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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 (คร้ังที ่28) 

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน)   

ประชุม ณ หอ้ง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงคแ์ละสถานท่ีส ารอง บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากัด 
(มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ในวนัองัคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 
09.00 น. 

นางพรเพ็ญ นามวงษ ์เลขานกุารคณะกรรมการ ไดแ้จง้วา่นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 24  

นายประสาร ไตรรัตนว์รกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ กลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พรอ้มทัง้แจง้ใหท่ี้ประชมุ
ทราบว่า เน่ืองจากมาตรการเวน้ระยะระหว่างผูเ้ขา้ร่วมประชุม บริษัทจ าเป็นตอ้งจัดเตรียมหอ้งประชุมไวใ้นหลาย
สถานท่ีในบรเิวณบรษิัท ท าใหอ้าจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกเทา่ท่ีควร จงึขออภยัมา ณ ท่ีนี ้ 

จากนัน้ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างพรเพ็ญ นามวงษ ์เลขานกุารคณะกรรมการ แจง้จ  านวนผูถื้อหุน้
ท่ีมารว่มประชมุครัง้นีใ้หท่ี้ประชมุทราบ 

เลขานกุารคณะกรรมการแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่าบริษัทไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีประชมุไว ้2 แห่ง ซึ่งเม่ือรวม
ทกุสถานท่ีประชมุแลว้ มีผูถื้อหุน้มารว่มประชมุดว้ยตนเองจ านวน 163 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้996,925 หุน้ และท่ี
มอบฉันทะมาจ านวน 1,516 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้3,685,221,540 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีมาดว้ยตนเองและท่ี
มอบฉันทะมาเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้จ  านวน 1,679 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 3,686,218,465 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 
85.8673 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดจ านวน 4,292,920,200 หุน้ เป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ
บรษิัทแลว้ ประธานฯ จงึขอเปิดประชมุเพ่ือพิจารณาเรื่องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ  

ทัง้นีห้ลงัจากประธานฯ ไดก้ลา่วเปิดการประชมุเรียบรอ้ยแลว้ ไดมี้ผูถื้อหุน้มาเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง
เพิ่มเติมอีกจ านวน 112 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้925,626 หุน้ และท่ีมอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจ านวน 28 ราย รวม
จ านวนหุน้ได ้1,717,483 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีมาดว้ยตนเองและท่ีมอบฉนัทะมาเขา้รว่มประชมุทัง้หมดจ านวน 
1,819 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 3,688,861,574 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 85.9289 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดจ านวน 4,292,920,200 หุน้ 

จากนัน้เลขานุการคณะกรรมการไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย 
เลขานุการบริษัท ผ่านวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ีประชุม และไดก้ล่าวแนะน าผูส้อบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ  ากดั และตวัแทนผูส้อบบญัชีซึ่งท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง ดงันี  ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้
1. นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายชลณฐั ญาณารณพ รองประธานกรรมการ 
3. นายชมุพล ณ ล าเลียง กรรมการอิสระ 
4. นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร กรรมการอิสระ 
5. นายชาลี จนัทนยิ่งยง กรรมการอิสระ 

- ร่าง - 
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6. นางผอ่งเพ็ญ เรืองวีรยทุธ กรรมการอิสระ 
7. ศาสตราจารยพ์ิเศษกิตพิงศ ์ อรุพีพฒันพงศ ์ กรรมการอิสระ   
8. นายวนสั  แตไ้พสิฐพงษ ์ กรรมการอิสระ 
9. นายวิบลูย ์ ตวงสิทธิสมบตัิ กรรมการ  
10. นายธนวงษ ์ อารีรชัชกลุ กรรมการ 
11. นายธรรมศกัดิ ์เศรษฐอดุม กรรมการ 
12. นายวิชาญ จิตรภ์กัดี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เลขานุการคณะกรรมการ 
นางพรเพ็ญ นามวงษ ์

ฝ่ายจัดการทีเ่ข้าร่วมประชุม  จ  านวน 6 คน  ดงันี ้
1. นายแสงชยั  วิรยิะอ าไพวงศ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร กิจการกระดาษบรรจภุณัฑ ์
2. นายสชุยั  กอประเสรฐิศร ี ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร  

 กิจการบรรจภุณัฑจ์ากเย่ือและกระดาษ 
3. นายกรณัย ์ เตชะเสน ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร  

 กิจการบรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอร ์
4. นายวิชาญ  เจรญิกิจสพุฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร กิจการเย่ือและกระดาษ 
5. นายดนยัเดช เกตสุวุรรณ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายธุรกิจตา่งประเทศ  
6. นายกลุเชฏฐ์  ธาราจนัทร ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายการเงิน 

ทีป่รึกษากฎหมาย นายกิตติ   ตัง้จิตรมณีศกัดา บรษิัทกฎหมายเอสซีจี จ ากดั 

เลขานุการบริษัท นางสาววรารี โต๊ะเงิน 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ  านวน 2 คน 
1. นางสาวธญัลกัษณ ์ เกตแุกว้ 
2. นางสาวชิดชนก   เกตเุวช 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จ  านวน 1 คน 
นางสาวพรรณพชัร   ทกัษิณา 

นอกจากนีเ้ลขานกุารคณะกรรมการไดก้ล่าวแนะน านายสรากร แกว้สม อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูร้บั
มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยท่ีเขา้ร่วมการประชุมในครัง้นี ้และผูเ้ขา้ร่วมสงัเกตการณจ์ากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทยอีก 2 คน คือ นางสาวสิรพชัร ์ตรีธรรมพินิจ และนางสาวสุณี สุวรรณโปดก และไดก้ล่าวเชิญ
ชวนใหผู้ถื้อหุน้เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตวัแทนผูส้อบบญัชี ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รายใดแสดงความ
ประสงคใ์นการรว่มเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง  

จากนัน้ท่ีประชมุไดร้บัทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผล
การนบัคะแนนในการประชมุ ผา่นวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ีประชมุดงันี ้    

1. ขอ้บงัคบัของบรษิัท ก าหนดใหก้ารออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่กบั
จ านวนหุน้ท่ีถืออยู่และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เทา่กบัหนึ่งเสียง  
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2. ในการออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย 
3. ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่เป็นการออก
เสียงของ Custodian  

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ จะสอบถามท่ีประชุมว่าผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองด
ออกเสียง ขอใหผู้ถื้อหุน้ท่ี ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ยกมือและท าเครื่องหมายยืนยนัการลงคะแนน
ในบตัรยืนยนัการลงคะแนน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีเขา้ไปตรวจนบัและบนัทกึคะแนนเสียงดว้ยระบบบารโ์คด้ 
พรอ้มทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักลา่ว ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไม่ตอ้งยกมือ โดยขอให้
ท าเครื่องหมายยืนยนัการลงคะแนน และจะขอใหท้่านคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ย
ทุกใบ พรอ้มกนัทัง้หมดเม่ือเสรจ็สิน้การประชมุ 
ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนน
เสียงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหต้ามความประสงคข์องทา่นผูถื้อหุน้ 

5. ในการนบัคะแนน บริษัทจะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียง
ตามบตัรเสีย (ถา้มี) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุในวาระนัน้ ๆ และส่วนท่ีเหลือ
จะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยจะหกัคะแนนเสียงตามบตัรเสีย จากบตัรผูท่ี้ลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะค านึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

  กรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนใน
บตัรยืนยนัการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการ
แบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี  Custodian) หรือ กรณีท่ีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตร
ยืนยนัการลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ากบั 

6. จ านวนผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจจะไม่เท่ากัน เน่ืองจาก
อาจมีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะบางทา่นออกจากหอ้งประชมุหรือเขา้มาเพิ่มเตมิ  

7. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะสิน้สุด ขอให้
ส่งคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนทัง้หมดกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐาน
คะแนนเสียงในท่ีประชมุดว้ย 

8. ส าหรบัรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้จะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ
ภายหลงัจากเสรจ็สิน้การลงคะแนนในวาระถดัไป เพ่ือใหไ้มใ่ชเ้วลานานในการรอผลคะแนน 

9. ผูถื้อหุน้หรือผู้ร ับมอบฉันทะท่ีมีข้อซักถามในท่ีประชุมขอให้เขียนค าถามลงในกระดาษแล้วส่งให้
เจา้หนา้ท่ี โดยบริษัทจะตอบค าถามในหอ้งประชุมเฉพาะวาระท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีตอ้งลงคะแนนเสียง
เทา่นัน้ ส  าหรบัค าถามหรือขอ้แนะน าอ่ืนใด บรษิัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบท่ีส่งมาล่วงหนา้
และท่ีสอบถามในหอ้งประชมุโดยรวมไวเ้ป็นเอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ซึ่งจะเผยแพร่
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การ
ประชมุเสรจ็สิน้ 

