รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 (ครัง้ ที่ 27)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์และสถานที่สารอง บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ ที่ 8 มิถนุ ายน 2563 เวลา 09.00 น.
นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความมัน่ ใจ
เพิ่มขึ ้นว่าบริ ษัทได้ เตรี ยมการประชุม อย่างเต็มที่ ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็ นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกาหนดแล้ ว
บริ ษัทยังได้ ดาเนินการเพิ่มเติมอี ก 2 เรื่ อง คือ บริ ษัทได้ ทาการฆ่าเชื อ้ โรคในห้ องประชุมด้ วยรั งสี UV-C ซึ่ง เป็ น
นวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื ้อโรค สาหรับเชื ้อโรคในอากาศและเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้ วย รวมทังก่
้ อน
วันประชุม ผู้บริ หารและทีมงานที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมและอานวยความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้นได้ ผ่านการตรวจหา
เชื ้อโควิด-19 จากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งไม่มีผ้ ใู ดเข้ าข่ายติดเชื ้อดังกล่าว จากนันได้
้ แจ้ งว่า พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการบริ ษัท เข้ าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
นายสุเมธ ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พร้ อมทังแจ้
้ งให้ ที่ประชุม
ทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แม้ จะคลี่คลายแต่ยงั อยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง บริษัทจึงได้
จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการทยอยประกาศออกมาเป็ นระยะ ตามที่บริษัทได้ แจ้ งให้
ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ าแล้ ว เนื่องจากมาตรการเว้ นระยะระหว่างผู้เข้ าร่วมประชุมบริ ษัทจาเป็ นต้ องจัดเตรี ยมห้ องประชุม
ไว้ ในหลายสถานที่ในบริ เวณบริ ษัท โดยแต่ละสถานที่จะต้ องมีจานวนผู้ถือหุ้นและพนักงานเข้ าร่ วมในจานวนไม่
เกินกว่าที่หน่วยงานราชการกาหนดและอนุญาต ทาให้ อาจจะไม่ได้ รับความสะดวกเท่าที่ควรและมีความล่าช้ า
จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ แจ้ งจานวนผู้ถือหุ้นที่
มาร่วมประชุมครัง้ นี ้ให้ ที่ประชุมทราบ
เลขานุการคณะกรรมการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมสถานที่ประชุมไว้ 2 แห่งซึ่งเมื่อ
รวมทุกสถานที่ประชุมแล้ ว มีผ้ ถู ื อหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 128 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 306,571 หุ้น
และที่มอบฉันทะมาจานวน 2,147 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 667,744,648 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเอง
และที่มอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมทั ้งสิ ้นจานวน 2,275 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทั ้งสิ ้น 668,051,219 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 55.6709 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับ
ของบริษัทแล้ ว ประธานฯ จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ทังนี
้ ้หลังจากประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง
เพิ่มเติมอีกจานวน 71 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 109,661 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจานวน 24 ราย รวม
จานวนหุ้นได้ 452,427 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมทังหมดจ
้
านวน
2,317 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ น้ 668,613,307 หุ้น เท่ากับร้ อยละ 55.7178 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดจ
้
านวน 1,200,000,000 หุ้น
จากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการได้ แนะนากรรมการบริ ษัท ฝ่ ายจัดการ ตัวแทนที่ปรึ กษากฎหมาย
เลขานุการบริ ษัท ผ่านวิดีโอที่นาเสนอในที่ประชุม และได้ กล่าวแนะนาผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซงึ่ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
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กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 100 ของจานวนกรรมการทังหมด)
้
ดังนี ้
1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ (เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายเกษม วัฒนชัย
กรรมการ
4. พลตารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ (เข้ าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
กรรมการอิสระ
6. นายชุมพล ณ ลาเลียง
กรรมการอิสระ
7. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
8. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ
9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการอิสระ
10. นายพสุ
เดชะรินทร์
กรรมการอิสระ
11. นางพรรณสิรี อมาตยกุล
กรรมการอิสระ
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จดั การใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล

เจนนภา

ฝ่ ายจัดการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 11 คน ดังนี ้
1. นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
2. นายศักดิช์ ยั
ปฏิภาณปรี ชาวุฒิ ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
3. นายมงคล
เฮงโรจนโสภณ ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
4. นายสุรชา
อุดมศักดิ์
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
5. นายนิธิ
ภัทรโชค
กรรมการผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
6. นายชนะ
ภูมี
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
7. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
8. นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
9. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
10. นายอารี ย์
ชวลิตชีวินกุล
กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ ้ง จากัด
11. นายวิชาญ
จิตร์ ภกั ดี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน)
ที่ปรึกษากฎหมาย นายกิตติ

ตังจิ
้ ตรมณีศกั ดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จากัด

เลขานุการบริษัท นางภัทรวรรณ ตุ้นสกุล
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 2 คน
1. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์
2. นายณัฐพล รุ่งสาคร
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จานวน 1 คน
นายกุลชัย
ลี ้ศิริสรรพ์
2

นอกจากนี เ้ ลขานุการคณะกรรมการได้ กล่ าวแนะน านางสาวลัดดา ฐิ ติเกี ยรติพงศ์ อาสาพิ ทักษ์ สิ ทธิ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยที่เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ และได้ กล่าวเชิญชวน
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์
ในการร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
จากนันที
้ ่ประชุมได้ รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผล
การนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นาเสนอในที่ประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
1. ข้ อบังคับของบริ ษัทกาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ถืออยูแ่ ละหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน เว้ นแต่เป็ นการออกเสียง
ของคัสโตเดียน (Custodian)
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสี ยง ยกมือและทาเครื่ องหมายยืนยัน การลงคะแนนในบัตร
ยื นยันการลงคะแนน เพื่ อให้ เจ้ าหน้ าที่ เข้ าไปตรวจนับและบันทึ กคะแนนเสี ยงด้ วยระบบบาร์ โ ค้ ด
(Barcode) พร้ อมทังเก็
้ บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ
โดยขอให้ ทาเครื่ องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วย
ทุกใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็จสิ ้นการประชุม
สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ กรรมการหรื อกรรมการอิสระนัน้ จะดาเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง รวมทังคะแนนเสี
้
ยงตาม
บัตรเสีย (ถ้ ามี) ออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ น
คะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยบัตรเสีย จะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง
เท่านัน้ และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะ
แสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
กรณีที่จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตร
ยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรื อมีการแบ่ง
การลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณี Custodian) หรื อ กรณีที่มีการแก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
6. จ านวนผู้ถื อ หุ้ นหรื อ ผู้รั บ มอบฉั น ทะและจ านวนคะแนนเสี ย งในแต่ล ะวาระอาจจะไม่เ ท่า กัน
เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ขอให้ สง่ คืน
บัตรยืนยันการลงคะแนนทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนน
เสียงในที่ประชุม
8. สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ภายหลังจากเสร็จสิ ้นการลงคะแนนในวาระถัดไป เพื่อให้ ไม่ใช้ เวลานานในการรอผลคะแนน
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9. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุม ขอให้ เขียนคาถามลงในกระดาษแล้ วส่งให้
เจ้ าหน้ าที่ โดยบริ ษัทจะตอบคาถามในห้ องประชุม เฉพาะวาระที่เกี่ ยวกับเรื่ องที่ต้องลงคะแนน
เสียงเท่านัน้ สาหรับคาถามหรื อข้ อแนะนาอื่นใด บริ ษัทจะสรุ ปประเด็นคาถามที่ส่งมาล่วงหน้ า
