามท่ีนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ เป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ และผูถื้อหุน้ทางออ้ม ในกลุม่บริษัทนนัยาง
เท็กซไ์ทล ์และบริษัทในเครือ ซึ่งมีความสมัพันธท์างธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ลา้นบาทขึน้ไปนัน้ 
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ และกรรมการที่ไดร้บัเสนอช่ือกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง) ไดพิ้จารณาตามหลกัความไวว้างใจและการปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซื่อสตัยส์จุริต
ของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) แลว้ มีความเห็นว่านายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ มีคณุสมบตัิเหมาะสม และเห็นว่าความสมัพันธ์
ทางธุรกิจดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ 
ในฐานะกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท   
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2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ จ านวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 

1. นายประสาร  ไตรรตันว์รกลุ ไมม่ี ไมม่ี 

2. นางผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยทุธ ไมม่ี ไมม่ี 

3. นายวนสั  แตไ้พสิฐพงษ ์ ไมม่ี ไมม่ี 

4. นายวิบลูย ์ ตวงสิทธิสมบตัิ 

                                      คูส่มรส   

ไมม่ี 

1,042 

ไมม่ี 

0.00002 

 

3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน 

ในประเทศไทย) 

บริษัท/กิจการทีอ่าจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. นายประสาร  
    ไตรรตันว์รกลุ 

3 แหง่ 

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน 
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ  
บรษัิทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ  
บรษัิทเซ็นทรลั รเีทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

15 แหง่ ไมม่ี 

2. นางผ่องเพ็ญ  
    เรืองวีรยทุธ 

ไมม่ี ไมม่ี 7 แหง่ ไมม่ี 

3. นายวนสั  
    แตไ้พสิฐพงษ ์

ไมม่ี ไมม่ี 57 แหง่ ไมม่ี 

4. นายวิบลูย ์ 
   ตวงสิทธิสมบตั ิ

ไมม่ี ไมม่ี 24 แหง่  ไมม่ี 
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4. ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ ์

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ  
(4 คน) 

นายประสาร 
ไตรรัตนว์รกุล 

นางผ่องเพ็ญ 
เรืองวีรยุทธ 

นายวนัส 
แต้ไพสฐิพงษ ์

นายวิบูลย ์
ตวงสทิธิสมบัต ิ

การถอืหุน้ในบริษัท  

- จ านวนหุน้ 
- สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
- 

 
ไมม่ี 
- 

 
ไมม่ี 
- 

 
1,042* 
0.00002* 

เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่/ผู้มีอ านาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท/บริษัทยอ่ย 

 

ไมเ่ป็น 

 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ในปัจจุบนัหรือในชว่ง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    
ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบัญชี หรือ
ที่ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคัญอันอาจมีผลท า
ใหไ้ม่สามารถท าหนา้ที่ไดอ้ย่างเป็นอิสระ (เช่น การ
ซือ้/ขายวตัถุดิบ/สินคา้/ บริการ/ การใหกู้ย้ืมเงินหรือ
การกูย้ืมเงิน) โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

* ถือโดยคูส่มรส 

ข้อก าหนดคุณสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท 

ณ วนัที่ 27 มิถุนายน 2562 บริษัทไดก้ าหนดคุณสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเขม้งวดกวา่หลกัเกณฑข์อง
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบรษัิท ตอ้งเป็นกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

1. ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรอื ผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ  ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาที่ไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว
ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของบรษัิท 

3. ไมเ่ป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรอืโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที่เป็นบิดามารดา คูส่มรส 
พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบคุคลที่
จะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลกัษณะที่อาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผูถื้อหุน้ที่มีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท้ี่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้
รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี 
ความสมัพนัธท์างธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรอื
ใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบั
หรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนัหนีส้ิน รวมถึงพฤติการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลใหบ้ริษัท
หรือคู่สญัญามีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตัง้แต่รอ้ยละ 3 ของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต่ 20 
ลา้นบาทขึน้ไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นีก้ารค านวณภาระหนีด้งักล่าวใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัโดย
อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าว ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่าง 1 ปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธท์าง
ธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

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

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

7. ไมเ่ป็นกรรมการที่ไดร้บัแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูเ้ก่ียวขอ้งกบั
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

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

9. สามารถเขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเพื่อตดัสนิใจในเรือ่งตา่ง ๆ ไดโ้ดยอิสระ  
10. ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท  
11. สามารถดแูลผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
12. สามารถดแูลไมใ่หเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 
ทัง้นีภ้ายหลงัไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีคณุสมบตัิตามขอ้ 1-12 ขา้งตน้แลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 
หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสนิใจแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ไดโ้ดยไมถื่อวา่กรรมการอิสระเป็น
กรรมการท่ีมีสว่นรว่มในการบรหิารงาน    
ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตัง้ให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการ
ใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูคา่ที่ก าหนดตามขอ้ 4 หรือ ขอ้ 6  ใหบ้ริษัทไดร้บัการผ่อนผนัขอ้หา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรอืการใหบ้รกิารทางวิชาชีพเกินมลูคา่ดงักลา่ว ก็ตอ่เมื่อบรษัิทไดจ้ดัใหม้ีความเห็นคณะกรรมการบรษัิทท่ีแสดงวา่ได้
พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์แลว้ว่าการแต่งตัง้บคุคลดงักลา่วไมม่ี
ผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ที่และการใหค้วามเห็นที่เป็นอิสระ และจดัใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย  
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2565 

(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั)  
    

1. นายไวโรจน ์จินดามณีพิทักษ ์

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   3565 

ประวตัิการศกึษา - ปรญิญาโทดา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(บช.ม.) 
- ปรญิญาตรดีา้นการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (บช.บ.) 

ประสบการณท์ างาน - กรรมการบรหิาร (Audit Partner) บรษัิทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- การใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรบัอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุรกิจอตุสาหกรรม และธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณท์ างานกบับรษัิทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2527 
- เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทตัง้แตปี่ 2560  

 

2. นางสาวพรทิพย ์ริมดุสิต 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   5565 
ประวตัิการศกึษา - ปรญิญาโทดา้นการบรหิารธุรกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (บธ.ม.) 

