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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 (คร้ังที ่29)  

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานท่ีควบคุมระบบการ
ประชุมส าหรบัถ่ายทอดสด ณ Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปูนซิเมนตไ์ทย จ ากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร วนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. 

นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยแจง้ว่าเน่ืองดว้ยสถานการณร์ะบาดของไวรสัโคโรนา 
2019 (โควิด 19) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมตัิใหจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เป็นรูปแบบ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส  ์โดยบริษัทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผ่านระบบของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2565 และจดัส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณียเ์ม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2565 ซึ่งในการ
ประชมุครัง้นี ้บรษิัทไดใ้ชร้ะบบการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องหน่วยงานอิสระ ไดแ้ก่ บรษิัทอินเวนทเ์ทค ซิสเท็มส ์
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสท่ี์เป็นไปตาม
มาตรฐานการจัดประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสข์องส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ โดยผูถื้อหุน้ท่ี
ลงทะเบียนเขา้รว่มการประชมุจะไดร้บัช่ือผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password) เพ่ือใชแ้สดงตวัตนเขา้รว่ม
ประชมุครัง้นี ้

เลขานกุารคณะกรรมการแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสด์ว้ย
ตนเอง 71 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 41,806,201หุ้น และท่ีมอบฉันทะจ านวน 1,413 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
3,580,781,220 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและท่ีมอบฉันทะทัง้สิน้จ  านวน 1,484 ราย รวม
จ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 3,622,587,421 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 84.3851 ของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายแลว้ทัง้หมดจ านวน 
4,292,920,200 หุน้ จากนัน้จึงขอเชิญนายประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ี
เป็นประธานท่ีประชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 24  

นายประสาร ไตรรัตนว์รกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
และแจง้ว่ามีผูถื้อหุน้มาประชมุครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้ จึงขอเปิดประชุมเพ่ือพิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ โดยมีกรรมการเขา้รว่มประชมุ ณ สถานท่ีควบคมุระบบการประชมุจ านวน 11 คน 
และมีกรรมการ 1 คน เขา้รว่มประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์โดยไดม้อบหมายใหน้างสาววรารี โต๊ะเงิน เลขานกุาร
บรษิัท เป็นผูค้วบคมุระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

ทั้งนีห้ลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเองเพิ่มเติมรวมเป็น 88 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้41,829,845 หุน้ และท่ีมอบฉันทะเพิ่มเติม
รวมเป็น 1,415 ราย รวมจ านวนหุน้ได ้3,625,684,206 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและท่ี
มอบฉันทะทัง้สิน้จ  านวน 1,503 ราย รวมจ านวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 3,667,514,051 หุน้ เท่ากบัรอ้ยละ 85.4316 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ  าหนา่ยแลว้ทัง้หมดจ านวน 4,292,920,200 หุน้ 

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการไดแ้นะน ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ท่ีปรึกษากฎหมาย และ
เลขานกุารบริษัท ผ่านวีดทิศันท่ี์น าเสนอในท่ีประชมุ และไดก้ล่าวแนะน าผูส้อบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ  ากดั และตวัแทนผูส้อบบญัชีซึ่งท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสียง ดงันี  ้
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กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม ณ สถานทีค่วบคุมระบบการประชุม: 
1. นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายชลณฐั ญาณารณพ รองประธานกรรมการ  
   และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
3. นางไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายชาลี จนัทนยิ่งยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นางผอ่งเพ็ญ เรืองวีรยทุธ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
6. ศาสตราจารยพ์ิเศษกิตพิงศ ์ อรุพีพฒันพงศ ์ กรรมการอิสระ  
   และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
7. นายวนสั  แตไ้พสิฐพงษ ์ กรรมการอิสระ  
   และประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
8. นายวิบลูย ์ ตวงสิทธิสมบตัิ กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
9. นางศภุจี สธุรรมพนัธุ ์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
10. นายธรรมศกัดิ ์เศรษฐอดุม กรรมการ 
11. นายวิชาญ จิตรภ์กัดี ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส:์ 
1. นายธีรพงศ ์ จนัศริิ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

เลขานุการคณะกรรมการ 
นางพรเพ็ญ นามวงษ ์

ฝ่ายจัดการทีเ่ข้าร่วมประชุม  จ  านวน 6 คน  ดงันี ้

ฝ่ายจัดการทีเ่ข้าร่วมประชุม ณ สถานทีค่วบคุมระบบการประชุม: 
1. นายแสงชยั  วิรยิะอ าไพวงศ ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร กิจการกระดาษบรรจภุณัฑ ์
2. นายสชุยั  กอประเสรฐิศร ี ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร  

 กิจการบรรจภุณัฑจ์ากเย่ือและกระดาษ 
3. นายกรณัย ์ เตชะเสน ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร  

 กิจการบรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลิเมอร ์
4. นายวิชาญ  เจรญิกิจสพุฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีปฏิบตักิาร กิจการเย่ือและกระดาษ 
5. นายดนยัเดช เกตสุวุรรณ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายการเงิน 

ฝ่ายจัดการทีเ่ข้าร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส:์ 
1. นายสมภพ วิทยว์รสกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายธุรกิจตา่งประเทศ  

ทีป่รึกษากฎหมาย นายกิตติ   ตัง้จิตรมณีศกัดา บรษิัทกฎหมายเอสซีจี จ ากดั 

เลขานุการบริษัท นางสาววรารี โต๊ะเงิน  ผูค้วบคมุระบบการประชมุผูถื้อหุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

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

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ท าหน้าทีเ่ป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จ  านวน 1 คน 
นางสาวกชกรณ ์ เดชตระกลูวงศ ์
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จากนัน้ท่ีประชมุไดร้บัทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง การแจง้ผลการ
นบัคะแนน และการซกัถามในท่ีประชมุ ผา่นวีดทิศันท่ี์น าเสนอในท่ีประชมุดงันี ้    

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจง้ผลการนบัคะแนนในการประชมุ 
1. ขอ้บงัคบัของบริษัท ก าหนดใหก้ารออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียง

