- ร่าง รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 (ครั้งที่ 28)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้อง Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์และสถานที่สารอง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด
(มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา
09.00 น.
นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งว่านายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พร้อมทัง้ แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบว่า เนื่องจากมาตรการเว้นระยะระหว่างผูเ้ ข้าร่วมประชุม บริษัทจาเป็ นต้องจัดเตรียมห้องประชุม ไว้ในหลาย
สถานที่ในบริเวณบริษัท ทาให้อาจจะไม่ได้รบั ความสะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ ที่นี ้
จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งจานวนผูถ้ ือหุน้
ที่มาร่วมประชุมครัง้ นีใ้ ห้ท่ีประชุมทราบ
เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้จดั เตรียมสถานที่ประชุมไว้ 2 แห่ง ซึ่งเมื่อรวม
ทุกสถานที่ประชุมแล้ว มีผถู้ ือหุน้ มาร่วมประชุมด้วยตนเองจานวน 163 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 996,925 หุน้ และที่
มอบฉันทะมาจานวน 1,516 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 3,685,221,540 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ที่มาด้วยตนเองและที่
มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้ สิน้ จานวน 1,679 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 3,686,218,465 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
85.8673 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดจานวน 4,292,920,200 หุน้ เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ
บริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ทัง้ นีห้ ลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิ ดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผถู้ ือหุน้ มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มเติมอีกจานวน 112 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ 925,626 หุน้ และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจานวน 28 ราย รวม
จานวนหุน้ ได้ 1,717,483 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ ทัง้ ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้ หมดจานวน
1,819 ราย รวมจานวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 3,688,861,574 หุน้ เท่ากับร้อยละ 85.9289 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดจานวน 4,292,920,200 หุน้
จากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการได้แนะนากรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย
เลขานุการบริษัท ผ่านวิดีโอที่นาเสนอในที่ประชุม และได้กล่าวแนะนาผูส้ อบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด และตัวแทนผูส้ อบบัญชีซ่งึ ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด) ดังนี ้
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายชลณัฐ ญาณารณพ
รองประธานกรรมการ
3. นายชุมพล ณ ลาเลียง
กรรมการอิสระ
4. นางไขศรี
เนื่องสิกขาเพียร
กรรมการอิสระ
5. นายชาลี
จันทนยิ่งยง
กรรมการอิสระ
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
ศาสตราจารย์พิเศษกิตพิ งศ์ อุรพีพฒ
ั นพงศ์
นายวนัส
แต้ไพสิฐพงษ์
นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ
นายธนวงษ์ อารีรชั ชกุล
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
นายวิชาญ จิตร์ภกั ดี

เลขานุการคณะกรรมการ
นางพรเพ็ญ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นามวงษ์

ฝ่ ายจัดการทีเ่ ข้าร่วมประชุม จานวน 6 คน ดังนี ้
1. นายแสงชัย วิรยิ ะอาไพวงศ์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร กิจการกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์
2. นายสุชยั
กอประเสริฐศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร
กิจการบรรจุภณ
ั ฑ์จากเยื่อและกระดาษ
3. นายกรัณย์ เตชะเสน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร
กิจการบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์
4. นายวิชาญ เจริญกิจสุพฒ
ั น์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตั กิ าร กิจการเยื่อและกระดาษ
5. นายดนัยเดช เกตุสวุ รรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ
6. นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
ทีป่ รึกษากฎหมาย นายกิตติ