- ปรญิญาตรดีา้นการบญัชี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์(บช.บ.) 
ประสบการณท์ างาน - กรรมการบรหิาร (Audit Partner) บรษัิทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- การใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรบัอตุสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจกระดาษและบรรจภุณัฑ ์
ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจซือ้มาขายไป และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึง
ประสบการณท์ างานกบับรษัิทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2539 
- เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบรษัิทประจ าปี 2553-2557 และไดพ้น้ระยะเวลารวม 7 ปี 

 

3. นางสาวดุษณีย ์ยิม้สุวรรณ 

ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  10235 
ประวตัิการศกึษา - ปรญิญาตรดีา้นการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (บช.บ.) 
ประสบการณท์ างาน - กรรมการบรหิาร (Audit Partner) บรษัิทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- การใหบ้ริการสอบบญัชีส าหรบัอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี 
ธุรกิจอตุสาหกรรม และธุรกิจซือ้มาขายไป รวมถึงประสบการณท์ างานกบับรษัิทตา่งชาติ 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2546 
- เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทตัง้แตปี่ 2559  

 
ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีทัง้ 3 รายท่ีไดร้ับการเสนอช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

(ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปี 2565) 

 

 

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 หวัขอ้ประวตัิกรรมการบรษัิท 

* การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยขอ้มูล เฉพาะในส่วนของ

กรรมการอิสระคนท่ีจะรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เทา่นัน้วา่มีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ  กบัวาระการประชมุผูถื้อหุน้

ในครัง้นัน้หรอืไม ่เช่น มีสว่นไดเ้สยีพิเศษในวาระเลอืกตัง้กรรมการเพราะเป็นผูท้ี่จะตอ้งถกูเลอืกตัง้กลบัเขา้มา

เป็นกรรมการอีกครัง้หนึง่  

  

 

 
 
 
 

 

ชื่อ 
อาย ุ
(ปี) 

ต าแหน่ง ที่อยู ่
การมีส่วนได้เสีย

พิเศษ*  
ในวาระที่เสนอ 

1. นางไขศร ีเนื่องสกิขาเพียร 60 ประธานกรรมการตรวจสอบ  

1 ถนนปนูซเิมนตไ์ทย 

แขวงบางซื่อ  

เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

ไมม่ีสว่นไดเ้สยี

พิเศษในวาระท่ี 

1 ถึง 6 

2. นายชาล ีจนัทนยิ่งยง 65 กรรมการตรวจสอบ  

3. ศาสตราจารยพ์เิศษกิติพงศ ์
อรุพีพฒันพงศ ์

66 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

4. นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์ 57 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
การประชุมผู้ถือหุน้ 

ขอ้ 21 คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกลา่วแลว้ ใหเ้รียกวา่การประชมุวิสามญั 

ขอ้ 23 ในการประชมุผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชมุไมน่อ้ยกว่าย่ีสิบ
หา้คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่ง
ในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม เวน้แตก่ฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชน
จ ากดัจะบญัญตัิไวเ้ป็นอย่างอ่ืน 

ขอ้ 24  ในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ 

  ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอ่ยู่ในท่ีประชมุหรือไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ
ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้
ใหผู้ถื้อหุน้ซึง่มาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุ 

ขอ้ 29  ในการเรียกประชมุผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ
วาระการประชมุ และเรื่องท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุพรอ้มดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจน
ว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตัิ หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการ
ในเรื่องดงักลา่ว และจดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ ให้
โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใตบ้ังคบักฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและ
กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

การส่งหนังสือนัดประชุมใหส้่งมอบใหแ้ก่ผูร้บัหรือผูแ้ทนของผูร้บัโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนก็ได ้

ใหค้ณะกรรมการเป็นผูก้  าหนดสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชมุตามวรรคหนึ่ง 

ขอ้ 30 การประชุมผูถื้อหุน้เมื่อไดเ้รียกนดัเวลาใด ๆ ถา้ไดล้่วงเวลานัน้ไปแลว้หนึ่งชั่วโมง แต่รวมจ านวนผูถื้อหุน้
และจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ซึง่เขา้ประชมุยงัไมค่รบองคป์ระชมุ และถา้การนดัประชมุนัน้ไดเ้รียกนดัโดย
ผูถื้อหุน้รอ้งขอตามขอ้ 22 ก็ใหเ้ลิกการประชมุ และใหก้ารประชมุนัน้เป็นอนัระงบัไป ถา้การประชมุนัน้
เรียกนดัโดยคณะกรรมการก็ใหเ้รียกนดัใหม่อีกคราวหนึ่งโดยสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า
เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ การประชมุครัง้หลงันีไ้มจ่  าตอ้งครบองคป์ระชมุ 

ขอ้ 31  ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีหนา้ท่ีควบคมุการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทว่าดว้ยการ
ประชมุ ในการนีต้อ้งด าเนินการประชมุใหเ้ป็นไปตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม 
เวน้แต่ท่ีประชุมจะมีมติใหเ้ปลี่ยนล าดับระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ
จ านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

เมื่อท่ีประชมุพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหนึ่งแลว้ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุ
อีกก็ได ้

ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามล าดบัระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องท่ีผูถื้อหุน้
เสนอไมเ่สรจ็ตามวรรคสอง แลว้แตก่รณี และจ าเป็นตอ้งเลื่อนการพิจารณา ใหท่ี้ประชมุก าหนดสถานท่ี 
วนัและเวลาท่ีจะประชุมครัง้ท่ีต่อไป และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 
และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ทัง้นี ้ใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าว
นดัประชมุตามวิธีการภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุน้และสิทธิของผู้ถอืหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 25 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลซึ่งบรรลนิุติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและมอบแก่
ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
หนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 
ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้
มอบฉันทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน
ผูซ้ึง่มอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบช่ืุอผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 26  ในกรณีท่ีไมม่ีขอ้บงัคบั หรือกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ  ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ  ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง 
การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอและท่ีประชุมลงมติ
ใหล้งคะแนนลบั ก็ใหล้งคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชุม
ก าหนด 

ขอ้ 28  การลงมติใด ๆ ถา้ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในมตินัน้  ผูถื้อหุน้นัน้จะออกเสียงลงคะแนนเสียง
ในมตินัน้ ๆ ไมไ่ด ้เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการ 

 
คุณสมบัตขิองกรรมการ การเลือกตัง้กรรมการ และกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ขอ้ 32 ใหม้ีกรรมการของบริษัทไม่นอ้ยกว่าหา้คน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และกรรมการ
ไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึ่งตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
กรรมการตอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้
(1) บรรลนิุติภาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย คนไรค้วามสามารถหรือคนเสมือนไรค้วามสามารถ 
(3) ไม่เคยรบัโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกในความผิดเก่ียวกับทรพัยท่ี์ไดก้ระท าโดย

ทจุริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐัฐานทุจริต

ตอ่หนา้ท่ี 

ขอ้ 33  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มี

สิทธิเลือกตัง้บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด ้

(3) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสูงสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

ขอ้ 40  ในการประชุมสามญัประจ าปีกรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ถา้จ านวนกรรมการ
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสว่นสามไมไ่ด ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
กรรมการผูอ้อกไปนัน้จะรบัเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้
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ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ 

ขอ้ 46 ใหก้รรมการไดค้่าตอบแทนและโบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะไดก้ าหนดใหต้ามมติของท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ซึ่งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุม โดยอาจก าหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑเ์ฉพาะ และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ หรือใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได ้

เงินคา่ตอบแทนกรรมการและเงินโบนสัดงักลา่วนีใ้หแ้บ่งกนัเองในระหวา่งคณะกรรมการ 
 
เงนิปันผลและทุนส ารอง 

ขอ้ 48 คณะกรรมการมีอ  านาจเสนอผลก าไรท่ีไดใ้นปีใดหรือท่ีสะสมไวใ้นปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ  
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือเสนอใหจ้ดัผลก าไรเป็นประการอื่นก็ได ้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครัง้คราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไรสมควร
พอท่ีจะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุม
คราวตอ่ไป 

การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ
แลว้แต่กรณี ทัง้นีใ้หแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้กับใหโ้ฆษณาค าบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนัน้ตาม
วิธีการภายใตบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 50  บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละสิบ
ของทนุจดทะเบียน 
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หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยืน่แบบค าร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)  
การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

ส าหรับการประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคเ์ขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตอ้งย่ืนแบบค ารอ้งล่วงหนา้
เพ่ือเขา้รว่มประชมุ (E-Request) โดยด าเนินการใหค้รบถว้นตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 6 และ 7 ทัง้นี ้บริษัทขอ
สงวนสิทธิไม่รบัลงทะเบียน กรณีท่ีเอกสารหรือหลกัฐานไม่ครบถว้นหรือไม่ถกูตอ้งหรือไม่เป็นไปตามเง่ือนไข  

 

  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งเตรียมและแนบเอกสารพรอ้มกบัการย่ืนแบบค ารอ้งลว่งหนา้เพ่ือเขา้รว่มประชมุผ่าน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Request) ใหค้รบถว้นตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6 

บุคคลธรรมดา 

1.  กรณีผู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วยตนเอง 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกุล ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอก
ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้อบฉันทะซึ่งผูม้อบฉันทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และหากมี
การเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2.3 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูร้บัมอบฉันทะ ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหาก
มีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

นิตบุิคคล 

1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบุิคคลเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ด้วยตนเอง 
1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรประจ าตัวขา้ราชการ หรือส าเนาใบขับข่ี หรือส าเนาหนังสือ

เดินทาง (กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ให้
ย่ืนหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 ส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ท่ีรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
ลงนามแทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็น
วา่ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีเขา้รว่มประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

 

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
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2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่สง่มาพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึง่ไดก้รอก

ขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผูม้อบฉันทะ และ
ผูร้บัมอบฉนัทะ 

2.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบุคคลท่ีลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และ
หากมีการเปลี่ยนช่ือ - นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย  

2.3 ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจ
กระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นี ้เอกสารตามขอ้นี ้ตอ้งมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นว่า
บคุคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉนัทะในหนงัสือมอบฉนัทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึ่งเป็นผูถื้อหุน้ 

2.4 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ หรือส าเนาใบขบัข่ี หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง 
(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของผูร้บัมอบฉนัทะ ซึง่ไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ 
- นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

3.  กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย
เป็นผู้รับฝากและดูแลหุน้ 
3.1  ใหเ้ตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล ขอ้ 1 หรือ 2 
3.2 ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉันทะแทน 

ตอ้งสง่หลกัฐานดงัตอ่ไปนีเ้พ่ิมเติม 
(1) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงลายมือช่ือใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(2) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธรุกิจ Custodian 

ทัง้นี ้เอกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 

 
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะไวจ้  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 
• แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้ ับฝาก

และดแูลหุน้ 

บริษัทไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด หรือสามารถ
ดาวนโ์หลดไดจ้าก www.scgpackaging.com  

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 79/2564 
เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการชกัชวนเป็นการทั่วไปเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมผูถื้อหุน้และออกเสียงลงคะแนน
แทน ลงวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2564 มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 16 มกราคม 2565 ซึง่ผูถื้อหุน้สามารถศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมหรือ
สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.sec.or.th 

2. วิธีการมอบฉันทะ 
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ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบ
ฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 

1. ใหใ้ชห้นังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ดัส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดแ้ต่งตัง้ Custodian จะ
เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้ 

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง 
โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ 
ตามท่ีบริษัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะในการเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว  

3. ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้และ
ผู้ถือหุ้นจะตอ้งมอบฉันทะเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวนท่ี 
ตนถืออยู่ได ้เวน้แต่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนังสือมอบฉันทะดงักล่าว 
ทัง้นีบ้ริษัทไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ส าหรบัปิดในหนงัสือมอบฉนัทะเพ่ืออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

5. การมอบฉนัทะเพ่ือเขา้รว่มประชมุแทนตนเอง 
5.1 กรณีมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะโปรดด าเนินการตามขอ้ 1-2 และย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) ลว่งหนา้
เพ่ือขอรบั Username และ Password ส าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุม ตามรายละเอียดเก่ียวกบัขัน้ตอนการย่ืน
แบบค ารอ้งเพ่ือเขา้ร่วมประชุม (E-Request) และการใชง้านระบบประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท 

5.2 กรณีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเขา้รว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) แทนตนเอง  
ผูถื้อหุน้โปรดด าเนินการตามขอ้ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท 
โดยไม่ต้องยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request) อกี 

6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง ไปยังส  านักงาน
เลขานกุารบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวง
บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพ่ือใหส้  านกังานเลขานุการบริษัทไดร้บัภายในวนัจนัทรท่ี์ 28 มีนาคม 2565 
และใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษัทไดม้ีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหท้นัเวลาเริ่มประชมุ  

