
 

 

CSO- SCGPS65-044 
  
 26 กรกฎาคม 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

เร่ือง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล 

เพือ่เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า 

  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) (หรือ “SCGP”) ขอเรียนใหท้ราบว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการ

ก ากับดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ SCGP จึงไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม 

และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหนา้ส าหรบัการประชุมสามัญผู้ถือหุน้

ประจ าปี 2566 ผูถื้อหุน้สามารถเสนอแนะเรื่องตา่ง ๆ ขา้งตน้ไดต้ัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม - วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

ตามรายละเอียดตามเอกสารแนบ ซึ่งไดเ้ผยแพรบ่นเว็บไซตข์องบรษิัทท่ี https://www.scgpackaging.com/ 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 - ลงนามโดย - 
 (นายวิชาญ จิตรภ์กัดี) 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 บรษิัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) 
 
  

https://www.scgpackaging.com/
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การเสนอวาระการประชุมและช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ SCGP ประจ าปี 2566 

  
1. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเสนอวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการไดล้่วงหนา้ก่อนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ท่ีดี ในการปฏิบตัิตอ่ผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน)  
จึงไดก้ าหนดหลักเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และช่ือกรรมการล่วงหนา้ เพ่ือช่วย
กลั่นกรองใหไ้ดร้ะเบียบวาระท่ีจะเป็นประโยชนต์อ่บริษัทอยา่งแทจ้รงิ และคดัสรรบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม
เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณา และใหค้วามเห็นตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. การเสนอวาระการประชุม 
2.1 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอระเบียบวาระการประชมุตอ้งเป็นผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายท่ีถือหุน้ SCGP ณ วนัท่ี

เสนอวาระการประชุม นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ  5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บรษิัท (ไมน่อ้ยกวา่ 214,646,010 หุน้) 

2.2 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 2.1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ SCGP ประจ าปี 
2566” พร้อมเอกสารหลักฐานท่ีก าหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ กรรมการอิสระท่ี E-mail 
address: SCGP_ind_dir@scg.com ได้ตั้งแต่วันจันทรท์ี่ 1 สิงหาคม - วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 
เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท ทัง้นี ้
สามารถสง่อยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2586-3007 ก่อนก็ได ้

กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกนัเสนอวาระการประชมุผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอกแบบเสนอวาระการ
ประชมุฯ และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

2.3 เรื่องท่ีจะไมร่บัพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุ มีดงันี ้

2.3.1 เรื่องท่ีก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 ท่ี
แกไ้ขเพิ่มเตมิ* 

2.3.2 เรื่องท่ีขดักับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีก ากบั
ดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และการก ากับดูแล
กิจการท่ีดีของบรษิัท 

2.3.3 เรื่องท่ีบริษัทไดด้  าเนินการแลว้ 

2.3.4 เรื่องท่ีผูถื้อหุ้นใหข้้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกตอ้ง หรือไม่สามารถติดต่อได ้ หรือไม่ปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑท่ี์บรษิัทก าหนด 

2.3.5 เรื่องท่ีเป็นไปเพ่ือผลประโยชนข์องบคุคลหรือกลุม่บคุคลใดโดยเฉพาะ 

 เอกสารแนบ 
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2.4 เรื่องท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจง้ในหนังสือ  
นดัประชมุวา่เป็นวาระท่ีก าหนดโดยผูถื้อหุน้ 

2.5 เรื่องท่ีไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจง้เหตผุลในหนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และใน
กรณีท่ีผูถื้อหุน้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียง เห็นชอบใหมี้การบรรจเุรื่องดงักล่าวเป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ คณะกรรมการจะบรรจุเรื่อง
ดงักล่าวเป็นวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีบริษัทจะจัดใหมี้ขึน้ในครัง้ถัดไป  

________________________________________________ 
* เรือ่งที่ก าหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2551 ที่แกไ้ขเพิ่มเติม ไดแ้ก่  
(1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในวรรคหนึ่ง (ผูถื้อหุน้รายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุน้นบัรวมกันได้ ไมน่อ้ย

กวา่รอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท) 
(2) เป็นเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอ้เท็จจริงที่กล่าวอา้ง โดยผูถื้อหุน้มิไดแ้สดงถึงเหตอุนัควรสงสยั

เก่ียวกบัความไมป่กติของเรือ่งดงักลา่ว 
(3) เป็นเรือ่งที่อยูน่อกเหนืออ านาจทีบ่รษัิทจะด าเนินการใหเ้กิดผลตามที่ประสงค ์
(4) เป็นเรือ่งที่ผูถื้อหุน้ไดเ้คยเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแลว้ในรอบสบิสองเดือนที่ผา่นมา และเรือ่งดงักลา่วไดร้บัมติ