ตัง้ จิตรมณีศกั ดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จากัด

เลขานุการบริษัท นางสาววรารี โต๊ะเงิน
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 2 คน
1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
2. นางสาวชิดชนก
เกตุเวช
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้าทีเ่ ป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จานวน 1 คน
นางสาวพรรณพัชร
ทักษิณา
นอกจากนีเ้ ลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนานายสรากร แก้วสม อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูร้ บั
มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ และผูเ้ ข้าร่วมสังเกตการณ์จากสมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทยอีก 2 คน คือ นางสาวสิรพัชร์ ตรีธรรมพินิจ และนางสาวสุณี สุวรรณโปดก และได้กล่าวเชิญ
ชวนให้ผูถ้ ื อหุน้ เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผูส้ อบบัญชี ซึ่งไม่มีผูถ้ ื อหุน้ รายใดแสดงความ
ประสงค์ในการร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จากนัน้ ที่ประชุมได้รบั ทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผล
การนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นาเสนอในที่ประชุมดังนี ้
1. ข้อบังคับของบริษัท กาหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับ
จานวนหุน้ ที่ถืออยู่และหุน้ ที่ได้รบั มอบฉันทะ โดยให้นบั หนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสียง
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2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย
3. ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน เว้นแต่เป็ นการออก
เสียงของ Custodian
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ จะสอบถามที่ประชุมว่าผูถ้ ือหุน้ ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ขอให้ผถู้ ือหุน้ ที่ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทาเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน
ในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด
พร้อมทัง้ เก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย ไม่ตอ้ งยกมือ โดยขอให้
ทาเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ เห็นด้วย
ทุกใบ พร้อมกันทัง้ หมดเมื่อเสร็จสิน้ การประชุม
สาหรับผูถ้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดาเนินการลงคะแนน
เสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทัง้ คะแนนเสียง
ตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะหักคะแนนเสียงตามบัตรเสีย จากบัตรผูท้ ่ีลงคะแนนเสียง
ไม่เห็ นด้วยและงดออกเสี ยงเท่านั้น และในการพิ จารณาคะแนนเสี ย งดัง กล่ า วจะค านึ ง ถึ ง การ
ลงคะแนนเสียงที่ผถู้ ือหุน้ ที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
กรณีท่ีจะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนใน
บัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการ
แบ่งการลงคะแนนเสี ยง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณี ท่ี มี การแก้ไขการลงคะแนนในบัตร
ยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
6. จานวนผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจาก
อาจมีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณีท่ีผถู้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิน้ สุด ขอให้
ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทัง้ หมดกับเจ้าหน้าที่ท่ีบริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐาน
คะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
8. สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุม ทราบ
ภายหลังจากเสร็จสิน้ การลงคะแนนในวาระถัดไป เพื่อให้ไม่ใช้เวลานานในการรอผลคะแนน
9. ผูถ้ ื อหุน้ หรือผู้รับมอบฉันทะที่มี ข้อซักถามในที่ ประชุม ขอให้เขี ยนคาถามลงในกระดาษแล้วส่งให้
เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคาถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ ยวกับเรื่องที่ตอ้ งลงคะแนนเสียง
เท่านัน้ สาหรับคาถามหรือข้อแนะนาอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคาถามและคาตอบที่ส่งมาล่วงหน้า
และที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็ นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งจะเผยแพร่
ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษั ทภายใน 14 วันนับแต่การ
ประชุมเสร็จสิน้
10. สาหรับผูถ้ ือหุน้ ชาวต่างประเทศ บริษัทได้อานวยความสะดวกโดยจัดให้มีผแู้ ปลเป็ นภาษาอังกฤษ ใน
กรณีท่ีมีคาถามขอให้ผถู้ ือหุน้ ชาวต่างประเทศเขียนคาถามส่งให้เจ้าหน้าที่ ทัง้ นีก้ รรมการหรือผูบ้ ริหาร
จะรวบรวมคาถามและตอบเป็ นภาษาไทยเพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ท่านอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจด้วย
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นอกจากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ ยวกับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคโควิด 19 ซึ่งบริษัทได้จดั เตรียมการประชุมครัง้ นีด้ ว้ ยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของ
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม โดยได้ปฏิบตั ิตามมาตรการที่รฐั ระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมทัง้ มาตรการของบริษัทที่สาคัญ จึงขอ
ความร่วมมือผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบตั ิตามข้อแนะนาในวิดีโอที่นาเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดงั นี ้
มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในห้องประชุม
1) จัดที่น่งั โดยเว้นระยะห่างระหว่างที่น่งั
2) ผูเ้ ข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่น่งั ที่กาหนด
3) ไม่ยา้ ยโซนที่น่งั ตลอดเวลา
มาตรการลดเวลาการประชุมให้สนั้ กระชับ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที
1) เขียนคาถามลงในกระดาษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยตอบคาถามในห้องประชุม เฉพาะเรื่ องที่
เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเท่านัน้
2) แจ้งผลคะแนนในวาระต่อไป โดยประธานที่ประชุมจะดาเนินการในวาระอื่นต่อไปก่อน
มาตรการด้านสุขอนามัย
ก่อนวันประชุม บริษัทได้ดาเนินการเพื่อความปลอดภัยของผูถ้ ือหุน้ โดยจัดให้มีการพ่นฆ่าเชือ้ ในห้อง
ประชุมหลักและสถานที่ประชุมสารอง พร้อมตรวจหาเชือ้ โควิด 19 ผูบ้ ริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว พบว่าไม่มีผใู้ ดเข้าข่ายติดเชือ้ ดังกล่าว และในวัน
ประชุมขอความร่วมมือจากผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2) หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า และหมั่นล้างมือบ่อยๆ
3) ใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ
4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน หรือสัมผัสผูอ้ ่ืน
5) ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยูใ่ นสถานที่ประชุม
6) หากผูร้ ว่ มประชุมมีไข้ ไอ มีนา้ มูก เจ็บคอ จาม หรือหายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ออกจากบริเวณที่ประชุม
เมื่อผูถ้ ือหุน้ รับทราบและไม่มีความเห็นเป็ นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบตั ิท่ีเกี่ยวกับข้องการประชุม ในสถานที่ประชุมทุกแห่งตามที่เสนอข้างต้นแล้ว
ประธานฯ จึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริษัทและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในรอบปี 2563 ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะตัวแทนของฝ่ ายจัดการ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่ให้เกียรติมาเข้า
ร่ว มประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 นี ้ และรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในปี 2563 ซึ่ง มี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ให้ท่ีประชุมทราบ สรุปได้ดงั นี ้
ปี 2563 เป็ นอีกปี หนึ่งที่มีความท้าทาย ประเทศต่าง ๆ ทัง้ ในกลุม่ อาเซียนและทั่วโลกเผชิญกับความผัน
ผวนทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 ความต้องการซือ้ สินค้าในกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะ
ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ และความต้องการใช้กระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
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อย่างไรก็ตาม ความต้องการซือ้ สินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจ e-Commerce ยังเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูบ้ ริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องสุขอนามัย
และปรับพฤติกรรมมาซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน้
บริษัทได้ปรับตัวรับมือกับผลกระทบข้างต้น ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของผูบ้ ริโภคด้วย
บรรจุภัณฑ์หลากหลายประเภท เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเสี่ยงไปในหลายประเทศ หลาย
อุตสาหกรรม มุ่งขยายตลาดบรรจุภัณฑ์สาหรับสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นสินค้าที่มี ความ
จาเป็ นต่อการดารงชีพ โดยปัจจุบนั มีสดั ส่วนลูกค้ากลุม่ นี ป้ ระมาณร้อยละ 70
ในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทให้ความสาคัญอย่างมากกับมาตรการรักษา
สุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็ นลาดับแรก การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ร่วมกับ
ลูกค้าและคูค่ า้ รวมถึงการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ดาเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 92,786 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี ก่อน
และมีกาไรสุทธิ 6,457 ล้านบาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปี ก่อน ซึ่งถือว่าบริษัทได้ผ่านวิกฤตโควิด 19 มาได้
ด้วยดี จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ ฝ่ ายจัดการ และพนักงานทุกคนที่รว่ มมือร่วมใจกันด้วยความเข้มแข็ง
คณะกรรมการได้สรุปผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งขอสรุปเรื่องที่
สาคัญให้ท่ีประชุมทราบ รวม 4 เรื่องดังนี ้
1) ประสบความสาเร็จในการขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) หุน้ ของบริษัทเริ่ม
ซื ้อ ขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยเมื่ อ วัน ที่ 22 ตุล าคม 2563 โดยมี มูล ค่า Market
Capitalization ประมาณ 150,000 ล้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) บริษัทได้เงินจากการระดมทุน
ครัง้ นี ้ ประมาณ 40,092 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ในการลงทุนขยายกิจการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
รวมไปถึงในการปรับโครงสร้างทางการเงิน และใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน เป็ นก้าวสาคัญที่ทาให้
บริษัทมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งสาหรับขยายธุรกิจในอนาคต
2) ร่วมกับพันธมิตรขยายฐานธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ทัง้ การเติบโตตาม
ตลาด (Organic Growth) จากการเพิ่มกาลังการผลิตและยอดขาย และการเติบโตแบบก้าวกระโดด
(Inorganic Growth) ผ่านการเข้าซือ้ กิจการแบบ Merger & Partnership (M&P) เพื่อแลกเปลี่ ยน
จุดแข็งและสร้างประโยชน์จากการผนึกพลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทได้ดาเนินโครงการขยายกาลังการผลิตใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และ