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉนัทะ ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
ผูถื้อหุน้ 

 

 
ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ ับมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดย่ืนแบบค ารอ้งเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) 
ล่วงหนา้ เพ่ือขอรบั Username และ Password ส  าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชมุ โดยบริษัทจะเปิดระบบใหย่ื้นแบบค ารอ้ง
และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที ่22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกวา่การประชุมจะ
แลว้เสร็จ และหลังจากท่ีบริษัทไดต้รวจสอบขอ้มูลแบบค ารอ้งและอนุมัติค  ารอ้งของท่านแลว้ ท่านจะไดร้ับอีเมลแจง้ขอ้มูล 
Username และ Password และลิงกส์  าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในวนัประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งระบบจะเปิดใหล้งทะเบียนเขา้
รว่มประชมุไดใ้นวนัท่ี 29 มีนาคม 2565 ตัง้แตเ่วลา 12.30 น. เป็นตน้ไป 

3. การยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request)  
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ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถเขา้ใชง้าน E-Request ไดท่ี้ 
https://app.inventech.co.th/SCGP154210R 

 
 
 

หรือสแกน  
QR Code 

ทั้งนี ้รายละเอียดเก่ียวกับขั้นตอนการย่ืนแบบค าร้องเพ่ือเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุม 
ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7 

 

 

หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 

1. ส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าผ่านระบบ 
Inventech Connect โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง ไมส่ามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แตเ่ป็นการ
ออกเสียงของ Custodian) 

2. ในกรณีมอบฉนัทะ 
2.1 ในกรณีท่ีผูม้อบฉันทะระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษัทจะบนัทกึการ

ออกเสียงลงคะแนนดงักลา่ว โดยผูร้บัมอบฉนัทะไมจ่ าเป็นตอ้งลงคะแนนเสียงขณะประชมุอีก 

2.2 กรณีผูม้อบฉนัทะไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไว้
ไมช่ดัเจน รวมถงึกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ รวมถึง
กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

วาระเลือกตัง้กรรมการ 

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 33 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้บุคคลท่ี
ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้มเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

(2) บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 

 

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 
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วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบ
ฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนน
เสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตัง้กรรมการจะเปิดใหล้งคะแนนรายบุคคล
คนละ 1 นาที  

(2) การออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเลือกวาระท่ีจะออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ระบบจะแสดงตวัเลือก 
ทัง้หมด 4 แบบ คือ 1. เห็นดว้ย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นดว้ย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีสม้) และ 4. ยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ล่าสดุ* (สีฟ้า) โดยใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉนัทะก าหนดใหแ้บ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 

หมายเหต ุ: * หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” หรือ ไมก่ดตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน าคะแนนเสียงไปรวมกบั
ผลคะแนน “เห็นดว้ย” 

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงไดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการส่งผลการลงคะแนน 
 

มตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้น  

(1) การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของท่ีประชุมผูถ้ือหุน้ ใหถ้ือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด  

(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างไปจากขา้งตน้ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจง้ใหท่ี้ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

(3) ผูถื้อหุน้ใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 

ประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชุมมอบหมายจะชีแ้จงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการ
ประชุมและเมื่อครบเวลาท่ีประธานฯ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแลว้ ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนทกุวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ 

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) โดยใช้วิธี
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึง่ไมใ่ชบ้ตัรยืนยนัการลงคะแนน จงึจะไมม่ีกรณีท่ีถือวา่เป็นบตัรเสีย 

 



สิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที ่7 
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ขัน้ตอนการยืน่แบบค าร้องเพือ่เข้าร่วมประชุม (E-Request) และ 
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

ผังภาพแสดงขัน้ตอนการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะยื่นแบบค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุ กรอกขอ้มลู
และแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser โดยใหเ้ขำ้ไปที่เว็บไซต ์
https://app.inventech.co.th/SCGP154210R หรอืสแกน QR Code 

กรอกขอ้มลูส ำหรบัยื่นแบบค ำรอ้ง (E-Request) 

สง่แบบค ำรอ้ง  

เจำ้หนำ้ที่พิจำรณำ
อนมุตัิค  ำรอ้ง 

แจง้ผลกำรอนมุตัิผำ่นอเีมลและน ำสง่ลงิก ์
ส ำหรบัลงทะเบียนเพือ่เขำ้รว่มประชมุ 

ลงทะเบียนเพื่อเขำ้รว่มประชมุ (E-Register) 

รบัชมถ่ำยทอดสด และลงคะแนนเสยีง (e-Voting) 

ระบบแจง้อีเมลตอบกลบัผูถื้อหุน้วำ่ไดร้บัแบบค ำรอ้ง 
และก ำลงัด ำเนินกำรตรวจสอบ 

ขัน้ตอนนีจ้  ำนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ถกูนบัเป็นองคป์ระชมุ 

ผ่านการอนุมัต ิไม่ผ่านการอนุมัต ิ

ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 
แกไ้ขและสง่เอกสำรเพิ่มเติม 

ระบบแจง้อีเมลแจง้กำรปฎิเสธแบบค ำรอ้ง 

ด ำ
เน
ินก
ำร
ก่อ

นว
นัป

ระ
ชมุ

 
ด ำ
เน
ินก
ำร
 ณ
 วนั

ปร
ะช
มุ 

หมายเหตุ กำรท ำงำนของระบบประชุมผำ่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์และระบบ Inventech Connect ขึน้อยู่กบัระบบอินเทอรเ์น็ตท่ีรองรบัของผูถื้อหุน้หรือ
ผูร้บัมอบฉนัทะ รวมถึงอปุกรณแ์ละ/หรอืโปรแกรมของอปุกรณ ์กรุณำใชอ้ปุกรณแ์ละ/หรอืโปรแกรมดงัตอ่ไปนีใ้นกำรใชง้ำนระบบ 

1. ความเร็วของอนิเทอรเ์น็ตทีแ่นะน า 
- High Definition Video: ควรมีควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 2.5 Mbps (ควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ีแนะน ำ) 
- High Quality Video: ควรมีควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 1.0 Mbps   
- Standard Quality Video: ควรมีควำมเรว็อินเทอรเ์น็ตท่ี 0.5 Mbps  

2. อุปกรณท์ีส่ามารถใช้งานได ้
- โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี/อปุกรณแ์ท็ปเลต็ ระบบปฏิบติักำร IOS หรอื Android  
- เครือ่งคอมพิวเตอร/์เครือ่งคอมพิวเตอรโ์น๊ตบุ๊ค ระบบปฏิบติักำร Windows หรอื Mac 

