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หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 (คร้ังที ่30) 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

เร่ือง  ก ำหนดประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 (ครัง้ท่ี 30) 

เรียน  ท่ำนผูถื้อหุน้ 

สิ่งทีส่่งมาด้วย 1. รำยงำนประจ ำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรำยงำนกำรพัฒนำท่ียั่งยืนประจ ำปี 
2565 ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) 

2. ข้อมูลของบุคคลท่ีไดร้ับกำรเสนอช่ือให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีครบ
ก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

3. ขอ้มลูของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือประจ ำปี 2566 

4. ขอ้มลูของกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ 

5. ขอ้บงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชมุผูถื้อหุน้ 

6. กำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ กำรนบัคะแนนเสียง และแจง้ผลกำรนบัคะแนน 

7. กำรใชร้หสัคิวอำร ์(QR Code) ส  ำหรบัดำวนโ์หลดเอกสำรกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 

8. แบบฟอรม์ค ำถำมลว่งหนำ้ตำมวำระกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 

9. แผนท่ีสถำนท่ีประชมุ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก   

10. เอกสำรท่ีตอ้งแสดงก่อนเขำ้ประชุมและเอกสำรประกอบกำรมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ
ตำมท่ีกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชยก์ ำหนด แบบ ก แบบ ข และแบบ ค 

11. แบบขอรบัหนังสือนัดประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 และ/หรือ หนังสือรำยงำนประจ ำปี 
2565 และ/หรือ รำยงำนกำรพฒันำท่ียั่งยืนประจ ำปี 2565 

ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวนัองัคำรท่ี 24 มกรำคม 2566 มีมติอนมุตัิใหจ้ดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2566 (ครัง้ท่ี 30) ในวันอังคารที ่28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล ์ชั้น 3 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที ่61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพ่ือพิจำรณำ
เรื่องตำ่ง ๆ ตำมระเบียบวำระพรอ้มดว้ยควำมเห็นของคณะกรรมกำรดงันี ้

วาระที ่1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำและกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส  ำคญัใน
รอบปี 2565 ซึง่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2565 ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1   

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2565 ซึง่สรุปผลกำรด ำเนินงำน
และกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส  ำคญัในรอบปี 2565 เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รบัทรำบ  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เน่ืองจำกเป็นวำระเพ่ือทรำบ จงึไมม่ีกำรลงคะแนนเสียง 

 

 

-ร่าง- 
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วาระที ่2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท ำงบกำรเงินประจ ำปี 
ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดใหม้ีกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีก่อนเสนอให้
ท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน
ประจ ำปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรบัรองโดยผูส้อบบญัชีจำก
บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 
ซึง่แสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนในปี 2565 ท่ีผ่ำนมำ โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท 

สนิทรพัย ์ 197,280 95,623 
หนีส้นิ 74,313 29,563 
รำยไดจ้ำกกำรขำย 146,068 - 
รำยไดร้วม 147,532 6,392 
ก ำไรส ำหรบัปี 5,801* 3,434 
ก ำไรตอ่หุน้ (บำท/หุน้) 1.35* 0.80 

*หมำยถึง ก ำไรส ำหรบัปีสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

โดยมีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในงบกำรเงินในรำยงำนประจ ำปี 2565 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นี ้ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1  

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2565  

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต  ่ำกว่ำรอ้ยละ 20 ของ
ก ำไรสทุธิตำมงบกำรเงินรวม หลงัหกัภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลและหลงัหกัส ำรองตำ่ง ๆ ทกุประเภทตำมท่ี
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
ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 50 ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสทุธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ำรอง
ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละหำ้ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองนี ้
จะมีจ ำนวนไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียน  

 ในปี 2565 บริษัทมีก ำไรส  ำหรบัปีสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทตำมงบกำรเงินรวมจ ำนวน 5,801
ลำ้นบำท โดยไม่มียอดขำดทุนสะสมยกมำ และมีก ำไรส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินของบริษัทจ ำนวน 
3,434 ลำ้นบำท รวมทัง้มีก ำไรสะสมส ำหรบัจดัสรรจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ทัง้นีบ้ริษัทมีทนุส  ำรอง
ตำมกฎหมำยคิดเป็นรอ้ยละสิบของทนุจดทะเบียนแลว้ 
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ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้พิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผล
ประจ ำปี 2565 ใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทในอตัรำหุน้ละ 0.60 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 2,576 ลำ้นบำท 
คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 44.4 ของก ำไรส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินรวม ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ของบริษัท โดยบริษัทไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ในอัตรำหุน้ละ 0.25 บำท เม่ือวนัพุธท่ี 24 
สิงหำคม 2565 และจะจ่ำยเงินปันผลงวดสุดทำ้ยในอตัรำหุน้ละ 0.35 บำท เป็นเงิน 1,503 ลำ้นบำท 
โดยท่ีเงินปันผลดงักล่ำวจ่ำยจำกก ำไรท่ีเสียภำษีในอตัรำรอ้ยละ 20 ซึง่ผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดำ
สำมำรถขอเครดิตภำษีคืนไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์ประมวลรษัฎำกร มำตรำ 47 ทวิ ก ำหนด เท่ำกบัเงิน
ปันผลคณู 20/80 

เปรียบเทียบอตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2565 กบัปีท่ีผำ่นมำไดด้งันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2565 ปี 2564 

1.  ก ำไรส ำหรบัปีตำมงบกำรเงินรวม (ลำ้นบำท) 5,801 8,294 

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

3.  เงินปันผลประจ ำปี (บำท/หุน้) ประกอบดว้ย 

- เงินปันผลระหวำ่งกำล (บำท/หุน้) 

0.60 

0.25 

0.65 

0.25 

- เงินปันผลงวดสดุทำ้ย (บำท/หุน้) 0.35 0.40 

4. เงินปันผลจ่ำยทัง้สิน้ (ลำ้นบำท) 2,576 2,790 

5.  อตัรำสว่นกำรจ่ำยเงินปันผลเทียบกบัก ำไรส ำหรบัปี
ตำมงบกำรเงินรวม (รอ้ยละ) 44.4 33.6 

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวใหจ้่ำยแก่ผูถื้อหุน้เฉพำะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตำมขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตำมท่ีปรำกฏรำยช่ือ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพุธท่ี 5 เมษำยน 2566 
(จะขึน้เครื่องหมำย XD หรือวนัท่ีไมม่ีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัองัคำรที่ 4 เมษำยน 2566) โดยมีก ำหนด
จ่ำยเงินปันผลในวนัจนัทรท่ี์ 24 เมษำยน 2566 และใหร้บัเงินปันผลภำยใน 10 ปี 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท 
ขอ้ 40 ก ำหนดว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีกรรมกำรตอ้งออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหนึ่งในสำม 
ถำ้จ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสว่นสำมไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สดุกบัสว่นหนึ่งในสำม 
กรรมกำรผูอ้อกไปนัน้จะรบัเลือกเขำ้รบัต ำแหน่งอีกก็ได ้ซึ่งในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีครัง้นีม้ี
กรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระจ ำนวน 4 คน ดงันี ้

1) พนัต ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม กรรมกำร  
2) นำงไขศรี เน่ืองสิกขำเพียร   กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  
3) ศำสตรำจำรยพิ์เศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
4) นำยธีรพงศ ์จนัศิริ   กรรมกำรและกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
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ทัง้นีบ้ริษัทไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวำระและเสนอรำยช่ือบคุคลเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรระหว่ำงวันท่ี 1 สิงหำคม - 30 พฤศจิกำยน 2565 โดยไดแ้จง้ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ประกำศในเวบ็ไซตข์องบริษัท ซึง่ไมม่ีผูถื้อหุน้เสนอวำระและ
รำยช่ือบคุคลเพ่ือเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำร   
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ (ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566) ไดพิ้จำรณำรำยช่ือบคุคลท่ีกรรมกำรบริษัทเสนอและรำยช่ือบุคคลท่ีมี
ควำมสำมำรถในกำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ตำมแนวทำงกำรพิจำรณำสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรบริษัท โดยไดพิ้จำรณำ
คุณสมบัติเป็นรำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยในโครงสร้ำง
คณะกรรมกำร ประกอบกับคุณสมบัติ ควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญท่ีสอดคลอ้งกับกลยุทธใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกิจ และมีมติเป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำกรรมกำรรำยเดิม 4 คน ไดแ้ก่ 
พนัต ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม นำงไขศรี เน่ืองสิกขำเพียร ศำสตรำจำรยพิ์เศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์
และนำยธีรพงศ ์จันศิริ เขำ้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง เน่ืองจำกเป็นผูท่ี้มี
ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำมเช่ียวชำญสอดคลอ้งตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะ
ผูน้  ำ มีวิสยัทศันก์วำ้งไกล เป็นผูม้ีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนท่ีโปร่งใสไม่ด่ำงพรอ้ย 
พรอ้มทัง้ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล มีคณุสมบตัิเหมำะสมครบถว้นตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งและ
ขอ้บงัคบัของบริษัท และไมม่ีคณุสมบตัิตอ้งหำ้มเก่ียวกบักำรกระท ำควำมผิดทำงอำญำในควำมผิดท่ี
เก่ียวกับทรพัยซ์ึ่งไดก้ระท ำโดยทุจริต รวมทัง้ไดอุ้ทิศเวลำในกำรปฏิบัติงำนในหนำ้ท่ีกรรมกำรและ
มีผลกำรปฏิบตัิงำนในระหว่ำงท่ีด ำรงต ำแหน่งมำเป็นอย่ำงดี และด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรใน
บริษัทจดทะเบียนอื่นไมเ่กิน 4 บริษัทจดทะเบียน 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทซึง่ไม่รวมกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระใน
กำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 ไดห้ำรือกนัอย่ำงกวำ้งขวำงโดยพิจำรณำรำยช่ือบุคคลทัง้ 4 คน 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอ รวมทั้งพิจำรณำกลั่นกรองคุณสมบัติเป็น
รำยบุคคลอย่ำงละเอียดรอบคอบและระมัดระวงัแลว้ว่ำเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมสำมำรถ และควำม
เช่ียวชำญสอดคลอ้งตำม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภำวะผูน้  ำ มีวิสยัทศันก์วำ้งไกล เป็นผูม้ี
คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิกำรท ำงำนโปร่งใสไม่ดำ่งพรอ้ย โดยบคุคลทัง้ 4 คนมีคณุสมบตัิเป็นไปตำม
กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง เหมำะสมกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบ ัติงำนในหนำ้ท่ี
กรรมกำรและมีผลกำรปฏิบัติงำนในระหว่ำงท่ีด ำรงต ำแหน่งมำเป็นอย่ำงดี จงึมีมตเิป็นเอกฉันทใ์ห้
เสนอช่ือบคุคลทัง้ 4 คนเขำ้รบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของบริษัทต่อไป
อีกวำระหนึ่งดงันี ้ 