10. ส าหรบัผูถื้อหุน้ชาวตา่งประเทศ บริษัทไดอ้  านวยความสะดวกโดยจดัใหมี้ผูแ้ปลเป็นภาษาองักฤษ ใน
กรณีท่ีมีค าถามขอใหผู้ถื้อหุน้ชาวตา่งประเทศเขียนค าถามส่งใหเ้จา้หนา้ท่ี ทัง้นีก้รรมการหรือผูบ้ริหาร
จะรวบรวมค าถามและตอบเป็นภาษาไทยเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่านอ่ืน ๆ ท่ีเขา้รว่มประชมุไดเ้ขา้ใจดว้ย 
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นอกจากนัน้เลขานุการคณะกรรมการไดชี้แ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการ
แพรร่ะบาดโรคโควิด 19  ซึ่งบริษัทไดจ้ดัเตรียมการประชมุครัง้นีด้ว้ยความห่วงใยในสขุภาพและความปลอดภยัของ
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ โดยไดป้ฏิบตัิตามมาตรการท่ีรฐัระบไุวอ้ย่างเครง่ครดั รวมทัง้มาตรการของบริษัทท่ีส าคญั จึงขอ
ความรว่มมือผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุทา่นปฏิบตัิตามขอ้แนะน าในวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ีประชมุ สรุปไดด้งันี ้

มาตรการเวน้ระยะหา่งทางสงัคมในหอ้งประชมุ  
1) จดัท่ีนั่งโดยเวน้ระยะหา่งระหวา่งท่ีนั่ง 
2) ผูเ้ขา้ประชมุตอ้งนั่งในโซนท่ีนั่งท่ีก าหนด 
3) ไมย่า้ยโซนท่ีนั่งตลอดเวลา 
มาตรการลดเวลาการประชมุใหส้ัน้ กระชบั ใชเ้วลาไมเ่กิน 1 ชั่วโมง 30 นาที 
1) เขียนค าถามลงในกระดาษ แลว้ส่งใหเ้จา้หน้าท่ี โดยตอบค าถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องท่ี

เก่ียวกบัการลงคะแนนเสียงเทา่นัน้ 
2) แจง้ผลคะแนนในวาระตอ่ไป โดยประธานท่ีประชมุจะด าเนินการในวาระอ่ืนตอ่ไปก่อน 
มาตรการดา้นสขุอนามยั 
ก่อนวนัประชมุ บริษัทไดด้  าเนินการเพ่ือความปลอดภัยของผูถื้อหุน้ โดยจดัใหมี้การพ่นฆ่าเชือ้ในหอ้ง
ประชมุหลกัและสถานท่ีประชมุส ารอง พรอ้มตรวจหาเชือ้โควิด 19 ผูบ้ริหารและทีมงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การประชมุจากทีมแพทยโ์รงพยาบาลรามาธิบดีแลว้พบว่าไม่มีผูใ้ดเขา้ข่ายติดเชือ้ดงักล่าว และในวนั
ประชมุขอความรว่มมือจากผูถื้อหุน้ ดงันี ้
1) สวมหนา้กากอนามยัตลอดเวลา 
2) หลีกเล่ียงการสมัผสับรเิวณใบหนา้ และหมั่นลา้งมือบอ่ยๆ 
3)    ใชแ้อปพลิเคชนัไทยชนะ และหมอชนะ 
4) หลีกเล่ียงการสมัผสัสิ่งของรว่มกนั หรือสมัผสัผูอ่ื้น 
5) หา้มรบัประทานอาหารหรือของวา่งใด ๆ ตลอดเวลาท่ีอยูใ่นสถานท่ีประชมุ 
6) หากผูร้ว่มประชมุมีไข ้ไอ มีน า้มกู เจ็บคอ จาม หรือหายใจเหน่ือยหอบ ขอใหอ้อกจากบรเิวณท่ีประชมุ 

เม่ือผูถื้อหุน้รบัทราบและไมมี่ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง 
การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับขอ้งการประชมุในสถานท่ีประชุมทุกแห่งตามท่ีเสนอขา้งตน้แลว้ 
ประธานฯ จงึไดด้  าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
 
วาระที ่1: รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2563 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ในฐานะตวัแทนของฝ่ายจดัการ ไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีใหเ้กียรตมิาเขา้
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 นี ้และรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2563 ซึ่งมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2563 ใหท่ี้ประชมุทราบ สรุปไดด้งันี ้

ปี 2563 เป็นอีกปีหนึ่งท่ีมีความทา้ทาย ประเทศตา่ง ๆ ทัง้ในกลุม่อาเซียนและทั่วโลกเผชิญกบัความผนั
ผวนทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการแพรร่ะบาดของโควิด 19 ความตอ้งการซือ้สินคา้ในกลุ่มสินคา้คงทน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเครื่องใชไ้ฟฟ้าและยานยนต ์และความตอ้งการใชก้ระดาษพิมพเ์ขียนปรบัตวัลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อน 
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อย่างไรก็ตาม ความตอ้งการซือ้สินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินคา้อุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องด่ืม ผลิตภัณฑ์
ดแูลสขุภาพ รวมถึงธุรกิจ e-Commerce ยงัเตบิโตไดดี้อยา่งตอ่เน่ือง เน่ืองจากผูบ้ริโภคหนัมาใสใ่จในเรื่องสขุอนามยั 
และปรบัพฤติกรรมมาซือ้สินคา้ผ่านช่องทางออนไลนม์ากขึน้ 

บริษัทไดป้รบัตวัรบัมือกบัผลกระทบขา้งตน้ ตอบสนองตอ่ความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของผูบ้ริโภคดว้ย
บรรจุภัณฑห์ลากหลายประเภท เพ่ือรองรบัโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเส่ียงไปในหลายประเทศ หลาย
อุตสาหกรรม มุ่งขยายตลาดบรรจุภัณฑส์ าหรบัสินคา้อุปโภคบริโภคอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นสินคา้ท่ีมีความ
จ าเป็นตอ่การด ารงชีพ โดยปัจจบุนัมีสดัส่วนลกูคา้กลุม่นีป้ระมาณรอ้ยละ 70  

ในช่วงท่ีเกิดสถานการณแ์พร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทใหค้วามส าคญัอย่างมากกับมาตรการรกัษา
สุขอนามยัและความปลอดภัยของพนกังานเป็นล าดบัแรก การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ร่วมกับ
ลกูคา้และคูค่า้ รวมถึงการประเมินสถานการณอ์ย่างใกลช้ิดและปรบัตวัอย่างรวดเร็ว เพ่ือใหด้  าเนินธุรกิจไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง ส่งผลใหใ้นปี 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการขาย 92,786 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4 เม่ือเทียบกับปีก่อน 
และมีก าไรสทุธิ 6,457 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 23 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ซึ่งถือว่าบริษัทไดผ้่านวิกฤตโควิด 19 มาได้
ดว้ยดี จงึขอขอบคณุคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานทกุคนท่ีรว่มมือรว่มใจกนัดว้ยความเขม้แข็ง 

คณะกรรมการไดส้รุปผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ไวใ้นรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งขอสรุปเรื่องท่ี
ส าคญัใหท่ี้ประชมุทราบ รวม 4 เรื่องดงันี ้

1)  ประสบความส าเร็จในการขายหุน้สามญัเพิ่มทนุตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) หุน้ของบริษัทเริ่ม
ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2563 โดยมีมูลค่า Market 
Capitalization ประมาณ 150,000 ลา้นบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) บริษัทไดเ้งินจากการระดมทุน
ครัง้นี ้ประมาณ 40,092 ลา้นบาท ซึ่งจะใชใ้นการลงทนุขยายกิจการทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
รวมไปถึงในการปรบัโครงสรา้งทางการเงิน และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นก้าวส าคญัท่ีท าให้
บรษิัทมีฐานะการเงินท่ีเขม้แข็งส าหรบัขยายธุรกิจในอนาคต   

2) ร่วมกับพนัธมิตรขยายฐานธุรกิจบรรจุภัณฑแ์บบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ทัง้การเติบโตตาม
ตลาด (Organic Growth) จากการเพิ่มก าลงัการผลิตและยอดขาย และการเตบิโตแบบกา้วกระโดด 
(Inorganic Growth) ผ่านการเขา้ซือ้กิจการแบบ Merger & Partnership (M&P) เพ่ือแลกเปล่ียน
จดุแข็งและสรา้งประโยชนจ์ากการผนกึพลงักบัพนัธมิตรทางธุรกิจ    
บริษัทไดด้  าเนินโครงการขยายก าลงัการผลิตใน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิลิปปินส์ ด้วยเงินลงทุนกว่า 8,200 ล้านบาท และได้เข้าซื ้อหุ้นร้อยละ 94.1 ใน Bien Hoa 
Packaging Joint Stock Company (หรือ SOVI) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นผูผ้ลิตชัน้น าดา้นบรรจุภัณฑ์
จากเย่ือและกระดาษ (Fiber-based packaging) และเม่ือตน้ปี 2564 นี ้ก็ไดเ้ขา้ซือ้หุน้รอ้ยละ 100 
ใน Go-Pak UK Limited ซึ่งเป็นผู้น  าในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหารในสหราช
อาณาจกัร ยโุรปและอเมรกิาเหนือ ท่ีมีฐานการผลิตอยูท่างตอนใตข้องเวียดนาม 