เท่ากับจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉันทะ โดยใหน้บัหนึ่งหุน้เท่ากับหนึ่งเสียง ผูถื้อหุน้
ทา่นใดท่ีมีสว่นไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

2. ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นดว้ย ไม่เห็น
ดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เวน้แต่เป็นการ
ออกเสียงของ Custodian  

3. ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระ จะขอใหผู้เ้ขา้ประชมุพิจารณาลงมตโิดยการลงคะแนนในระบบ
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ผูเ้ขา้ประชุมจะตอ้งลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” 
หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ประชมุไม่ไดล้งคะแนนเสียงใด ๆ ใน
ระบบการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงลา่สดุ” บรษิัทจะถือว่า
ผูเ้ขา้ประชุมออกเสียง “เห็นดว้ย” เวน้แต่เป็นการออกเสียงของผูร้บัมอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะได้
แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ ทัง้นีก้ารออกเสียงลงคะแนนสามารถเปล่ียนแปลงได้
จนกวา่วาระนัน้จะปิดการสง่ผลลงคะแนน 

4. ส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนน
เสียงเห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหต้ามความประสงคข์องทา่นผูถื้อหุน้ 

5. ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะครัง้ ระบบจะปิดการลงคะแนนแตล่ะวาระเม่ือครบ 1 นาทีหลงัจากท่ี
ประธานไดแ้จ้งใหผู้้เขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนีผู้้เข้าร่วมประชุมสามารถ
ลงคะแนนเสียงและเปล่ียนแปลงคะแนนเสียงไดต้ัง้แต่เริ่มการประชมุจนกว่าระบบจะปิดรบัการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ 

6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะน าผลของคะแนนเสียงท่ีใช้สิทธิ
ลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ กบัคะแนนเสียงท่ีผูม้อบฉันทะไดแ้สดงเจตนาไวร้วมกนั เป็นผลของการ
ลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระ 

7. จ านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน 
เ น่ืองจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสห์รือเขา้รว่มการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พิ่มเตมิ 

8. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะมีความประสงคจ์ะออกจากการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
ขอใหท้่านแสดงความประสงคโ์ดยการเลือกกดปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” ในขัน้ตอนนีห้ากผูถื้อหุน้
หรือผูร้บัมอบฉันทะออกจากการประชมุในขณะท่ีการประชมุยงัไม่เสร็จสิน้ ระบบการประชมุผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกสจ์ะตดัคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชมุส าหรบัวาระท่ียงัไม่ไดล้งคะแนนเสียง 
ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถกลบัเขา้มาในระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสแ์ละ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัด าเนินการอยูไ่ดจ้นกว่าวาระนัน้จะปิดการลงคะแนน 

9. ระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกสจ์ะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ตามวิธีปฏิบตัิ
ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ และจะแจง้ผลการนบัคะแนนทกุวาระใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อน
เสรจ็สิน้การประชมุ 
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การซกัถามในท่ีประชมุ 
1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะซกัถาม หรือแสดง

ความคดิเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  

2. ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่ีประสงคจ์ะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์
ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video 
Conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เม่ือไดร้ับสัญญาณให้ถามค าถาม 
ขอใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะแจง้ช่ือ นามสกลุก่อนถามค าถามทกุครัง้ 

3. ในกรณีท่ีมีค าถามท่ีเก่ียวขอ้งในวาระนัน้ ๆ ถูกส่งเขา้มาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทจะเป็น     
ผูพ้ิจารณาคดัเลือกค าถามตามความเหมาะสมกับเวลา ส าหรบัค าถามหรือขอ้แนะน าอ่ืนท่ีไม่ได้
ตอบในท่ีประชมุ บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามและค าตอบท่ีสง่มาล่วงหนา้และท่ีสอบถามในหอ้ง
ประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบ
เผยแพรข่อ้มลูของตลาดหลกัทรพัยฯ์ และเว็บไซตข์องบรษิัทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสรจ็สิน้ 

นอกจากนัน้ ท่ีประชมุไดร้บัทราบรายละเอียดขัน้ตอนการถามค าถามในแตล่ะวาระผ่านระบบอินเวนทเ์ทค 
คอนเน็ค (Inventech Connect) และการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์(e-Voting) ผ่าน
วีดิทศันท่ี์น าเสนอในท่ีประชมุ และเลขานกุารคณะกรรมการไดแ้จง้เพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผูถื้อหุน้
หรือผูร้บัมอบฉันทะ มีขอ้ขดัขอ้งหรือมีค าถามเก่ียวกบัระบบการประชมุ สามารถติดตอ่ศนูยบ์ริการ (Call Center) 
ตามหมายเลขโทรศพัทท่ี์ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้คือหมายเลข 02-931-9131 ไดจ้นกว่าการประชมุ
จะเสรจ็สิน้ 

เม่ือผูถื้อหุน้รบัทราบและไมมี่ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง 
การประกาศผลคะแนน และการซกัถามในท่ีประชมุ ตามท่ีเสนอขา้งตน้แลว้ ประธานฯ จงึไดด้  าเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระดงันี ้
 
วาระที ่1: รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2564 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดร้ายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ใหท่ี้ประชมุทราบ สรุปไดด้งันี ้ 

จากความทุ่มเทในการบริหารและด าเนินกิจการอย่างรอบคอบตลอดระยะเวลา 1 ปี ท าใหบ้ริษัทเติบโต
อยา่งมั่นคง สง่ผลใหใ้นปี 2564 บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายรวม 124,223 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 34 เม่ือเทียบกบั
ปีก่อน ก าไรส าหรบัปีรวม 8,294 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28 เม่ือเทียบกบัปีก่อน ถือว่าบริษัทไดเ้ติบโตอย่างต่อเน่ือง 
จึงขอขอบคณุคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และพนกังานทกุคนท่ีรว่มมือรว่มใจดว้ยความเขม้แข็ง และขอขอบคณุผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อหุน้กู ้ผูร้ว่มทนุ ลกูคา้ คูธุ่รกิจ สถาบนัการเงิน และผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่ายท่ีใหก้ารสนบัสนนุบรษิัทอย่างตอ่เน่ืองดว้ยดี
ตลอดมา 