และที่สอบถามในห้ องประชุมโดยรวมคาตอบไว้ เป็ นเอกสารแนบท้ ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริ ษัทภายใน 14 วัน
นับแต่การประชุมเสร็จสิ ้น
10. สาหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้ อานวยความสะดวกโดยจัดให้ มีผ้ ู แปลเป็ นภาษาอังกฤษ
ในกรณีที่มีคาถามขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคาถามส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ ทังนี
้ ้กรรมการหรื อ
ผู้บริ หารจะรวบรวมคาถามและหากเป็ นคาถามที่ตอบในห้ องประชุมจะตอบเป็ นภาษาไทยเพื่อให้
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ที่เข้ าร่วมประชุมได้ เข้ าใจด้ วย
นอกจากนันกรรมการผู
้
้ จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมที่สาคัญ
ที่แตกต่างจากสถานการณ์ปกติเนื่องจากต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทางราชการที่เกี่ยวข้ องและตามที่ได้ รับอนุญาต
จากทางราชการ ซึ่งเป็ นมาตรการที่ได้ ประกาศให้ ทราบทางเว็บไซต์ของบริ ษัท เป็ นสาคัญ และที่ได้ แจ้ งในที่ประชุม
สรุปได้ ดงั นี ้
1. บริ ษัทต้ องจัดประชุมให้ กระชับ เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงจาเป็ นต้ องบริ หาร
การประชุมให้ เสร็จสิ ้นภายในเวลา 1 ชัว่ โมง 30 นาที
2. บริ ษัทไม่ส ามารถจัดไมโครโฟนให้ ผ้ ูถือหุ้นเพื่ อการซักถามได้ จึง ให้ ผ้ ูถือหุ้นเขี ยนคาถามหรื อ
ข้ อเสนอแนะต่างๆ ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท
3. การตอบค าถามในที่ ป ระชุม จะตอบเฉพาะเรื่ อ งที่ ต้ อ งลงมติ ใ นวาระนัน้ ๆ ส่ ว นค าถามหรื อ
ข้ อแนะนาอื่น ๆ จะสรุปคาถาม - ตอบแนบท้ ายรายงานการประชุมซึง่ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
4. งดรับประทานอาหารในห้ องประชุม แต่สามารถดื่มน ้าได้
5. บริ ษัทได้ บนั ทึกหมายเลขที่นงั่ ของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริ ษัทอาจต้ องส่งให้ หน่วยราชการในภายหลัง จึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่ย้ายที่นงั่ โดยเมื่อผู้ถือหุ้นจะออกจากห้ องประชุมและไม่กลับเข้ ามาอีกขอให้ คืนบัตรลงคะแนน และ
สแกนรหัสคิวอาร์ (QR code) ไทยชนะเพื่อออกจากห้ องประชุม
เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็ นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับข้ องการประชุม ในสถานที่ประชุมทุกแห่งตามที่เสนอข้ างต้ นแล้ ว
ประธานฯ จึงได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของบริ ษัท และ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในรอบปี 2562 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
กรรมการผู้จดั การใหญ่แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ สรุปผลการดาเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่
สาคัญในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2562 โดยปี นี ้บริ ษัทได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นรหัสคิวอาร์ หรื อ QR Code ซึง่ เป็ นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ พฒ
ั นาขึ ้น
เพื่ออานวยความสะดวกให้ บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทังรายงาน
้
ประจาปี ให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเรี ยกดูข้อมูลได้ อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ ้น
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จากนันกรรมการผู
้
้ จดั การใหญ่ได้ รายงานผลการดาเนินงานของเอสซีจีในปี 2562 ให้ ที่ประชุมทราบ
สรุปได้ ดงั นี ้
ผลการดาเนินงานของเอสซีจีในปี 2562
ในปี 2562 ภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง สงคราม
การค้ าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริ กาและจีนที่ดาเนินมาอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ ้นอย่างมาก ในขณะที่
เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์ภยั แล้ งที่คาดว่าจะรุนแรงที่สดุ ในรอบระยะเวลา
50 ปี เอสซีจีจงึ ได้ มีการปรับเปลี่ยน หรื อการทรานสฟอร์ ม ทังด้
้ านธุรกิจและบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของลูกค้ าในยุคดิจิทลั ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยเปลี่ยนจากผู้ผลิตมาเป็ นผู้สร้ างสรรค์โซลูชนั และนวัตกรรม
สิ นค้ า บริ ก ารให้ เ หนือ และดีก ว่า ที่ล กู ค้ า คาดหวัง มุ่ง เน้ น พัฒ นาศัก ยภาพพนัก งานให้ มีท กั ษะในการค้ น หา
ความต้ องการที่แท้ จ ริ ง ของลูกค้ า รวมทั ้งเพิ่ม เติม ความรู้ ใหม่ให้ ทนั ยุคสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านดิจิทลั