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ ด้ว ยเงิ น ลงทุ น กว่ า 8,200 ล้า นบาท และได้เ ข้า ซื ้อ หุ้น ร้อ ยละ 94.1 ใน Bien Hoa
Packaging Joint Stock Company (หรือ SOVI) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตชัน้ นาด้านบรรจุภัณฑ์
จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-based packaging) และเมื่อต้นปี 2564 นี ้ ก็ได้เข้าซือ้ หุน้ ร้อยละ 100
ใน Go-Pak UK Limited ซึ่ง เป็ น ผู้น าในการให้บ ริก ารโซลูชัน ด้า นบรรจุภัณ ฑ์อ าหารในสหราช
อาณาจักร ยุโรปและอเมริกาเหนือ ที่มีฐานการผลิตอยูท่ างตอนใต้ของเวียดนาม
3) ร่วมกับลูกค้าพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชนั แบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เพื่อให้บรรจุภณ
ั ฑ์ของบริษัทเป็ นส่วนสาคัญของไลฟ์ สไตล์ในชีวิตประจาวันของผูบ้ ริโภค
บริษัทได้ลงทุนในด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีท่ีทนั สมัย จัดกระบวนการทางานที่เป็ นระบบ และ
พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า โดยมีทีมขายและ
บริการลูกค้ากว่า 500 คน นักวิจยั และพัฒนากว่า 90 คน และนักออกแบบมืออาชีพกว่า 35 คน ซึ่ง
มีผลงานการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ มีผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ที่ช่ือว่า OptiSorb-X ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติปอ้ งกันออกซิเจนและไอนา้ สูงร่วมกับเทคนิคการดูดซับออกซิเจนใน
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บรรจุภัณฑ์ภายหลังการบรรจุ จึงช่วยคงคุณภาพของสินค้า และยืดอายุการเก็บสินค้าให้ยาวนานขึน้
เหมาะสาหรับ ขนม เบเกอรี่ เนือ้ สัตว์แปรรู ป นอกจากนี ้ ยังมี Odorlock บรรจุภัณฑ์เก็บกลิ่นอาหาร
ไม่ให้แพร่กระจายรบกวนสินค้าอื่น เช่น ทุเรียน ช่วยให้ขนส่งและวางจาหน่ายร่วมกับสินค้าอื่นได้
4) การขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทดาเนิน
ธุรกิจโดยคานึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต การพัฒนาสังคมให้มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดี และการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) มาใช้ในการดาเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เช่น การร่วมมือกับ
พันธมิตรกว่า 60 ราย เช่น เทสโก้ โลตัส ไปรษณียไ์ ทย แสนสิริ พร็อพเพอร์ตี ้ เพอร์เฟค ในการรณรงค์
ให้ผบู้ ริโภคใส่ใจเรื่องรีไซเคิล โดยติดตัง้ จุดรับเศษกระดาษและกล่องกระดาษใช้แล้วมากกว่า 380 จุด
ทั่วประเทศ โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย สามารถสร้าง 41 ชุมชนในอาเภอบ้านโป่ ง
ให้เป็ นต้นแบบการจัดการขยะและสามารถลดปริมาณขยะอินทรียไ์ ด้กว่าร้อยละ 40 ทาให้เป็ นชุมชน
ที่นา่ อยูแ่ ละพร้อมที่จะเป็ นต้นแบบและขยายผลไปยังพืน้ ที่อ่ืน ๆ ในประเทศ
ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น นอกเหนือจากการกาหนดเป็ นนโยบายที่ชัดเจนแล้ว ในปี
2563 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย และอยู่ระหว่างการขอ
Certified Company โดยคาดว่าจะดาเนินการยื่นขอรับรองภายในปี นี ้
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งกระดาษคาถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบ
ข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ที่ส่งคาถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสรุปได้เป็ น 4 กลุม่ คาถาม ดังนี ้
(1) คาถามเกี่ยวกับการขยายธุรกิจ การแข่งขันทางธุรกิจ นวัตกรรม (Innovation) และแผนการลงทุน
ในปี 2564
ตอบ ปัจจุบนั บริษัทมีธุรกิจในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย และเมื่อต้นปี
2564 ที่ผา่ นมาบริษัทได้ลงทุนในสหราชอาณาจักร เป็ นบริษัทเดียวในภูมิภาคที่มีความหลากหลาย
ทัง้ การนาเสนอสินค้า บริการ และโซลูชนั ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ครบวงจร รวมถึงการดาเนินงานที่เรียกว่า
บูรณาการในแนวตัง้ โดยมีวตั ถุดิบของตนเอง มีกระบวนการเก็บเศษกระดาษ และรับเศษกระดาษ ซึ่ง
ทาให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งทัง้ จากในและต่างประเทศ นอกจากนี ้ เพื่อให้ธุรกิจ
มีความแข็งแกร่ง รวมถึงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน แผนการดาเนินธุรกิจระยะกลางของบริษัทได้
มุง่ เน้นใน 4 เรื่องดังต่อไปนี ้
1. การขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ปลายนา้ และบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารในประเทศที่มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ โดยเน้นไปยังกลุ่มฐานลูกค้าที่
เป็ นผูบ้ ริโภคเป็ นหลัก เนื่องจากหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การใช้จา่ ยสินค้าประเภทคงทนจะลดลง
แต่การใช้จา่ ยสาหรับสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) ยังจาเป็ นอยู่
2. การสร้างนวัตกรรมทัง้ ในด้านสินค้าและบริการ เช่น Packaging solution เพื่อเป็ นการสร้างความ
พึงพอใจให้กบั ลูกค้า และสร้างมูลค่าและทากาไรต่อยอดขายเพิ่มขึน้
3. การนาเทคโนโลยี ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อทัง้ สาหรับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น
ระบบ Customer Relationship Management การสั่งซือ้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ตา่ ง ๆ และ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยนา Artificial Intelligence Machine Learning มาใช้ในการ
วางแผนการผลิ ต (Production optimisation) รวมถึ ง การประเมิ น เครื่ อ งจั ก ร (Machine
prediction) ด้วย
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4. การเน้นดาเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) และความยั่งยืน
(Sustainability)
ทัง้ นีใ้ นปี 2564 บริษัทมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท
(2) คาถามเกี่ ย วกับเรื่ องของเศษกระดาษ การนาเข้ากระดาษรีไซเคิล การรับซื อ้ กระดาษใช้แล้วจาก
ห้างสรรพสินค้า และการรับมือกับมาตรการห้ามนาเข้าเศษกระดาษในอนาคต
ตอบ ราคาวัตถุดิบเป็ นไปตามกลไกตลาด ปั จจุบนั บริษัทใช้เศษกระดาษจากในประเทศประมาณ
ร้อยละ 55 และนาเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 45 ซึ่งมาจากหลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา
ยุโรป ญี่ปนุ่ นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย การกระจายแหล่งรับซือ้ วัตถุดิบทาให้มีความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการSupplier portfolio เมื่อต้นทุนเศษกระดาษมีความผันผวน
บริษัทจาเป็ นต้องนาเข้าเศษกระดาษเนื่องจากประเทศไทยเป็ นประเทศส่งออกสินค้าเป็ นหลัก ทาให้มี
กล่องส่งออกไปพร้อมกับสินค้าด้วย นอกจากนีป้ ระเทศไทยยังไม่มีตน้ ไม้ท่ีจะผลิตเยื่อได้มากเพียงพอ
ดังนัน้ บริษัทจึงต้องนาเข้า เศษกระดาษที่ส่งออกไปกลับเข้ามา ปั จจุบนั บริษัทเป็ นบริษัทเดียวที่ มี
Recycling Stations Network ครอบคลุม 3 ประเทศคือ ไทย เวียดนาม และฟิ ลิปปิ นส์ รวม 69 แห่ง
รวมถึงมีโครงการติดตัง้ Paper Bailing Station ในพืน้ ที่ศนู ย์กระจายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) เช่น เทสโก้ โลตัส เป็ นต้น และโครงการร่วมเป็ นพันธมิตรกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
(Modern Trade) และร้านสะดวกซือ้ ต่าง ๆ เช่น บิ๊กซี แม็คโคร ท็อปส์ เป็ นต้น ซึ่งทาให้สามารถ
จัดหาเศษกระดาษได้มากขึน้ และเป็ นเศษกระดาษที่สะอาด ทาให้ประสิทธิภาพการผลิตดีมากยิ่งขึน้
และที่ ส าคัญบริษัทมี Application ชื่ อ Paper X ซึ่ง ให้บริการรับซื อ้ กระดาษกลับมารีไ ซเคิล โดย
ปั จจุบันมี Drop points มากกว่า 380 แห่ง ทั่ว ประเทศไทย นอกจากนั้นบริษัทยังมี การผลิตเยื่ อ
กระดาษเอง ในกรณีท่ีเกิดการขาดแคลนเศษกระดาษ บริษัทก็สามารถนาเยื่อกระดาษที่ผลิตเองมา
ใช้ได้ ปั จจุบันบริษั ทสามารถจัดหาเศษกระดาษได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพและมี ความยื ดหยุ่นสูง
ประกอบกับการทาธุรกิจ ในรูปแบบการนาเสนอสินค้าและบริการโซลูช่ นั ด้านบรรจุภัณฑ์แบบ
ครบวงจร ทาให้บริษัทสามารถปรับตัวรองรับสภาพความผันผวนได้เป็ นอย่างดี
(3) คาถามเกี่ยวกับสถานการณ์คา่ ระวางเรือขนส่งและตูค้ อนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึน้ และผลกระทบต่อลูกค้า
ตอบ บริษัทเน้นบริหารจัดการ Freight ด้วยตนเอง ทาให้สามารถรู ข้ อ้ มูลล่วงหน้าทัง้ ขานาเข้าและ
ส่ ง ออก สามารถบริ ห ารจั ด การโดย Matching ตู้คอนเทนเนอร์ขาเข้าและขาออกได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ จึงช่วยบรรเทาปัญหาลงได้
ลูกค้าที่ได้รบั ผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็ นธุรกิจที่มีการเติบโตดีในปี ท่ี ผา่ นมา เช่นกลุม่ ถุงมือยาง และ
อาหารส่งออก ซึ่งบริษัทได้เข้าไปช่วยปรับการทางาน การวางแผนผลิต การขนส่งในระบบ Supply
Chain เพื่ อ ให้มี ค วามยื ด หยุ่น สามารถรองรับ ความต้อ งการของลูก ค้า ได้ต ามสถานการณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป
(4) คาถามเกี่ ยวกับเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจสายเยื่อกระดาษที่มีรายได้และผลกาไรลดลง และ
แนวทางการรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะกระทบกับสวนไม้
ตอบ จากเทรนด์การปรับเปลี่ยนของผู้บริโภคที่ทาให้มี การใช้กระดาษพิมพ์เขี ยนลดลง บริษัท
มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจของ Fibrous Chain ไปสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารมากขึน้ โดย
ข้อได้เปรียบที่สาคัญประการหนึ่งของบริษัทคือการมีวตั ถุดิบ ของตนเอง โดยบริษัทได้เริ่มเปลี่ยน
จากธุรกิจเยื่อไปเป็ นธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารในช่วง 2-3 ปี ท่ีผา่ นมา บริษัทมีบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารยี่หอ้
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Fest และได้ขยายเพิ่มไปนอกประเทศไทย ในส่วนของราคาเยื่อกระดาษ คาดว่าราคาตลาดน่าจะ
ปรับตัวสูงขึน้ หลังจากผ่านจุดต่าสุดไปแล้ว ซึ่งในปี นีเ้ ริ่มส่งสัญญาณที่ดีขนึ ้
สาหรับแนวทางการรับมือกับปั ญหาภัยแล้งในปี นีท้ ่ีอาจจะกระทบกับสวนไม้นนั้ บริษัทมีตน้ ยูคาลิปตัส
หลายสายพันธุ์ ทัง้ สายพันธุท์ ่ีปลูกในพืน้ ที่นา้ ท่วมขัง และสายพันธุท์ ่ีปลูกในพืน้ ที่แห้งแล้ง ดังนัน้
บริษัทจะเลือกสายพันธุ์ท่ีเหมาะสมกับพืน้ ที่ ในการปลูก ซึ่งทาให้บริษัทไม่ได้รบั ผลกระทบจาก
ปัญหานีม้ ากนัก
ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ในระหว่างการประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นและตอบคาถามเป็ น
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ป ระธานเจ้า หน้า ที่บ ริห ารรายงานสรุ ปงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ให้ท่ีประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานโดยสรุปดังนี ้
เพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้บริษัทต้องจัดทางบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
และจัดให้มีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีก่อนเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับงบการเงินประจาปี ของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งได้สง่ ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบล่วงหน้าพร้อม
กับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ว สรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
รายการ
สินทรัพย์
หนีส้ ิน
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
หมายเหตุ