3) ร่วมกับลูกคา้พฒันานวตักรรมสินคา้ บริการ และโซลูชนัแบบครบวงจร ตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ เพ่ือใหบ้รรจภุณัฑข์องบรษิัทเป็นสว่นส าคญัของไลฟ์สไตลใ์นชีวิตประจ าวนัของผูบ้รโิภค  
บริษัทไดล้งทนุในดา้นเครื่องจกัรและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั จดักระบวนการท างานท่ีเป็นระบบ และ
พฒันาบคุลากรใหมี้ความพรอ้มในการตอบสนองความตอ้งการใหม่ๆ ของลกูคา้ โดยมีทีมขายและ
บริการลกูคา้กว่า 500 คน นกัวิจยัและพฒันากวา่ 90 คน และนกัออกแบบมืออาชีพกวา่ 35 คน ซึ่ง
มีผลงานการออกแบบบรรจภุณัฑท่ี์ไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาต ิมีผลงานการพฒันาบรรจภุัณฑ์
ท่ีช่ือวา่ OptiSorb-X ซึ่งมีคณุสมบตัิปอ้งกนัออกซิเจนและไอน า้สงูรว่มกบัเทคนิคการดดูซบัออกซิเจนใน
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บรรจุภัณฑภ์ายหลงัการบรรจุ จึงช่วยคงคณุภาพของสินคา้ และยืดอายุการเก็บสินคา้ใหย้าวนานขึน้ 
เหมาะส าหรบั ขนม เบเกอรี่ เนือ้สัตวแ์ปรรูป นอกจากนี ้ยังมี Odorlock บรรจุภัณฑเ์ก็บกลิ่นอาหาร
ไมใ่หแ้พรก่ระจายรบกวนสินคา้อ่ืน เชน่ ทเุรียน ชว่ยใหข้นสง่และวางจ าหน่ายรว่มกบัสินคา้อ่ืนได ้ 

4)  การขบัเคล่ือนองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภิบาลเพ่ือธุรกิจท่ีเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทด าเนิน
ธุรกิจโดยค านึงถึงการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้มตลอดกระบวนการผลิต การพฒันาสงัคมใหมี้คณุภาพ
ชีวิตท่ีดี และการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าหลกัเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) มาใชใ้นการด าเนินธุรกิจ เพ่ือใหเ้กิดการใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า เช่น การร่วมมือกับ
พนัธมิตรกว่า 60 ราย เชน่ เทสโก ้โลตสั ไปรษณียไ์ทย แสนสิร ิพรอ็พเพอรตี์ ้เพอรเ์ฟค ในการรณรงค์
ใหผู้บ้รโิภคใสใ่จเรื่องรีไซเคลิ โดยตดิตัง้จดุรบัเศษกระดาษและกล่องกระดาษใชแ้ลว้มากกวา่ 380 จดุ
ทั่วประเทศ โครงการชมุชนตน้แบบการจดัการขยะมลูฝอย สามารถสรา้ง 41 ชมุชนในอ าเภอบา้นโป่ง
ใหเ้ป็นตน้แบบการจดัการขยะและสามารถลดปรมิาณขยะอินทรียไ์ดก้วา่รอ้ยละ 40 ท าใหเ้ป็นชุมชน
ท่ีนา่อยูแ่ละพรอ้มท่ีจะเป็นตน้แบบและขยายผลไปยงัพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ในประเทศ  

ในเรื่องของการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น นอกเหนือจากการก าหนดเป็นนโยบายท่ีชัดเจนแลว้ ในปี 
2563 บริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้ร่วมแนวร่วมต่อตา้นคอรร์ปัชันของภาคเอกชนไทย และอยู่ระหว่างการขอ 
Certified Company โดยคาดว่าจะด าเนินการย่ืนขอรบัรองภายในปีนี ้

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถาม โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้อบ
ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ท่ีส่งค าถามมาล่วงหนา้ก่อนการประชมุซึ่งสรุปไดเ้ป็น 4 กลุม่ค  าถาม ดงันี ้

(1) ค าถามเก่ียวกบัการขยายธุรกิจ การแข่งขนัทางธุรกิจ นวตักรรม (Innovation)  และแผนการลงทนุ
ในปี 2564   
ตอบ ปัจจบุนับรษิัทมีธุรกิจในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์มาเลเซีย และเม่ือตน้ปี 
2564 ท่ีผา่นมาบรษิัทไดล้งทนุในสหราชอาณาจกัร เป็นบรษิัทเดียวในภมูิภาคท่ีมีความหลากหลาย
ทัง้การน าเสนอสินคา้ บริการ และโซลชูนัดา้นบรรจภุณัฑค์รบวงจร รวมถึงการด าเนินงานท่ีเรียกว่า
บรูณาการในแนวตัง้ โดยมีวตัถดุิบของตนเอง มีกระบวนการเก็บเศษกระดาษ และรบัเศษกระดาษ ซึ่ง
ท าใหบ้รษิัทมีความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทัง้จากในและตา่งประเทศ นอกจากนี ้เพ่ือใหธุ้รกิจ
มีความแข็งแกรง่ รวมถึงสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน แผนการด าเนินธุรกิจระยะกลางของบริษัทได้
มุง่เนน้ใน 4 เรื่องดงัตอ่ไปนี ้
1. การขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบรรจภุณัฑป์ลายน า้และบรรจภุณัฑอ์าหารในประเทศท่ีมีอัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจสงู เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส ์โดยเนน้ไปยงักลุ่มฐานลกูคา้ท่ี
เป็นผูบ้ริโภคเป็นหลกั เน่ืองจากหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การใชจ้า่ยสินคา้ประเภทคงทนจะลดลง 
แตก่ารใชจ้า่ยส าหรบัสินคา้อปุโภคบริโภค (Consumer Goods) ยงัจ าเป็นอยู ่  

2. การสรา้งนวตักรรมทัง้ในดา้นสินคา้และบริการ เชน่ Packaging solution เพ่ือเป็นการสรา้งความ
พงึพอใจใหก้บัลกูคา้ และสรา้งมลูคา่และท าก าไรตอ่ยอดขายเพิ่มขึน้ 

3. การน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช ้เพ่ือทัง้ส  าหรบัการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ เช่น 
ระบบ Customer Relationship Management การสั่งซือ้สินคา้ผ่านช่องทางออนไลนต์า่ง ๆ และ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยน า Artificial Intelligence Machine Learning มาใชใ้นการ
วางแผนการผลิต (Production optimisation) รวมถึ งการประเมิ นเครื่ องจักร  (Machine 
prediction) ดว้ย 
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4. การเนน้ด าเนินธุรกิจตามหลกั ESG (Environmental, Social and Governance) และความยั่งยืน 
(Sustainability)  

ทัง้นีใ้นปี 2564 บรษิัทมีแผนลงทนุประมาณ 20,000 ลา้นบาท   
(2) ค าถามเก่ียวกับเรื่องของเศษกระดาษ การน าเข้ากระดาษรีไซเคิล การรบัซือ้กระดาษใช้แล้วจาก

หา้งสรรพสินคา้ และการรบัมือกบัมาตรการหา้มน าเขา้เศษกระดาษในอนาคต 
ตอบ ราคาวตัถดุิบเป็นไปตามกลไกตลาด ปัจจบุนับริษัทใชเ้ศษกระดาษจากในประเทศประมาณ
รอ้ยละ 55 และน าเขา้จากตา่งประเทศประมาณรอ้ยละ 45 ซึ่งมาจากหลายแหง่ เชน่ สหรฐัอเมรกิา 
ยโุรป ญ่ีปุ่ น นิวซีแลนด ์และออสเตรเลีย การกระจายแหล่งรบัซือ้วตัถดุิบท าใหมี้ความคล่องตวัใน
การบรหิารจดัการSupplier portfolio เม่ือตน้ทนุเศษกระดาษมีความผนัผวน  
บรษิัทจ าเป็นตอ้งน าเขา้เศษกระดาษเน่ืองจากประเทศไทยเป็นประเทศสง่ออกสินคา้เป็นหลกั ท าใหมี้
กลอ่งสง่ออกไปพรอ้มกบัสินคา้ดว้ย นอกจากนีป้ระเทศไทยยงัไมมี่ตน้ไมท่ี้จะผลิตเย่ือไดม้ากเพียงพอ 
ดงันัน้บริษัทจึงตอ้งน าเขา้เศษกระดาษท่ีส่งออกไปกลับเข้ามา ปัจจุบนับริษัทเป็นบริษัทเดียวท่ีมี 
Recycling Stations Network  ครอบคลุม 3 ประเทศคือ ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส ์รวม 69 แห่ง 
รวมถึงมีโครงการติดตัง้ Paper Bailing Station ในพืน้ท่ีศนูยก์ระจายสินคา้ของธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(Modern Trade) เชน่ เทสโก ้โลตสั เป็นตน้ และโครงการรว่มเป็นพนัธมิตรกบัธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ 
(Modern Trade) และรา้นสะดวกซือ้ต่าง ๆ เช่น บิ๊กซี แม็คโคร ท็อปส ์เป็นตน้ ซึ่งท าใหส้ามารถ
จดัหาเศษกระดาษไดม้ากขึน้และเป็นเศษกระดาษท่ีสะอาด ท าใหป้ระสิทธิภาพการผลิตดีมากยิ่งขึน้ 
และท่ีส าคัญบริษัทมี Application ช่ือ Paper X ซึ่งให้บริการรับซือ้กระดาษกลับมารีไซเคิล โดย
ปัจจุบันมี Drop points มากกว่า 380 แห่งทั่วประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทยังมีการผลิตเย่ือ
กระดาษเอง ในกรณีท่ีเกิดการขาดแคลนเศษกระดาษ บริษัทก็สามารถน าเย่ือกระดาษท่ีผลิตเองมา
ใช้ได ้ปัจจุบันบริษัทสามารถจัดหาเศษกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูง 
ประกอบกับการท าธุรกิจในรูปแบบการน าเสนอสินคา้และบริการโซลูชั่นดา้นบรรจุภัณฑแ์บบ
ครบวงจร ท าใหบ้รษิัทสามารถปรบัตวัรองรบัสภาพความผนัผวนไดเ้ป็นอย่างดี 