ทัง้นี ้ในปี 2564 เป็นปีท่ีบริษัทเผชิญกับความทา้ทายหลายดา้น ทัง้จากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่ง
สง่ผลกระทบในวงกวา้ง ท าใหเ้ศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลกชะลอตวั และจากสถานการณร์าคาพลงังาน
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และวัตถุดิบท่ีปรบัตัวสูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในภูมิภาคอาเซียนเริ่ม
คล่ีคลาย เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มมีสญัญาณการฟ้ืนตวั ประกอบกบัประสิทธิภาพในการผลิตส าหรบัภาคอตุสาหกรรมท่ี
ปรบัตวัดีขึน้ตลอดห่วงโซ่อปุทาน สง่ผลใหค้วามตอ้งการสินคา้และบริการตา่ง ๆ ปรบัตวัสงูขึน้ รวมถึงการใชบ้รรจภุณัฑ์
ท่ีเพิ่มมากขึน้ดว้ย   

บริษัทไดด้  าเนินกลยุทธต์ามเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวเพ่ือมุ่งสู่การเป็นผูน้  าดา้นโซลูชัน
บรรจุภัณฑค์รบวงจรในภูมิภาค และด าเนินงานตามแผนอย่างระมัดระวัง โดยเน้นขยายธุรกิจเพ่ือเพิ่มความ
แข็งแกรง่ผา่นความรว่มมือกบัพนัธมิตร (M&P: Merger & Partnership) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการ
เขา้ถึงตลาดใหมท่ี่มีโอกาสเตบิโตสงูในระดบัสากล โดยในปี 2564 มีโครงการ M&P ท่ีส  าเรจ็ 4 โครงการท่ีส าคญั เป็น
โครงการในธุรกิจบรรจภุณัฑใ์นอาเซียน 2 โครงการ คือท่ีประเทศเวียดนาม (Duytan) และประเทศอินโดนีเซีย (Intan 
Group) และนอกอาเซียน 2 โครงการเป็นโซลชูนับรรจภุณัฑอ์าหาร (Go-Pak) ท่ีสหราชอาณาจกัร และวสัดอุปุกรณ์
ทางการแพทย ์(Delta Lab) ท่ีประเทศสเปน  

เน่ืองจากความตอ้งการซือ้ในกลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั ยงัสามารถเติบโตได ้
นอกจากนีพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ธุรกิจอีคอมเมิรซ์และธุรกิจบรรจภุัณฑอ์าหารมีการเติบโตสูงขึน้ 
บริษัทจึงมุ่งส่งมอบนวัตกรรมโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร และบริการท่ีตอบโจทย์ลูกค้าและยกระดับ
ประสบการณใ์นชีวิตประจ าวันของผูบ้ริโภค รวมถึงการปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดยการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น ระบบดิจิทลัเทคโนโลยี (Digitization) ระบบอตัโนมัติ 
(Automation) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช ้   

นอกจากนี ้บรษิัทไดมุ้ง่ยกระดบัการด าเนินธุรกิจตามกรอบ ESG ปฏิบตัติามนโยบายบรรษัทภิบาลในการ
บริหารงานอย่างโปร่งใสในทุกหน่วยงานและทุกประเทศท่ีบริษัทไปลงทุน ดแูลช่วยเหลือสงัคมและสิ่งแวดลอ้มผ่าน
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  รวมถึงการก าหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศนูย์ 
(Net Zero) ในปี 2593 ในเรื่องการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชนั บรษิัทไดป้ระกาศเจตนารมณเ์ขา้รว่ม “แนวรว่มตอ่ตา้น
คอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย” ตัง้แตปี่ 2563 และด าเนินการย่ืนขอรบัรองเป็น Certified Company ในปี 2564   

ด้วยความมุ่งมั่นกับการด าเนินธุรกิจท่ียั่ งยืน ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทได้รับรางวัล Sustainability 
Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards ส าหรบับริษัทท่ีมีการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันา
อย่างยั่งยืน และรางวลั Business Excellence ประเภท Best Deal of the Year Awards ส าหรบับริษัทท่ีมีความยอด
เย่ียมและโดดเด่นในการเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย อนัเป็นรางวลัท่ีทรงเกียรตแิละเป็นความภาคภมูิใจอย่างยิ่งของบรษิัท  

เม่ือจบการรายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซกัถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพแ์ละส่งค าถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพ
และเสียง (Video Conference) ซึ่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีสง่ค  าถามมาล่วงหนา้
ก่อนการประชุม และท่ีสอบถามผ่านระบบ Inventech Connect รวมทัง้สิน้ 3 ค าถามไปดว้ยกันเน่ืองจากเป็นค าถามท่ี
ใกล้เคียงกันเก่ียวกับการบริหารจัดการของบริษัทในสถานการณ์ท่ีราคาพลังงานและตน้ทุนการผลิตท่ีเพิ่มขึน้
เน่ืองจากราคาวตัถดุิบ รวมทัง้กลยทุธใ์นการบริหารความเส่ียงจากผลกระทบของวิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด 19 และสงครามระหว่างรสัเซียกบัยเูครน ตลอดจนแผนการพฒันาองคก์รดา้นธุรกิจและการลงทนุใน Go-Pak 
ซึ่งมีส  านกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี่สหราชอาณาจกัร และผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัท สรุปไดด้งันี ้
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จากวิกฤตการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 ตัง้แตช่่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจบุนั รวมเป็นเวลากว่า 
2 ปี และตอ่เน่ืองดว้ยสงครามระหว่างรสัเซียกบัยเูครน บริษัทเช่ือว่าไม่มีวิกฤตการณใ์ดๆ ท่ีไม่ยตุิ จึงเตรียมรบัมือทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาวท่ีเม่ือวิกฤตสิน้สุดลง บริษัทจะยงัสามารถเจริญเติบโตได ้วิกฤตการณก์ารแพร่ระบาดของโรค    
โควิด 19 กระทบทัง้ทางดา้นการท่องเท่ียว การเดนิทาง คา่ระวางเรือ ขณะท่ีสงครามระหวา่งรสัเซียกบัยเูครนก่อใหเ้กิด
ผลกระทบกับราคาสินคา้โภคภัณฑ ์ (Commodity Pricing) เช่น ราคาน า้มนั ปุ๋ ย และสารเคมี เป็นตน้ มาตรการ
คว ่าบาตร (Sanction) ก็มีผลกระทบกบัการด าเนินธุรกิจของบรษิัททั่วโลกเชน่กนั ซึ่งในภาพรวมบรษิัทไดเ้ตรียมการ
ไว ้5 ดา้น ดงันี ้