บริษัทและบริษัทย่อย
172,429
62,588
92,786
93,389
6,457*
1.95*

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท
93,659
29,226
4,997
2,381
0.72

*หมายถึง กาไรสาหรับปี สว่ นที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่

หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งกระดาษคาถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบ
ข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ที่ส่งคาถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสรุปได้ดงั นี ้
(1) สัดส่วนรายได้ของธุรกิจมีก่ีชนิด อะไรที่ทารายได้มากที่สดุ
ตอบ ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 92,786 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของรายได้จาก 2 สาย
ธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจร 78,903 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 85 ของรายได้
จากการขายรวม และจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 13,883 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ของรายได้
จากการขายรวม ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2563 หน้า 35
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นอกจากนี ้ ปี 2563 บริษัทมีรายได้อ่ืน 603 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบีย้ รับ 218
ล้านบาท และรายได้จากการขายเศษวัสดุและอื่น ๆ 198 ล้านบาท
(2) ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบีย้ ) จ่ายปี นีเ้ ท่าไร บริษัทมีหนีท้ ่ีมีภาระจ่ายดอกเบีย้ ในปี 2564 เท่าไร
ตอบ ปี 2563 บริษัทมีตน้ ทุนทางการเงิน 1,452 ล้านบาท และมีหนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ สิน้ ปี
2563 จานวน 44,928 ล้านบาท คิดเป็ นต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย ร้อยละ 2.8 ตามรายละเอี ยดใน
รายงานทางการเงินประจาปี 2563 หน้า 296 และ 314
(3) เงินจากการนาหุน้ เข้าตลาดนาไปใช้ลงทุนอะไรบ้าง
ตอบ เมื่ อวันที่ 26 มกราคม 2564 บริษัท ได้รายงานผลการใช้เงิ นจากการเพิ่ม ทุน ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปได้ว่าบริษัทได้รบั เงินจากการเสนอขายหุน้ ดังกล่าวเป็ น
จานวน 40,842 ล้านบาท ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จะเป็ นเงินสุทธิ 40,092 ล้านบาท
โดยสรุปการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563 ดังนี ้
1. ใช้เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจด้วยการขยายกาลังการผลิตของบริษัท การเข้าซือ้ กิจการ
รวมถึงทรัพย์สินอื่น และ/หรือการลงทุนเพื่อบารุงรักษา จานวน 3,865 ล้านบาท
2. ชาระคืนเงินกูย้ ืมให้กบั สถาบันทางการเงิน จานวน 13,000 ล้านบาท
3. ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินกิจการ จานวน 92 ล้านบาท
รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 16,957 ล้านบาท คงเหลือจานวน 23,135 ล้านบาท
(4) ในรายงานของผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตซึ่งให้ขอ้ สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 โดยระบุ
ว่ากลุ่มบริษัท ได้เข้าซือ้ ธุรกิจแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามในระหว่างปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และมีการใช้ผปู้ ระเมินราคาอิสระ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ท่ีได้มาที่ระบุได้ และ
หนีส้ ินที่รบั มาจากการซือ้ ธุรกิจ โดย ณ วันที่รายงาน การประเมินราคายังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนัน้
มูลค่ายุตธิ รรมที่รบั รูเ้ ป็ นมูลค่าที่ประมาณการและอาจมีการปรับปรุง (รายงานทางการเงินประจาปี
2563 หน้า 219)
(4.1) เหตุใดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการจึงล่าช้ากว่าการซือ้ กิจการ และมีการบันทึก
ส่วนต่างทางบัญชีระหว่างราคาซือ้ กับมูลค่าทางบัญชีหรือไม่ และบริษัทพิจารณาเข้าซือ้
กิจการโดยอาศัยข้อมูลใดเป็ นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ
ตอบ การประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็ นขัน้ ตอนในการจัดทางบการเงินรวม (Consolidated)
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ ง จะเกิ ด ภายหลัง การเข้า ซื ้อ กิ จ การ และ
จาเป็ นต้องจ้างผูป้ ระเมินอิสระเพื่อเข้าประเมินมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งผูป้ ระเมิน
อิสระจะมีขนั้ ตอนในการประเมิน เช่น การขอเอกสารและสัมภาษณ์ผเู้ กี่ ยวข้อง จึงเป็ น
เรื่องที่ตอ้ งใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ในระหว่างที่ผปู้ ระเมินอิสระดาเนินการ ทาง
กิจการได้ให้หน่วยงานวิศวกรรมภายในประเมิ น มูลค่าจากประสบการณ์และข้อ มูลที่
สามารถอ้างอิง ได้ เพื่อบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาซื อ้ กับมูลค่า ทางบัญชีในรอบการ
จัดทางบการเงินประจาปี 2563
(4.2) ปัจจุบนั การประเมินมุลค่ายุตธิ รรมนัน้ สิน้ สุดแล้วหรือยัง และมีผลกระทบต่องบการเงินชุด
นีห้ รือไม่อย่างไร หากการประเมินยังไม่เสร็จสิน้ คาดว่าจะเสร็จสิน้ เมื่อไหร่
ตอบ ยังอยู่ระหว่างการดาเนินการของผูป้ ระเมินอิสระ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในอีก 2
เดือน
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(5) “ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ” (รายงานทางการเงิน
ประจาปี 2563 หน้า 223) เป็ นหนีอ้ ะไร และมีแผนการชาระหนีอ้ ย่างไร
ตอบ เป็ นหนีแ้ บบมีระยะเวลาที่ บริษัทกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์เพื่อชาระคืนหนีจ้ ากบริษัทแม่ (SCC)
โดยมีแผนชาระหนีด้ งั กล่าวด้วยการออกหุน้ กู้ และเงินสดจากการดาเนินงาน
หลังจากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิ น ประจาปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2563 โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,688,755,071
49,000
21,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.9981
คิดเป็ นร้อยละ 0.0013
คิดเป็ นร้อยละ 0.0005
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ม อบหมายให้ ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารชี ้แ จงรายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ
การจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ให้ท่ีประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้ชีแ้ จงโดยสรุปได้ดงั นี ้
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 20 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดย
อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กาหนดไว้ ขึน้ กับผลการดาเนินงานและปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
ในปี 2563 บริษัทมีกาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ บริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจานวน 6,457
ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินของบริษัทจานวน 2,381 ล้านบาท
รวมทัง้ มีกาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ได้ คณะกรรมการบริษัทจึง เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2563 จานวน 119.1 ล้านบาท เป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563 ให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัทในอัตราหุน้ ละ 0.45 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้
ประมาณ 1,932 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราร้อยละ 30 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรที่เสียภาษีในอัตราดังนี ้
- จานวน 0.05 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ
- จานวน 0.40 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20
ทัง้ นีก้ ารจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผถู้ ือหุน้ เฉพาะผูม้ ีสิทธิได้รบั เงินปั นผลตามข้อบังคับของบริษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรบั เงินปั นผลในวันพฤหัสบดีท่ี 8 เมษายน 2564 โดยจะขึน้
เครื่ องหมาย XD หรือวันที่ ไม่มี สิ ทธิ รับเงิ นปั นผลในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 และมี กาหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวัน
พฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน 2564 และให้รบั เงินปันผลภายใน 10 ปี
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2563 กับปี ท่ีผา่ นมาได้ดงั นี ้
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)
2. จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
3. เงินปันผลประจาปี (บาท/หุน้ )
- เงินปันผลเป็ นหุน้ สามัญปันผล (Stock
dividend) (บาท/หุน้ ) จ่ายให้แก่หนุ้
จานวน 1,563 ล้านหุน้
- เงินปันผลเป็ นเงินสด (บาท/หุน้ )
จ่ายให้แก่หนุ้ จานวน 1,563 ล้านหุน้
- เงินปันผลเป็ นเงินสดงวดสุดท้าย (บาท/หุน้ )
จ่ายให้แก่หนุ้ จานวน 3,126 ล้านหุน้
- เงินปันผลเป็ นเงินสด (บาท/หุน้ )
จ่ายให้แก่หนุ้ จานวน 4,293 ล้านหุน้
4. เงินปันผลจ่ายทัง้ สิน้ (ล้านบาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสาหรับ
ปี ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)
- เงินปันผลระหว่างกาล (ร้อยละ)
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (ร้อยละ)
6. ทุนสารองตามกฎหมาย (ล้านบาท)