1) พนัต ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม กรรมกำร  
2) นำงไขศรี เน่ืองสิกขำเพียร   กรรมกำรอิสระ   
3) ศำสตรำจำรยพิ์เศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์กรรมกำรอิสระ  
4) นำยธีรพงศ ์จนัศิริ   กรรมกำร  

โดยล ำดบัท่ี 1) เป็นกรรมกำรท่ีปฏิบัติงำนในหนำ้ท่ีกรรมกำรและมีผลกำรปฏิบตัิงำนในระหว่ำงท่ี
ด ำรงต ำแหน่งมำเป็นอย่ำงดี และมีประสบกำรณก์ำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนขนำดใหญ่ท่ีมี
กำรลงทุนทัง้ในและต่ำงประเทศ ล ำดบัท่ี 2) เป็นกรรมกำรอิสระท่ีด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี 
นบัจำกวนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้แรก มีควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญดำ้น
กำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงิน และมีคณุสมบตัิเป็นไปตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนด
ท่ีเก่ียวกบักรรมกำรอิสระและขอ้ก ำหนดคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระของบริษัท ล  ำดบัท่ี 3) เป็นกรรมกำรอิสระ
ท่ีด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัท่ีไดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้  ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระครัง้แรก 
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และเป็นอดีตประธำนกรรมกำร และกรรมกำรของผูใ้หบ้ริกำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยใหแ้ก่บริษัท
และบริษัทในเครือท่ีไดร้บัค่ำตอบแทนเกินกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปี ยงัไม่พน้ 2 ปี ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัท 
(ไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สีย) ไดพิ้จำรณำตำมหลกัในมำตรำ 89/7 แห่งพระรำชบญัญัติหลักทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้เห็นว่ำกำรแต่งตัง้บุคคลดงักล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีและ
กำรใหค้วำมเห็นท่ีเป็นอิสระ และไมก่่อใหเ้กิดกำรขดัผลประโยชนร์ะหวำ่งองคก์ร จงึถือไดว้ำ่คณุสมบตัิ
ของกรรมกำรอิสระท่ีหำ้มกำรเป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยของบุคคลดังกล่ำว
ไดร้บักำรผ่อนผนัคณุสมบตัิของกรรมกำรอิสระตำมท่ีก ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทนุท่ี 
ทจ. 39/2559 เรื่องกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ท่ีออกใหม่ (ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) และ
ขอ้ก ำหนดคณุสมบตัิกรรมกำรอิสระของบริษัท นอกจำกนี ้บุคคลดงักล่ำวเป็นผูม้ีควำมรู ้ควำมเช่ียวชำญ 
และประสบกำรณส์งูในกฎหมำยทกุดำ้น โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกฎหมำยภำษี กฎหมำยบริษัท กฎหมำย
หลกัทรพัย ์กฎหมำยธุรกิจ และกฎเกณฑอ์ื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท มีควำมจ ำเป็นและ
จะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจและกำรขยำยธุรกิจตลอดจนกำรบริหำรจดักำรบริษัท 
และกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยของบริษัทในอนำคต รวมทัง้จะเป็นประโยชนแ์ละเพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทอีกดว้ย และล ำดบัท่ี 4) เป็นกรรมกำรท่ีปฏิบตัิงำนในหนำ้ท่ี
กรรมกำรและมีผลกำรปฏิบตัิงำนในระหว่ำงที่ด  ำรงต ำแหน่งมำเป็นอย่ำงดี และมีประสบกำรณ์
กำรเป็นกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนขนำดใหญ่ท่ีมีกำรลงทนุทัง้ในและตำ่งประเทศ 
ทัง้นี ้บุคคลทัง้ 4 คนขำ้งตน้ไม่ไดด้  ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในกิจกำรอื่นท่ีอำจท ำให้
เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนก์บับริษัท  
ส ำหรบัประวตัิและควำมเช่ียวชำญของบคุคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือ ระยะเวลำท่ีเคยด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร 
ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร/กรรมกำรชุดย่อยในรอบปีท่ีผ่ำนมำ ขอ้มูลกำรถือหุน้ในบริษัท 
ขอ้มลูกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจกำรอื่น ๆ 
และขอ้มลูกำรใหบ้ริกำรทำงวิชำชีพของผูไ้ดร้บัเสนอช่ือ 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 โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ 

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

คะแนนเสียงส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตำมล ำดบัลงมำเป็น
ผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้  

วาระที ่5:  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล  ในปี 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพิ้จำรณำเห็นชอบกรอบกำรเลือก
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด (KPMG) เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจ ำปี 2566-2570 เน่ืองจำกมีควำมพรอ้มทัง้เกณฑด์ำ้นคณุภำพและดำ้นค่ำสอบบญัชี ประกอบกบัมี
ควำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัท สำมำรถใหค้  ำแนะน ำและน ำเสนอขอ้มลูในเชิงลกึท่ีไดจ้ำกกำรตรวจสอบ
เพ่ือสรำ้งมลูคำ่เพ่ิม รวมทัง้ใหค้วำมรูใ้นเรื่องใหมท่ี่เป็นประโยชนก์บับริษัทอย่ำงตอ่เน่ือง  
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ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นชอบตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั เป็นส ำนกังำนสอบบญัชีของบริษัท และมีมติใหเ้สนอท่ีประชมุสำมญัผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2566 พิจำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้บคุคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนมุตัิคำ่สอบบญัชี ดงันี ้ 

1) แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกดั (มหำชน) ประจ ำปี 2566 ไดแ้ก่ 
- นำงสำวสรุียร์ตัน ์ ทองอรุณแสง (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 4409) หรือ 
- นำงสำวพรทิพย ์ ริมดสุิต (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5565) หรือ  
- นำยทรงชยั  วงศพิ์ริยำภรณ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 10996)  

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

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

2) อนุมตัิค่ำสอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปี 2566 และค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของบริษัท
และงบกำรเงินรวม เป็นเงิน 2,675,000 บำท (ไมแ่ตกตำ่งจำกปีก่อน) โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

 หน่วย : บำท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2566 ปี 2565 เพิม่ขึน้ 

1. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินประจ ำปีของบริษัท 310,000 310,000 - 

2. คำ่สอบบญัชีงบกำรเงินรวมประจ ำปี 832,000 832,000 - 

3. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสของ
บริษัทและงบกำรเงินรวม 1,533,000 1,533,000 - 

รวมค่าสอบบัญชขีองบริษัท 2,675,000 2,675,000 - 

3) รับทรำบค่ำสอบบัญชีงบกำรเงินประจ ำปี  2566 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี 
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่ำงประเทศ  โดยบริษัทย่อยเป็นผูร้ ับผิดชอบค่ำสอบบัญชี มี
รำยละเอียดดังนี  ้

 ปี 2566 ปี 2565 
ค่าสอบบัญช ี จ านวน

บริษัทย่อย 
จ านวนเงนิ จ านวน

บริษัทย่อย 
จ านวนเงนิ 

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

ในประเทศไทย 
34 6.18 34 7.79 

2. งบกำรเงินของบริษัทย่อย 
ในตำ่งประเทศ 

  25(1) 19.10 24 18.12 

รวมค่าสอบบัญชขีอง 
บริษัทย่อยทัง้หมด 

59 25.28(2) 58 25.91 

หมำยเหต ุ (1) บรษัิทยอ่ยในตำ่งประเทศเพิ่มขึน้ 1 บรษัิท จำก Go-Pak UK Limited 
 (2) คำ่สอบบญัชีลดลงเนื่องจำกกำรคดัเลอืกส ำนกังำนสอบบญัชีรอบใหม ่(ปี 2566-2570)  
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(คำ่สอบบญัชีปี 2566 ของบริษัทย่อยอำจเปลี่ยนแปลงตำมจ ำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมำณงำน
ท่ีเกิดขึน้จริงระหวำ่งปี)  

ค่ำสอบบญัชีขำ้งตน้ไม่รวมค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) ส ำหรบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 
บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัค่ำบริกำรอื่น (Non-audit fee) จำกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ำกดั และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ำกดั จ ำนวนประมำณ 
4.57 ลำ้นบำท ประกอบดว้ย ค่ำบริกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
คำ่ท่ีปรกึษำทำงดำ้นภำษีและกำรใหบ้ริกำรอื่นซึง่สว่นใหญ่เก่ียวกบักำรปรบัโครงสรำ้งของกลุม่บริษัท
ในประเทศเวียดนำมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจดักำร  

หมายเหตุ:  1. ผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือทีเ่สนอขำ้งตน้ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท ดงันี ้
(1) นำงสำวสรุยีร์ตัน ์ทองอรุณแสง เคยไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีและเป็นผูล้งลำยมือช่ือ

ในงบกำรเงินของบริษัทประจ ำปี 2552-2553 (2 ปี) 
(2) นำงสำวพรทิพย ์ริมดุสิต เคยไดร้ับกำรแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ ำปี 

2553-2557 (5 ปี) และปี 2565 (1 ปี) โดยเป็นผูล้งลำยมือช่ือในงบกำรเงินของบริษัท
ประจ ำปี 2554-2557 (4 ปี) และปี 2565 (1 ปี) 

(3) นำยทรงชยั วงศพ์ิริยำภรณ์ เป็นผูส้อบบญัชีที่ประกอบวิชำชีพตัง้แตปี่ 2549 โดยไดร้บั
กำรเสนอช่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทประจ ำปี 2566 เป็นปีแรก 

ซึ่งระยะเวลำกำรปฏิบตัิหนำ้ที่ผูส้อบบญัชีของทัง้สำมรำยขำ้งตน้สอดคลอ้งกบัเกณฑก์ำร
เปลีย่นผูส้อบบญัชีของส ำนกังำน ก.ล.ต. 