(1) ดา้นปริมาณขาย บริษัทยงัสามารถรกัษาการเติบโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีลกูคา้อยู่
ในหลากหลายอ ุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ ่มส ินคา้อ ุปโภคบร ิโภคที่ม ีความจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั อาหารและเครื่องด่ืม สินคา้เก่ียวกับการดแูลสุขภาพอนามยั การซือ้สินคา้ผ่าน
ระบบ E-commerce โดยมีสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 71 ของรายไดจ้ากการขายรวม ส่วนท่ีเหลือ
อีกรอ้ยละ 29 เป็นการขายในกลุ่มสินคา้บรรจุภ ัณฑอ์ตุสาหกรรม (Industrial Packaging) 
ส าหรบัผลกระทบในเรื่องยอดขายจากสงครามระหวา่งรสัเซียกบัยเูครนมีนอ้ยมากเน่ืองจากบริษัท
มียอดขายท่ียโุรปเพียงประมาณรอ้ยละ 2 ของยอดขายทัง้หมด 

(2) ดา้นวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักของบริษัทคือเศษกระดาษรีไซเคิล โดยในปี 2564 บริษัทน าเขา้เศษ
กระดาษรีไซเคิลประมาณ 2 ลา้นตนั จากยอดรวมของการใชท้ัง้หมดประมาณ 4 ลา้นตนั โดยเนน้
การน าเขา้จากภูมิภาคท่ีหลากหลาย เช่น อเมริกา ยโุรป โอชิเนีย เป็นตน้ ซึ่งกลยทุธนี์ท้  าให้บรษิัท
มีความสามารถในการปรบัตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมตามชว่งเวลาและจดัหาเศษกระดาษรีไซเคลิไดใ้น
ราคาท่ีเหมาะสม ในส่วนของการจดัหาวตัถุดิบเศษกระดาษรีไซเคิลในประเทศ บริษัทไดมุ้่งเนน้
การเพิ่มจ านวนศนูยจ์ดัการวสัดรุีไซเคิลท่ีบริษัทเป็นผูด้  าเนินการเอง โดยรว่มกบัผูป้ระกอบการคา้ส่ง
และคา้ปลีกขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการรณรงคจ์ัดตัง้ Service Solution 
ร่วมมือกับพนัธมิตรโดยเพิ่มช่องทางและความสะดวกใหผู้บ้ริโภคน าวสัดเุหลือใชก้ลบัมาส่งเพ่ือ   
รีไซเคิล โดยตัง้จุดรับเศษกระดาษรีไซเคิล (Drop Points) ประมาณ 500 แห่งในประเทศไทย 
เพิ่มขึน้จาก 380 แห่งในปี 2563 ดงันัน้ในส่วนของการจดัหาวตัถุดิบ บริษัทไดบ้ริหารจดัการผ่าน
โมเดลท่ีหลากหลายและเป็นไปตามกลไกตลาด 

(3) ดา้นพลงังาน ประเด็นดา้นความผนัผวนของราคาพลงังานท่ีเกิดขึน้ส่งผลกระทบทกุอตุสาหกรรม
ทั่วโลก ทั้งนีบ้ริษัทเน้นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการดา้นวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือให้
สามารถผลิตและส่งมอบสินคา้ใหล้กูคา้อย่างตอ่เน่ือง ตน้ทนุของพลงังานถ่านหินท่ีใชใ้นการผลิต
คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 5 ของตน้ทนุรวม โดยบรษิัทใชถ้่านหินในสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 48 ของ
เชือ้เพลิงท่ีใชท้ัง้หมด ส่วนท่ีเหลือเป็นเชือ้เพลิงชีวมวล (Biomass) ไฟฟ้า และก๊าซ ส าหรบัการ
จัดหาถ่านหินนัน้ บริษัทสามารถจัดหาปริมาณถ่านหินท่ีจะใชไ้ว้แลว้ประมาณรอ้ยละ 80 ของ
ปริมาณท่ีตอ้งการใชท้ัง้หมดในปี 2565 ซึ่งประมาณรอ้ยละ 30 ไดก้ าหนดราคาไวแ้ลว้และส่วนท่ี
เหลือก าหนดเป็นสูตรราคาท่ีสะทอ้นกับดชันีราคาถ่านหินในตลาดอินโดนีเซีย (Indonesia Coal 
Index) นอกจากนีย้งัมีนโยบายในการเพิ่มการใชพ้ลงังานชีวมวล ตลอดจนเรง่โครงการประหยัด
การใชพ้ลงังานอีกดว้ย 

(4) ดา้นห่วงโซ่อุปทาน บริษัทเนน้การบริหารจดัการเรื่องอตัราค่าระวางเรือและตูค้อนเทนเนอรด์ว้ย
ตนเอง เพ่ือใหท้ราบข้อมูลท่ีถูกตอ้ง นอกจากนีย้ังเพิ่มการบริหารจัดการตน้ทุนเชิงรุก การลด
ตน้ทนุ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
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(5) ด้านราคาขาย ในอาเซียนมีการปรับราคาขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper) ให้
สอดคลอ้งกบัตน้ทนุท่ีเพิ่มสงูขึน้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการประกาศเพิ่มขึน้ของราคาขาย
กระดาษบรรจุภัณฑ์ ในยุโรปและอเมริกา ในขณะท่ีผลิตภัณฑข์ั้นปลาย (Downstream) เช่น 
กล่องของกลุ่มบรรจภุณัฑจ์ากเย่ือและกระดาษ (Fiber-based Packaging) มีการปรบัราคาขาย
เพิ่มขึน้ในทิศทางเดียวกนั โดยบรษิัทเนน้สง่มอบคณุคา่ผา่นโซลชูนั สว่นกลุม่บรรจภุณัฑจ์ากพอลิเมอร ์
(Polymer Packaging) บรษิัทไดท้  าสญัญากบัลกูคา้ประมาณรอ้ยละ 35 ของยอดขายรวม โดยใช้
สูตรราคาท่ีสะทอ้นตน้ทุนของวตัถุดิบ (Index-linked Formula) ซึ่งท าใหบ้ริษัทสามารถผ่านพน้
วิกฤตชว่งนีไ้ดอ้ยา่งมั่นคง 

