
 

 

เอกสารทีต่้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ 

 บริษัทจะเริ่มรบัลงทะเบียนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 (ครัง้ท่ี 30) ก่อนเริ่มการประชุม
ในวันอังคารที ่28 มีนาคม 2566 ตัง้แต่เวลา 12.30 น. เป็นตน้ไป    

บริษัทจะใชวิ้ธีการลงทะเบียนดว้ยระบบบารโ์คด้ (Barcode) ดังนั้นเพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน 
ผูเ้ขา้ประชุมโปรดน าหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งไดพิ้มพ์
บารโ์คด้ไวม้าดว้ย และโปรดแสดงเอกสารตามท่ีระบุไวด้ังนี ้ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม 
 

1) หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 
1.1 บุคคลธรรมดา 

(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผูถื้อหุน้ลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให ้เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน บตัรประจ าตวัขา้ราชการ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือ

เดินทาง และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกลุ ใหย่ื้นหลกัฐานประกอบดว้ย 

1.2 นิตบุิคคล โดยผู้แทนนิตบุิคคล (กรรมการผู้มีอ านาจ)  
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีมาดว้ยตนเองลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) ส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทน

นิติบุคคล (กรรมการผู้มีอ  านาจ) ท่ีมาดว้ยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล 
(กรรมการผูม้ีอ  านาจ) ท่ีมาประชมุมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้ 

(3) เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูแ้ทนนิติบคุคล (กรรมการผูม้ีอ  านาจ)   

2. กรณีมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา 
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม  (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งไดก้รอก

ขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ส าเนาเอกสารที่สว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้อบฉนัทะซึง่ผูม้อบฉนัทะไดล้งลายมือช่ือ

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง  
(4) เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูร้บัมอบฉนัทะ  

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิตบุิคคล 
(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนงัสือนดัประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ซึง่เป็นผูม้อบฉนัทะ และผูร้บัมอบฉนัทะ 
(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้มี

อ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล และหนงัสือมอบอ านาจ (ถา้มี) ทัง้นีเ้อกสารตามขอ้นี ้ตอ้งมีขอ้ความ
แสดงใหเ้ห็นว่าบุคคลท่ีลงลายมือช่ือเป็นผูม้อบฉันทะในหนงัสือมอบฉันทะเป็นผูม้ีอ  านาจกระท าการ
แทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถื้อหุน้  

(4) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคล ท่ีบคุคล
ดงักลา่วไดล้งลายมือช่ือรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(5) เอกสารท่ีสว่นราชการออกใหต้ามขอ้ 1.1 (2) ของผูร้บัมอบฉนัทะ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 



 

 

2.3 กรณีมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระของบริษัท ตามรายช่ือท่ีปรากฏในสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4 
(1) แบบลงทะเบียน  
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุวใ้นหนงัสือ
มอบฉนัทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะ 

(3) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดา ใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.1 (3) และ 2.1 (4) 
(4) กรณีผูม้อบฉนัทะเป็นนิติบคุคลใหใ้ชเ้อกสาร ตามขอ้ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5) 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น
ผู้รับฝากและดูแลหุน้ 

(1) แบบลงทะเบียน ซึง่ผูร้บัมอบฉนัทะลงลายมือช่ือแลว้ 
(2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีส่งมาพรอ้มหนังสือนัดประชุม (แบบ ค.) ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้นและลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ  
(3) เอกสารเช่นเดียวกบักรณีนิติบคุคล ตามขอ้ 1.2 หรือ 2.2 
(4) หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศให ้Custodian เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
(5) หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบธรุกิจ Custodian 

ทัง้นีเ้อกสารท่ีมิไดม้ีตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และใหผู้ถื้อหุน้
หรือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนนิติบคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของค าแปล 

2) วิธีการมอบฉันทะ  

กรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ไดก้ าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไวจ้  านวน 3 แบบ ตามประกาศกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ เรื่อง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงันี ้
• แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 
• แบบ ข.  เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
• แบบ ค.  เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็น

ผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
บริษัทไดจ้ดัส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด 
หรือสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.scgpackaging.com  
ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ไดอ้อกประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 
79/2564 เรื่อง หลกัเกณฑใ์นการชกัชวนเป็นการทั่วไปเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทมอบฉันทะใหเ้ขา้ประชุมผูถื้อหุน้และ
ออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 มกราคม 2565 ซึ่งผูถื้อหุน้สามารถ
ศกึษารายละเอียดเพ่ิมเติมหรือสามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.sec.or.th 

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงันี ้ 

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทได้จัดส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน ส  าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้แต่งตั้ง 
Custodian จะเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านัน้  

2. มอบฉันทะใหบุ้คคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของ
บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยใหร้ะบุช่ือพรอ้มรายละเอียดของบุคคลท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมาย
หนา้ช่ือกรรมการอิสระ ตามท่ีบริษัทระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะโดยเลือกเพียงคนเดียวใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะใน
การเขา้รว่มประชมุดงักลา่ว  



 

 

3. ผูถื้อหุน้ไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้โดยมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได ้
และผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ โดยไมส่ามารถมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกว่าจ านวน
ท่ีตนถืออยู่ได ้เวน้แตเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมดุทะเบียนเป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ใน
ประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. กรณีนิติบคุคล หากผูล้งนามในหนงัสือมอบอ านาจ หรือหนงัสือมอบฉนัทะไมใ่ช่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองนิติบุคคล ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งแสดงหลกัฐานหนังสือมอบอ านาจทุกทอดตลอดสายท่ีระบุให้
บคุคลท่ีมาประชมุมีสิทธิเขา้ประชมุ และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบคุคล 

5. โปรดปิดอากรแสตมป์ จ านวน 20 บาท ในหนงัสือมอบฉันทะ พรอ้มทัง้ขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว 
ทัง้นีบ้ริษัทไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ใหแ้ก่ผูร้บัมอบฉนัทะ ณ จดุรบัลงทะเบียนก่อนเขา้ประชุม 

6. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพรอ้มเอกสารตามท่ีก าหนด ไปยัง
ส  านกังานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ชัน้ 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขท่ี 1 ถนน
ปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพ่ือใหส้  านกังานเลขานกุารบริษัทไดร้บัภายใน
วันจันทรท์ี ่27 มีนาคม 2566  

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะยกเลิกการมอบฉันทะ ใหผู้ถื้อหุน้แจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือต่อบริษัทก่อนเริ่ม
การประชมุผูถื้อหุน้ 

 