(3) ค าถามเก่ียวกบัสถานการณค์า่ระวางเรือขนสง่และตูค้อนเทนเนอรเ์พิ่มสงูขึน้และผลกระทบตอ่ลกูคา้ 
ตอบ บริษัทเนน้บริหารจดัการ Freight ดว้ยตนเอง ท าใหส้ามารถรูข้อ้มูลล่วงหนา้ทัง้ขาน าเข้าและ
ส่งออก สามารถบริหารจัดการโดย Matching ตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้าและขาออกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จงึชว่ยบรรเทาปัญหาลงได ้  
ลกูคา้ท่ีไดร้บัผลกระทบสว่นใหญ่จะเป็นธุรกิจท่ีมีการเตบิโตดีในปีท่ีผา่นมา เชน่กลุม่ถงุมือยาง และ
อาหารสง่ออก ซึ่งบรษิัทไดเ้ขา้ไปช่วยปรบัการท างาน การวางแผนผลิต การขนสง่ในระบบ Supply 
Chain เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับความต้องการของลูกค้า ได้ตามสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป  

(4) ค าถามเก่ียวกับเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจสายเย่ือกระดาษท่ีมีรายไดแ้ละผลก าไรลดลง  และ
แนวทางการรบัมือกบัปัญหาภยัแลง้ท่ีจะกระทบกบัสวนไม ้
ตอบ จากเทรนดก์ารปรับเปล่ียนของผู้บริโภคท่ีท าใหมี้การใช้กระดาษพิมพเ์ขียนลดลง  บริษัท
มุ่งเนน้การปรบัเปล่ียนโมเดลธุรกิจของ Fibrous Chain ไปสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑอ์าหารมากขึน้ โดย
ขอ้ไดเ้ปรียบท่ีส าคญัประการหนึ่งของบริษัทคือการมีวตัถุดิบของตนเอง โดยบริษัทไดเ้ริ่มเปล่ียน
จากธุรกิจเย่ือไปเป็นธุรกิจบรรจภุณัฑอ์าหารในชว่ง 2-3 ปีท่ีผา่นมา บรษิัทมีบรรจภุณัฑอ์าหารย่ีหอ้ 
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Fest และไดข้ยายเพิ่มไปนอกประเทศไทย ในส่วนของราคาเย่ือกระดาษ คาดว่าราคาตลาดน่าจะ
ปรบัตวัสงูขึน้หลงัจากผา่นจดุต ่าสดุไปแลว้ ซึ่งในปีนีเ้ริ่มสง่สญัญาณท่ีดีขึน้ 
ส าหรบัแนวทางการรบัมือกบัปัญหาภยัแลง้ในปีนีท่ี้อาจจะกระทบกบัสวนไมน้ัน้ บริษัทมีตน้ยคูาลิปตสั
หลายสายพนัธุ ์ทัง้สายพนัธุท่ี์ปลูกในพืน้ท่ีน า้ท่วมขงั และสายพนัธุท่ี์ปลูกในพืน้ท่ีแหง้แลง้ ดงันัน้ 
บริษัทจะเลือกสายพันธุ์ท่ีเหมาะสมกับพืน้ท่ีในการปลูก ซึ่งท าใหบ้ริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบจาก
ปัญหานีม้ากนกั 

ในส่วนขอ้ซกัถามอ่ืน ๆ ของผูถื้อหุน้ในระหว่างการประชมุ บริษัทจะสรุปประเด็นและตอบค าถามเป็น
เอกสารแนบทา้ยรายงานการประชมุ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 
 
วาระที ่2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารรายงานสรุปงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ใหท่ี้ประชมุพิจารณา ซึ่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไดร้ายงานโดยสรุปดงันี ้ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบรษิัท 
และจดัใหมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบ
และลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยรายละเอียด
เก่ียวกบังบการเงินประจ าปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2563 ซึ่งไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พรอ้ม
กบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 
สินทรพัย ์ 172,429 93,659 
หนีส้ิน 62,588 29,226 
รายไดจ้ากการขาย 92,786 - 
รายไดร้วม 93,389 4,997 
ก าไรส าหรบัปี 6,457* 2,381 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1.95* 0.72 
หมายเหต ุ *หมายถงึ ก าไรส  าหรบัปีสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถาม โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้อบ
ขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ท่ีส่งค าถามมาล่วงหนา้ก่อนการประชมุซึ่งสรุปไดด้งันี ้

(1) สดัสว่นรายไดข้องธุรกิจมีก่ีชนิด อะไรท่ีท ารายไดม้ากท่ีสดุ 
ตอบ ปี 2563 บรษิัทมีรายไดจ้ากการขาย 92,786 ลา้นบาท โดยมีแหลง่ท่ีมาของรายไดจ้าก 2 สาย
ธุรกิจหลกั คือ สายธุรกิจบรรจภุณัฑแ์บบครบวงจร 78,903 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 85 ของรายได้
จากการขายรวม และจากสายธุรกิจเย่ือและกระดาษ 13,883 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15 ของรายได้
จากการขายรวม ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 35 
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นอกจากนี ้ปี 2563 บริษัทมีรายไดอ่ื้น 603 ลา้นบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายไดด้อกเบีย้รบั 218 
ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายเศษวสัดแุละอ่ืน ๆ 198 ลา้นบาท 

(2) ตน้ทนุทางการเงิน (ดอกเบีย้) จา่ยปีนีเ้ทา่ไร บรษิัทมีหนีท่ี้มีภาระจา่ยดอกเบีย้ในปี 2564 เทา่ไร 
ตอบ ปี 2563 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน 1,452 ลา้นบาท และมีหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 
2563 จ  านวน 44,928 ลา้นบาท คิดเป็นตน้ทุนทางการเงินเฉล่ียรอ้ยละ 2.8 ตามรายละเอียดใน
รายงานทางการเงินประจ าปี 2563 หนา้ 296 และ 314 

(3) เงินจากการน าหุน้เขา้ตลาดน าไปใชล้งทนุอะไรบา้ง 
ตอบ เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2564 บริษัทไดร้ายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ สรุปไดว้่าบริษัทไดร้บัเงินจากการเสนอขายหุน้ดงักล่าวเป็น
จ านวน 40,842 ลา้นบาท ซึ่งภายหลงัหกัค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวขอ้ง จะเป็นเงินสุทธิ 40,092 ลา้นบาท 
โดยสรุปการใชเ้งินเพิ่มทนุระหวา่งวนัท่ี 22 ตลุาคม 2563-31 ธนัวาคม 2563  ดงันี ้
1. ใชเ้ป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจดว้ยการขยายก าลงัการผลิตของบริษัท การเขา้ซือ้กิจการ 

รวมถึงทรพัยส์ินอ่ืน และ/หรือการลงทนุเพ่ือบ ารุงรกัษา จ านวน 3,865 ลา้นบาท 
2. ช าระคืนเงินกูยื้มใหก้บัสถาบนัทางการเงิน จ านวน 13,000 ลา้นบาท 
3. ใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินกิจการ จ านวน 92 ลา้นบาท 
รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 16,957 ลา้นบาท คงเหลือจ านวน 23,135 ลา้นบาท 

(4) ในรายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตซึ่งใหข้อ้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 5 โดยระบุ
ว่ากลุ่มบริษัทไดเ้ขา้ซือ้ธุรกิจแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามในระหว่างปีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 
2563 และมีการใชผู้ป้ระเมินราคาอิสระ เพ่ือหามูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท่ี์ไดม้าท่ีระบุได ้และ
หนีส้ินท่ีรบัมาจากการซือ้ธุรกิจ โดย ณ วนัท่ีรายงาน การประเมินราคายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ ดงันัน้
มลูคา่ยตุธิรรมท่ีรบัรูเ้ป็นมลูคา่ท่ีประมาณการและอาจมีการปรบัปรุง (รายงานทางการเงินประจ าปี 
2563 หนา้ 219) 
(4.1)  เหตใุดการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของกิจการจึงลา่ชา้กว่าการซือ้กิจการ และมีการบนัทึก

ส่วนตา่งทางบญัชีระหว่างราคาซือ้กบัมลูค่าทางบญัชีหรือไม่ และบริษัทพิจารณาเขา้ซือ้
กิจการโดยอาศยัขอ้มลูใดเป็นพืน้ฐานในการตดัสินใจ 
ตอบ การประเมินมูลคา่ยตุิธรรมเป็นขัน้ตอนในการจดัท างบการเงินรวม (Consolidated) 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะเกิดภายหลังการเข้าซื ้อกิจการ และ
จ าเป็นตอ้งจา้งผูป้ระเมินอิสระเพื่อเขา้ประเมินมลูคา่สินทรพัยแ์ตล่ะรายการ ซึ่งผูป้ระเมิน
อิสระจะมีขัน้ตอนในการประเมิน เช่น การขอเอกสารและสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้ง จึงเป็น
เรื่องท่ีตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ในระหว่างท่ีผูป้ระเมินอิสระด าเนินการ ทาง
กิจการไดใ้หห้น่วยงานวิศวกรรมภายในประเมินมูลค่าจากประสบการณ์และข้อมูลท่ี
สามารถอา้งอิงได ้ เพ่ือบนัทึกส่วนต่างระหว่างราคาซือ้กับมูลค่าทางบัญชีในรอบการ
จดัท างบการเงินประจ าปี 2563  