2. ในปี 2566 จะเสนอแต่งตัง้นำงสำวสรุียร์ตัน ์ทองอรุณแสง หรือ นำงสำวพรทิพย ์ริมดสุิต 
หรือ นำยทรงชยั วงศพ์ิริยำภรณ ์หรือ นำงสำวนวพร ทรงศรี แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทยอ่ยในประเทศดว้ย  
ส ำหรบับริษัทย่อยที่ไม่ใชส้  ำนกังำนสอบบญัชีในกลุม่เคพีเอ็มจี คณะกรรมกำรบริษัทจะดแูล
ใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินไดท้นัตำมก ำหนดระยะเวลำ 

3. คำ่บรกิำรอื่น (Non-audit fee) ในปี 2566 (ถำ้มี) จะพิจำรณำจำกประเภทและปรมิำณงำน
ทีบ่รษัิทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ำกดั ใหบ้รกิำร 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ  เสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึง่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6: พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 

วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 46 ก ำหนดใหก้รรมกำรบริษัทไดร้บัค่ำตอบแทนและ
โบนัสตำมจ ำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก ำหนด โดยท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2565 เม่ือวันท่ี 29 
มีนำคม 2565 ไดม้ีมติก ำหนดคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบรษัิทและคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยคำ่ตอบแทน
กรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุย่อยดงักลำ่วใหม้ีผลไปจนกวำ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่ำงอ่ืน ดงันี ้
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดอืน 

กรรมกำรบริษัทไดร้บัคำ่ตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 100,000 บำท และประธำนกรรมกำร
บริษัทไดร้บัคำ่ตอบแทนรำยเดือน เดือนละ 150,000 บำท 
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- โบนัส 
กรรมกำรบริษัทไดร้บัโบนัสไม่เกินรอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีกำรจ่ำยใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ 
โดยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำก ำหนดจ ำนวนเงินที่เหมำะสม และใหไ้ป
พิจำรณำแบ่งจ่ำยกันเอง 

- สิทธิประโยชนอ์ืน่ๆ  ไมม่ี 

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรำยละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/คร้ัง) 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำน 150,000 60,000 

กรรมกำร 100,000 40,000 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำคำ่ตอบแทน 

ประธำน 120,000 45,000 
กรรมกำร 100,000 30,000 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ ำทุกปี ถึงแม้ว่ำ
หลักเกณฑแ์ละอัตรำค่ำตอบแทนดังกล่ำวไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้เคยมีมติ
อนมุตัิไวก้็ตำม โดยเสนอใหค้งคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชดุย่อยประจ ำปี 2566 ตำม
หลักเกณฑ์และอัตรำเดิมท่ี ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตำมข้ำงต้น ตำมข้อเสนอของ
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำ ซึ่งไดพิ้จำรณำเสนอค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีเป็นธรรมและ
สมเหตุสมผลตำมนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด โดยไดพิ้จำรณำ
ควำมเหมำะสมจำกขอบเขตหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจน
ขอ้มลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น ำในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุม่ธุรกิจกำรผลิตและ
บริกำรอย่ำงรอบคอบแลว้  

ส ำหรบัในปี 2565 ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมำณ 37.2 ลำ้นบำท 
ซึ่งไม่เกินหลกัเกณฑต์ำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิไว ้ ส  ำหรบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหค้ณะกรรมกำร
และคณะกรรมกำรชุดย่อยในปี 2565 มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏอยู่ในรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ส ำคัญดำ้นกำรก ำกับดูแลกิจกำร (กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำร
รำยบคุคล) ของรำยงำนประจ ำปี 2565 ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 1 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ 
ซึ่งมำประชมุ 

วาระที ่7: พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

 วัตถุประสงคแ์ละเหตุผล เน่ืองดว้ยพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 ไดม้ีกำรแกไ้ข
เพ่ิมเติม โดยก ำหนดให้บริษัทมหำชนจ ำกัดสำมำรถใช้วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประชุม
คณะกรรมกำรและกำรประชุมผูถื้อหุน้ กำรจัดส่งหนังสือหรือเอกสำร ตลอดจนกำรมอบฉันทะในกำร
ประชมุผูถื้อหุน้  

 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำไดพิ้จำรณำเรื่องดงักล่ำว จงึเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
ประจ ำปี 2566 พิจำรณำแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 8, 21, 25, 29, 36, 39 และ 42 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั
กฎหมำย ดงันี ้
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไข 
ขอ้ 8 บรรดำเงินค่ำหุน้ท่ีจะตอ้งช ำระ คณะกรรมกำร

จะเรียกใหผู้จ้องหุน้ส่งใชเ้มื่อใดก็ได ้กำรเรียก
เงินคำ่หุน้นัน้ใหส้ง่ค ำบอกกลำ่วลว่งหนำ้ไมน่อ้ย
กว่ำสิบสี่วันด้วยจดหมำยส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนหรือมอบใหก้บัผูจ้องหุน้โดยตรง 

ขอ้ 8  บรรดำเงินค่ำหุน้ท่ีจะตอ้งช ำระ คณะกรรมกำร
จะเรียกใหผู้จ้องหุน้สง่ใชเ้ม่ือใดก็ได ้กำรเรียก
เงินค่ำหุน้นั้นใหส้่งค ำบอกกล่ำวล่วงหนำ้ไม่
น้อยกว่ ำสิ บสี่ วันด้วยจดหมำยส่ งทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนหรือมอบใหก้บัผูจ้องหุน้
โดยตรงหรื อตำม วิ ธีกำรภำยใต้บั งคับ
กฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจ ำกัดและ
กฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง  

ขอ้ 21 คณะกรรมกำรตอ้งจัดใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุ้น
เป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปีภำยในสี่เดือน
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
กำรประชมุผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกท่ีกลำ่วแลว้ 
ใหเ้รียกวำ่กำรประชมุวิสำมญั 

ขอ้ 21 คณะกรรมกำรตอ้งจดัใหม้ีกำรประชุมผูถื้อหุน้
เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยในสี่เดือน
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เวน้
แต่จะมีกฎหมำยก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น  กำร
ประชุมผูถื้อหุน้ครำวอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวแลว้
ใหเ้รียกวำ่กำรประชมุวิสำมญั 
คณะกรรมกำรสำมำรถเรียกประชุมและ
ด ำเนินกำรประชุมผูถื้อหุน้โดยวิธีกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์หรือมีสื่ออิเลก็ทรอนิกส์
ร่ วมด้วยก็ ไ ด้  ทั้ ง นี ้  ใ ห้ด  ำ เ นิ นกำรตำม
หลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยหรือ
ประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 25 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะให้
บคุคลซึง่บรรลนิุติภำวะแลว้เขำ้ประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้กำรมอบฉันทะ
ตอ้งท ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือผูม้อบฉันทะ 
และมอบแก่ประธำนกรรมกำรหรือผูท่ี้ประธำน
กรรมกำรก ำหนด ณ สถำนท่ีท่ีประชุม ก่อนผูร้บั
มอบฉันทะเข้ำประชุม หนังสือมอบฉันทะให้
เป็นไปตำมแบบท่ีนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดัก ำหนด 

 
 

ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่ำผู้รับมอบ
ฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนคะแนนเสียง
ท่ีผูถื้อหุน้มอบฉันทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบ
ฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่ำ
ตนจะออกเสียงแทนผูซ้ึ ่งมอบฉันทะเพียง
บำงคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉันทะและจ ำนวน
หุน้ท่ีผูม้อบฉันทะถืออยู่ดว้ย  

ขอ้ 25 ในกำรประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะให้
บุคคลซึ่งบรรลนิุติภำวะแลว้เขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได ้กำรมอบฉันทะ
ตอ้งท ำเป็นหนังสือลงลำยมือช่ือผู้มอบฉันทะ 
หรือรูปแบบอื่นใดตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมถึง
กำรมอบฉันทะโดยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
และมอบแก่ประธำนกรรมกำรหรือผูท่ี้ประธำน
กรรมกำรก ำหนด ณ สถำนท่ีท่ีประชุมก่อนผูร้บั
มอบฉันทะเข้ำประชุม หนังสือมอบฉันทะให้
เป็นไปตำมแบบท่ีนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกดัก ำหนด 
ในกำรออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่ำผู้รับมอบ
ฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนคะแนนเสียง
ท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะมีรวมกนั เวน้แตผู่ร้บัมอบ
ฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่ำ
ตนจะออกเสียงแทนผูซ้ึ ่งมอบฉันทะเพียง
บำงคน โดยระบุช่ือผูม้อบฉันทะและจ ำนวน
หุน้ท่ีผูม้อบฉันทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 29 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมกำร
จัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถำนท่ี วัน 
เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุม และเรื่องท่ีจะ
เสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรำยละเอียดตำม
สมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องท่ีจะ
เสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจำรณำ
แลว้แตก่รณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำร

ขอ้ 29 ในกำรเรียกประชุมผูถื้อหุน้ใหค้ณะกรรมกำร
จัดท ำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถำนท่ี 
วนั เวลำ ระเบียบวำระกำรประชุมและเรื่องท่ี
จะเสนอต่อท่ีประชุมพรอ้มดว้ยรำยละเอียด
ตำมสมควร โดยระบใุหช้ดัเจนวำ่เป็นเรื่องท่ีจะ
เสนอเพ่ือทรำบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจำรณำ 
แลว้แต่กรณี รวมทัง้ควำมเห็นของคณะกรรมกำร
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับทีเ่สนอแก้ไข 
ในเรื ่องดงักล่ำว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และ
นำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี ้ ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด
ประชุมตำมวิธีกำรภำยใตบ้ังคับกฎหมำยว่ำ
ดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยอื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง  

 กำรส่งหนังสือนัดประชุมใหส้่งมอบใหแ้ก่ผูร้บั
หรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทำง
ไปรษณียล์งทะเบียนก็ได ้