ปี 2563
6,457
4,293

ปี 2562
5,269
3,126

-

1

-

0.11111111

-

0.42

0.45
1,932

3,050

30

58

30
119.1

33
25
62.3

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-4
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งกระดาษคาถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2563 และการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2563
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย 3,688,491,857 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.9955
ไม่เห็นด้วย
164,327 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0044
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.0000
วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 40 กาหนดในการประชุมสามัญประจาปี กรรมการต้องออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน คือ
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1)
2)
3)
4)

นายชุมพล ณ ลาเลียง
นายชาลี
จันทนยิ่งยง
นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
นายวิชาญ จิตร์ภกั ดี

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทัง้ นี ้ กรรมการทัง้ 4 คน ที่ได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับเลือกตัง้ กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้ออก
จากห้องประชุมในระหว่างที่มีการพิจารณาวาระนี ้ ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (นายชาลี
จันทนยิ่งยง) ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงรายละเอียดต่อที่ประชุม สรุปได้ดงั นี ้
ในขัน้ ตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคล
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอ
วาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจานวน 4 คน ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่
ครบกาหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมทัง้ 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ น
กรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทัง้ 4 คนเป็ นผูท้ ่ีมีความรู ้ ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผูน้ า มีวิสยั ทัศน์กว้างไกล เป็ นผูม้ ีคณ
ุ ธรรมและ
จริย ธรรม มี ป ระวัติก ารท างานที่ โ ปร่ง ใสไม่ด่า งพร้อ ย พร้อ มทั้ง ตัด สิ น ใจด้ว ยข้อ มูลและเหตุผ ล มี คุณ สมบัติ
เหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติตอ้ งห้ามเกี่ ยวกับการ
กระทาความผิ ดทางอาญาในความผิ ดที่ เ กี่ ยวกับทรัพ ย์ซ่ึง ได้กระท าโดยทุจ ริต รวมทั้ง ได้ปฏิ บัติง านในหน้า ที่
กรรมการมาเป็ นอย่างดี โดยบุคคลทัง้ 4 คนข้างต้นไม่ได้ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการอื่นที่
อาจทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตอ่ บริษัท
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุม สามัญผู้ถื อ หุ้น
ประจาปี 2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทัง้ 4 คน ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทัง้
พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้ม่ นั ใจได้ว่าผูท้ ่ีได้รบั การ
เสนอชื่อครัง้ นีม้ ีคณ
ุ สมบัตทิ ่ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 เลือกตัง้ กรรมการรายเดิมทัง้ 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและกรรมการ
อิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1) นายชุมพล
ณ ลาเลียง กรรมการอิสระ
2) นายชาลี
จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ
3) นายธรรมศักดิ์
เศรษฐอุดม กรรมการ
4) นายวิชาญ
จิตร์ภกั ดี กรรมการ
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 4-5 สาหรับประวัติและข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยละเอียดของผูไ้ ด้รบั เสนอชื่อปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 13 - 22
จากนัน้ ที่ประชุมได้รบั ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตัง้ กรรมการ ผ่านวิดีโอที่นาเสนอใน
ที่ประชุม ดังนี ้
ตามข้อบังคับของบริษัทกาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้ กรรมการไว้ดงั นี ้
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(1) ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง
(2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิเลือกตัง้ บุคคลที่ได้รบั
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รบั เลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทาให้เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าดเพื่อให้ได้จานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้
โดยวิธีการลงคะแนนสาหรับวาระที่ 4 จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการไปทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รบั การ
เสนอชื่อเข้ารับเลือกตัง้
ในการเลื อกตัง้ กรรมการแต่ล ะคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสี ยง ขอให้ยกมื อ และทา
เครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่เห็นด้วย ไม่ตอ้ งยกมือ
การเก็บบัตรจะเก็บพร้อมกันครัง้ เดียวเมื่อได้เสนอให้เลือกตัง้ กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะ
เข้าไปเก็บบัตรจากผูถ้ ือหุน้ ที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่
ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนน
วาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิน้ การประชุม
นอกจากนี ้ ประธานฯ แจ้ง ให้ท่ี ประชุม ทราบเพิ่ม เติม ว่า ในการพิจ ารณาแต่ง ตัง้ กรรมการอิสระ แม้
กฎหมายจะไม่ไ ด้ร ะบุอ ย่า งชัด เจนให้ก รรมการอิ ส ระต้อ งพิ จ ารณาแต่ง ตั้ง โดยที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อย่า งไรก็ ดี
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีจะมีการแต่งตัง้ กรรมการอิสระในช่วงที่มีการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้
ก็ควรให้ขอ้ มูลว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตัง้ มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระอย่างไร และคณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระหรือไม่ และเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ มีมติแต่ง ตัง้
บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการหรือกรรมการอิสระในคราวเดียวไปด้วยเลย ทัง้ นี ้ ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็น
ว่ามีความเหมาะสมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระระหว่างวาระ ก่อนถึงการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ของ
บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการให้เป็ นกรรมการอิสระได้ตามเกณฑ์ของกฎหมายในการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ
จากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใน
ปี นีม้ ีผไู้ ด้รบั การเสนอชื่อให้ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษั ทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 4 คนเท่ากับจานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้ ในครัง้ นี ้
มติทปี่ ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายชุมพล ณ ลาเลียง นายชาลี จันทนยิ่งยง นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
และนายวิชาญ จิตร์ภักดี กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริษัท โดยนายชุมพล ณ ลาเลียง และนายชาลี จันทนยิ่งยง มี
คุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1) นายชุมพล ณ ลาเลียง กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
3,687,516,908 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.9698
ไม่เห็นด้วย
1,089,639 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0295
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย
21,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0005
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(2) นายชาลี จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ
เห็นด้วย
3,687,421,641
ไม่เห็นด้วย
1,204,906
งดออกเสียง
1,000
บัตรเสีย
0
(3) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ
เห็นด้วย
3,687,373,671
ไม่เห็นด้วย
1,253,876
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
(4) นายวิชาญ จิตร์ภกั ดี กรรมการ
เห็นด้วย
3,688,577,087
ไม่เห็นด้วย
49,060
งดออกเสียง
1,400
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9673
0.0326
0.0000
0.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9660
0.0339
0.0000
0.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