(4.2)  ปัจจบุนัการประเมินมลุคา่ยตุธิรรมนัน้สิน้สดุแลว้หรือยงั และมีผลกระทบตอ่งบการเงินชดุ
นีห้รือไมอ่ยา่งไร หากการประเมินยงัไมเ่สรจ็สิน้คาดวา่จะเสรจ็สิน้เม่ือไหร่ 
ตอบ ยงัอยู่ระหว่างการด าเนินการของผูป้ระเมินอิสระ คาดว่าจะแลว้เสร็จภายในอีก 2 
เดือน 



 

10 

(5) “สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี” (รายงานทางการเงิน
ประจ าปี 2563 หนา้ 223) เป็นหนีอ้ะไร และมีแผนการช าระหนีอ้ยา่งไร 
ตอบ เป็นหนีแ้บบมีระยะเวลาท่ีบริษัทกูจ้ากธนาคารพาณิชยเ์พ่ือช าระคืนหนีจ้ากบริษัทแม่ (SCC) 
โดยมีแผนช าระหนีด้งักลา่วดว้ยการออกหุน้กู ้และเงินสดจากการด าเนินงาน 

หลังจากนัน้ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2563 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ตามท่ีคณะกรรมการ
บรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,688,755,071 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9981 
ไมเ่ห็นดว้ย   49,000 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0013 
งดออกเสียง   21,000 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0005 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

   
วาระที ่3: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชี ้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหท่ี้ประชมุพิจารณา ซึ่งประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิารไดชี้แ้จงโดยสรุปไดด้งันี ้ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดย
อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดไว้ ขึน้กับผลการด าเนินงานและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง   

ในปี 2563 บริษัทมีก าไรส าหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจ านวน 6,457 
ลา้นบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีก าไรสทุธิส าหรบัปีตามงบการเงินของบริษัทจ านวน 2,381 ลา้นบาท 
รวมทัง้มีก าไรสะสมส าหรบัจัดสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 จ  านวน 119.1 ลา้นบาท เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 ใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทในอตัราหุน้ละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้
ประมาณ 1,932 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 30 ของก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจา่ยเงินปันผลของบรษิัท โดยท่ีเงินปันผลดงักลา่วจา่ยจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราดงันี ้  

- จ านวน 0.05 บาทตอ่หุน้ จา่ยจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 30 และ 

- จ านวน 0.40 บาทตอ่หุน้ จา่ยจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20  

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูมี้สิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 8 เมษายน 2564 โดยจะขึน้
เครื่องหมาย XD หรือวันท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธท่ี 7 เมษายน 2564 และมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
พฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 และใหร้บัเงินปันผลภายใน 10 ปี 

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 กบัปีท่ีผา่นมาไดด้งันี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2563 ปี 2562 

1.  ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 6,457 5,269 
2.  จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)  4,293 3,126 
3.  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)   

-  เงินปันผลเป็นหุน้สามญัปันผล (Stock 
dividend) (บาท/หุน้) จา่ยใหแ้ก่หุน้ 
จ านวน 1,563 ลา้นหุน้ 

- 1 

- เงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุน้)  
จา่ยใหแ้ก่หุน้จ  านวน 1,563 ลา้นหุน้ 

- 0.11111111 

-  เงินปันผลเป็นเงินสดงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 
จา่ยใหแ้ก่หุน้จ  านวน 3,126 ลา้นหุน้ 

- เงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุน้)  
จา่ยใหแ้ก่หุน้จ  านวน 4,293 ลา้นหุน้ 

- 
 

0.45 

0.42 

4. เงินปันผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 1,932 3,050 
5.  อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรบั
ปีตามงบการเงินรวม (รอ้ยละ) 30 58 

- เงินปันผลระหว่างกาล (รอ้ยละ) - 33 
- เงินปันผลงวดสดุทา้ย (รอ้ยละ) 30 25 

6.  ทนุส ารองตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 119.1 62.3 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 2-4 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในหอ้งประชุม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2563 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นดว้ย 3,688,491,857 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9955 
 ไมเ่ห็นดว้ย 164,327 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0044 
 งดออกเสียง 0 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
 บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระที ่4: พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และขอ้บงัคบัของบริษัท 
ขอ้ 40 ก าหนดในการประชุมสามัญประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน คือ  
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1) นายชมุพล  ณ ล าเลียง กรรมการอิสระ  
2) นายชาลี  จนัทนยิ่งยง  กรรมการอิสระ  
3) นายธรรมศกัดิ ์เศรษฐอดุม กรรมการ  
4) นายวิชาญ  จิตรภ์กัดี กรรมการ  

ทัง้นี ้กรรมการทัง้ 4 คน ท่ีไดร้บัการเสนอช่ือเขา้รบัเลือกตัง้กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ไดอ้อก
จากหอ้งประชมุในระหว่างท่ีมีการพิจารณาวาระนี ้ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (นายชาลี 
จนัทนยิ่งยง) ประธานฯ จงึไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ สรุปไดด้งันี ้   

ในขัน้ตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคล
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 3 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ
วาระและรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ไดพ้ิจารณารายช่ือบคุคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอจ านวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ี
ครบก าหนดออกตามวาระ โดยไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉนัท์
ใหเ้สนอท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเสนอช่ือกรรมการรายเดมิทัง้ 4 คน เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการและกรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็นวา่ทัง้ 4 คนเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญสอดคลอ้งตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศันก์วา้งไกล เป็นผูมี้คณุธรรมและ
จริยธรรม มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติ
เหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้บงัคบัของบริษัท และไม่มีคุณสมบตัิตอ้งหา้มเก่ียวกับการ
กระท าความผิดทางอาญาในความผิดท่ีเก่ียวกับทรัพยซ์ึ่งไดก้ระท าโดยทุจริต รวมทั้งไดป้ฏิบัติงานในหน้าท่ี
กรรมการมาเป็นอย่างดี โดยบุคคลทัง้ 4 คนขา้งตน้ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ี
อาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2564 ไดพ้ิจารณารายช่ือบุคคลทัง้ 4 คน ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทัง้
พิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมดัระวงัเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าผูท่ี้ไดร้บัการ
เสนอช่ือครัง้นีมี้คณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท จงึมีมตเิป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอท่ีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เลือกตัง้กรรมการรายเดิมทัง้ 4 คน เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการและกรรมการ
อิสระตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง ไดแ้ก่ 

1) นายชมุพล   ณ ล าเลียง กรรมการอิสระ 
2) นายชาลี   จนัทนยิ่งยง กรรมการอิสระ 
3) นายธรรมศกัดิ ์  เศรษฐอดุม กรรมการ  
4) นายวิชาญ   จิตรภ์กัดี กรรมการ  

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนัดประชุมหนา้ 4-5 ส  าหรบัประวตัิและขอ้มลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยละเอียดของผูไ้ดร้บัเสนอช่ือปรากฏในหนงัสือนดัประชุมหนา้ 13 - 22  

จากนัน้ ท่ีประชุมไดร้บัทราบเก่ียวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมการ ผ่านวิดีโอท่ีน าเสนอใน
ท่ีประชุม ดงันี ้

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการไวด้งันี ้



 

13 

(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้บคุคลท่ีไดร้บั

การเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้มเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสียงไมไ่ด ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

โดยวิธีการลงคะแนนส าหรบัวาระท่ี 4 จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาบุคคลท่ีเสนอช่ือเขา้รบัการเลือกตัง้
กรรมการไปทีละคน ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุวาระท่ี 4 ซึ่งจะปรากฏช่ือของบคุคลท่ีไดร้บัการ
เสนอช่ือเขา้รบัเลือกตัง้ 
ในการเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ และท า
เครื่องหมายในบตัรยืนยนัการลงคะแนน สว่นผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ย ไมต่อ้งยกมือ 
การเก็บบตัรจะเก็บพรอ้มกนัครัง้เดียวเม่ือไดเ้สนอใหเ้ลือกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แลว้ เจา้หนา้ท่ีจะ
เขา้ไปเก็บบตัรจากผูถื้อหุน้ท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เพ่ือตรวจนบัคะแนน ส่วนผูถื้อหุน้ท่ี
ลงคะแนนเห็นดว้ย จะขอใหส้่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นดว้ยพรอ้มกบับตัรยืนยนัการลงคะแนน
วาระอ่ืน ๆ เม่ือเสรจ็สิน้การประชมุ 