 
 ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนดสถำนท่ีท่ีจะใช้

เป็นท่ีประชมุตำมวรรคหนึ่ง  

ในเรื ่องดงักล่ำว และจัดส่งใหผู้ถ้ือหุน้และ
นำยทะเบียนทรำบไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนัก่อนวนั
ประชุม ทั้งนี ้ ให้โฆษณำค ำบอกกล่ำวนัด
ประชุมตำมวิธีกำรภำยใตบ้ังคับกฎหมำยว่ำ
ดว้ยบริษัทมหำชนจ ำกัดและกฎหมำยอื่นท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 กำรส่งหนงัสือนดัประชุมใหส้่งมอบใหแ้ก่ผูร้บั
หรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีกำรอื่นตำมท่ี
กฎหมำยก ำหนด 

 ใหค้ณะกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนดสถำนท่ีท่ีจะใช้
เป็นท่ีประชมุตำมวรรคหนึ่ง 

ขอ้ 36 คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำง
น ้อยสำมเดือนต่อครั ้ง  โดยให ้ประชุม ณ 
สถำนท่ีท่ีคณะกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนด 

ขอ้ 36 คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำง
น้อยหนึ่งครั้งทุกสำมเดือน โดยให้ประชุม 
ณ สถำนท่ีท่ีคณะกรรมกำรเป็นผูก้  ำหนด 

ขอ้ 39 กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทสำมำรถ
เรียกประชุมและด ำเนินกำรประชุมโดยวิธีกำร
ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้ และใหก้ำร
ประชุมนัน้มีผลทำงกฎหมำยเช่นเดียวกับกำร
ประชุมคณะกรรมกำรตำมวิธีกำรท่ีบญัญัติไว้
ใ น กฎหม ำย  โ ด ย ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ ำ น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกสใ์หด้  ำเนินกำรตำมหลกัเกณฑท่ี์
ก ำหนดไวใ้นกฎหมำยหรือประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 39 กำรประชุมคณะกรรมกำรของบริษัทสำมำรถ
เรียกประชุมและด ำเนินกำรประชุมโดยวิธีกำร
ประชุมผ่ ำนสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์หรื อมีสื่ อ
อิเลก็ทรอนิกสร์ว่มดว้ยก็ได ้กำรประชมุผ่ำนสื่อ
อิเลก็ทรอนิกสห์รือมีสื่ออิเล็กทรอนิกสร์่วมดว้ย
ใหด้  ำเนินกำรตำมหลักเกณฑท่ี์ก ำหนดไวใ้น
กฎหมำยหรือประกำศท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้ 42 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรให้ประธำน
กรรมกำรหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยส่งหนงัสือนดั
ประชุมไปยังกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำเจ็ดวนัก่อน
วันประชุม  เว้นแต่กรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รกัษำสิทธิหรือประโยชนข์องบริษัทจะแจง้นดั
ประชุมโดยวิธีอื่นและก ำหนดวนัประชุมใหเ้ร็ว
กวำ่นัน้ก็ได ้ 

ขอ้ 42 ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำรใหป้ระธำน
กรรมกำรหรือผูซ้ึ่งไดร้บัมอบหมำยส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่นอ้ยกว่ำสำมวัน
ก่อนวนัประชุม เวน้แต่กรณีจ ำเป็นรีบด่วนเพ่ือ
รกัษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจง้นัด
ประชุมโดยวิธีกำรอื่นใดและก ำหนดวนัประชมุ
ใหเ้รว็กวำ่นัน้ก็ได ้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้มีมติเห็นชอบกำรแกไ้ขขอ้บังคับของ
บริษัทขอ้ 8, 21, 25, 29, 36, 39 และ 42 ตำมท่ีคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและสรรหำเสนอ และให้
น ำเสนอท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับดังกล่ำว โดยให้
ยกเลิกขอ้ควำมเดิมและใชข้อ้ควำมใหม ่รวมถงึใหด้  ำเนินกำรย่ืนจดทะเบียนแกไ้ขขอ้บงัคบัตำมท่ีเสนอ 

คะแนนเสียงส าหรับการอนุมัติ ไม่นอ้ยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำ
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

จึงขอเรียนเชิญผูถื้อหุน้ร่วมประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 (ครัง้ท่ี 30) ในวันอังคารที ่28 มีนาคม 
2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล ์ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 
ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ตำมแผนท่ีสถำนท่ีประชมุ ตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 9 บริษัทจะเปิด
ใหล้งทะเบียนเพ่ือเขำ้รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ตัง้แตเ่วลำ 12.30 น.    
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ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ำนใดท่ีประสงคจ์ะแต่งตัง้บุคคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนใน
กำรประชมุครัง้นี ้โปรดกรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค 
ใชเ้ฉพำะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้) 
ตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 10 หรือสำมำรถดำวนโ์หลดจำก www.scgpackaging.com โดยใหเ้ลือกใชแ้บบใด
แบบหนึ่งตำมท่ีระบไุวเ้ท่ำนัน้  

นอกจำกนี ้ผู ้ถือหุ้นอำจพิจำรณำมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทเข้ำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่ำนไดเ้ช่นกัน โดยท่ำนสำมำรถมอบฉันทะพรอ้มกับระบุควำมประสงคใ์นกำรลงคะแนนเสียงแต่ละ
วำระเพ่ือใหก้รรมกำรอิสระลงคะแนนเสียงตำมควำมประสงคข์องท่ำนไดอ้ย่ำงชัดเจน (โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะ
แบบ ข) และบริษัทขอแจง้รำยช่ือกรรมกำรอิสระท่ีไม่ไดค้รบก ำหนดออกตำมวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2566 ตำมรำยช่ือดงัตอ่ไปนี ้   

1) นำยประสำร  ไตรรตันว์รกลุ 
2) นำยชำลี จนัทนย่ิงยง 
3) นำงผ่องเพ็ญ  เรืองวีรยทุธ 
4) นำยวนสั  แตไ้พสิฐพงษ ์
5) นำยวิบลูย ์ ตวงสิทธิสมบตัิ 
6) นำงศภุจี  สธุรรมพนัธุ ์
ขอ้มลูกรรมกำรอิสระท่ีบริษัทเสนอเป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ปรำกฏตำมสิ่งท่ีสง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 4   
ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมีควำมประสงคจ์ะเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง หรือผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทขอควำม

รว่มมือในกำรสวมหนำ้กำกอนำมยัตลอดเวลำ และเม่ือมีอำกำรเขำ้ข่ำย PUI (Patients Under Investigation) หรือ
สงสยัว่ำจะติดเชือ้ โดยมีอำกำร ดงันี ้มีอณุหภูมิตัง้แต่ 37.5 องศำเซลเซียสขึน้ไป หรือ มีอำกำรไอ มีน ำ้มกู เจ็บคอ 
จำม ปวดหวั จมกูไม่ไดก้ลิ่น ลิน้ไม่รบัรส ถ่ำยเหลว ตำแดง ผ่ืนขึน้ หำยใจเร็ว หำยใจเหน่ือย หรือหำยใจล ำบำก ให้
ตรวจ ATK ก่อนกำรเขำ้ประชมุผูถื้อหุน้ใหแ้ก่บริษัท 

ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภำยในวันอังคำรท่ี 21 
มีนำคม 2566 ตำมช่องทำงท่ีก ำหนด (ตำมแบบฟอรม์ค ำถำมล่วงหนำ้ ตำมสิ่งท่ีส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 8) โดยบริษัทจะ
รวบรวมค ำถำมและจะตอบค ำถำมในท่ีประชุมเฉพำะท่ีเก่ียวกับวำระกำรลงคะแนนโดยตรง และขอใหผู้ถื้อหุน้หรือ
ผูร้ ับมอบฉันทะเขียนค ำถำมลงในแบบฟอรม์ค ำถำม และบริษัทจะรวบรวมค ำถำมและจะตอบค ำถำมในหอ้ง
ประชุมเฉพำะท่ีเก่ียวกบัวำระกำรลงคะแนนโดยตรง ส  ำหรบัค ำถำมและขอ้เสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็น
ชีแ้จงแนบทำ้ยรำยงำนกำรประชุมผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ และ
เวบ็ไซตข์องบริษัทภำยใน 14 วนันบัแตก่ำรประชมุเสรจ็สิน้ 

บริษัทขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนเป็นอย่ำงสูงท่ีมีควำมเขำ้ใจและหวังเป็นอย่ำงย่ิงว่ำจะไดร้ับควำม
รว่มมือจำกทกุท่ำนเป็นอย่ำงดีเช่นท่ีผ่ำนมำ 

 ขอแสดงควำมนบัถือ 
 กรุงเทพมหำนคร วนัท่ี 24 กมุภำพนัธ ์2566 
 โดยค ำสั่งของคณะกรรมกำร 

   

 (นำงสำววรำรี โต๊ะเงิน) 
 เลขำนกุำรบริษัท 

http://www.scgpackaging/
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หมายเหตุ :  
1. บริษัทไดจ้ัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งไดพ้ิมพบ์ำรโ์คด้ไวส้  ำหรบักำรเขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 พรอ้ม

หนงัสอืเชิญประชมุฉบบัท่ีไดส้ง่ใหท้ำ่นผูถื้อหุน้ทำงไปรษณียแ์ลว้ 
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะสำมำรถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.scgpackaging.com) และสำมำรถส่งค ำถำมเพื่อสอบถำมขอ้มลูในแต่ละวำระหรือขอ้มลูอื่น ๆ ของบริษัทเป็นกำร
ล่วงหนำ้ผ่ำน E-mail address: scgp_corporatesecretary@scg.com หรือทำงไปรษณียม์ำยังส ำนักงำนเลขำนุกำรบริษัท 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) ชัน้ 19 อำคำรเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไ์ทย แขวงบำงซื่อ เขตบำงซื่อ 
กรุงเทพมหำนคร 10800 หรือส่งโทรสำรไปยงัหมำยเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือขอ้มูลที่ใชใ้นกำรติดต่อไดอ้ย่ำง
ชดัเจนเพื่อบรษัิทจะติดตอ่กลบัได ้