ส าหรับกิจการของ Go-Pak นั้นมีฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม ทั้งท่ีเป็นโรงงาน Fibre-based 
Packaging และโรงงาน Polymer Packaging ส าหรบัภาชนะบรรจุอาหาร (Food Packaging) ซึ่งส านักงานขายท่ี 
สหราชอาณาจกัรนัน้ ประมาณรอ้ยละ 50 เป็นการขายผลิตภัณฑข์อง Go-Pak ท่ีผลิตเองในประเทศเวียดนาม และอีก
รอ้ยละ 50 มาจากการจดัหาจากคูค่า้ทางธุรกิจใหก้บัลกูคา้ในสหราชอาณาจกัรและอเมรกิาเหนือ 

ส าหรบัการลงทนุในตา่งประเทศ บริษัทมีวิสยัทศันใ์นการเป็นผูส้่งมอบโซลชูนัดา้นบรรจภุณัฑใ์นระดบั
นานาชาติ (Multinational Packaging Solution Provider) โดยการน าเสนอนวัตกรรมและโซลูชันให้แก่ลูกคา้ 
บริษัทจึงมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนโดยจะพิจารณาจาก Scale และ Scope ในส่วนของ Scale จะพิจารณา       
ส่วนแบ่งทางการตลาด รายได ้รวมถึงประโยชนร์่วม (Synergy) ซึ่งเป็นการลงทุนเพ่ือใหไ้ดเ้ทคโนโลยีกลับมาสู่
อาเซียน ในสว่นของ Scope จะพิจารณาเรื่องคณุภาพของลกูคา้ เทคโนโลยี ชอ่งทางการขาย (Channel) และประเทศท่ี
กิจการตัง้อยู ่ 

ส าหรบักิจการของ Go-Pak นัน้มีทัง้ Scale และ Channel ท่ีดีมาก โดยในภูมิภาคอาเซียนนัน้ Food 
Packaging ยงัมีอตัราการเตบิโตต ่า และปรมิาณการใชน้อ้ยกวา่เม่ือเทียบกบัในยโุรปและอเมริกา ดงันัน้ Channel ท่ี
บริษัทไดจ้าก Go-Pak จะเป็น Channel ส าคญัในการเติบโต ในรอบปี 2564 Go-Pak มียอดขายใกลเ้คียงกับปี 2563 
โดยลดลงเล็กน้อยจากสินค้าด้านสุขอนามัย (Hygiene) ในขณะท่ียอดขายบรรจุภัณฑ์อาหาร (Foodservice 
Packaging) ยังคงใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา ทั้งนี ้ Go-pak มีความโดดเด่นในการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้า 
Foodservice Packaging ในยุโรปและอเมริกาท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใชชี้วิต
ของผูบ้รโิภค 

การเตรียมการทัง้ 5 ดา้นดงักล่าวนัน้เป็นสิ่งท่ีบริษัทไดด้  าเนินการไปแลว้และจะด าเนินการต่อไปใน
อนาคต นอกจากนี ้บริษัทยงัมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงรอ้ยละ 20 ในปี 2573 และลดลงเป็น
ศนูย ์ในปี 2593   

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุรบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 
 
วาระที ่2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารรายงานสรุปงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ใหท่ี้ประชมุพิจารณา ซึ่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารไดร้ายงานโดยสรุปดงันี ้ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดใหบ้รษิัทตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบรษิัท 
และจดัใหมี้การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีก่อนเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบ
และลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท และไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยรายละเอียด
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เก่ียวกบังบการเงินประจ าปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งไดส้ง่ใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้พรอ้ม
กบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ลว้ สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรพัย ์ 206,824 98,377 
หนีส้นิ 84,524 32,931 
รายไดจ้ากการขาย 124,223 - 
รายไดร้วม 126,755 6,825 
ก าไรส าหรบัปี 8,294* 4,010 
ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 1.93 * 0.93 
หมายเหต ุ *หมายถงึ ก าไรส  าหรบัปีสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพแ์ละสง่ค าถาม
ผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference)  โดยประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารสายการเงินไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ท่ีส่งค าถามผ่านระบบ Inventech Connect  เก่ียวกบัแนวโนม้ของ 
Gross Profit Margin ของบริษัทในปี 2565  โดยสรุปว่าภาวะตน้ทุน ไดแ้ก่ราคาวัตถุดิบและพลังงานยังมีความ   
ผนัผวนขึน้กับสถานการณต์่าง ๆ ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีกระทบกับภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ท าใหมี้การปรบั
ราคาตามกลไกตลาด ซึ่งบริษัทยงัตอ้งติดตามอย่างใกลช้ิด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการลดตน้ทุน
ต่าง ๆ และด าเนินกิจการภายในใหมี้ประสิทธิภาพสูงท่ีสดุ นอกจากนี ้การท่ีบริษัทไดท้ยอยเขา้ซือ้กิจการ (M&P: 
Merger & Partnership) ในปีท่ีผา่นมา ก็จะมีสว่นชว่ยเสรมิใหย้อดขายและผลประกอบการในปี 2565 เพิ่มขึน้จาก
ปีท่ีแลว้ท่ีบริษัทยงัไม่ไดร้วมผลประกอบการของกิจการท่ีเขา้ซือ้อย่างเต็มปี ปัจจยัทัง้หมดนีก็้จะมีผลต่อ Gross 
Profit Margin ของบรษิัทในปี 2565  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชมุมีมตอินมุตังิบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามท่ีคณะกรรมการ
บรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย   3,622,564,459 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ  99.9979 
ไมเ่ห็นดว้ย   73,900 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0020 
งดออกเสียง   318  เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