ตัวอย่างการทรานสฟอร์ มของแต่ละธุรกิจ มีดงั นี ้
ธุรกิจเคมิคอลส์ มีการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง ตอบสนอง
ความต้ องการของลูกค้ าได้ ตรงจุด รวดเร็ ว ตลอดจนการสร้ างความแตกต่างจากคูแ่ ข่ง เช่น เม็ดพลาสติก PE112
ซุปเปอร์ พลาสติกเกรดพิเศษซึง่ เอสซีจีเป็ นผู้ผลิตเพียง 1 ใน 2 รายแรกของโลก โดยได้ นามาใช้ เป็ นท่อทนแรงดันสูง
ธุรกิจซี เมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง มีการสร้ างโซลูชันและนวัตกรรมสินค้ า บริ การด้ านที่อยู่อาศัย
แก้ ปัญหาให้ ช่างและผู้รับเหมาทางานด้ วยการนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัย เช่น Building Information Modeling (BIM)
มาช่วยวางแผนการใช้ วสั ดุและเทคนิคการก่อสร้ างผ่านโมเดลสามมิติ ตลอดจนเป็ นผู้ส่งมอบโซลูชนั ที่อยู่อาศัย
(Living Solutions) ตอบสนองความต้ องการที่หลากหลายของเจ้ าของบ้ าน ส่วนด้ านการตลาด ได้ พฒ
ั นาช่องทาง
ค้ าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ ในรูปแบบ Active Omni-Channel ภายใต้ ชื่อ SCG Home.com เพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ าถึง
สินค้ า บริ การได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา พร้ อมให้ บริ การจัดส่งทัว่ ประเทศ รวมถึงสร้ างแพลตฟอร์ มตลาดอิเล็กทรอนิกส์ รายแรก
ในประเทศไทยที่ nocnoc.com ซึง่ รวบรวมวัสดุและสินค้ าตกแต่งบ้ านจากร้ านค้ าและผู้ให้ บริการทัว่ ประเทศ
ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง ในปี ที่ผา่ นมาเอสซีจีได้ เข้ าไปถือหุ้นใน PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) ซึง่ เป็ น
ผู้นาธุรกิจกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใหญ่สดุ ของอินโดนีเซีย นอกจากนี บ้ ริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน) ยังอยู่ใน
ระหว่างการเตรี ยมการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อ ประชาชนทั่วไปเป็ นครั ง้ แรก (IPO) เพื่ อระดมทุนขยายธุ รกิจให้
ครอบคลุมทัว่ อาเซียน
หน่วยงานส่วนกลาง ได้ นาแนวคิดการ Lean, Automation และ Digitalization มาสนับสนุน ธุ ร กิ จ
ลดขันตอนการท
้
างานที่ไม่จาเป็ น และนาเทคโนโลยี Blockchain ช่วยลดขันตอนและต้
้
นทุนในกระบวนการจัดซื ้อ
จัดจ้ าง จัดตังหน่
้ วยงานสตาร์ ทอัพสตูดิโอภายใน ชื่อ Zero to One ส่งผลให้ เกิดนวัตกรรม ภายในองค์กรหลาย
โครงการ ตลอดจนมีการส่งเสริ มการทา Open Innovation กับบริ ษัทและสถาบันภายนอก เพื่อพัฒนาสินค้ าและ
บริการให้ เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทยและอาเซียน
สาหรับผลประกอบการในปี 2562 เอสซีจีมีรายได้ จากการขาย 437,980 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8 จาก
ปี ก่อน โดยมีผลกาไร 34,049 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 24 จากปี ก่อน ทังนี
้ ้หากรวมรายการปรับชดเชยตามกฎหมาย
แรงงานฉบับใหม่ จะทาให้ มีผลกาไรลดลงร้ อยละ 28 จากปี ก่อน จากผลประกอบการหลักคือ ผลประกอบการของ
ธุรกิจเคมิคอลส์ ซึง่ ปรับตัวลดลงตามวัฎจักรของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีที่อ่อนตัวลง
ในปี 2562 เอสซี จี มี สัดส่วนรายได้ จ ากการขายจากธุ ร กิ จ เคมิ คอลส์ ร้ อยละ 41 ธุ รกิ จ ซี เมนต์ และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง ร้ อยละ 39 และธุรกิจแพคเกจจิ ้ง ร้ อยละ 20 ส่วนผลกาไรร้ อยละ 48 มาจากธุรกิจเคมิคอลส์
ร้ อยละ 17 มาจากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง และร้ อยละ 16 มาจากธุรกิจแพคเกจจิ ้ง ที่เหลืออีกร้ อยละ 19
เป็ นกาไรจากส่วนงานอื่น
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นอกจากนี ้เอสซีจียงั คงยึดมัน่ การดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เน้ นการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้ านคอร์ รัปชันอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้ บริษัทได้ รับการต่อ อายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ตต่อเนื่องเป็นครั ง้ ที� 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (การต่ออายุแต่ละครั ง้ มี
ระยะเวลา 3 ปี )
ภาพรวมการดาเนินงานที่สาคัญของเอสซีจีในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 สรุปได้ ดงั นี ้
ผลประกอบการของเอสซีจีในไตรมาสที่ 1 มีกาไรอยู่ที่ 6,971 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 2 จากไตรมาสที่
ผ่านมา ซึ่งเริ่ มเห็นผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทาให้ อุปสงค์ของธุรกิจเคมิคอลส์ ปูนซีเมนต์ และ