3. อนิเทอรเ์น็ตเบราวเ์ซอร ์Firefox หรือ Chrome (เบราวเ์ซอรท์ีแ่นะน า) หรือ Safari 

กรณีมอบฉันทะ ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะจะตอ้ง
สง่เอกสำรตำมที่ระบใุนสิ่งที่สง่มำดว้ยล ำดบัที่ 6 

มำยงับรษัิทดว้ย 
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วิธีปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์Inventech Connect 

ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะเขำ้ประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โปรดด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนกำรย่ืนแบบ
ค ำรอ้งก่อนเขำ้รว่มประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ดงันี ้ 

ข้ันตอนการยืน่แบบค าร้องเข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสก่์อนการประชุม 

1. ย่ืนแบบค ำรอ้งเขำ้รว่มประชมุ กรอกขอ้มลูและแนบเอกสำรประกอบ ผ่ำน Web browser ใหเ้ขำ้ไปท่ี 
https://app.inventech.co.th/SCGP154210R หรือสแกน QR Code นี ้เพ่ือเขำ้สูร่ะบบ   
และด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนดำ้นลำ่ง   

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเขำ้รว่มประชมุผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกสด์ว้ยตนเอง หรือโดยผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไมใ่ช่กรรมกำรบริษัท 
ระบบลงทะเบียนย่ืนแบบค ำรอ้งจะเปิดใหด้  ำเนินกำรย่ืนค ำรอ้งล่วงหนำ้ก่อนวันประชุมตัง้แต่วันอังคารที่ 22 มีนาคม 

2565 เวลา 08.30 น. จนกว่ำจะปิดกำรประชุม 

3. ในวนัประชุม ระบบประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ะเปิดใหเ้ขำ้ระบบไดใ้นวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 12:30 น. 

(ก่อนเปิดประชุม 2 ช่ัวโมง) โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะใช ้Username และ Password ท่ีไดร้บัและปฏิบัติตำม
คูม่ือกำรใชง้ำนในระบบ 

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

หำกผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษัท ใหด้  ำเนินกำรตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดับท่ี 6 แลว้จัดส่ง 
หนงัสือมอบฉนัทะพรอ้มเอกสำรประกอบมำยงับริษัท ภายในวันจันทรท์ี ่28 มีนาคม 2565  

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถตดิต่อ Inventech Call Center 

โทร:   02-931-9131 

Line@:  @inventechconnect 
ใหบ้ริกำรระหวำ่งวนัท่ี 22–29 มีนำคม 2565 เวลำ 08.30 – 17.30 น. 
(เฉพาะวันท าการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ)์ 
 

 

 

1) คลกิลงิก ์URL หรอืสแกน QR Code จำกหนงัสอืเชิญประชมุ 
2) เลอืกประเภทในกำรยื่นแบบค ำรอ้ง 
3) กรอกขอ้มลูของทำ่นตำมแบบลงทะเบียนและแนบเอกสำรตำมที่ระบบแสดง 
4)  เพื่อยอมรบัเง่ือนไขและตกลงปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดกำรเขำ้รว่มประชมุ 
5) กดปุ่ ม “สง่แบบค ำรอ้ง / Request” 
6) รออีเมลจำกเจำ้หนำ้ที่แจง้รำยละเอยีดขอ้มลูกำรประชมุและ Username & Password 
** 1 บัญชอีีเมล ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ถอืหุน้ ** 

 

แจ้งปัญหาการใช้งาน 



 

 36 

ข้ันตอนการตดิตั้ง Webex Meetings 

1. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร IOS 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Android 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ส าหรับระบบปฏิบัตกิาร Windows 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) เขำ้ App Store  
2) พิมพ ์Webex Meetings ท่ีช่องคน้หำ  
3) กดปุ่ ม “รับ” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 

4) รอ สกัครู ่ระบบท ำกำรดำวนโ์หลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหนำ้จอ 

 

1) เขำ้ Play Store  
2) พิมพ ์Webex Meetings ท่ีช่องคน้หำ  
3) กดปุ่ ม “ตดิตั้ง” เพ่ือติดตัง้แอปพลิเคชนั 
4) รอ สกัครู ่ระบบท ำกำรดำวนโ์หลดแอปพลิเคชนั 
5) เสร็จสิน้ ขัน้ตอนกำรติดตัง้ จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชนับนหนำ้จอ 

 

 

1) เขำ้เว็บไซต ์https://www.webex.com/downloads.html 

2) กดปุ่ ม “For Windows (64bit)” หรือ “For Windows (32bit)” เลือก
ตำมระบบปฏิบตักิำรท่ีเครื่องของคณุรองรบั 

3) คลิกไฟล์ท่ีดำวน์โหลด “webex.msi”  เ พ่ือท ำกำรเข้ำสู่กำรติดตั้ง
โปรแกรม Webex Meetings 

4) กดปุ่ ม “Next” เพ่ือท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
5) รอ สกัครู ่ระบบท ำกำรตดิตัง้โปรแกรม 
6) กดปุ่ ม “Finish” เม่ือระบบตดิตัง้โปรแกรมเสรจ็แลว้ 
7) กดปุ่ ม “Agree” เพ่ือยอมรบัเง่ือนไขในขอ้ตกลงสิทธ์ิกำรใชง้ำน 
8) พิมพ ์“อีเมลของคุณ” และ กดปุ่ ม “Next” เพ่ือเขำ้ใชง้ำน 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) 

1. คลิกลิงก ์URL ท่ีไดร้บัจำกอีเมลส ำหรบัเขำ้หอ้งประชมุ 

2. น ำ Username และ Password มำกรอก หรือขอรหสั OTP ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 

3. กดปุ่ ม “ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม” โดยคะแนนเสียงตำมจ ำนวนหุน้ของ Username นี ้จะถกูนบัเขำ้องคป์ระชมุ 

4. กดปุ่ ม “รับชมถ่ายทอดสด” 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเข้ำรับชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application 
Webex Meetings ดงันี ้

1) กรอกอีเมล ในช่อง Email Address ใหต้รงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำรอ้ง 

2) กดปุ่ ม “Join Now” 

3) กด “Run a temporary application” 