 
วาระที ่3: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2564  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชี ้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ใหท่ี้ประชมุพิจารณา ซึ่งประธานเจา้หนา้ท่ี
บรหิารไดชี้แ้จงโดยสรุปไดด้งันี ้ 
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บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต  ่ากว่ารอ้ยละ 20 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดย
อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไปจากท่ีก าหนดไว้ ขึน้กับผลการด าเนินงานและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง   

ในปี 2564 บริษัทมีก าไรส าหรบัปีส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจ านวน 8,294 
ลา้นบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีก าไรสทุธิส าหรบัปีตามงบการเงินของบริษัทจ านวน 4,010 ลา้นบาท 
รวมทัง้มีก าไรสะสมส าหรบัจัดสรรจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 จ  านวน 112.3 ลา้นบาท เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ใหผู้ถื้อหุน้ของบริษัทในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้
ประมาณ 2,790 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.64 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยท่ีบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท 
เม่ือวนัพธุท่ี 25 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท เป็นเงิน 1,717 ลา้นบาท 
โดยท่ีเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอัตรารอ้ยละ 20 ซึ่งผูถื้อหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ
เครดติภาษีคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80  

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 กบัปีท่ีผา่นมาไดด้งันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 

1.  ก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินรวม (ลา้นบาท) 8,294 6,457 

2.  จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)  4,293 4,293 

3.  เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) ประกอบดว้ย 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท/หุน้) 

0.65 

0.25 

0.45 

- 

- เงินปันผลงวดสดุทา้ย (บาท/หุน้) 0.40 0.45 

4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 2,790 1,932 

5.  อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรบัปี
ตามงบการเงินรวม (รอ้ยละ) 

33.64 30 

6.  ทนุส ารองตามกฎหมาย (ลา้นบาท) 112.3 119.1 

ทัง้นี ้การจดัสรรก าไรประจ าปีเป็นทนุส ารองตามกฎหมายดงักล่าวส่งผลใหท้นุส ารองของบริษัทมีจ านวน
ครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด และการจา่ยเงินปันผลดงักลา่วใหจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะ
ผูมี้สิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บงัคบัของบริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงิน
ปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษายน 2565 โดยจะขึน้เครื่องหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 5 
เมษายน 2565 และมีก าหนดจา่ยเงินปันผลในวนัจนัทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 และใหร้บัเงินปันผลภายใน 10 ปี 

ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 2-3 

หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพแ์ละส่ง
ค าถามผา่นระบบ Inventech Connect หรือโดยผา่นชอ่งทางภาพและเสียง (Video Conference) เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้
ซกัถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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มติที่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย 3,622,585,820   เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9985  
 ไมเ่ห็นดว้ย 53,139  เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0014  
 งดออกเสียง 318 เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

วาระที ่4: พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหศ้าสตราจารยพ์ิเศษกิตพิงศ ์อรุพีพฒันพงศ ์ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา เป็นผูด้  าเนินการประชมุในวาระนี ้

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 40 ก าหนดวา่ในการประชมุสามญัประจ าปี กรรมการตอ้งออกจากต าแหนง่จ านวน
หนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีครัง้นี ้ มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 คน คือ  

1) นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 

2) นางผอ่งเพ็ญ เรืองวีรยทุธ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

3) นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

4) นายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

ในขัน้ตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคล
เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 2 สิงหาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอ
วาระและรายช่ือบคุคลเพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดพ้ิจารณารายช่ือบุคคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอและรายช่ือ
บุคคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย  โดยได้
พิจารณาคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันทใ์หเ้สนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอช่ือกรรมการรายเดิมทัง้ 4 คน เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถสอดคลอ้งตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศัน ์เป็น
ผูมี้คณุธรรมและจริยธรรม ตดัสินใจดว้ยขอ้มลูและเหตผุล มีคณุสมบตัคิรบถว้นตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษัท 
ไม่มีคณุสมบตัิตอ้งหา้ม รวมทัง้ไดป้ฏิบตัิงานในหนา้ท่ีกรรมการมาเป็นอย่างดี โดยบคุคลทัง้ 4 คนขา้งตน้ไม่ไดด้  ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการหรือผูบ้รหิารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์อ่บริษัท 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 ไดพ้ิจารณารายช่ือบุคคลทัง้ 4 คน ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทัง้
พิจารณากลั่นกรองคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมดัระวงัเพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าผูท่ี้ไดร้บัการ
เสนอช่ือครัง้นีมี้คณุสมบตัท่ีิเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท จงึมีมตเิป็นเอกฉนัทใ์หเ้สนอท่ีประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 เลือกตัง้กรรมการรายเดิมทัง้ 4 คน เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระ
หนึ่ง โดยกรรมการรายเดมิทัง้ 4 คนมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่ตอ่เน่ืองไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ี
ด  ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระครัง้แรก ดงันี ้
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1) นายประสาร  ไตรรตันว์รกลุ กรรมการอิสระ 

2) นางผอ่งเพ็ญ  เรืองวีรยทุธ  กรรมการอิสระ 

3) นายวนสั  แตไ้พสิฐพงษ ์ กรรมการอิสระ 

4) นายวิบลูย ์ ตวงสิทธิสมบตัิ กรรมการอิสระ 

ส าหรบันายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ และนายวิบูลย ์ตวงสิทธิสมบตัิ นัน้ แมจ้ะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ของบรษิัทท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัทย่อยของบริษัท เกินกวา่ 20 ลา้นบาทขึน้ไป คณะกรรมการบรษิัทซึ่งไม่
รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์
แลว้เห็นว่าการแตง่ตัง้บคุคลทัง้ 2 คนดงักล่าว ไมมี่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัหินา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ จงึ
เขา้ข่ายไดร้บัการผ่อนผันคุณสมบตัิของกรรมการอิสระท่ีหา้มการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑท่ี์
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขาย
หุน้ท่ีออกใหม่ (ท่ีไดแ้กไ้ขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชุมหนา้ 4 - 6 ส  าหรบัประวตัิและ
ขอ้มลูตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งโดยละเอียดของผูไ้ดร้บัเสนอช่ือปรากฏในหนงัสือนดัประชุมหนา้ 12 - 23   