สนบัสนนุดว้ยคะแนนเสียงนอ้ยกว่ารอ้ยละสิบของจ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท เวน้แต่ขอ้เท็จจริงในการน าเสนอ
ครัง้ใหมจ่ะไดเ้ปลีย่นแปลงไปอยา่งมีนยัส าคญัจากขอ้เท็จจรงิในขณะท่ีน าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในครั้งก่อน 

(5) กรณีอื่นใดตามทีค่ณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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3. การเสนอชื่อกรรมการ 
3.1 ผูถื้อหุน้ท่ีจะเสนอช่ือกรรมการตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท ณ วนัท่ีเสนอช่ือกรรมการ 

3.2 ผูถื้อหุน้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตามขอ้ 3.1 ตอ้งกรอก “แบบเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรบัการพิจารณาคดัเลือก
เป็นกรรมการ” พรอ้มเอกสารหลักฐานท่ีก าหนด และส่งถึงเลขานุการบริษัท หรือ กรรมการอิสระท่ี   
E-mail address: SCGP_ind_dir@scg.com ได้ตั้งแต่วันจันทรท์ี ่1 สิงหาคม - วันพุธที ่30 พฤศจิกายน 
2565 เพ่ือใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพ้ิจารณากลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิัท ทัง้นี ้สามารถสง่อยา่งไมเ่ป็นทางการทางโทรสาร หมายเลข 0-2586-3007 ก่อนก็ได ้ 

3.3 กรณีผูถื้อหุน้หลายรายรวมกันเสนอช่ือกรรมการ ผูถื้อหุน้ทกุรายตอ้งกรอก “แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบั
การพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ” และลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน แลว้รวมสง่เป็นชดุเดียวกนั 

3.4 บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จะตอ้งมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้ม ดงันี  ้

3.4.1 มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมาย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบรษิัท  

3.4.2 มีความรูค้วามสามารถท่ีเป็นประโยชนอ์ยา่งส าคญัตอ่ธุรกิจของบรษิัท 

3.4.3 ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนรวมไมเ่กิน 4 บรษิัท  

3.5 บุคคลท่ีไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รบัการบรรจุช่ือในระเบียบวาระการประชุม โดย
จะแจง้ในหนงัสือนดัประชมุวา่เป็นผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือจากผูถื้อหุน้   
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แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ SCGP ประจ าปี 2566 
 
(1) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .............................................. ...................................................  

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้  จ  ากัด (มหาชน) โดย ณ วันท่ี ................................................  
ถือหุน้สามัญจ านวน .................... หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ ................. ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ท่ีอยู่ เลขท่ี .........................................ถนน ............................... ต  าบล/แขวง ....................... ........  
อ าเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. โทรศัพท ์ ...............................................  
โทรสาร …………..............…….… E-mail (ถา้มี) ................................................................................. 

(2) ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .............................................. ...................................................  
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้  จ  ากัด (มหาชน) โดย ณ วันท่ี ................................................  
ถือหุน้สามัญจ านวน .................... หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ ................. ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด 
ท่ีอยู่ เลขท่ี .........................................ถนน ............................... ต  าบล/แขวง ....................... ........  
อ าเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. โทรศัพท ์...............................................  
โทรสาร …………..............…….… E-mail (ถา้มี) ................................................................................. 

รวมเป็นจ านวนหุ้นสามัญทั้งสิน้  ...................... หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ .................... ของจ านวนสิทธิ 
ออกเสียงทัง้หมด 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 ดงันี ้
เรื่องท่ีเสนอ................................................................................................................................ 
วตัถปุระสงค:์  [        ] เพ่ือพิจารณา [        ] เพ่ือทราบ  [        ] เพ่ืออนมุตัิ 
โดยมีเหตผุลและรายละเอียด คือ 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
และมีเอกสารประกอบเพ่ือสนบัสนนุขอ้เสนอขา้งตน้ จ านวน ..................... แผน่ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ 
รวมถึงขา้พเจ้า (ทุกคน) ขอรบัรองว่าจะขา้พเจ้า (ทุกคน) มีการถือครองหุ้น (รวมกัน) ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของ 
จ านวนสิทธิออกเสียงทัง้หมด ซึ่งเป็นไปตามท่ีมาตรา 89/28 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 ก าหนด จงึลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
ลงลายมือช่ือ .................................... ผูถื้อหุน้ (1)   ลงลายมือช่ือ ....................................... ผูถื้อหุน้ (2)    

    (................................................)       (................................................) 