3. หำกผูถื้อหุน้มีควำมประสงคจ์ะขอรบัเอกสำรประกอบกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 ของบรษัิท กรุณำกรอก
รำยละเอียดใน “แบบขอรบัหนงัสือนดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2566 และ/หรือ หนงัสือรำยงำนประจ ำปี 2565 
และ/หรอื รำยงำนกำรพฒันำที่ยั่งยืนประจ ำปี 2565” ตำมสิง่ที่สง่มำดว้ยล ำดบัท่ี 11 

4. บริษัทไดจ้ดัท ำนโยบำยควำมเป็นสว่นตวัขึน้ เพื่อแจง้ให้ผูถื้อหุน้ทรำบถึงรำยละเอียดกำรเก็บรวมรวม กำรใช ้และกำร
เปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคลของทำ่น โดยทำ่นสำมำรถศกึษำรำยละเอียดไดท้ี่ www.scgpackaging.com 

5. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีผูต้ิดตำมมำดว้ยในกำรประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้ขอเชิญผูต้ิดตำม ณ สถำนที่รบัรองซึ่งบริษัทไดจ้ดัแยก
ไวต้ำ่งหำก 

6. บรษัิทขอควำมรว่มมืองดกำรบนัทกึภำพและเสยีงในหอ้งประชมุ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
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 2565) 

1.1  พันต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม 

อายุ 64 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 1 มิถนุายน 2565 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการจนถงึเดือนธนัวาคม 2565 เป็นเวลา 7 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร ์โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม 
- ดา้นการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไมม่ี) 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(จ านวน 2 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม  
 บริษัทเอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2563 กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน 
 ตัง้แต ่2561 กรรมการ 
  บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) 

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 19 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ บริษัทออโต ้เอกซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ บริษัทอลัฟ่า เอกซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพ่ือสงัคม ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561 รองผูอ้  านวยการอาวโุสทรพัยส์นิพระมหากษัตริย ์
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัททนุลดาวลัย ์จ ากดั  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2 
-ร่าง- 
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- ตัง้แต ่2561 ประธานกรรมการ บริษัทสวุรรณชาด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทดอยค าผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากัด 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหศีนิมา จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพฒัน ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบา้นบงึเวชกิจ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทบา้นบงึเวชกิจ 904 จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 กรรมการ บริษัทมงคลชยัพฒันา จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซเ์ซลา่ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2560 รองเลขาธิการพระราชวงั ส  านกัพระราชวงั 
- ตัง้แต ่2560 ผูอ้  านวยการพระคลงัขา้งท่ี 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2540 - 2559    รอง หน. ฝ่ายท่ีประทบั กองกิจการในพระองค ์904 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    5/5 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  0/0 ครัง้* 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565) 
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 

*พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 236 (4/2565) เมือ่
วนัท่ี 24 พฤษภาคม 2565 แทนนายชลณฐั ญาณารณพ ซึง่เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 
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1.2 นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร 

อายุ 61 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 1 มิถุนายน 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธันวาคม 

2565 เป็นเวลา 3 ปี 7 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี ดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ผูต้รวจสอบบญัชีรบัอนญุาต 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม 
- ดา้นการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นบญัชี และการเงิน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Advance Audit Committee Program (AACP) 36/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Leadership Certification Program 0/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Subsidiary Governance Program (SGP) 1/2022 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Outbound Investment (online) (RFP) 8/2022 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(จ านวน 3 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการกลั่นกรองสินเช่ือและการลงทุน  และ

กรรมการก ากบัความเสี่ยง ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2563  กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามา เวนเจอรส์ จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการ บริษัทแมค็กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 4 แห่ง) 

- ตัง้แต ่2564  ประธานกรรมการอทุธรณ ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  
- ตัง้แต ่2562  ประธานกรรมการ บริษัทบโูอโน่ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2561  กรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทท๊อป ที 2015 จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2559 - 2565 กรรมการและเหรญัญิก มลูนิธิรากแกว้ 
- 2559 - 2565 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย 
- 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส ์จ ากดั (มหาชน) 
- 2559 - 2560 ท่ีปรกึษา ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) 
- 2546 - 2558 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย โฮลดิง้ จ ากดั 
- 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท   9/9 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565   1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565) 
- ของตนเอง:     (ไมม่)ี 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไมม่ี) 
 
 

 
1.3 ศาสตราจารยพ์ิเศษกิติพงศ ์อุรพพีัฒนพงศ ์

อายุ 67 ปี 

เป็นกรรมการทีม่ีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอสิระ  

ต าแหน่ง 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการอสิระ 
- 21 สิงหาคม 2562 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการและมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระจนถึงเดือนธนัวาคม 

2565 เป็นเวลา 3 ปี 4 เดือน)  
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คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- LL.M., The University of British Columbia ประเทศแคนาดา 
- นิติศาสตรมหาบณัฑิต จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- เนติบณัฑิตไทย ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา  
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- ปริญญานิติศาสตรดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์สาขานิติศาสตร ์ประเภทวิชาการ มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
- ปริญญาบตัร หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน รุน่ท่ี 18 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
- วฒิุบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 8 สถาบนัวิทยาการพลงังาน (วพน.) 
- วฒิุบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์รุน่ท่ี 1 สถาบนัวิทยาการคา้ (TEPCoT) 
- วฒิุบตัรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุน่ท่ี 4 
- วฒุิบตัรหลกัสตูรผูบ้ริหารกระบวนการยุติธรรมระดบัสงู รุ่นท่ี 9 วิทยาลยัการยุติธรรม สถาบนัพฒันาขา้ราชการ

ฝ่ายตลุาการศาลยุติธรรม 
- วฒิุบตัรวิชาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยของนกับริหารระดบัสงู (ปปร.5) สถาบนัพระปกเกลา้  
- ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาลการแพทยส์  าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู รุน่ท่ี 5 (ปธพ.5) สถาบนัพระปกเกลา้  
- ประกาศนียบตัรเรื่องธุรกิจครอบครวั Harvard Business School สหรฐัอเมริกา 
- ประกาศนียบัตรหลักการก ากับดูแลกิจการ ท่ีดี  (Director Executive Program)  School of Management 

มหาวิทยาลยัเยล สหรฐัอเมริกา 
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบันกรรมการแห่ง

ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย 
- ประกาศนียบตัรส าหรบัผูบ้ริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลลอ็ค มหาวิทยาลยันอรท์เวสเทิรน์ 

สหรฐัอเมริกา 
- หนงัสือรบัรองโนตารีพบัลิค สภาทนายความ 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม 
- ดา้นการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นกฎหมายธุรกิจและการลงทนุ การควบรวมกิจการ 
- ดา้นการบริหารจดัการธุรกิจครอบครวัใหม้ีการสืบทอดอย่างยั่งยืน 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Role of the Chairman Program (RCP) 21/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 1/2021 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(จ านวน 1 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2562  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองคก์าร  

บริษัทพฤกษา โฮลดิง้ จ ากดั (มหาชน)  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 26 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่ งยืน และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน บริษัทซีเจ มอร ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ คณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูด

 ชาวตา่งชาติท่ีมีศกัยภาพสงูสูป่ระเทศไทย 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2565 ท่ีปรกึษา คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการ (ไมม่ีสว่นรว่มบริหารและไมม่ีอ  านาจควบคมุ) และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 

 บริษัทไทยน า้ทิพย ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั 
- ตัง้แต ่2565 ประธานกรรมการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ สภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 
- ตัง้แต ่2565 กรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพฒันาอย่างยั่งยืน  

ตัง้แต ่2564 กรรมการอิสระ  
 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ ธนาคารไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2564 ท่ีปรกึษา บริษัทเบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี่ จ  ากดั 
- ตัง้แต ่2564 ประธานกรรมการ บริษัทวี เอน็ บี โฮลดิง้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2563 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทโชติวฒันอ์ตุสาหกรรมการผลิต จ ากดั (มหาชน) 
- ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการในคณะกรรมการสง่เสริมวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
- ตัง้แต ่2563 อนกุรรมการในคณะอนกุรรมการกฎหมาย ส  านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
- ตัง้แต ่2563 ท่ีปรกึษาในคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ ส  านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
- ตัง้แต ่2563 กรรมการในคณะกรรมการบริหารสถานการณเ์ศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบศ.) 
- ตัง้แต ่2563 กรรมการตรวจสอบประจ าสถาบนั มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอ านวยการ ส  านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

 วิทยาศาสตรวิ์จยัและนวตักรรมแห่งชาติ   
- ตัง้แต ่2561 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเรง่ดว่น 
- ตัง้แต ่2561  กรรมการผูท้รงคณุวฒิุดา้นกฎหมายแพ่งและพาณิชยใ์นคณะกรรมการพฒันาการบริหารงาน 

 ยตุิธรรมแห่งชาติ 
- ตัง้แต ่2560  ประธานคณะกรรมการ บริษัทชีวามิตร วิสาหกิจเพ่ือสงัคม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย 
- ตัง้แต ่2555  ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 
- ตัง้แต ่2542  กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน ์โฮลดิง้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2542  กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2536  กรรมการ บริษัทกลยทุธธ์ุรกิจโฮลดิง้ จ ากดั 
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การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2565 กรรมการ บริษัทไทยน า้ทิพย ์คอมเมอรเ์ชียล จ ากดั 
- 2565 กรรมการ บริษัทไทยน า้ทิพย ์แมนแูฟคเจอริ่ง จ ากดั 
- 2563 – 2565 กรรมการในคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
- 2564 กรรมการตรวจสอบและบรหิารความเสี่ยง บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส ์จ ากดั (มหาชน) 
- 2562 – 2564 กรรมการ ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย   
- 2561 – 2564 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรพัย ์รชัคาร จ ากดั 
- 2560 – 2564 กรรมการ บริษัทเดอะฮบั 99 จ ากดั 
- 2552 – 2564 ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี่ จ  ากดั 
- 2557 – 2558  สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ 
- 2542  กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    9/9 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565)  
- ของตนเอง:     (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ   ตามท่ีศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์อุรพีพัฒนพงศ์ พน้จากการด ารงต าแหน่งเป็นประธานกรรมการและ
กรรมการของบริษัทเบเคอร ์แอนด ์แมค็เคน็ซี่ จ  ากดั (BM) เมื่อวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ซึง่เป็นผูใ้หบ้ริการเป็น
ท่ีปรกึษากฎหมายใหแ้ก่บริษัทและบริษัทในเครือท่ีไดร้บัคา่ตอบแทนเกินกวา่ 2 ลา้นบาทตอ่ปี และยงัไมพ่น้ 2 ปี 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์อุรพีพัฒนพงศ ์และกรรมการท่ีไดร้บัเสนอช่ือ
กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง) ไดพิ้จารณาตามหลกัความไวว้างใจและการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ 
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ท่ีไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม) แลว้ มีความเห็นว่าศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์
อรุพีพฒันพงศ ์มีคณุสมบตัิเหมาะสม และเห็นว่าความสมัพนัธด์งักลา่วจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
และการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์อุรพีพัฒนพงศ์ ในฐานะกรรมการและ
กรรมการอิสระของบริษัท  
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1.4 นายธีรพงศ ์จันศิริ 