หลงัจากนัน้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความ
คิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งค าถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video 
Conference) เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงมอบหมายให้
เลขานกุารฯ ชีแ้จงผูถื้อหุน้เก่ียวกับวิธีการลงคะแนนและด าเนินการเลือกตัง้ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่ง   
ท่ีประชุมไดร้บัทราบเก่ียวกับวิธีการลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการผ่านวีดทิศันท่ี์น าเสนอในท่ีประชุม ดงันี ้

ขอ้บงัคบัของบรษิัทก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการไวด้งันี ้
(1) ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ่งหุน้ตอ่หนึ่งเสียง 
(2) ใหใ้ชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกตัง้บคุคลท่ีไดร้บั

การเสนอช่ือเป็นกรรมการไดไ้มเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสียงไมไ่ด ้
(3) บุคคลซึ่งไดร้ับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผูไ้ดร้ับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดร้บัเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าใหเ้กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ใหป้ระธานในท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ ใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุพิจารณาบุคคลท่ีเสนอช่ือเขา้รบั
การเลือกตัง้กรรมการไปทีละคน ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุ ซึ่งจะปรากฏช่ือของบคุคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ
เขา้รบัเลือกตัง้ 

ในการเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะตอ้งออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” 
“ไมเ่ห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เวน้แตเ่ป็นการออกเสียงของ Custodian ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ประชมุ
ไม่ไดล้งคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” 
บริษัทจะถือว่าผูเ้ขา้ประชุมออกเสียง “เห็นดว้ย” เวน้แต่เป็นการออกเสียงของผูร้บัมอบฉันทะท่ีผูม้อบฉันทะได้
แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ ทัง้นี ้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปล่ียนแปลงไดจ้นกว่าจะปิดการ
ลงคะแนนส าหรบับคุคลนัน้ 
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จากนัน้เลขานุการคณะกรรมการได้เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลโดย
ลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายช่ือละ 1 นาที โดยในปีนีมี้ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือใหไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คนเท่ากบัจ านวนกรรมการท่ีจะ
เลือกตัง้ในครัง้นี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือกตัง้นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ นายวนสั 
แตไ้พสิฐพงษ์ และนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการทัง้ 4 คน มีคณุสมบตัิ
เป็นกรรมการอิสระตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

รายช่ือกรรมการ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
1. นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ 
 (กรรมการอิสระ) 

 3,653,153,156  14,358,653  112 

2. นางผอ่งเพ็ญ เรืองวีรยทุธ 
 (กรรมการอิสระ) 

 3,666,404,841  1,080,468  26,612 

3. นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ ์
 (กรรมการอิสระ) 

 3,664,814,284  2,671,013  26,624 

4. นายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ 
 (กรรมการอิสระ) 

 3,664,830,696  2,675,113  6,112 

 
วาระที ่5: พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างไขศรี เน่ืองสิกขาเพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียด
ในวาระนี ้

ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจงท่ีประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท 
และมีมติใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมตัิ
คา่สอบบญัชี ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 6 - 8 ดงันี ้ 

1) ขออนมุตัแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ  ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2565 ไดแ้ก่ 

- นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 

- นางสาวพรทิพย ์ รมิดสุิต (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 5565) หรือ 

- นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขท่ี 10235)   

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
ส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว 
ส าหรบัประวตัขิองผูส้อบบญัชี และขอ้มลูความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัเสนอช่ือปรากฏอยู่
ในหนงัสือนดัประชมุหนา้ 24 
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2) ขออนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2565 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบรษิัท 
และงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,675,000 บาท (เพิ่มขึน้จากปี 2564 จ  านวน 64,000 บาท) โดยมี
รายละเอียดดงันี ้          

หน่วย : บาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 เพิม่ขึน้ 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 310,000 305,000 5,000 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปี  832,000 816,000 16,000 

3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม 

1,533,000 1,490,000 43,000 

รวมค่าสอบบัญชขีองบริษัท 2,675,000 2,611,000 64,000(1) 

หมายเหต ุ (1) ค่าสอบบญัชีเพิ่มขึน้เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึน้และอตัราเงินเฟ้อ  

3) รบัทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี 
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 57 บริษัท 
เป็นเงินทัง้สิน้ 23.85 ลา้นบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผูร้บัผิดชอบค่าสอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้

 ปี 2565 ปี 2564 

ค่าสอบบัญช ี จ านวน

บริษัทยอ่ย 

จ านวนเงนิ จ านวน

บริษัทยอ่ย 

จ านวนเงนิ 

 (บริษัท) (ล้านบาท) (บริษัท) (ล้านบาท) 

1. งบการเงินของบริษัทย่อย 
ในประเทศไทย 

33 7.77 33 7.72 

2. งบการเงินของบริษัทย่อย 
ในตา่งประเทศ 

24(1) 16.08 22 14.26 

รวมค่าสอบบัญชขีอง 
บริษัทย่อยทัง้หมด 

57 23.85(2) 55 21.98 

หมายเหต ุ (1) บริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึน้ 3 บริษัท จากการเขา้ซือ้กิจการ (Bien Hoa Packaging 
Joint Stock Company, Go-Pak Vietnam Limited และ Go-Pak Paper Products Vietnam 
Co., Ltd.) และลดลง 1 บรษัิท เนื่องจากช าระบญัชีแลว้เสรจ็ (TCG Rengo (S) Limited) 

 (2) คา่สอบบญัชีเพิ่มขึน้เนื่องจากปรมิาณงานเพิ่มขึน้และอตัราเงินเฟอ้ 

(ค่าสอบบญัชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานท่ี
เกิดขึน้จรงิระหวา่งปี) 

ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายส าหรับ
คา่บรกิารอ่ืน (Non-audit fee) จากบรษิัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ  ากดั และบรษิัทในกลุม่ของ
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด เช่น ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไข
ของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ คา่ท่ีปรกึษาทางดา้นภาษีและการใหบ้รกิารอ่ืน จ านวน 15.75  ลา้นบาท 
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หลังจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพแ์ละส่ง
ค าถามผา่นระบบ Inventech Connect หรือโดยผา่นชอ่งทางภาพและเสียง (Video Conference) เม่ือไมมี่ผูถื้อหุน้
ซกัถามอย่างใด  ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 
2565 โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้นายไวโรจน ์จินดามณีพิทกัษ ์หรือนางสาวพรทิพย ์ ริมดสุิต 
หรือนางสาวดษุณีย ์ยิม้สุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ  ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2565 และก าหนดคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจ าปี 2565 และคา่สอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบรษิัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 2,675,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

 เห็นดว้ย 3,657,660,933  เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.7313  
 ไมเ่ห็นดว้ย 9,850,376  เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.2685  
 งดออกเสียง 612  เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  

นอกจากนีท่ี้ประชุมไดร้บัทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบ
โดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นคา่สอบบญัชีของบรษิัทย่อยทัง้หมด 57 บรษิัท 
เป็นเงินทัง้สิน้ 23.85 ลา้นบาท โดยบรษิัทยอ่ยเป็นผูร้บัผิดชอบคา่สอบบญัชี 

วาระที ่6: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหป้ระธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การขออนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา ซึ่งประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดชี้แ้จงโดยสรุปไดด้งันี ้

ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทขอ้ 46 ก าหนดใหก้รรมการบรษิัทไดร้บัคา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชมุ
ผูถื้อหุน้ก าหนด โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2564 ไดมี้มตกิ าหนดคา่ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย โดยใหมี้ผลไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน 

คณะกรรมการบรษิัทไดพ้ิจารณาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งพิจารณา
ความเหมาะสมจากขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนขอ้มลูเปรียบเทียบ
กับบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว 
เห็นสมควรเสนอปรบัปรุงคา่ตอบแทนเฉพาะในส่วนของโบนสักรรมการ โดยก าหนดท่ีไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ี
มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมและใหไ้ป
พิจารณาแบง่จา่ยกนัเอง ทัง้นีส้  าหรบัคา่ตอบแทนในสว่นอ่ืน ๆ ยงัคงเดมิ  

เปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยท่ีเสนอขออนมุตัท่ีิประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 กบัปีท่ีผา่นมาไดด้งันี ้

 

 



 

15 

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
รายการ เสนอที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 
มติที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
การเปลี่ยนแปลง 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธาน 
กรรมการ 

 
เดือนละ 150,000 บาท 
เดือนละ 100,000 บาท 

 
เดือนละ 150,000 บาท 
เดือนละ 100,000 บาท 

 
- 
- 

โบนสั 
ประธาน 
กรรมการ 

 
ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผล
ที่มีการจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดย
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
พิจารณาก าหนดจ านวนเงินที่
เหมาะสมและให้ไปพิจารณา
แบง่จ่ายกนัเอง 

 
750,000 บาท 
500,000 บาท 

โดยใหค้  านวณตามส่วนของ
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการแต่ละคนในปี 
2563 

 
เปลี่ยนแปลงวิธีการ
ค านวณ 

สทิธิประโยชนอ์ื่นๆ ไมม่ี ไมม่ี - 

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย 
1) ค่าตอบแทนประจ า 

คณะกรรมการชุดยอ่ย เสนอที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

มติที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 

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 2565 
มติที่ประชุมสามัญ 

ผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 
การเปลี่ยนแปลง 
เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 
กรรมการ 

 
60,000 บาท/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
60,000 บาท/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

 
- 
- 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลและสรรหา 

ประธาน 
กรรมการ 

 
 

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

 
 

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

 
 
- 
- 

คณะกรรมการ 
พิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธาน 
กรรมการ 

 
 

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

 
 

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

 
 
- 
- 
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ทัง้นีค้่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยดงักล่าวใหมี้ผลตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัอนุมตัิจาก ท่ีประชุม   
ผูถื้อหุน้เป็นตน้ไปจนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ     
นัดประชุมหนา้ 8 - 9 

ส าหรบัในปี 2564 คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 23,934,618.96 
บาท ซึ่งไมเ่กินหลกัเกณฑต์ามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัไิว ้รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 หนา้ 179 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพแ์ละส่งค าถาม
ผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม
อยา่งใด  ประธานฯ จงึเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ 
ประจ าปี 2565 ตามรายละเอียดท่ีเสนอขา้งตน้ โดยวาระนีต้อ้งไดร้ับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบรษิัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง  ๆประจ าปี 2565 
ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ ดงันี ้

 เห็นดว้ย 3,663,641,355  เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8946  
 ไมเ่ห็นดว้ย 3,861,896  เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.1053  
 งดออกเสียง 500  เสียง  คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000  
 ไมมี่สิทธิออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

เม่ือไดด้  าเนินการประชมุเรื่องท่ีอยูใ่นระเบียบวาระทัง้หมดจนครบถว้นแลว้และไมมี่ผูถื้อหุน้ซกัถามหรือ
เสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ไดม้อบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า หลงัจากการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ในครัง้นีเ้สร็จสิน้ลง บริษัทจะเผยแพรร่ายงานการประชมุทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ รวมทัง้สรุปค าถามค าตอบในประเด็นค าถามตา่ง ๆ บนเว็บไซตข์องบริษัท พรอ้มทัง้แจง้ผ่านระบบ
เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั หากผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัหรือมีความเห็น
สามารถแจง้เลขานกุารบรษิัทภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุ  

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการของบริษัท ท่ีผูถื้อหุน้
ใหก้ารสนบัสนนุการด าเนินงานของบรษิัทมาโดยตลอด รวมทัง้สละเวลามาเขา้รว่มประชมุในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

  ปิดประชมุเวลา 16.00 น. 

  - ลงนามโดย -  

 (นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ) 
  ประธานท่ีประชมุ 


