
 

  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/