อายุ 57 ปี 

ต าแหน่ง 
กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

วันเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- 16 กนัยายน 2564 (รวมระยะเวลาด ารงต าแหน่งกรรมการจนถงึเดือนธนัวาคม 2565 เป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน)  

คุณวุฒกิารศึกษา / ประวัตกิารอบรม 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัซานฟรานซิสโก สหรฐัอเมริกา 
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
- หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 62 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

ความรู้ / ความช านาญ / ความเชีย่วชาญ 
- ดา้นธุรกิจหลกัของบริษัท และธุรกิจในห่วงโซธุ่รกิจของบริษัท 
- ดา้นการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงิน 
- ดา้นการก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบาย การวางแผนกลยทุธข์ององคก์รขนาดใหญ่ 
- ดา้นการลงทุนในต่างประเทศ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศหรือระดบัภูมิภาค และการบริหารความแตกต่าง

ทางวฒันธรรม 
- ดา้นการบริหารองคก์รขนาดใหญ่ การบริหารทรพัยากรบคุคล 
- ดา้นการบริหารความเสี่ยง การบริหารจดัการในภาวะวิกฤติ 
- ดา้นสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการก ากบัดแูล 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ 
- Director Certification Program (DCP) 10/2001 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

การด ารงต าแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอืน่ทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
(จ านวน 4 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2565 รองประธานกรรมการ 

ตัง้แต ่2562 กรรมการบริหาร  
ตัง้แต ่2557 ประธานกรรมการเพ่ือการพฒันาท่ียั่งยืน 
ตัง้แต ่2553 กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ตัง้แต ่2538 ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
ตัง้แต ่2533  กรรมการ 
 บริษัทไทยยเูน่ียน กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

- ตัง้แต ่2564 กรรมการและรองประธานกรรมการ บริษัทไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน)  
 (ช่ือเดิม บริษัทสงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน)) 

- ตัง้แต ่2561 กรรมการบริหาร  
ตัง้แต ่2543 กรรมการ  
 บริษัทไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน)  

- ตัง้แต ่2557 กรรมการก าหนดคา่ตอบแทน  
ตัง้แต ่2556  กรรมการ  
 บริษัทไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากดั (มหาชน) 
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การด ารงต าแหน่งในบริษัทอืน่ / กจิการอืน่ (จ านวน 38 แห่ง) 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทบีม เดตา้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทอินเตอรฟ์ารม์า-ซีวิตา้ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2564 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน ไลฟ์ไซเอนซ ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2563  กรรมการ บริษัทฟู้ด แอนด ์เบฟเวอเรจ ยไูนเตด็ จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน อินกรีเดียนท ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2562  กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียนพฒันาไมก้ฤษณา จ ากดั     
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ กลุม่บริษัททนุธนศิริ จ  ากดั (รวมบริษัทในกลุม่ 7 บริษัท) 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน พรอ้พเพอรต์ี ้ดิเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2560 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน เอเชีย อินเวสเมน้ท ์โฮลดิง้ จ ากดั (Hong Kong) 
- ตัง้แต ่2559 ประธานกรรมการ บริษัทไท่หวา้น เซิ่ง อควาติค เทรดดิง้ (ไชน่า) จ ากดั (China) 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการกิตติมศกัดิ ์บริษัทประชารฐัรกัสามคัคี สมทุรสาคร (วิสาหกิจเพ่ือสงัคม) จ ากดั 
- ตัง้แต ่2559  กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน อินเวสเมน้ท ์นอรท์ อเมริกา จ ากดั (USA) 
- ตัง้แต ่2559 กรรมการ บริษัทเรดลอ็บสเตอรม์าสเตอรโ์ฮลดิง้ส ์แอลพี (Red Lobster) (USA) 
- ตัง้แต ่2557 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน ไฮเทค เพิรล์ คลัทิเวชั่น จ ากดั 
- ตัง้แต ่2555 กรรมการ บริษัทแพ็คฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (รวมบริษัทในกลุม่ 3 บริษัท) 
- ตัง้แต ่2553  ประธานกรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน ยโุรป (France) 
- ตัง้แต ่2553 กรรมการ บริษัทไทร-ยเูน่ียน โฟรเซน่ โปรดกัส ์จ ากดั (USA) 
- ตัง้แต ่2552 กรรมการ บริษัททีเอน็ ฟายน ์เคมีคอลส ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2543 กรรมการ บริษัทบีส ไดเมนชั่น จ ากดั 
- ตัง้แต ่2540 กรรมการ บริษัทไทร-ยเูน่ียน ซีฟู้ดส ์จ ากดั (USA) 
- ตัง้แต ่2539  กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน ซีฟู้ด จ ากดั 
- ตัง้แต ่2539 กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน นอรท์ อเมริกา จ ากดั (USA) 
- ตัง้แต ่2538  ประธานกรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียน กราฟฟิกส ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2536 กรรมการ บริษัทเอเซียนแปซิฟิคแคน จ ากดั 
- ตัง้แต ่2536 กรรมการ บริษัทลคักี ้ยเูน่ียน ฟู้ดส ์จ ากดั 
- ตัง้แต ่2536 กรรมการ บริษัทไวยไทย จ ากดั 
- ตัง้แต ่2532  กรรมการ บริษัทไทยรวมสินพฒันาอตุสาหกรรม จ ากดั 
- ตัง้แต ่2531  กรรมการ บริษัทจนัศิริ เรียล เอสเตท จ ากดั 
- ตัง้แต ่2531  กรรมการ บริษัทไทยยเูน่ียนปรอ็ปเปอรต์ีส้ ์จ  ากดั 
- ตัง้แต ่2527   กรรมการ บริษัทเพนเวน (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

การด ารงต าแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไมม่ี) 

ประสบการณท์ างาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือต าแหน่งทีส่ าคัญ 
- 2553 - 2565 กรรมการ บริษัทยเูอส เพ็ท นทูรีชั่น จ ากดั (USA) 
- 2559 - 2564 กรรมการบริหาร บริษัทไทยยเูน่ียนออนไลนช์็อป จ ากดั 
- 2542 - 2564 กรรมการ บริษัทสงขลาแคนน่ิง จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอ านวยการ สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
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- กรรมการ สภาวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม 
- กรรมการ การขบัเคลื่อนการพฒันาเศรษฐกิจ BCG Model  
- ท่ีปรกึษาคณะกรรมการหอการคา้ไทย   

คุณสมบัตติ้องหา้ม 
1. ไมม่ีประวตัิการกระท าความผิดอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุริต 
2. ไมม่ีประวตัิการท ารายการที่อาจเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีทีผ่่านมา 
1. เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบริษัท    8/9 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 89) 
2. เขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565  1/1 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
3. เขา้รว่มประชมุกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 6/6 ครัง้ (คิดเป็นรอ้ยละ 100) 

จ านวนการถอืหุน้สามัญของบริษัท (ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565)  
- ของตนเอง:  (ไมม่ี) 
- คูส่มรส/บตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ:  (ไมม่ี) 

ความสัมพันธท์างครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  (ไมม่ี) 
 
 
 
 

2. ข้อมูลการถอืหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) ของผู้ทีไ่ด้รับการเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ จ านวนหุ้น 
คิดเป็นร้อยละของหุน้ที่มี 
สิทธิออกเสียงทัง้หมด 

1. พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม ไมม่ี ไมม่ี 

2. นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร ไมม่ี ไมม่ี 

3. ศาสตราจารยพิ์เศษกิติพงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ ไมม่ี ไมม่ี 

4. นายธีรพงศ ์จนัศิร ิ           ไมม่ี ไมม่ี 
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3. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ 

ผู้ได้รับการเสนอชือ่ 

บริษัทจดทะเบียนอืน่ในประเทศไทย* บริษัท/กิจการอื่น 
(ทีไ่ม่ใช่บริษัท 
จดทะเบียน 

ในประเทศไทย)* 

บริษัท/กิจการทีอ่าจท า
ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนห์รือมี
สภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจของบริษัท 

จ านวน ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร 

1. พนัต ารวจเอก 
    ธรรมนิธิ  
    วนิชยถ์นอม 

2 แหง่ 

- กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสงัคม 
บรษัิทเอสซีบี เอกซ ์จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการกิจการสงัคมเพื่อ
การพฒันาอยา่งยั่งยืน 
บรษัิทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน)  

19 แหง่ ไมม่ี 

2.  นางไขศรี  
    เน่ืองสิกขาเพียร 3 แหง่ 

- กร รมการอิ ส ระ  ป ระธานกร รมการ
ตรวจสอบ กรรมการกลั่นกรองสินเช่ือและ
การลงทนุ และกรรมการก ากบัความเสี่ยง 
บรษัิทธนาคารกสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ บริษัทอินโดรามา เวนเจอรส์ 
จ ากดั (มหาชน)  

- ประธานกรรมการ บริษัทแม็คกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) 

4 แหง่ ไมม่ี 

3. ศาสตราจารยพิ์เศษ   
    กิติพงศ ์ 
    อรุพีพฒันพงศ ์

1 แหง่ 
- กรรมการอิสระ และกรรมการบรหิารความ
เสี่ยงระดบัองคก์าร บริษัทพฤกษา โฮลดิง้ 
จ ากดั (มหาชน) 