99.9986
0.0013
0.0000
0.0000

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการ ชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี ้
เลขานุการคณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุมว่าตามที่ท่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 (ครัง้ ที่ 27)
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติแต่งตัง้ นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ดี ใน
รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทนันยางการ์เม้นท์ จ ากัด และบริษัทนันยางการทอ
อุตสาหกรรม จ ากัด ซึ่ง เป็ นบริษัท ในกลุ่ม บริษัทนันยางเท็กซ์ไ ทล์ท่ี นายวิบูลย์ ตวงสิทธิ สมบัติ ดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อม มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท (บริษัท
ตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จ ากัด และบริษัทไดน่า แพคส์ จ ากัด ) ซึ่ง เป็ นรายการทางการค้า ปกติและมี มูล ค่าที่ ไ ม่มี
นัยสาคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท แต่มีมลู ค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท ดังนัน้ บริษัทจึงได้
แจ้งข้อมูล ดังกล่าวต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และที่
ประชุมคณะกรรมการ ได้พิจารณาเปลี่ยนสถานะของนายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ จาก “กรรมการอิสระ” เป็ น “กรรมการ”
รวมทัง้ ได้เปิ ดเผยสถานะดังกล่าวต่อประชาชนผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)
และหนังสือชีช้ วนของบริษัทซึ่งใช้ประกอบการนาหุน้ สามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ต่อมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติซ่ึงในขณะนัน้ ยังไม่ได้
ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหา) ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและได้พิจารณาเรื่องดัง กล่าวอย่าง
รอบคอบ และมีความเห็นว่าขนาดของธุรกรรมข้างต้นคิดเป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยมากเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบรรจุภัณฑ์
จากเยื่ อและกระดาษของบริษั ทย่อยของบริษั ท อี กทั้งเป็ นการซื อ้ ขายในเชิ งพาณิ ชย์ท่ี มี เงื่ อนไขการค้าตามปกติ
โดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รวมทัง้ ไม่ก่อให้เกิดความขัดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและ
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นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ นอกจากนีน้ ายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ ยังเป็ นผูม้ ีความรู ้ ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนการดาเนินธุรกิจด้านอุปโภคและบริโภคซึ่งมี
ความใกล้ชิดลูกค้าทัง้ ในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจและการ
ขยายธุรกิจ จะเป็ นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการเป็ นกรรมการอิสระของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
และเสนอให้แต่งตัง้ นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติเป็ นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักความ
ไว้วางใจและการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต ของกรรมการ (Fiduciary Duties)
ตามมาตรา 89/7 แห่ง พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ ไ ด้แก้ไ ขเพิ่มเติม) ตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิ
หน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็ นอิสระของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ จึงเข้าข่ายได้รบั การผ่อนผันคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระที่หา้ มการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ท่ีกาหนดตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีมติ
เป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ ซึ่งเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรายการทางการค้าปกติกบั บริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่า
รวมมากกว่า 20 ล้านบาท เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 สาหรับประวัติและข้อมูล ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดย
ละเอียดของนายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 23 - 25
นอกจากนี ้ ประธานฯ ได้ชีแ้ จงเพิ่มเติมในที่ประชุมว่าในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการอิสระในวาระนี ้
เป็ นเหตุการณ์ตอ่ เนื่องหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 และก่อนการได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่
ออกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปลี่ยนสถานะของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ
จาก “กรรมการอิ ส ระ” เป็ น “กรรมการ” ในแบบแสดงรายการข้อ มูล การเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ ต่อ มาเมื่ อ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมนายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาอย่างรอบคอบแล้วจึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้
นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติ เป็ นกรรมการอิสระของบริษัท
จากนัน้ นายชาลี จันทนยิ่งยง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ที่ส่ง
คาถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมเกี่ ยวกับจานวนของกรรมการอิสระ การนาบุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจมาเป็ นกรรมการอิสระจะเป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลของบริษัทหรือไม่ และกรรมการอิสระควรเป็ นบุคคลที่ไม่มีความ
เกี่ยวโยงกับบริษัทแม่หรือไม่ สรุปได้ดงั นี ้
- ปั จจุบนั บริษัทมี กรรมการอิสระรวม 7 คน ซึ่งกฎหมายกาหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่าง
น้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทัง้ หมด ซึ่งก็คือ 4 คนจากจานวนกรรมการทัง้ หมด 12 คน ทัง้ นี ้
แนวปฏิ บัติท่ี ดีใ นการก ากับดูแลกิ จ การแนะน าว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษั ท ควรมี
กรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งก็คือ 6 คน ในวันนีท้ ่ีเสนอเพิ่มอีก 1 คน บริษัทก็จะมีกรรมการ
อิสระจานวน 8 คน
- กรณีของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ เป็ นคู่คา้ ที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะลูก ค้า
รายย่อยที่มีเงื่อนไขทางการค้าตามปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และคิดเป็ นธุรกรรมที่มีขนาดน้อยมาก
ไม่ส่งผลต่อการทาหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระของนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติแต่อย่างใด นอกจากนี ้
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กฎหมายก็มีขอ้ ห้ามอยู่แล้ว ว่า กรรมการไม่สามารถนาความลับทางธุร กิจ ของบริษัทไปเผยแพร่
หากฝ่ าฝื นก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
- ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ไม่ได้หา้ มว่า
กรรมการอิสระจะต้องเป็ นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท แม่ ในกรณีของบริษัทนัน้ ประธานฯ
และนายชุมพล ณ ลาเลียง เป็ น กรรมการอิสระของบริษัทแม่ (SCC) และเป็ นกรรมการอิสระของ
บริษั ท ด้ว ย คื อ เป็ น กรรมการอิ ส ระทั้ง 2 บริษั ท ได้ ไม่ขัด กับ หลัก เกณฑ์ข อง ก.ล.ต. แต่อ ย่า งใด
นอกจากนัน้ โดยคุณสมบัตขิ องตัวบุคคลทัง้ 2 คนต่างก็มีความอิสระในตัวเองและตัดสินใจต่าง ๆ โดย
มุง่ ประโยชน์ของบริษัทที่ตนเป็ นกรรมการอยู่
นอกจากนี ้ ตลอดช่วงเกือบ 2 ปี ในการเป็ นกรรมการบริษัทของประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
เห็นว่าในกรณีท่ีการตัดสินใจของบริษัทอาจมีผลกับบริษัทแม่ ทัง้ ประธานฯ และนายชุมพล ณ ลาเลียง ก็
ได้ปรึกษากันเพื่อไปช่วยอธิบายให้บริษัทแม่เข้าใจได้เป็ นอย่างดี
หลังจากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัตเิ ป็ นกรรมการ
อิสระของบริษัท โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายวิบลู ย์ ตวงสิทธิสมบัติเป็ นกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

3,675,964,599
12,452,434
205,851
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.6568
คิดเป็ นร้อยละ 0.3375
คิดเป็ นร้อยละ 0.0055
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้ จงรายละเอียดในวาระนี ้
ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารชี ้แ จงที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบตามข้อ เสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท
และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ บุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชีและอนุมตั ิ
ค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 7 - 8 ดังนี ้
1) ขออนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2564 ดังนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุษณีย์ ยิม้ สุวรรณ
(ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 10235)
แห่งบริษั ทเคพี เอ็ มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชี ท่ี มี คุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นีบ้ ริษัทที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผูถ้ ื อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท้ ่ีเกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
สาหรับประวัติของผูส้ อบบัญชี และข้อมูลความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีท่ีได้รบั เสนอชื่อปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้วยลาดับที่ 4 ในหนังสือนัดประชุมหน้า 26
16

2) ขออนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงิ นรวม เป็ นเงิ น 2,611,000 บาท (ลดลงจากปี 2563 จ านวน 163,000 บาท) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
ปี 2564

หน่วย : บาท
ปี 2563
เพิม่ (ลด)

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริษัท

305,000

300,000

5,000

2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปี

816,000

600,000

216,000(1)

3. ค่าสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

1,490,000

1,874,000

(384,000)(2)

2,611,000

2,774,000

(163,000)

ค่าสอบบัญชี

หมายเหตุ (1) ค่า สอบบัญ ชีงบการเงิน รวมประจาปี เพิ่มขึน้ จากการที่มีกระบวนการในการตรวจสอบ/
สอบทานการเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
(2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสลดลงจากการที่ปี 2563 มีงานเพิ่มจากการที่บริษัทมีการ
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)

3) รับ ทราบค่า สอบบัญ ชีง บการเงิน ประจาปี 2564 ของบริษัท ย่อ ย ซึ่ง ตรวจสอบโดยเคพีเ อ็ม จี
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็ นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ หมด 45 บริษัท
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 17.39 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าสอบบัญชี มี รายละเอียดดังนี ้
ปี 2564
ค่าสอบบัญชี
1. งบการเงินของบริษัทย่อย
ในประเทศไทย
2. งบการเงินของบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ
รวมค่าสอบบัญชีของ
บริษัทย่อยทัง้ หมด
หมายเหตุ

(1)
(2)

ปี 2563

จานวน
บริษัทย่อย
(บริษัท)

จานวนเงิน

จานวน จานวนเงิน
บริษัทย่อย
(ล้านบาท) (บริษัท) (ล้านบาท)

31(1)

7.61

34

7.60

14

9.78(2)

14

9.96

45

17.39

48

17.56

ปิ ดกิจการ 3 บริษัท (บริษัทกระดาษสหไทย จากัด (มหาชน) บริษัทไดน่า แพคส์ จากัด
และบริษัทดี อิน แพค จากัด)
ค่าสอบบัญชีปี 2564 ลดลง เนื่องจากไม่มีค่าสอบทาน Beginning Balance สาหรับการนา
งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (PT Fajar Surya Wisesa) เข้างบการเงิ น
รวมครัง้ แรก

(ค่าสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่
เกิดขึน้ จริงระหว่างปี )
ส าหรับ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยมี ค่า ใช้จ่ า ยส าหรับ
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และบริษัทในกลุม่ ของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เช่น ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จานวน 6.45 ล้านบาท
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ส่งกระดาษคาถามในห้องประชุม และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารได้ตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ที่ส่งคาถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีปี 2564 สรุป
ได้ว่าค่าสอบบัญชีปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จานวน 163,000 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 6 สาเหตุหลัก
เนื่องจากในปี 2563 มีงานเพิ่มเนื่องจากการเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลังจากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชี
ประจาปี 2564 โดยวาระนีต้ อ้ งได้รบั คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุ
แก้ว หรือนางสาวดุษณี ย ์ ยิม้ สุวรรณ แห่งบริษัทเคพี เอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
ประจาปี 2564 และกาหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจาปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทและงบการเงินรวม เป็ นเงินรวมทัง้ สิน้ 2,611,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้วย
3,674,401,817
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.6144
ไม่เห็นด้วย
14,016,317
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.3799
งดออกเสียง
204,751
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0055
บัตรเสีย
0
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000
นอกจากนีท้ ่ีประชุมได้รบั ทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบ
โดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็ นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ หมด 45 บริษัท
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 17.39 ล้านบาท
วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัตคิ ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชีแ้ จงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจาปี 2564 ให้ท่ีประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ได้ชีแ้ จงโดยสรุปได้ดงั นี ้
ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กาหนดให้กรรมการบริษัทได้รบั ค่าตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ท่ีประชุม
ผูถ้ ือหุน้ กาหนด โดยที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ น
อย่างอื่น
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณา
ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบ
กับบริษัทชัน้ นาในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและในกลุ่มธุ รกิ จการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว
เห็นสมควรเสนอปรับปรุ งโบนัสกรรมการและเบีย้ ประชุมกรรมการชุดย่อย ทัง้ นีส้ าหรับค่าตอบแทนประจาของ
กรรมการและกรรมการชุดย่อยยังคงเดิม
เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เสนอขออนุมตั ทิ ่ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 กับปี ท่ีผา่ นมาได้ดงั นี ้
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ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

รายการ
ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธาน
กรรมการ
โบนัส
ประธาน
กรรมการ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

มติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

เดือนละ 150,000 บาท
เดือนละ 100,000 บาท

เดือนละ 150,000 บาท
เดือนละ 100,000 บาท
กรรมการบริษัทได้รบั โบนัสไม่ เปลี่ ย นแปลงวิ ธี ก าร
เกินร้อยละ 0.3 ของเงินปั นผล คานวณ
750,000 บาท
ที่มีการจ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ โดย
500,000 บาท
โดยให้ค านวณตามส่ ว นของ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง พิจารณากาหนดจานวนเงินที่
ของกรรมการแต่ ล ะคนในปี เหมาะสม และให้ไปพิจารณา
แบ่งจ่ายกันเอง
2563
ไม่มี
ไม่มี
-

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
1) ค่าตอบแทนประจา
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธาน
กรรมการ

เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

มติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง

150,000 บาท/ปี
100,000 บาท/คน/ปี

150,000 บาท/ปี
100,000 บาท/คน/ปี

-

120,000 บาท/ปี
100,000 บาท/คน/ปี

120,000 บาท/ปี
100,000 บาท/คน/ปี

-

120,000 บาท/ปี
100,000 บาท/คน/ปี

120,000 บาท/ปี
100,000 บาท/คน/ปี

-

เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

มติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

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

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

2) เบีย้ ประชุม
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธาน
กรรมการ
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คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
ประธาน
กรรมการ

เสนอที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564

มติที่ประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2563

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึน้ (ลดลง)

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

ทัง้ นี ค้ ่า ตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ยดัง กล่า วให้มี ผ ลตัง้ แต่ว ัน ที่ ไ ด้ร ับ อนุม ัติจ ากที่
ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นต้นไปจนกว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีม ติเปลี่ ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือนัดประชุมหน้า 9 - 10
สาหรับในปี 2563 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 19,074,160 บาท
ซึ่ ง ไม่ เ กิ น หลัก เกณฑ์ต ามที่ ท่ี ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ ไ ว้ ส าหรับ การจ่ า ยค่า ตอบแทนให้ค ณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2563 หน้า 181
จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งกระดาษคาถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ซักถาม
อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
ประจาปี 2564 ตามรายละเอียดที่เ สนอข้างต้น โดยวาระนี ต้ อ้ งได้รับคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจาปี
2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ื อหุน้
ซึ่งมาประชุม ดังนี ้
เห็นด้วย
3,664,666,561
ไม่เห็นด้วย
23,679,260
งดออกเสียง
213,217
ไม่มีสิทธิออกเสียง
28,329
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ 99.3514
คิดเป็ นร้อยละ 0.6419
คิดเป็ นร้อยละ 0.0057
คิดเป็ นร้อยละ 0.0007
คิดเป็ นร้อยละ 0.0000