 วนัท่ี ................................................. วนัท่ี ................................................. 
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หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  าเนาใบหุน้ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน */หนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นี ้และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน*/หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุ ้นมีการแก้ไขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  และ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ในกรณีที่จะเสนอวาระการประชมุมากกวา่ 1 วาระ ใหใ้ชส้  าเนาแบบฟอรม์นี ้และกรอกขอ้มลูพรอ้มทัง้ลงลายมือช่ือใหค้รบถว้น 

*โปรดปิดขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลงลายมือชื่อก ากบั และเนือ่งจากบริษัทไม่มีการประมวลผลขอ้มูล
ศาสนาที่ปรากฎบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนหากท่านไม่ได้
ด าเนนิการดงักล่าว 

บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถอืหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฎในนโยบายความเป็นสว่นตวั

ส าหรับผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นกู้ และกรรมการ บนเว็บไซต ์www.scgpackaging.com/th/privacy-notice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice
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หนังสือยนิยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 (1) ข้าพเจ้า.................................................... ยินยอมให้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจา้ คือ ช่ือ นามสกุล วันท่ีถือหุน้ของบริษัท 
จ านวนหุน้ของบริษัทท่ีขา้พเจา้ถือ และสดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีขา้พเจา้ถือต่อสิทธิออกเสียงทัง้หมด เพ่ือใชจ้ดัท า
รายงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท รวมถึงการระบขุอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว
ของขา้พเจา้ไวใ้นรายงานและเอกสารท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ย  

 

ลงลายมือช่ือ ....................................... ผูถื้อหุน้            

(................................................)   

วนัท่ี .................................................  

 

 

หนังสือยนิยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 (2) ข้าพเจ้า.................................................... ยินยอมให้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจา้ คือ ช่ือ นามสกุล วันท่ีถือหุน้ของบริษัท 
จ านวนหุน้ของบริษัทท่ีขา้พเจา้ถือ และสดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีขา้พเจา้ถือต่อสิทธิออกเสียงทัง้หมด เพ่ือใชจ้ดัท า
รายงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท รวมถึงการระบขุอ้มลูส่วนบุคคลดังกล่าว
ของขา้พเจา้ไวใ้นรายงานและเอกสารท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ย  

 

ลงลายมือช่ือ ....................................... ผูถื้อหุน้            

(................................................)   

  วนัท่ี ................................................. 
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แบบเสนอช่ือบุคคลเพือ่รับการพจิารณาคัดเลอืกเป็นกรรมการ 
ในการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ SCGP ประจ าปี 2566 

 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .............................................. ...................................................  

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) โดย ณ วันท่ี ................................................  
ถือหุน้สามัญจ านวน .................... หุน้ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ ................. ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
ท่ีอยู่ เลขท่ี .........................................ถนน ............................... ต  าบล/แขวง ....................... ........  
อ าเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. โทรศัพท ์...............................................  
โทรสาร …………..............…….… E-mail (ถา้มี) ................................................................................. 

ขา้พเจา้มีความประสงคข์อเสนอช่ือ นาย/นาง/นางสาว ………………………………….……........ 
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) โดยบุคคลดงักล่าวให้
ความยินยอมแลว้ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ “หนงัสือยินยอมใหเ้สนอช่ือและรบัรองคุณสมบตัิของ 
ผูถ้กูเสนอเขา้เป็นกรรมการ” 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความขา้งตน้ หลกัฐานการถือหุน้ และเอกสารประกอบทัง้หมดถกูตอ้งทกุประการ 
จงึลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
     ลงลายมือช่ือ ....................................... ผูถื้อหุน้  

       (................................................) 

      วนัท่ี ................................................. 
 
หมายเหต:ุ ผูถื้อหุน้ตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  าเนาใบหุน้ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นนิติบคุคล ตอ้งแนบส าเนาหนงัสือรบัรองนิติบคุคล และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน */หนงัสือเดินทาง 

(กรณีเป็นชาวตา่งประเทศ) ของกรรมการผูม้ีอ  านาจที่ลงนามในแบบฟอรม์นี ้และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้เป็นบคุคลธรรมดา ตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน*/ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
4. ในกรณีที่ผูถ้ือหุ ้นมีการแก้ไขค าน าหนา้ชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะตอ้งแนบส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

*โปรดปิดขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลงลายมือชื่อก ากบั และเนือ่งจากบริษัทไม่มีการประมวลผลขอ้มูล
ศาสนาที่ปรากฎบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนหากท่านไม่ได้
ด าเนนิการดงักล่าว  

บริษัทเก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฎในนโยบายความเป็นส่วนตัว

ส าหรับผู้ถอืหุ้น ผู้ถอืหุ้นกู้ และกรรมการ บนเว็บไซต ์www.scgpackaging.com/th/privacy-notice 

http://www.scgpackaging.com/th/privacy-notice
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หนังสือยนิยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