4) กดไฟลท่ี์ดำวนโ์หลด 

5) กดปุ่ ม “Join Event” เพ่ือเขำ้รว่มประชมุ 
 

กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad กรุณำกรอกรำยละเอียดเพ่ือลงทะเบียนเขำ้รบัชมถ่ำยทอดสดผ่ำน Application  
Webex Meetings ดงันี ้

1) กดปุ่ ม “Join” 
กรณีไมเ่คยเขำ้ใชง้ำน Webex Meetings มำก่อน 
ให ้กดปุ่ ม “ACCEPT” (กรณีเป็น Android)  
หรือ กดปุ่ ม “I Accept” (กรณีเป็น iOS) 

2) กรอกช่ือ ในช่อง Name, กรอกอีเมล ในช่อง Email Address  
ใหต้รงกบัอีเมลท่ีท ำกำรย่ืนแบบค ำรอ้ง 

3) กด “ตกลง”, “อนุญาต” กำรเขำ้ถึงตำ่ง ๆ ของ Application 

4) กดปุ่ ม “Join” เพ่ือเขำ้รว่มประชมุ 
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ข้ันตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting) 

กรณีใช้งานผ่าน PC/Laptop 

1) กดปุ่ ม “Continue” ท่ีเมน ู“Multimedia Viewer” 
2) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีไดร้บัจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเขำ้สูร่ะบบ  
3) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
4) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ ์ 
5) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรลงคะแนนเสียง 
6) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค ์
7) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีไดท้  ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
กรณีใช้งานผ่าน Mobile/iPad 

1) กดท่ีเมน ู“Participants” หรือสญัลกัษณ ์
2) กดท่ีเมน ู“Chat” และเลือกท่ีขอ้ควำมจำก Inventech Connect (กรณีเป็น Android)  

หรือ กดท่ีเมน ู“Chat” หรือสญัลกัษณ ์          (กรณีเป็น IOS) 
3) กดลิงกส์  ำหรบักำรลงทะเบียนและลงคะแนนเสียง 
4) จำกนัน้กดปุ่ ม “Continue”  
5) กรอก Username และ Password เดียวกบัท่ีไดร้บัจำกอีเมล หรือขอรหสั OTP ในกำรเขำ้สูร่ะบบ 
6) กดปุ่ ม “เข้าสู่ระบบ” 
7) กดเมน ู“การลงคะแนน” หรือสญัลกัษณ ์ 
8) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรลงคะแนนเสียง 
9) กดปุ่ มลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงค ์

10) ระบบจะแสดงสถำนะของกำรลงคะแนนเสียงลำ่สดุท่ีไดท้  ำกำรเลือกลงคะแนน 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด  
กรุณากดปุ่ม  
    
(ซึ่งหมำยควำมว่ำ หำกเลือก “ยกเลิกกำรลงคะแนนเสียงล่ำสุด” หรือ ไม่กด
ตวัเลือกใด ๆ ระบบจะน ำคะแนนเสียงไปรวมกบัผลคะแนน “เห็นดว้ย”)  
โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิด
รับผลคะแนนในวาระน้ัน 
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ข้ันตอนการถามค าถามผ่านระบบ Inventech Connect 

กดเมนู “การส่งค าถาม” หรือสัญลักษณ ์ 

 

กรณีการพมิพค์ าถาม 

1) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรสอบถำมค ำถำม 

2) พิมพค์  ำถำมแลว้ กด สง่   

 

กรณีการถามผ่านภาพและเสียง 

1) เลือกวำระท่ีตอ้งกำรสอบถำมค ำถำม 

2) กดปุ่ ม “จองคิวสอบถามผ่านภาพและเสียง” หรือสญัลกัษณ ์ 

3) กรอกช่ือท่ีใชบ้น Webex 

4) กดปุ่ ม “จองคิว” หรือสญัลกัษณ ์ 

5) รอสญัญำณจำกเจำ้หนำ้ท่ีในกำรใหค้วิถำมค ำถำมทำงชอ่ง Chat 
 

 
คู่มือการตดิตั้ง Application Webex Meetings และคู่มือการใช้งาน Inventech Connect 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*หมำยเหตกุำรใชง้ำน 
 

กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุน้มากกว่า 1 คน 
ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถกดปุ่ ม “สลับบัญช”ี 
เพื่อลงคะแนนเสยีง โดยบญัชีก่อนหนำ้จะยงัถกู

นบัเป็นฐำนในกำรประชมุ 

กรณีออกจากการประชุม 
ผูเ้ขำ้รว่มประชมุสำมำรถกดปุ่ ม 

“ออกจากการประชุม” 
ซึง่ระบบจะน ำคะแนนเสยีงของผูถื้อหุน้/ 
ผูร้บัมอบฉนัทะออกจำกกำรประชมุส ำหรบั 
วำระท่ีที่ประชมุยงัไมไ่ดล้งคะแนนเสยีง 

คู่มือการใช้งาน 
ยืน่แบบค าร้องผ่าน e-Request 

คู่มือการติดตั้ง 
Application Webex Meetings 

คู่มือการใช้งาน 
ระบบ Inventech Connect 



 

40 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลด 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565  
 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลกัทรพัยไ์ดพ้ฒันาระบบเพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ส่งหนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ รายงานประจ าปี 
และรายงานการพฒันาที่ยั่งยืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผ์่านรหสัคิวอาร ์(QR Code) ใหผู้ถื้อหุน้สามารถเรียกดูขอ้มลูได้
อยา่งสะดวกและรวดเรว็ 

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) และรายงานการพฒันาทีย่ั่งยืนประจ าปี 2564 ผา่น QR Code ตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึน้ไป) 

1. เปิดกลอ้ง (Camera) บนมือถือ  
2. สแกน (หนักลอ้งถา่ยรูปบนมือถือสอ่งไป) ที่ QR Code  
3. หนา้จอจะมีขอ้ความ (Notification) ขึน้มาดา้นบน ใหก้ดที่ขอ้ความนัน้ เพื่อดูหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2565 รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพฒันาทีย่ั่งยืนประจ าปี 2564  

หมายเหต:ุ กรณีที่ไม่มีขอ้ความ (Notification) บนมือถือ ผูถื้อหุน้สามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 
(Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook หรอื Line เป็นตน้  

 

ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลเิคชนั QR CODE READER, Facebook หรอื Line 
ขัน้ตอนการสแกน QR Code ผา่น Line  
→ เขา้ไปใน Line แลว้เลอืก add friend (เพิม่เพื่อน) → เลอืก QR Code → สแกน QR Code  