เมื่อ ได้ดาเนินการประชุม เรื่องที่ อยู่ในระเบียบวาระทั้ง หมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เ ชิญ ให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ ที่ส่งคาถามมาในห้องประชุมเพิ่มเติมระหว่างการประชุม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวขอบคุณสาหรับคาชมที่ผูถ้ ือหุน้ ส่งมาในห้องประชุมซึ่ง ฝ่ ายจัดการ
ขอรับไว้และจะปรับปรุ งให้ดีย่ิงขึน้ จากนัน้ จึงตอบข้อซักถามให้ท่ีประชุมรับทราบ สรุ ปได้ดงั นี ้
(1) อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท ทัง้ กรณีคา่ เงินบาทอ่อนและแข็ง
ตอบ การดาเนินธุรกิจของบริษัทมีทงั้ ที่เป็ นการส่งออกและนาเข้าจึงสามารถรบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่ง โดยที่มลู ค่าการส่งออกสินค้า
ของบริษัทสูงกว่ามูลค่าการนาเข้าวัตถุดิบ ทาให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้าง
ต่า ในกรณีท่ีคา่ เงินบาทเปลี่ยนแปลง 1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจะกระทบประมาณ 100-200
ล้านบาทขึน้ อยูก่ บั การนาเข้าและส่งออก ซึ่งเป็ นมูลค่าที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัท
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(2) ผลิตภัณฑ์ดา้ นการแพทย์ของบริษัทได้ดาเนินการเป็ นอย่างไรบ้าง
ตอบ ผลิตภัณฑ์ดา้ นการแพทย์นนั้ ถือเป็ นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัท ปัจจุบนั บริษัทมีการผลิตบรรจุภัณฑ์
ให้อุตสาหกรรมยา เช่น กล่องยาที่ใส่แคปซูล บริษัทได้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของบรรจุภัณฑ์
ทางการแพทย์ (Medical Packaging) อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึน้ เรื่อย ๆ ทัง้ ในอาเซียนและ
นอกอาเซียน เพื่อเป็ นแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็ น การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั สินค้า
มากขึน้ (High Value Added: HVA)
(3) การดารงเงินสดในมือเกี่ยวข้องกับแผนกูเ้ งินอย่างไร
ตอบ การออกหุน้ กูล้ ่าสุด 5,500 ล้านบาทมีวตั ถุประสงค์เพื่อจ่ายคืนหนีท้ ่ีจะครบกาหนดชาระใน
เดือนกรกฎาคมนีจ้ านวน 15,000 ล้านบาท ส่วนเงินสดจากการระดมทุน นัน้ เป็ นเงินที่ใช้สาหรับ
การขยายกิจการและเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง โดยบริษัทมี แผนการใช้เงิ น ตามที่ได้แจ้ง ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว
หลังจากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้ง ให้ท่ีประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2564 ในครัง้ นีเ้ สร็จสิน้ ลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทัง้ สรุป
คาถามคาตอบในประเด็นคาถามต่างๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุมนี ้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้ แจ้งผ่านระบบ
เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ สงสัยหรือมีความเห็น
สามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิน้ การประชุม ขอให้ผถู้ ือหุน้ คืน
บัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็ นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ื อหุน้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ ายจัดการและพนักงานของ
บริษัทที่ผถู้ ือหุน้ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด รวมทัง้ สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ
ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี ้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 10.35 น.
- ลงนาม (นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)
ประธานที่ประชุม
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เอกสารแนบท้ าย

เอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 (ครั ง้ ที่ 28)
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จากัด (มหาชน)
สรุ ปคาถาม-คาตอบ จากคาถามที่ผ้ ูถือหุ้นส่ งในห้ องประชุม
ที่ไม่ สามารถตอบได้ ทนั เนื่องจากมีเวลาจากัด
วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2563
1. โดยปกติบริษัทเติบโตปี ละกี่ เปอร์ เซ็นต์ หลังจากโควิด 19 ลดลง และ E-commerce ที่มีอย่ างต่ อเนื่อง
ฝ่ ายบริหารคาดว่ าบริษัทจะเติบโตจากนีอ้ ีกกี่เปอร์ เซ็นต์ อัตราการเติบโต Year on Year
คาตอบ

บริ ษัท มี อัตราการเติบโตเฉลี่ย ประมาณร้ อยละ 6 ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา ภายหลัง การระดมทุน
บริ ษัทจะยังคงดาเนินการตามกลยุทธ์การควบรวมกิจการและร่ วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ
เร่งการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเป็ นผู้นาด้ านโซลูชนั ส์บรรจุภณ
ั ฑ์ครบวงจร

2. การลด ประหยัด ประสิทธิภาพทัง้ ด้ านบริหารจัดการวัตถุดบิ พลังงานในขบวนการผลิต พลังงานที่ใช้
ในฝ่ ายสานักงาน
คาตอบ

บริ ษัทมีการลงทุนด้ านการเพิ่มประสิทธิภาพของการประหยัดต้ นทุน (Cost saving) ทุกปี โดยใช้
งบประมาณลงทุนประมาณ 500 – 1,000 ล้ านบาทต่อปี

3. การกาจัดของเสีย นา้ Recycle ของวัตถุดิบ กระดาษที่มีเคลือบฟิ ลม์ บริษัทมีการจัดการอย่ างไรเพื่อ
ประโยชน์ ต่อบริษัทและสิ่งแวดล้ อม
คาตอบ

บริ ษัทได้ กาหนดเป้าหมายลดการใช้ น ้าจากภายนอก และลดปริ มาณของเสีย โดยมีรายละเอียด
แสดงอยูใ่ นรายงานการพัฒนาที่ยงั่ ยืน 2563

4. บริษัทมีนักวิจัย 90 คน เน้ นวิจัยผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดกระดาษและพลังงาน มีตัวเลข
อย่ างไร เปรียบเทียบปี ต่ อปี (ผลิตภัณฑ์ ท่ จี ะช่ วยให้ สินค้ าที่เป็ นอินทรีย์ยืดอายุ และเก็บได้ นานขึน้ ง่ ายขึน้
ทัง้ ส่ วนที่เป็ นผัก ผลไม้ เนือ้ สัตว์ พลาสเตอร์ ท่ จี ะซีลแผลของคน สัตว์ เลีย้ ง อื่น ๆ)
คาตอบ

บริ ษัท จัด สรรงบประมาณลงทุน ด้ า นการวิจ ัย และพัฒ นา (R&D) ประมาณร้ อยละ 0.6 ของ
ยอดขาย หรื อประมาณ 600 ล้ านบาทต่อปี

5. ขอเสนอแนะให้ SCC รวมทัง้ บริษัทเป็ น catalyst ให้ รัฐบาลและสังคมไทยโดยร่ วมแรงกันบริหารจัดการ
ขยะอย่ างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริ หารมีวิสัยทัศน์ และสามารถวางแผนปฏิบัติการได้
อย่ างแยบยล หาก transfer ความสามารถนี ไ้ ปใช้ ในระดับประเทศได้ จะเป็ นคุณประโยชน์ ต่ออนุ ชน
อย่ างยิ่ง
คาตอบ รับทราบ
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. ลูกหนีก้ ารค้ า
กิจการอื่น มากกว่ า 12 เดือน
168,952 พันบาท
หัก ค่ าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิตที่คาดว่ าจะเกิดขึน้
(167,242) พันบาท
เกี่ยวข้ องกันหรือไม่
คาตอบ ลูกหนี ้การค้ ากิจการอื่น เกินวันครบกาหนดชาระมากกว่า 12 เดือน จานวน 169 ล้ านบาท บริ ษัท
ได้ ตงส
ั ้ ารองผลขาดทุนด้ านเครดิต (ค่าเผื่อหนี ้สงสัย จะสูญ) ครบถ้ วนแล้ ว (รายงานทางการเงิน
ประจาปี 2563 หน้ า 326)
2. จากหมายเหตุผ้ ูสอบบัญชี หน้ า 219 การประเมินราคาเสร็จสมบูรณ์ หรื อยัง
คาตอบ เรื่ องการประเมินราคามูลค่ายุติธรรมอยู่ระหว่างดาเนินการตามที่ได้ รายงานในที่ประชุม คาดว่า
จะแล้ วเสร็จภายในอีก 2 เดือน และจะเปิ ดเผยในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564 ซึง่ การดาเนินการ
ดังกล่าวสอดคล้ องตามหลักการบัญชี ที่กาหนดช่วงเวลาในการวัดมูลค่ารายการเข้ าซื อ้ ธุ ร กิ จ
ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื ้อธุรกิจ
เรื่องอื่น ๆ
1. อยากไปเยี่ยมชมกิจการบริษัทได้ เมื่อใด
คาตอบ บริ ษัทขอรับไปพิจารณาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และจะแจ้ งรายละเอียดเพิ่มเติมให้
ทราบต่อไป
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