นอกจากนี ้ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาแต่งตัง้กรรมการอิสระ แม้
กฎหมายจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนให้กรรมการอิสระต้องพิจารณาแต่งตั้งโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่าในกรณีจะมีการแตง่ตัง้กรรมการอิสระในช่วงท่ีมีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ก็ควรใหข้อ้มลูว่าบคุคลท่ีเสนอช่ือใหเ้ขา้รบัเลือกตัง้มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระอย่างไร และคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวมีคุณสมบตัิเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ และเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติแต่งตัง้
บคุคลดงักล่าวเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระในคราวเดียวไปดว้ยเลย ทัง้นี ้ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่ามีความเหมาะสมท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงกรรมการอิสระระหว่างวาระ ก่อนถึงการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหเ้ป็นกรรมการอิสระไดต้ามเกณฑข์องกฎหมายในการ
เปล่ียนแปลงกรรมการอิสระ  

จากนัน้เลขานกุารคณะกรรมการได้เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใน
ปีนีมี้ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 คนเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นี ้

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมตเิลือกตัง้นายชมุพล ณ ล าเลียง นายชาลี จนัทนย่ิงยง นายธรรมศกัดิ ์เศรษฐอดุม 
และนายวิชาญ จิตรภ์ักดี กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษัท โดยนายชุมพล ณ ล าเลียง และนายชาลี จนัทนยิ่งยง มี
คณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) นายชมุพล ณ ล าเลียง กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย   3,687,516,908 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9698 
ไมเ่ห็นดว้ย   1,089,639 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0295 
งดออกเสียง    0 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 
บตัรเสีย     21,000 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0005 
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(2) นายชาลี จนัทนยิ่งยง กรรมการอิสระ 
เห็นดว้ย   3,687,421,641 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9673 
ไมเ่ห็นดว้ย   1,204,906 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0326 
งดออกเสียง    1,000 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 (3) นายธรรมศกัดิ ์เศรษฐอดุม กรรมการ 
เห็นดว้ย   3,687,373,671 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9660 
ไมเ่ห็นดว้ย   1,253,876 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0339 
งดออกเสียง    0 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 (4)  นายวิชาญ จิตรภ์กัดี กรรมการ 
เห็นดว้ย   3,688,577,087 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9986 
ไมเ่ห็นดว้ย   49,060 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0013 
งดออกเสียง    1,400 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระที ่5: พจิารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
เลขานกุารคณะกรรมการรายงานตอ่ท่ีประชมุว่าตามท่ีท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) 

เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ไดมี้มติแตง่ตัง้นายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ดี ใน
รอบระยะเวลาบัญชี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนันยางการเ์ม้นท ์จ  ากัด และบริษัทนันยางการทอ
อุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทนันยางเท็กซไ์ทลท่ี์นายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบัติ ด  ารงต าแหน่ง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร กรรมการ และผูถื้อหุน้ทางออ้ม มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท
ตะวันนาบรรจุภัณฑ ์จ ากัด และบริษัทไดน่า แพคส ์จ ากัด) ซึ่งเป็นรายการทางการคา้ปกติและมีมูลค่าท่ีไม่มี
นยัส าคญัเม่ือเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท แตมี่มลูคา่รวมมากกว่า 20 ลา้นบาท ดงันัน้ บริษัทจึงได้
แจง้ขอ้มูลดงักล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านกังาน ก.ล.ต.) และท่ี
ประชมุคณะกรรมการ ไดพ้ิจารณาเปล่ียนสถานะของนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตั ิจาก “กรรมการอิสระ” เป็น “กรรมการ” 
รวมทัง้ไดเ้ปิดเผยสถานะดงักล่าวตอ่ประชาชนผ่านแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์(แบบ 69-1) 
และหนังสือชีช้วนของบริษัทซึ่งใชป้ระกอบการน าหุน้สามัญของบริษัทเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรพัยใ์นตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ต่อมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิซึ่งในขณะนัน้ยงัไม่ได้
ด  ารงต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา) ไดห้ารือกันอย่างกว้างขวางและไดพ้ิจารณาเรื่องดงักล่าวอย่าง
รอบคอบ และมีความเห็นว่าขนาดของธุรกรรมขา้งตน้คิดเป็นสดัส่วนท่ีนอ้ยมากเม่ือเทียบกับยอดขายรวมของบรรจุภัณฑ์
จากเย่ือและกระดาษของบริษัทย่อยของบริษัท อีกทั้งเป็นการซือ้ขายในเชิงพาณิชยท่ี์มีเง่ือนไขการค้าตามปกติ
โดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการและการใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ีเก่ียวขอ้งแตอ่ย่างใด รวมทัง้ไม่ก่อใหเ้กิดความขดัผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทและ
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นายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ นอกจากนีน้ายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบตั ิยงัเป็นผูมี้ความรู ้ความช านาญ ความเช่ียวชาญ 
และประสบการณใ์นการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนการด าเนินธุรกิจดา้นอุปโภคและบริโภคซึ่งมี
ความใกลช้ิดลกูคา้ทัง้ในและตา่งประเทศอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจและการ
ขยายธุรกิจ จะเป็นประโยชนแ์ละเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัท จงึมีมตเิป็นเอกฉันทใ์ห้
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคณุสมบตัิการเป็นกรรมการอิสระของนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ 
และเสนอใหแ้ตง่ตัง้นายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ) ไดพ้ิจารณาอย่างรอบคอบตามหลกัความ
ไวว้างใจและการปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั และซ่ือสตัยส์จุริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) 
ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 (ท่ีไดแ้ก้ไขเพิ่มเติม) ตามท่ี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอแลว้ เห็นว่าความสมัพนัธท์างธุรกิจดงักล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบตัิ
หนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระของนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ จึงเขา้ข่ายไดร้บัการผ่อนผนัคณุสมบตัิของ
กรรมการอิสระท่ีหา้มการมีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจเกินเกณฑท่ี์ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (ท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) และมีมติ
เป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาแตง่ตัง้นายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ ซึ่งเป็นกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และผูถื้อหุน้ของบรษิัทท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจในรายการทางการคา้ปกตกิบับรษิัทยอ่ยของบรษิัท ในมลูคา่
รวมมากกวา่ 20 ลา้นบาท เป็นกรรมการอิสระของบรษิัท  

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 6 ส  าหรบัประวตัิและขอ้มลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดย
ละเอียดของนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตั ิปรากฏในหนงัสือนดัประชุมหนา้ 23 - 25  

นอกจากนี ้ประธานฯ ไดชี้แ้จงเพิ่มเติมในท่ีประชุมว่าในการพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระในวาระนี ้ 
เป็นเหตกุารณต์อ่เน่ืองหลงัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 และก่อนการไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ี
ออกใหม่ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาเปล่ียนสถานะของนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ
จาก “กรรมการอิสระ” เป็น “กรรมการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อมาเม่ือ
คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่รวมนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิไดพ้ิจารณาขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาอยา่งรอบคอบแลว้จงึมีมตเิป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาแตง่ตัง้
นายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตั ิเป็นกรรมการอิสระของบรษิัท 

จากนัน้นายชาลี จนัทนยิ่งยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ท่ีส่ง
ค าถามมาล่วงหนา้ก่อนการประชุมเก่ียวกับจ านวนของกรรมการอิสระ การน าบุคคลภายนอกท่ีมีความสัมพนัธ์ทาง
ธุรกิจมาเป็นกรรมการอิสระจะเป็นการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทหรือไม่ และกรรมการอิสระควรเป็นบุคคลท่ีไม่มีความ
เก่ียวโยงกบับรษิัทแม่หรือไม ่สรุปไดด้งันี ้

- ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการอิสระรวม 7 คน ซึ่งกฎหมายก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งมีกรรมการอิสระอย่าง
นอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งก็คือ 4 คนจากจ านวนกรรมการทัง้หมด 12 คน ทัง้นี ้
แนวปฏิบัติท่ีดีในการก ากับดูแลกิจการแนะน าว่า องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมี
กรรมการอิสระไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งก็คือ 6 คน ในวนันีท่ี้เสนอเพิ่มอีก 1 คน บริษัทก็จะมีกรรมการ
อิสระจ านวน 8 คน 

- กรณีของนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ เป็นคู่คา้ท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัทในฐานะลูกคา้
รายย่อยท่ีมีเง่ือนไขทางการคา้ตามปกติเช่นเดียวกับลกูคา้ทั่วไป และคิดเป็นธุรกรรมท่ีมีขนาดนอ้ยมาก 
ไม่ส่งผลต่อการท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการอิสระของนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิแต่อย่างใด นอกจากนี ้
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กฎหมายก็มีขอ้หา้มอยู่แลว้ว่ากรรมการไม่สามารถน าความลบัทางธุรกิจของบริษัทไปเผยแพร่ 
หากฝ่าฝืนก็จะมีความผิดตามกฎหมาย 

- ตามหลักเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย์ ( ก.ล.ต.) ไม่ไดห้า้มว่า
กรรมการอิสระจะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่มีความเก่ียวโยงกับบริษัทแม่ ในกรณีของบริษัทนัน้ ประธานฯ 
และนายชุมพล ณ ล าเลียง เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแม่ (SCC) และเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทด้วย คือเป็นกรรมการอิสระทั้ง  2 บริษัทได้ ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. แต่อย่างใด 
นอกจากนัน้โดยคณุสมบตัขิองตวับคุคลทัง้ 2 คนตา่งก็มีความอิสระในตวัเองและตดัสินใจตา่ง ๆ โดย
มุง่ประโยชนข์องบรษิัทท่ีตนเป็นกรรมการอยู ่
นอกจากนี ้ตลอดช่วงเกือบ 2 ปีในการเป็นกรรมการบริษัทของประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
เห็นว่าในกรณีท่ีการตดัสินใจของบริษัทอาจมีผลกบับริษัทแม่ ทัง้ประธานฯ และนายชมุพล ณ ล าเลียง ก็
ไดป้รกึษากนัเพ่ือไปชว่ยอธิบายใหบ้ริษัทแมเ่ขา้ใจไดเ้ป็นอย่างดี 