2. สแกน QR Code เพื่อดหูนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 
One Report) และรายงานการพฒันาทีย่ั่งยืนประจ าปี 2564  

 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สะดวกในการดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 โดยใช้
รหสัคิวอาร ์(QR Code) ท่านสามารถดาวนโ์หลดเอกสารดงักลา่วไดจ้ากเว็บไซตข์องบริษัทที่ www.scgpackaging.com 
อีกช่องทางหนึ่งดว้ย หากมีขอ้สงสยัโปรดติดต่อ:  

- นางสาววราร ีโต๊ะเงิน โทรศพัท ์02-586-5382 หรอื  
- นางสาวกาญจนาภรณ ์พว่งสวุรรณ  โทรศพัท ์02-586-2855 หรอื 
- นางสาวพิมพช์นก ณ พทัลงุ โทรศพัท ์02-586-3016 

      



 

 

 
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่งา่ยไม่ซับซ้อน) 

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

 

 

 เขียนท่ี        

วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้                  สญัชาติ                                       

อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง      

อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท             เอสซีจี แพคเกจจิง้                            จ ากดั (มหาชน)  

โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                    หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                         เสียง  ดงันี ้

 หุน้สามญั                                                                   หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                           เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ                           -                                     หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                     -                      เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
       อาย ุ     ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง          
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
    นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร  อาย ุ 60    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายชาลี จนัทนยิ่งยง  อาย ุ 65    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    ศาสตราจารยพ์ิเศษกิตพิงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์  อาย ุ 66    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์  อาย ุ 57    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผู้ถือหุน้
สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) ในวนัท่ี  29 มีนาคม 2565   เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตาม
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั เวลา 
และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

 หนา้  1  ของจ านวนหนา้  1  หนา้ 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 



 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบทีก่ ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 

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

  เขียนท่ี   

 วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

(1) ขา้พเจา้            สญัชาต ิ    
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง      
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์     

 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                                    เอสซีจี แพคเกจจิง้                            จ  ากดั (มหาชน)   
โดยถือหุน้จ านวนทัง้สิน้รวม                                    หุน้  และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั                                        เสียง  ดงันี ้
 หุน้สามญั                                                                      หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                                           เสียง 
 หุน้บรุมิสิทธิ                            -                      หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั                 -                         เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให ้
       อาย ุ     ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง          
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
    นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร  อาย ุ 60    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายชาลี จนัทนยิ่งยง  อาย ุ 65    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    ศาสตราจารยพ์ิเศษกิตพิงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์  อาย ุ 66    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์  อาย ุ 57    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้
สามญั/วิสามญั ประจ าปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) ในวนัท่ี  29 มีนาคม 2565   เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 
ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวนั 
เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

 วำระที ่ 1  เร่ือง รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระที ่ 2  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2564 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
หนา้  1  ของจ านวนหนา้  3  หนา้ 

สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 9 



 

 

 วำระที ่ 3  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2564 และกำรจ่ำยเงนิปันผลประจ ำปี 2564 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 วำระที ่ 4  เร่ือง พจิำรณำเลือกต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรทีค่รบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง  
  การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
  4.1  นำยประสำร ไตรรัตนว์รกุล   
      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
  4.2  นำงผ่องเพญ็ เรืองวรียุทธ   
      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
  4.3  นำยวนัส แต้ไพสิฐพงษ ์   
      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
  4.4  นำยวบูิลย ์ตวงสิทธิสมบัติ   
      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง  
 วำระที ่ 5  เร่ือง พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้
  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 
 วำระที ่ 6  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 
  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ( ) 
หมำยเหตุ 
1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
หนา้  2  ของจ านวนหนา้  3  หนา้ 



 

 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                 เอสซจี ีแพคเกจจิง้                                           จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูจ้องหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) ในวนัท่ี  29 มีนาคม 2565   เวลา 14.30 น. ใน
รูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ (E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและ
กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 วาระที่    เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่    เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่    เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

วาระที่    เรื่อง             

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่    เรื่อง            

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วาระที่             เรื่องเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

    ช่ือกรรมการ   

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ   

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

    ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง                                                   

    ช่ือกรรมการ   

   เหน็ดว้ย    ไม่เหน็ดว้ย  งดออกเสียง 

หนา้  3  ของจ านวนหนา้  3  หนา้ 



 

 

 

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบทีใ่ช้เฉพาะกรณีผู้ถอืหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 

คัสโตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

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

 
 

 เขียนท่ี        

วนัท่ี   เดือน   พ.ศ.    

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

หุน้สามญั   หุน้ ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั      เสียง 
หุน้บรุมิสิทธิ                        -                              หุน้  ออกเสียงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั               -   เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให ้
       อาย ุ     ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี   ถนน    ต าบล/แขวง          
อ าเภอ/เขต    จงัหวดั    รหสัไปรษณีย ์   หรือ 
    นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร  อาย ุ 60    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายชาลี จนัทนยิ่งยง  อาย ุ 65    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    ศาสตราจารยพ์ิเศษกิตพิงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์  อาย ุ 66    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์  อาย ุ 57    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผู้ถือหุ้น
สามญั/วิสามญั ประจ าปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) ในวนัท่ี  29 มีนาคม 2565   เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตาม
พระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้

 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุน้สามญั หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 

  หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด   เสียง 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 
หนา้ 1 ของจ านวน 4 หนา้ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 



 

 

 วาระที ่ 1  เร่ือง รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่ 2  เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564    

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่ 3  เร่ือง  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่ 4  เร่ือง พจิารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

  (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

  การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

   เหน็ดว้ย                           เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                  เสียง    งดออกเสียง             เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

   4.1 นายประสาร ไตรรัตนว์รกุล   

    เหน็ดว้ย เสียง    ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

    4.2 นางผ่องเพญ็ เรืองวรียุทธ   

        เหน็ดว้ย                   เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

   4.3 นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ ์  

         เหน็ดว้ย                   เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

   4.4 นายวบูิลย ์ตวงสิทธิสมบัติ   

        เหน็ดว้ย                   เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 วาระที ่5  เร่ือง พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่6 เร่ือง พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

หนา้ 2 ของจ านวน 4 หนา้ 



 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่ถูกตอ้ง
และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ 

(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอ้เท็จจริงประการใด ใหผู้ร้ ับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที่เห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชุม เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามท่ีขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อเสมือนว่า
ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ( ) 
   