26 แหง่ ไมม่ี 

4.  นายธีรพงศ ์ 
    จนัศิร ิ 4 แหง่ 

- กรรมการ และรองประธานกรรมการ 
กรรมการบริหาร ประธานกรรมการเพื่อการ
พฒันาที่ยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการบริหารและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บรษัิท
ไอ-เทล คอรป์อเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทไทย
ยเูนี่ยน ฟีดมิลล ์จ ากดั (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 
บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
(มหาชน) 

38 แหง่  ไมม่ี 

* หมายถึง บรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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4. ลักษณะความสัมพันธข์องผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัตเิป็นกรรมการอิสระ 

 
ลักษณะความสัมพนัธ ์

รายชื่อผู้ได้รับเสนอชือ่ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
(2 คน) 

นางไขศรี เน่ืองสกิขาเพียร 
ศาสตราจารยพ์ิเศษ 

กิติพงศ ์อุรพีพัฒนพงศ ์

การถอืหุน้ในบริษัท  

- จ านวนหุน้ 
- สดัสว่นของจ านวนหุน้ท่ีมีสทิธิออกเสยีงทัง้หมด 

 
ไมม่ี 
- 

 
ไมม่ี 
- 

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

 

ไมเ่ป็น ไมเ่ป็น 

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/   
บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลทีอ่าจมี
ความขัดแยง้ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน    
ลกูจา้ง หรอืที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า 

- เป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพ (เช่น ผูส้อบบัญชี หรือที่
ปรึกษากฎหมาย) 

- มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าให้
ไมส่ามารถท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซือ้/ขาย
วตัถดุิบ/สินคา้/ บริการ/ การใหกู้ย้ืมเงินหรือการกูย้ืมเงิน) 
โดยระบขุนาดของรายการดว้ย (ถา้มี) 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมเ่ป็น 
 

ไมม่ี 
 

 

 
 
 

ไมเ่ป็น 
 

เป็น 
(ไดร้บัการผอ่นผนั*) 

ไมม่ี 
 

 

*รายละเอยีดปรากฎอยูใ่นหมายเหตใุนหนา้ 19 

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 ผู้ถือหุน้รายใหญ่ 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 ผูถื้อหุ้น
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 ใหน้บัรวมภาระหนีท้ี่ เกิดขึน้ในระหว่าง 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
แขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

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 และจัดใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้งในหนงัสือนดัประชมุ
ผูถื้อหุน้ในวาระพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระดว้ย  
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ข้อมูลของผู้สอบบัญชีทีไ่ด้รับการเสนอชื่อประจ าปี 2566 

(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั)  

 
1. นางสาวสุรียรั์ตน ์ทองอรุณแสง 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4409 และผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ 

ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโทดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(บช.ม.) 
- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์(บช.บ.) 

ประสบการณท์ างาน - หุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัชี (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
- การใหบ้ริการสอบบญัชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ ส  าหรบัอตุสาหกรรม
หลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลงังาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอตุสาหกรรม ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการเงินและการธนาคาร 

- กรรมการคณะมาตรฐานการสอบบญัชีของสภาวิชาชีพบญัชี 
- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2534 
- เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2552-2553 

 

2. นางสาวพรทพิย ์ริมดุสิต 
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5565 และผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาโทดา้นการบริหารธรุกิจ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (บธ.ม.) 

- ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(บช.บ.) 
ประสบการณท์ างาน - หุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัชี (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- การใหบ้ริการสอบบญัชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ ส าหรบัอตุสาหกรรมหลาย
แขนง อาทิ ธุรกิจกระดาษและบรรจภุณัฑ ์ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิสซิ่ง และธุรกิจคา้ปลีก 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2539 
- เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทประจ าปี 2554-2557 และ ปี 2565 

 

3. นายทรงชัย วงศพ์ริิยาภรณ ์
ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 10996 และผูส้อบบญัชีในตลาดทนุ 
ประวตัิการศกึษา - ปริญญาตรีดา้นการบญัชี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์(บช.บ.) 
ประสบการณท์ างาน - หุน้สว่นสายงานตรวจสอบบญัชี (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

- การใหบ้ร ิการสอบบ ัญชีแก ่บร ิษ ัทไทยและบร ิษ ัทระหว ่างประเทศ ส าหร บั
อุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสรา้ง ธุรกิจคา้ปลีก ธุรกิจ
ใหบ้ริการ และธุรกิจโรงพยาบาล 

- ประกอบวิชาชีพตัง้แตปี่ 2549 
 
ทั้งนีผู้ส้อบบัญชีทัง้ 3 รายท่ีไดร้ับการเสนอช่ือขา้งตน้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 
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ข้อมูลของกรรมการอิสระทีบ่ริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้น 

(ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในปี 2566) 

 

 

หมายเหต:ุ รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจ าปี 2565 หวัขอ้ประวตัิคณะกรรมการ 

* การมีส่วนไดเ้สียพิเศษ ตามที่ก าหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยขอ้มูล เฉพาะในส่วนของ

กรรมการอิสระคนท่ีจะรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เทา่นัน้วา่มีสว่นไดเ้สยีพิเศษใด ๆ  กบัวาระการประชมุผูถื้อหุน้

ในครัง้นัน้หรือไม่ เช่น มีสว่นไดเ้สียพิเศษในวาระเลือกตัง้กรรมการเพราะเป็นผูท้ี่ ไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัการ

เลอืกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกครัง้หนึง่  

  

 

 
 
 
 

 

ชื่อ 
อาย ุ
(ปี) 

ต าแหน่ง ที่อยู ่
การมีส่วนได้เสีย

พิเศษ*  
ในวาระที่เสนอ 

1. นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ 70 ประธานกรรมการ  

1 ถนนปนูซเิมนตไ์ทย 

แขวงบางซื่อ  

เขตบางซื่อ 

กรุงเทพฯ 10800 

ไมม่ีสว่นไดเ้สยี

พิเศษในวาระท่ี 

1 ถึง 7 

2. นายชาล ีจนัทนยิ่งยง 66 กรรมการตรวจสอบ  

3. นางผอ่งเพ็ญ เรอืงวีรยทุธ 67 กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวนสั แตไ้พสฐิพงษ ์ 63 ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายวิบลูย ์ตวงสทิธิสมบตัิ 57 กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

6. นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์ 58 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 ากดัและกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 
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การมอบฉันทะเพือ่เข้าประชุมผู้ถอืหุน้และสิทธิของผู้ถอืหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ้ 25 ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้จะมอบฉันทะใหบุ้คคลซึ่งบรรลนิุติภาวะแลว้เขา้ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได ้การมอบฉันทะตอ้งท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและมอบแก่
ประธานกรรมการหรือผูท่ี้ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีท่ีประชมุก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 
หนงัสือมอบฉนัทะใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดัก าหนด 

ในการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อว่าผูร้บัมอบฉนัทะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้
มอบฉันทะมีรวมกนั เวน้แต่ผูร้บัมอบฉนัทะจะแถลงต่อท่ีประชมุก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทน
ผูซ้ึง่มอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบช่ืุอผูม้อบฉนัทะและจ านวนหุน้ท่ีผูม้อบฉนัทะถืออยู่ดว้ย 

ขอ้ 26  ในกรณีท่ีไมม่ีขอ้บงัคบั หรือกฎหมายวา่ดว้ยบริษัทมหาชนจ ากดั หรือกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานท่ีประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลบั  ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากับ
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยถือวา่หนึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งเสียง 

การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่าหา้คนรอ้งขอและท่ีประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลบั ก็ใหล้งคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ใหเ้ป็นไปตามท่ีประธานท่ีประชมุก าหนด 

ขอ้ 27 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในกรณีดังต่อไปนีใ้หถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส  าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรบัโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า แกไ้ข หรือเลิกสญัญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส  าคญั 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่ นโดยมี
วตัถปุระสงคจ์ะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมทนุหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 
(ฉ) การเลิกบริษัท 
(ช) การควบบริษัท 

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) ไมเ่คยรบัโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถงึท่ีสดุใหจ้  าคกุในความผิดเก่ียวกบัทรพัยท่ี์ไดก้ระท าโดยทจุริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองคก์าร หรือหน่วยงานของรฐัฐานทุจริต

ตอ่หนา้ท่ี 
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ขอ้ 33  ใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้เลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 

(2) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มี
สิทธิเลือกตัง้บุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ใน
ครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด ้

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

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

 
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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การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถอืหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน 

 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 

วาระทั่วไป 
(1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ

ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียง
ลงคะแนนเป็นบางสว่น (เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian) 

(2) ในกรณีมอบฉนัทะ 
(2.1) ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งออกเสียงลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านัน้ การลงคะแนนเสียง

ของผูร้ ับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะใหถ้ือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถูกตอ้งและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้  

(2.2) กรณีผูม้อบฉันทะไมไ่ดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ หรือระบุไว้
ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือมอบฉันทะ 
รวมถึงกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอ้เท็จจริงประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนน
แทนไดต้ามท่ีเห็นสมควร  

วาระเลือกตัง้กรรมการ 
ส าหรบัวาระการเลือกตั้งกรรมการตามขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 33 ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

(1) ในการเลือกตัง้กรรมการ ใหใ้ชวิ้ธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้บุคคล
ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้มเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไมไ่ด้ 

(2) บุคคลซึ่งไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการที่
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการที่
จะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 
 

วิธีปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 

(1) ประธานท่ีประชมุจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจาก
ท่ีประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง  

(2) กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะชมูือขึน้ (เวน้แต่กรณีท่ีเป็นการลงคะแนนลบั) 
ผูถื้อหุน้ส่วนท่ีเหลือถือว่าเห็นดว้ยโดยไม่ตอ้งชูมือ โดยผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตาม
ความเห็นไดเ้พียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนังสือมอบฉันทะก าหนดให้
แบ่งแยกคะแนนเสียงได)้ 

(3) การลงคะแนนลบัอาจกระท าไดเ้ม่ือมีผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมอย่างนอ้ย 5 คนรอ้งขอ และท่ีประชุมลงมติใหล้งคะแนนลบั 
โดยประธานท่ีประชุมจะเป็นผูก้  าหนดวิธีการลงคะแนนลบั และแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ีมีมติใหล้งคะแนนลบั 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 
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มตขิองทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น  