หลงัจากนัน้ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้นายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัเิป็นกรรมการ
อิสระของบรษิัท โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามท่ี
คณะกรรมการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,675,964,599 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.6568 
ไมเ่ห็นดว้ย  12,452,434 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.3375 
งดออกเสียง   205,851 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0055 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระที ่6: พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชี ้แจงท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท 
และมีมติใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมตัิ
คา่สอบบญัชี ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 7 - 8 ดงันี ้ 

1) ขออนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2564 ดงันี ้
- นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ ์ เกตแุกว้ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10235)   
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว 
ส าหรบัประวตัิของผูส้อบบญัชี และขอ้มูลความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัเสนอช่ือปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4 ในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 26 
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2) ขออนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2564 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัท 
และงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,611,000 บาท (ลดลงจากปี 2563 จ  านวน 163,000 บาท) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

       หน่วย : บาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2564 ปี 2563 เพิม่ (ลด) 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 305,000 300,000 5,000 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปี  816,000 600,000 216,000(1) 

3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม 

1,490,000 1,874,000 (384,000)(2) 

รวมค่าสอบบัญชขีองบริษัท 2,611,000 2,774,000 (163,000) 

หมายเหต ุ (1) ค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีเพิ่มขึน้จากการที่มีกระบวนการในการตรวจสอบ/ 
สอบทานการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ 

 (2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสลดลงจากการท่ีปี 2563 มีงานเพิ่มจากการท่ีบริษัทมีการ
เพิ่มทนุเพื่อเสนอขายหุน้ตอ่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) 

3) รบัทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี 
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นคา่สอบบญัชีของบรษิัทย่อยทัง้หมด 45 บรษิัท 
เป็นเงินทัง้สิน้ 17.39 ลา้นบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผูร้บัผิดชอบค่าสอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้

 ปี 2564 ปี 2563 
ค่าสอบบัญช ี จ านวน

บริษัทยอ่ย 
จ านวนเงนิ จ านวน

บริษัทยอ่ย 
จ านวนเงนิ 

 (บริษัท) (ล้านบาท) (บริษัท) (ล้านบาท) 
1. งบการเงินของบริษัทย่อย 

ในประเทศไทย 
31(1) 7.61 34 

 
7.60 

 
2. งบการเงินของบริษัทย่อย 

ในตา่งประเทศ 
14 9.78(2) 14 9.96 

 
รวมค่าสอบบัญชขีอง 
บริษัทย่อยทัง้หมด 

45 17.39 48 17.56 
 

หมายเหต ุ (1) ปิดกิจการ 3 บริษัท (บริษัทกระดาษสหไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัทไดน่า แพคส ์จ ากดั 
และบรษัิทดี อิน แพค จ ากดั) 

 (2) ค่าสอบบญัชีปี 2564 ลดลง เนื่องจากไม่มีค่าสอบทาน Beginning Balance ส าหรบัการน า
งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (PT Fajar Surya Wisesa) เขา้งบการเงิน
รวมครัง้แรก  

(ค่าสอบบญัชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานท่ี
เกิดขึน้จรงิระหวา่งปี) 
ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายส าหรับ
คา่บรกิารอ่ืน (Non-audit fee) จากบรษิัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ  ากดั และบรษิัทในกลุม่ของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เช่น ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ คา่ท่ีปรกึษาทางดา้นภาษีและการใหบ้รกิารอ่ืน จ านวน 6.45  ลา้นบาท 
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จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในหอ้งประชุม และประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ท่ีส่งค าถามมาล่วงหนา้ก่อนการประชุมเก่ียวกับค่าสอบบญัชีปี 2564 สรุป
ไดว้่าค่าสอบบญัชีปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จ  านวน 163,000 บาท หรือลดลงประมาณรอ้ยละ 6 สาเหตุหลัก
เน่ืองจากในปี 2563 มีงานเพิ่มเน่ืองจากการเขา้จดทะเบียนเป็นบรษิัทในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

หลงัจากนัน้ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี
ประจ าปี 2564 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ์ หรือนางสาวธัญลกัษณ ์เกตุ
แก้ว หรือนางสาวดุษณีย ์ยิม้สุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบรษิัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 2,611,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นดว้ย  3,674,401,817 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.6144 
ไมเ่ห็นดว้ย  14,016,317 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.3799 
งดออกเสียง   204,751 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0055 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

นอกจากนีท่ี้ประชุมไดร้บัทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบ
โดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นคา่สอบบญัชีของบรษิัทย่อยทัง้หมด 45 บรษิัท 
เป็นเงินทัง้สิน้ 17.39 ลา้นบาท 

วาระที ่7: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารชีแ้จงรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการขออนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2564 ใหท่ี้ประชมุพิจารณา ซึ่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร
ไดชี้แ้จงโดยสรุปไดด้งันี ้

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 46 ก าหนดใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัคา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชมุ
ผูถื้อหุน้ก าหนด โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2563 ไดมี้มตกิ าหนดคา่ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยใหมี้ผลไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณา
ความเหมาะสมจากขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอ้มลูเปรียบเทียบ
กับบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว 
เห็นสมควรเสนอปรบัปรุงโบนสักรรมการและเบีย้ประชุมกรรมการชุดย่อย ทัง้นีส้  าหรบัค่าตอบแทนประจ าของ
กรรมการและกรรมการชดุยอ่ยยงัคงเดมิ  

เปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยท่ีเสนอขออนมุตัท่ีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 กบัปีท่ีผา่นมาไดด้งันี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
รายการ เสนอที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
มติที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 
การเปลี่ยนแปลง 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธาน 
กรรมการ 

 
เดือนละ 150,000 บาท 
เดือนละ 100,000 บาท 

 
เดือนละ 150,000 บาท 
เดือนละ 100,000 บาท 

 
- 
- 

โบนสั 
ประธาน 
กรรมการ 

 
750,000 บาท 
500,000 บาท 

โดยให้ค านวณตามส่วนของ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการแต่ละคนในปี 
2563 

กรรมการบรษัิทไดร้บัโบนสัไม่
เกินรอ้ยละ 0.3 ของเงินปันผล
ที่มีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดย
ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาก าหนดจ านวนเงินที่
เหมาะสม และใหไ้ปพิจารณา
แบง่จ่ายกนัเอง 

เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ค านวณ 

สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี - 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
1) ค่าตอบแทนประจ า 

คณะกรรมการชุดยอ่ย เสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

มติที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

การเปลี่ยนแปลง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 
กรรมการ 

 
150,000 บาท/ปี 

100,000 บาท/คน/ปี 

 
150,000 บาท/ปี 

100,000 บาท/คน/ปี 

 
- 
- 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

ประธาน 
กรรมการ 

 
 

120,000 บาท/ปี 
100,000 บาท/คน/ปี 

 
 

120,000 บาท/ปี 
100,000 บาท/คน/ปี 

 
 
- 
- 

คณะกรรมการ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธาน 
กรรมการ 

 
 

120,000 บาท/ปี 
100,000 บาท/คน/ปี 

 
 

120,000 บาท/ปี 
100,000 บาท/คน/ปี 

 
 
- 
- 

2) เบีย้ประชุม 

คณะกรรมการชุดยอ่ย เสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

มติที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

การเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 
กรรมการ 

 
60,000 บาท/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
45,000 บาท/ครัง้ 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
15,000 บาท/ครัง้ 

10,000 บาท/คน/ครัง้ 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

ประธาน 
กรรมการ 

 
 

45,000 บาท/ครัง้ 
30,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
 

30,000 บาท/ครัง้ 
20,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
 

15,000 บาท/ครัง้ 
10,000 บาท/คน/ครัง้ 
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คณะกรรมการชุดยอ่ย เสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

มติที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

การเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

คณะกรรมการ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธาน 
กรรมการ 

 
 

45,000 บาท/ครัง้ 
30,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
 

30,000 บาท/ครัง้ 
20,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
 

15,000 บาท/ครัง้ 
10,000 บาท/คน/ครัง้ 

ทัง้นีค้ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดงักล่าวใหม้ีผลตัง้แต่ว ันที่ไดร้ ับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นตน้ไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือนัดประชุมหนา้ 9 - 10 

ส าหรบัในปี 2563 คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 19,074,160 บาท 
ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ ส  าหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ยในปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 หนา้ 181 

จากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งกระดาษค าถามในหอ้งประชุม เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม
อยา่งใด ประธานฯ จงึเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ 
ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ โดยวาระนีต้อ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจ าปี 
2564 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย  3,664,666,561 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.3514 
ไมเ่ห็นดว้ย  23,679,260 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.6419 
งดออกเสียง   213,217 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ   0.0057 
ไมมี่สิทธิออกเสียง   28,329 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ    0.0007 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