หมายเหตุ 

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

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

ฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้
4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา้ 3 ของจ านวน 4 หนา้ 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                 เอสซจี ีแพคเกจจิง้                                           จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูจ้องหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) ในวนัท่ี  29 มีนาคม 2565   เวลา 14.30 น. ในรูปแบบ
การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) ตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืน 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่     เรื่อง   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที่             เรื่องเลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

   ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย                 เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

   ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย                 เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

   ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย                 เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

   ช่ือกรรมการ    

     เหน็ดว้ย                 เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

หนา้ 4 ของจ านวน 4 หนา้ 



 

 

 
 

แบบฟอรม์ค ำถำมล่วงหน้ำตำมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2565  

ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมวันอังคำรที ่29 มีนำคม 2565 เวลำ 14.30 น. ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

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

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

(   )  ผูถื้อหุน้ บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน)     

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

      มีค  าถามเก่ียวกบัวาระตา่ง ๆ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ของ SCGP ดงันี ้
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 

หมายเหต:ุ  เมื่อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่กลบัมายงั SCGP ภายในวนัท่ี 22 มีนาคม 2565  
-  ทางโทรสาร    02-586-3007 หรอื 
-  ทางอีเมล       scgp_corporatesecretary@scg.com หรอื 
- ทางบรกิารธุรกิจตอบรบัที่ปรากฏอยูด่า้นหลงัแบบฟอรม์นี ้
 

ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการเพิ่มทางเลือกและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทา่นผูถื้อหุน้  
ทา่นสามารถสแกน QR Code และส่งค าถามแทนการสง่แบบฟอรม์ในรูปแบบกระดาษได ้

หากมีขอ้สงสยัหรอืขอ้แนะน าโปรดติดตอ่: 
- นางสาววราร ีโต๊ะเงิน   โทรศพัท ์02-586-5382 หรอื  
- นางสาวกาญจนาภรณ ์พว่งสวุรรณ  โทรศพัท ์02-586-2855 หรอื 
- นางสาวพิมพช์นก ณ พทัลงุ  โทรศพัท ์02-586-3016 
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แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 และ/หรือ หนังสือรายงานประจ าปี 2564 

และ/หรือ รายงานการพัฒนาทีย่ั่งยนืประจ าปี 2564   

ทา่นสามารถขอรบัเอกสารโดยเลือกวิธีการอยา่งใดอย่างหนึ่งจาก 3 วิธี ดงันี ้

1. สแกน QR Code                       และกรอกรายละเอียดการขอรบัเอกสาร 

2. แจง้รายละเอียดการขอรบัทางอีเมล scgp_corporatesecretary@scg.com 

3. ขอรบัเอกสารโดยการท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง (   ) และกรอกรายละเอียดตามดา้นล่าง พรอ้มทัง้พับแบบ
ขอรบัเอกสารนีส้่งทางไปรษณีย ์โดยใชบ้ริการธุรกิจตอบรบัท่ีปรากฏอยู่ดา้นหลงัแบบฟอรม์ นี ้หรือส่งทาง
โทรสาร 02-586-3007 

   (    ) หนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565   

(    ) หนงัสือรายงานประจ าปี 2564   

(    ) หนงัสือรายงานการพฒันาท่ียั่งยืนประจ าปี 2564   

สถานท่ีจดัสง่เอกสาร   

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

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

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

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

หากมีขอ้สงสยัหรือขอ้แนะน าโปรดติดตอ่: 

- นางสาววรารี โต๊ะเงิน   โทรศพัท ์02-586-5382 หรือ  

- นางสาวกาญจนาภรณ ์พว่งสวุรรณ  โทรศพัท ์02-586-2855 หรือ 

- นางสาวพิมพช์นก ณ พทัลงุ โทรศพัท ์02-586-3016 

 

 

 

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

กรณีตอ้งการรบัหนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 และ/หรือ หนงัสือรายงานประจ าปี 2564  
และ/หรือ รายงานการพฒันาท่ียั่งยืนประจ าปี 2564 ตามที่อยู่ขา้งตน้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  

โปรดส่งแบบขอรบัหนงัสือฯเพ่ือใหส้  านกังานเลขานกุารบรษิัทไดร้บัภายในวันจันทรท์ี ่21 มีนาคม 2565 
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ช่องทางการตดิต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ 
 

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-Meeting) 

Call Center (ระหวา่งวนัที ่22–29 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.30 น. เวน้วนัหยดุราชการ) 

โทรศพัท ์: 02-931-9131 
Line@:         @inventechconnect 

เปิดใหย่ื้นแบบค ำรอ้งและเอกสำรตำ่ง ๆ เพ่ือเขำ้รว่มประชมุผำ่น E-Request  

ล่วงหน้าตั้งแต่วันอังคารที ่22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกวำ่กำรประชมุจะแลว้เสรจ็ 

สแกน QR Code เพ่ือย่ืนแบบค ำรอ้งเพ่ือเขำ้รว่มประชมุ (E-Request)  
 

 
  

สอบถามรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

สแกน QR Code เพ่ือสง่ค  ำถำมแทนกำรสง่แบบฟอรม์ในรูปแบบกระดำษ 
 

สแกน QR Code เพ่ือขอรบัหนงัสือนดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 และ/หรือ  
หนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2564 และ/หรือ รำยงำนกำรพฒันำท่ียั่งยืนประจ ำปี 2564  
แทนกำรสง่แบบฟอรม์ในรูปแบบกระดำษ 

 

ส ำนกังำนเลขำนกุำรบรษิัท โปรดตดิตอ่: 
- นำงสำววรำรี โต๊ะเงิน โทรศพัท ์02-586-5382 หรือ 
- นำงสำวกำญจนำภรณ ์พว่งสวุรรณ โทรศพัท ์02-586-2855 หรือ 
- นำงสำวพิมพช์นก ณ พทัลงุ โทรศพัท ์02-586-3016 
อีเมล :          scgp_corporatesecretary@scg.com 
โทรสำร : 02-586-3007  
ไปรษณีย ์: บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ำกดั (มหำชน)  

ส ำนกังำนเลขำนกุำรบรษิัท ชัน้ 19 อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบำงซ่ือ  
เขตบำงซ่ือ กรุงเทพมหำนคร 10800 

 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทเอสซจี ีแพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 
ทะเบียนเลขที่  0107537000921 

ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย  
แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ กรุงเทพมหำนคร 10800   

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