(1) การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

(2) ในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือขอ้บังคบับริษัทก าหนดไวแ้ตกต่างไปจากขา้งตน้ มติของท่ีประชุมจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบันัน้ก าหนด โดยประธานท่ีประชมุจะแจง้ใหท่ี้ประชมุรบัทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

(3) ผูถื้อหุน้ใดมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเรื่องนัน้ เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงลงคะแนน
เพ่ือเลือกตัง้กรรมการ 

 
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน 
ประธานท่ีประชุมหรือผูท่ี้ประธานท่ีประชมุมอบหมายจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชมุทราบก่อนเริ่มวาระการประชมุ 
บริษัทจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่ีไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ชมูือและลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน บริษัท
จะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถา้มี) ออกจากจ านวนเสียง
ทัง้หมดท่ีเขา้ร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ในระหวา่งรอผลการนบัคะแนน
ซึง่อาจใชเ้วลานาน ประธานท่ีประชมุจะด าเนินการประชมุในวาระอื่นตอ่ไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนน
ทกุวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนเสรจ็สิน้การประชมุ  

กรณีท่ีจะถือวา่เป็นบตัรเสีย หมายถงึ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแสดงเจตนาไมช่ดัเจนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน 
เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี  
Custodian) หรือ กรณีท่ีมีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ากบั  
 

__________________________________ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 

การใช้รหัสคิวอาร ์(QR Code) ส าหรับดาวนโ์หลด 

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566  
 

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

ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือนดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 
One Report) และรายงานการพฒันาทีย่ั่งยืนประจ าปี 2565 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 2566 รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพฒันาทีย่ั่งยืนประจ าปี 2565  

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 2566 รายงานประจ าปี 2565 (แบบ 56-1 
One Report) และรายงานการพฒันาทีย่ั่งยืนประจ าปี 2565 

 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ไม่สะดวกในการดาวนโ์หลดเอกสารประกอบการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 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 

      



 

 

 
 

แบบฟอรม์ค ำถำมล่วงหน้ำตำมวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2566 

ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) 

ประชุมวันอังคำรที ่28 มีนำคม 2566 เวลำ 14.30 น. 

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 2566 ของ SCGP ดงันี ้
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 

หมายเหต:ุ  เมื่อกรอกรายละเอยีดขา้งตน้เรยีบรอ้ยแลว้ โปรดสง่กลบัมายงั SCGP ภายในวนัท่ี 21 มีนาคม 2566  
-  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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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 
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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 

 



 

หนา้  1  ของจ านวนหนา้  1  หนา้ 

 
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 
    นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ  อาย ุ 70    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายชาลี จนัทนยิ่งยง  อาย ุ 66    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ  อาย ุ 67    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์  อาย ุ 63    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายวบิลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ  อาย ุ 57    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์  อาย ุ 58    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผู้ถือหุน้
สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2566 (ครัง้ท่ี 30) ในวนัท่ี  28 มีนาคม 2566   เวลา 14.30 น. ณ หอ้งแอทธินี ครสิตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล 
แบงคอ็ก เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ใหถื้อเสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 
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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 
    นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ  อาย ุ 70    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายชาลี จนัทนยิ่งยง  อาย ุ 66    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ  อาย ุ 67    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์  อาย ุ 63    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายวบิลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ  อาย ุ 57    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์  อาย ุ 58    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผูถื้อหุน้
สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2566 (ครัง้ท่ี 30) ในวนัท่ี  28 มีนาคม 2566   เวลา 14.30 น. ณ หอ้งแอทธินี ครสิตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล 
แบงคอ็ก เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ ดงันี ้

 วำระที ่ 1  เร่ือง รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 

สิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 10 
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 วำระที ่ 2  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวำคม 2565 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระที ่ 3  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรประจ ำปี 2565 
 (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  พันต ำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม   

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  4.2  นำงไขศร ีเน่ืองสิกขำเพยีร   

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  4.3  ศำสตรำจำรยพ์เิศษกิตพิงศ ์อุรพีพัฒนพงศ ์   

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

  4.4  นำยธีรพงศ ์จันศริิ   

      เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง  

 วำระที ่ 5  เร่ือง พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2566 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระที ่ 6  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อยประจ ำปี 2566 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 วำระที ่ 7  เร่ือง พจิำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

  เหน็ดว้ย     ไม่เหน็ดว้ย   งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือมอบฉันทะนีใ้หถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถกูตอ้งและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้ 
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(6) ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไม่ไดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รือระบุไวไ้ม่ชดัเจนหรือในกรณีท่ีท่ีประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมตใินเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีท่ีมีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 
  กิจการใดท่ีผูร้บัมอบฉันทะไดก้ระท าไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีท่ีผูร้บัมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ขา้พเจา้ระบใุนหนังสือมอบฉันทะใหถื้อ
เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระท าเองทกุประการ 

 ลงช่ือ   ผูม้อบฉนัทะ 
  ( ) 

 ลงช่ือ   ผูร้บัมอบฉนัทะ 
 ( ) 
 
หมำยเหตุ 

1. ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ จะตอ้งมอบฉันทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุน้ให้

ผูร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้ 4  ของจ านวนหนา้ 4  หนา้ 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                 เอสซจี ีแพคเกจจิง้                                           จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูจ้องหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2566 (ครัง้ท่ี 30) ในวนัท่ี  28 มีนาคม 2566   เวลา 14.30 น. ณ 
หอ้งแอทธินี ครสิตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน
วนั 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  1 ของจ านวน  4  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 
    นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ  อาย ุ 70    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายชาลี จนัทนยิ่งยง  อาย ุ 66    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ  อาย ุ 67    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์  อาย ุ 63    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นายวบิลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ  อาย ุ 57    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800 หรือ 
    นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์  อาย ุ 58    ปี  
อยู่บา้นเลขท่ี 1  ถนน ปนูซเิมนตไ์ทย  ต าบล/แขวง บางซื่อ         
อ าเภอ/เขต บางซื่อ   จงัหวดั   กรุงเทพมหานคร  รหสัไปรษณีย ์ 10800  

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพ่ือเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชุมผูจ้องหุน้/การประชุมผู้ถือหุ้น
สามญั/วิสามญั ประจ าปี 2566 (ครัง้ท่ี 30) ในวนัท่ี  28 มีนาคม 2566   เวลา 14.30 น. ณ หอ้งแอทธินี คริสตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล 
แบงคอ็ก เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนดว้ย 

 (3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้
 มอบฉนัทะตามจ านวนหุน้ทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้
 มอบฉนัทะบางส่วน คือ 

  หุน้สามญั หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 
  หุน้บรุมิสิทธิ หุน้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได ้            เสียง 

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ัง้หมด   เสียง 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 



 

หนา้  2 ของจ านวน  4  หนา้ 

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้ 

 วาระที ่ 1  เร่ือง รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2565  

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่ 2  เร่ือง พจิารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2565    

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่ 3  เร่ือง พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2565 

 (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 พันต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชยถ์นอม   

    เหน็ดว้ย เสียง    ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

    4.2 นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพยีร   

        เหน็ดว้ย                   เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

   4.3 ศาสตราจารยพ์เิศษกิตพิงศ ์อุรพพีัฒนพงศ ์   

         เหน็ดว้ย                   เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

   4.4 นายธีรพงศ ์จันศริิ   

        เหน็ดว้ย                   เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                      เสียง    งดออกเสียง                       เสียง 

 วาระที ่5  เร่ือง พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2566   

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 วาระที ่6 เร่ือง พิจารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2566 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี ้ 

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 



 

หนา้  3 ของจ านวน  4  หนา้ 

 วาระที ่7 เร่ือง พิจารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

 (ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามท่ีเหน็สมควร 

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ ดงันี  ้

 เหน็ดว้ย                        เสียง   ไม่เหน็ดว้ย                                     เสียง    งดออกเสียง           เสียง 

 
(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. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไวข้า้งตน้ ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดใ้นใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 

ตามแนบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนา้  4 ของจ านวน  4  หนา้ 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิัท                 เอสซจี ีแพคเกจจิง้                                           จ ากดั (มหาชน) 

ในการประชมุผูจ้องหุน้/การประชมุผูถื้อหุน้สามญั/วสิามญั ประจ าปี 2566 (ครัง้ท่ี 30) ในวนัท่ี  28 มีนาคม 2566   เวลา 14.30 น. ณ หอ้ง
แอทธินี ครสิตลั ฮอลล ์ชัน้ 3 โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 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 



 

 

 
 
 
แบบขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2566 และ/หรือ หนังสือรายงานประจ าปี 2565 และ/หรือ 

รายงานการพัฒนาทีย่ั่งยนืประจ าปี 2565  

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 2566   

(    ) หนงัสือรายงานประจ าปี 2565   

(    ) หนงัสือรายงานการพฒันาท่ียั่งยืนประจ าปี 2565   

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 านโยบายความเป็นสว่นตวัขึน้ เพื่อแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผย
ขอ้มลูสว่นบคุคลของทา่น โดยสามารถศกึษารายละเอียดไดท้ี่ www.scgpackaging.com 

กรณีตอ้งการรบัหนงัสือนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2566 และ/หรือ หนงัสือรายงานประจ าปี 2565  
และ/หรือ รายงานการพฒันาท่ียั่งยืนประจ าปี 2565 ตามที่อยู่ขา้งตน้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้  

โปรดส่งแบบขอรบัหนงัสือฯเพ่ือใหส้  านกังานเลขานกุารบรษิัทไดร้บัภายในวันจันทรท์ี ่20 มีนาคม 2566 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 

mailto:scgp_corporatesecretary@scg.com
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ถ.อังรีดูนังต ์

สิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 9 

หมายเหตุ: สามารถเดนิทางโดยขนส่งสาธารณะ ดังนี ้
- รถไฟฟา้ BTS สายสฟี้า 
- รถไฟฟา้ใตด้นิ MRT สายสขุมุวิท 
- รถบสั สาย 17 (ปอ.), 2, 40, 40 (ปอ.), 501 (ปอ.), 511 (ปอ.), 76 (ปอ.) 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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