เมื่อไดด้  าเนินการประชุมเรื่องท่ีอยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ไดเ้ชิญให้
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ท่ีส่งค าถามมาในหอ้งประชุมเพิ่มเติมระหว่างการประชุม  

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกล่าวขอบคณุส าหรบัค าชมท่ีผูถ้ือหุน้ส่งมาในหอ้งประชุมซึ่งฝ่ายจดัการ
ขอรบัไวแ้ละจะปรบัปรุงใหดี้ยิ่งขึน้ จากนัน้จึงตอบขอ้ซกัถามใหท่ี้ประชุมรบัทราบ สรุปไดด้งันี ้  

(1) อตัราแลกเปล่ียนมีผลกระทบอยา่งไรกบับรษิัท ทัง้กรณีคา่เงินบาทออ่นและแข็ง  

ตอบ  การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีทัง้ท่ีเป็นการส่งออกและน าเขา้จึงสามารถรบริหารความเส่ียง
ดา้นอตัราแลกเปล่ียนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ไดส้่วนหนึ่ง โดยท่ีมลูคา่การส่งออกสินคา้
ของบริษัทสงูกว่ามลูคา่การน าเขา้วตัถดุิบ ท าใหบ้ริษัทมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนคอ่นขา้ง
ต ่า ในกรณีท่ีคา่เงินบาทเปล่ียนแปลง 1 บาทตอ่ดอลลารส์หรฐั บรษิัทจะกระทบประมาณ 100-200 
ลา้นบาทขึน้อยูก่บัการน าเขา้และสง่ออก ซึ่งเป็นมลูคา่ท่ีไมม่ากนกัเม่ือเทียบกบัยอดขายของบรษิัท 
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(2) ผลิตภณัฑด์า้นการแพทยข์องบรษิัทไดด้  าเนินการเป็นอยา่งไรบา้ง 

ตอบ  ผลิตภณัฑด์า้นการแพทยน์ัน้ถือเป็นกลยทุธห์นึ่งของบรษิัท ปัจจบุนับริษัทมีการผลิตบรรจภุัณฑ์
ใหอุ้ตสาหกรรมยา เช่น กล่องยาท่ีใส่แคปซูล บริษัทไดศ้ึกษาโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของบรรจุภัณฑ์
ทางการแพทย ์(Medical Packaging) อย่างต่อเน่ืองและเพิ่มมากขึน้เรื่อย ๆ ทัง้ในอาเซียนและ
นอกอาเซียน เพ่ือเป็นแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้บัสินคา้
มากขึน้ (High Value Added: HVA)  

(3) การด ารงเงินสดในมือเก่ียวขอ้งกบัแผนกูเ้งินอยา่งไร 

ตอบ  การออกหุน้กูล้่าสุด 5,500 ลา้นบาทมีวตัถุประสงคเ์พ่ือจ่ายคืนหนีท่ี้จะครบก าหนดช าระใน
เดือนกรกฎาคมนีจ้  านวน 15,000 ลา้นบาท ส่วนเงินสดจากการระดมทุนนัน้เป็นเงินท่ีใชส้  าหรับ
การขยายกิจการและเพ่ือการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทมีแผนการใชเ้งินตามท่ีไดแ้จ้งต่อ
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไปแลว้  

หลงัจากนัน้เลขานุการคณะกรรมการไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า หลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564 ในครัง้นีเ้สรจ็สิน้ลง บรษิัทจะเผยแพรร่ายงานการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษรวมทัง้สรุป
ค าถามค าตอบในประเด็นค าถามตา่งๆ ท่ีไม่ไดต้อบในหอ้งประชมุนี ้บนเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มทัง้แจง้ผ่านระบบ
เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือมีความเห็น
สามารถแจง้เลขานกุารบริษัทภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุ และภายหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ ขอใหผู้ถื้อหุน้คืน
บตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีบรเิวณทางออกเพ่ือเป็นหลกัฐานอา้งอิงตอ่ไป 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานของ
บรษิัทท่ีผูถื้อหุน้ใหก้ารสนบัสนนุมาโดยตลอด รวมทัง้สละเวลามาเขา้รว่มประชมุและแสดงความเห็นในเรื่องตา่ง ๆ 
ท่ีเป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

 
  ปิดประชมุเวลา 10.35 น. 

  - ลงนาม -  
 
 (นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ) 
  ประธานท่ีประชมุ 
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 28) 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน)   

สรุปค าถาม-ค าตอบ จากค าถามที่ผู้ถือหุ้นส่งในห้องประชุม 

ที่ไม่สามารถตอบได้ทนัเน่ืองจากมีเวลาจ ากัด 

 
วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 

1. โดยปกติบริษัทเติบโตปีละก่ีเปอร์เซ็นต์ หลังจากโควิด 19 ลดลง และ E-commerce ที่มีอย่างต่อเน่ือง 
ฝ่ายบริหารคาดว่าบริษัทจะเตบิโตจากนีอี้กกี่ เปอร์เซ็นต์ อัตราการเตบิโต Year on Year 

ค าตอบ  บริษัทมีอัตราการเติบโตเฉล่ียประมาณร้อยละ 6 ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ภายหลังการระดมทุน 
บริษัทจะยงัคงด าเนินการตามกลยุทธ์การควบรวมกิจการและร่วมมือกับพนัธมิตรทางธุรกิจเพ่ือ
เร่งการเตบิโตในภมูิภาคอาเซียนอยา่งตอ่เน่ืองและเป็นผู้น าด้านโซลชูนัส์บรรจภุณัฑ์ครบวงจร 

2. การลด ประหยัด ประสิทธิภาพทัง้ด้านบริหารจัดการวัตถุดบิ พลังงานในขบวนการผลิต พลังงานที่ใช้
ในฝ่ายส านักงาน 

ค าตอบ บริษัทมีการลงทนุด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการประหยดัต้นทนุ (Cost saving) ทกุปี โดยใช้
งบประมาณลงทนุประมาณ 500 – 1,000 ล้านบาทตอ่ปี 

3. การก าจัดของเสีย น า้ Recycle ของวัตถุดิบ กระดาษที่มีเคลือบฟิลม์ บริษัทมีการจัดการอย่างไรเพื่อ
ประโยชน์ต่อบริษัทและส่ิงแวดล้อม 

ค าตอบ  บริษัทได้ก าหนดเปา้หมายลดการใช้น า้จากภายนอก และลดปริมาณของเสีย โดยมีรายละเอียด
แสดงอยูใ่นรายงานการพฒันาท่ียัง่ยืน 2563 

4. บริษัทมีนักวิจัย 90 คน เน้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดกระดาษและพลังงาน มีตัวเลข
อย่างไร เปรียบเทียบปีต่อปี (ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้สินค้าที่เป็นอินทรีย์ยืดอายุ และเก็บได้นานขึน้ ง่ายขึน้ 
ทัง้ส่วนที่เป็นผัก ผลไม้ เนือ้สัตว์ พลาสเตอร์ที่จะซีลแผลของคน สัตว์เลีย้ง อ่ืน ๆ) 

ค าตอบ  บริษัทจัดสรรงบประมาณลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ประมาณร้อยละ 0.6 ของ
ยอดขาย หรือประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี 

5. ขอเสนอแนะให้ SCC รวมทัง้บริษัทเป็น catalyst ให้รัฐบาลและสังคมไทยโดยร่วมแรงกันบริหารจัดการ
ขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถวางแผนปฏิบัติการได้
อย่างแยบยล หาก transfer ความสามารถนีไ้ปใช้ในระดับประเทศได้จะเป็นคุณประโยชน์ต่ออนุชน
อย่างยิ่ง 

ค าตอบ  รับทราบ 
 

เอกสารแนบท้าย 
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วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. ลูกหนีก้ารค้า  

 กิจการอ่ืน มากกว่า 12 เดือน     168,952 พันบาท  

 หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึน้  (167,242) พันบาท  

 เก่ียวข้องกันหรือไม่  
 ค าตอบ ลกูหนีก้ารค้ากิจการอ่ืน เกินวนัครบก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน จ านวน 169 ล้านบาท บริษัท

ได้ตัง้ส ารองผลขาดทุนด้านเครดิต (ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญ) ครบถ้วนแล้ว (รายงานทางการเงิน
ประจ าปี 2563 หน้า 326) 

 

2. จากหมายเหตุผู้สอบบัญชี หน้า 219 การประเมินราคาเสร็จสมบูรณ์หรือยัง 
ค าตอบ  เร่ืองการประเมินราคามลูค่ายุติธรรมอยู่ระหว่างด าเนินการตามท่ีได้รายงานในท่ีประชมุ คาดว่า

จะแล้วเสร็จภายในอีก 2 เดือน และจะเปิดเผยในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564  ซึง่การด าเนินการ
ดงักล่าวสอดคล้องตามหลักการบัญชีท่ีก าหนดช่วงเวลาในการวัดมูลค่ารายการเข้าซือ้ธุรกิจ
ภายใน 1 ปี นบัจากวนัท่ีซือ้ธุรกิจ 

 
เร่ืองอ่ืน ๆ 
1. อยากไปเยี่ยมชมกิจการบริษัทได้เม่ือใด  

ค าตอบ บริษัทขอรับไปพิจารณาถึงรูปแบบการจดักิจกรรมท่ีเหมาะสม และจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเตมิให้
ทราบตอ่ไป 
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