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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 
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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.    



 

  11 

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/