 ข้าพเจ้า....................................................  ยินยอมให้ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) 
(“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช ้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจา้ คือ ช่ือ นามสกุล วันท่ีถือหุน้ของบริษัท 
จ านวนหุน้ของบริษัทท่ีขา้พเจา้ถือ และสดัส่วนของจ านวนหุน้ท่ีขา้พเจา้ถือต่อสิทธิออกเสียงทัง้หมด เพ่ือใชจ้ดัท า
รายงานและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบขุอ้มลูส่วนบุคคลดงักล่าว
ของขา้พเจา้ไวใ้นรายงานและเอกสารท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะดว้ย  

 

ลงลายมือช่ือ ....................................... ผูถื้อหุน้            

(................................................)   

วนัท่ี .................................................   
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หนังสือยนิยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัตขิองผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .............................................. ............................................... 
สัญชาติ .................... เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน /หนังสือเดินทาง  ...................................................... 
วัน /เ ดื อน /ปี  เ กิ ด  ........................................................................................ อ ายุ  ............................... ปี 
ท่ีอยู่ เลขท่ี .........................................ถนน ............................... ต  าบล/แขวง ....................... ........  
อ าเภอ/เขต ...............................จังหวัด .............................. โทรศัพท ์...............................................  
โทรสาร …………..............…….… E-mail (ถา้มี) ................................................................................. 

ประวตักิารศกึษา 
วฒุิการศกึษา สถาบนัการศกึษา สาขาวิชา ปีท่ีจบการศกึษา 

    
    
    

ประสบการณท์ างาน 
ต าแหนง่ สถานท่ีท างาน ปีท่ีท างาน 

   
   
   

ขอ้มลูการฝึกอบรม 
ช่ือหลกัสตูร สถานท่ีจดัอบรม ปีท่ีเขา้รบัการฝึกอบรม 

   
   
   

สดัสว่นการถือครองหุน้ของบรษิัท 
บคุคล จ านวนหุน้ 

1. ผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือ  
2. คูส่มรสของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือ............................................  
3. บตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิาวะของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือ 

.......................................................................................... 

.......................................................................................... 

 

4. นิติบคุคลท่ีบคุคลตามขอ้ 1, 2, 3 ถือหุน้รวมกนัมากกว่ารอ้ยละ 30 
รวมถึงกรณีท่ีบคุคลขา้งตน้มีการถือหุน้ในนิตบิคุคลอ่ืนเกินรอ้ยละ 10 
เน่ืองจากสดัส่วนการถือหุน้ดงักล่าวเขา้ข่ายการเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ของนิตบิคุคลนัน้ 

 

5. อ่ืน ๆ  

เอกสารแนบ 
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ความสมัพนัธก์บักรรมการผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ใหญ่ ผูมี้อ านาจควบคมุของบรษิัท (ถา้มี) 
…………..............…….….............................................................................................................................
................................................................................................................................................. 

 
ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว.................................................................... เป็นบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ 

เพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากัด (มหาชน) ซึ่งขา้พเจา้ยินยอม
และรับทราบถึงการเสนอชื่อในคร้ังนี้ และขอรบัรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างตน้นีถู้กตอ้ง ครบถ้วน และ
เอกสารหลกัฐานประกอบเพิ่มเติมท่ีย่ืนมาพรอ้มนีเ้ป็นความจริงทกุประการ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ยินยอมใหบ้ริษัท เก็บรวม
รวม ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูหรือเอกสารหลกัฐานดงักล่าวของขา้พเจา้ได ้

    ลงลายมือช่ือ ......................................... บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ  

   (.....................................................) 

   วนัท่ี ................................................ 
 
หมายเหต:ุ บคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือตอ้งแนบหลกัฐานดงันี ้
1. หลกัฐานการยืนยนัตวัตนของบคุคลที่ไดร้บัการเสนอช่ือ ไดแ้ก่ ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน*/ หนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว

ตา่งประเทศ) และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
2. ในกรณีที ่บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือมีการแก ้ไขค าน าหนา้ ชื ่อ  ชื ่อต ัว  ชื ่อสก ุล  จะตอ้งแนบส า เนาหลกัฐานการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
3. หลกัฐานการถือหุน้ ไดแ้ก่ ส  าเนาใบหุน้ท่ีรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (ถา้มี)  

*โปรดปิดขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและลงลายมือชื่อก ากบั และเนือ่งจากบริษัทไม่มีการประมวลผลขอ้มูล
ศาสนาที่ปรากฎบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับขอ้มูลศาสนาบนส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนหากท่านไม่ได้
ด าเนนิการดงักล่าว 
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