วัสดุก่อสร้ างลดลง อย่างไรก็ดีผลการดาเนินงานของบริ ษัทยังลดลงในระดับที่ไม่สงู มากนักเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
ธุรกิจเคมิคอลส์ซึ่งโดยปกติไตรมาสที่ 1 จะเป็ นช่วงที่ชะลอตัวอยู่แล้ วเนื่องจากวันหยุดยาวในช่วงตรุ ษจีน
ปรากฏว่าในปี 2563 ชะลอตัวลงมากกว่าเดิม เนื่องจากประเทศจีนมีปัญหาเรื่ องโควิด-19 ทาให้ เกิดการหยุดที่ยาว
มากกว่าปกติ ตลอดจนราคาน ้ามันปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ผา่ นมา
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง ได้ รับผลกระทบจากมาตรการปิ ดเมือง (lockdown) จากเหตุการณ์
ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมการก่อสร้ างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ ประเทศอาเซียนได้ ชะลอตัวลง
อย่างมาก
ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง ได้ รับผลกระทบน้ อยกว่าธุรกิจอื่นของเอสซีจี เนื่องจากสายการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
และบรรจุภัณ ฑ์ ได้ รับผลดีจากความต้ องการซือ้ สินค้ าอุปโภคบริ โภค อาหารและเครื่ องดื่ม ที่ ไม่มีแอลกอฮอล์
ตลอดจนการขายผ่าน e-Commerce
หลังจากนันกรรมการผู
้
้ จดั การใหญ่ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคาถามมาล่วงหน้ าก่อนการประชุม
เกี่ยวกับมาตรการในการบริ หารและจัดการเชิงรุ กของเอสซีจี ในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคโควิด -19
สรุ ปได้ ดงั นี ้
- บริษัทได้ ให้ ความสาคัญ ในเรื่ องของสุขภาพของพนักงานเป็ นหลัก โดยได้ เตรี ยมและปฏิบตั ิตามแผน
Business Continuity Management (BCM) ตังแต่
้ ปลายเดือนมกราคม โดยเน้ นเรื่ องสุขภาพของ
พนักงาน ซึ่งเชื่อว่าหากพนักงานและครอบครัวของพนักงานแข็งแรง เอสซีจีจะสามารถดาเนินธุรกิจ
ต่อได้ จึงมีมาตรการรักษาสุขอนามัย มาตรการเว้ นระยะห่าง และดาเนินการเชิงรุกต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ในส่วนของการบริ หารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน (supply chain) เอสซีจีได้ ให้ ความสาคัญกับการบริ หาร
จัดการเรื่ องนี ้เป็ นลาดับต้ นตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ โดยมีมาตรการการคัดกรองพนักงานและคูธ่ ุรกิจที่
ผ่านเข้ าออกในพื ้นที่ที่โรงงานและสานักงาน และให้ พนักงานในพื ้นที่สานักงานใหญ่ทางานที่บ้านกว่า
ร้ อยละ 90 รวมถึงการบริ หารจัดการวัตถุดิบ เพื่อให้ supply chain สามารถดาเนินการต่อไปได้ และ
สามารถผลิตสินค้ าให้ ลกู ค้ าได้ อย่างต่อเนื่อง
- ด้ านความมัน่ คงทางการเงินซึง่ เป็ นเรื่ องที่มีความสาคัญมากที่สดุ เอสซีจีได้ ลดค่าใช้ จา่ ยที่ไม่จาเป็ น มี
การทบทวนแผนการลงทุนและรายจ่ายทังหมดของทุ
้
กธุรกิจ รวมทังใช้
้ มาตรการทางการเงินที่รัดกุม
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- โครงการ Petrochemical Complex ในตอนใต้ ของประเทศเวียดนาม ได้ รับผลกระทบจากโควิด-19
ไม่มาก ปั จจุบนั มีความคืบหน้ าอยู่ประมาณร้ อยละ 40 และสามารถดาเนินการไปได้ ตามแผน อย่างไรก็ตาม
โครงการขยายกาลังการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ ในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้ หยุดดาเนินการชัว่ คราว จากการที่
รัฐบาลมีมาตรการ lockdown นอกจากนี ้โครงการเพิ่มกาลังการผลิตกระดาษบรรจุภณ
ั ฑ์ ในประเทศ
อินโดนีเซียมีความล่าช้ าเล็กน้ อย
- ฐานะทางการเงินของเอสซีจียงั มีความแข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563
เอสซีจีมีเงินสดสารองอยู่มากกว่า 84,000 ล้ านบาท มีอตั ราส่วนหนี ้ต่อทุนอยู่ที่ 0.6 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับที่มนั่ คง รวมทังโครงการต่
้
าง ๆ ได้ มีการจัดการเงินกู้สาหรับแผนรายจ่ายลงทุนเป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว
ในส่วนข้ อซักถามอื่ น ๆ ของผู้ถือหุ้น ในระหว่างการประชุม จะสรุ ปประเด็นไว้ เป็ นเอกสารแนบท้ า ย
รายงานการประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2562
วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุ ปงบการเงิ นประจ าปี สิ น้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ให้ ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ ดงั นี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริษัทต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ซึง่ ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อม
กับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
หน่วย : ล้ านบาท

ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน

บริษัทและบริษัทย่ อย

บริษัท

634,733
306,990
437,980
446,827
32,014*
26.68*

282,991
186,299
29,174
20,875
17.40

สินทรัพย์
หนี ้สิน
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

หมายเหตุ * กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ ซึ่งหากไม่รวมการปรับปรุ งเงินชดเชย
ตามพระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2562 จานวน 2,035 ล้ านบาท จะทาให้ กาไร
สาหรับปี เป็ นจานวน 34,049 ล้ านบาท
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จากนันกรรมการผู
้
้ จดั การใหญ่ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งกระดาษคาถามในห้ องประชุม และได้ ตอบข้ อซักถาม
ของผู้ถือหุ้นที่ส่งคาถามมาล่วงหน้ าก่อนการประชุมและในห้ องประชุม ซึ่งสอบถามถึงสาเหตุและแนวทางดาเนินการ
ของบริ ษัทจากการที่ผลประกอบการในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาลดลงอย่างมีนยั สาคัญ รวมทังการปรั
้
บตัวของบริ ษัทจาก
สถานการณ์ของโควิด-19 สรุ ปได้ ว่า เนื่องจากโครงสร้ างของรายได้ และกาไรของเอสซีจี ร้ อยละ 60 - 70 มาจาก
ธุรกิจเคมิคอลส์ ซึ่ง ในอดีตตังแต่
้ ปี 2557 - 2560 เป็ นช่วงที่ธุรกิจเคมิคอลส์ทากาไรได้ อย่างมากจากสองปั จจัย
ได้ แก่ 1) ต้ นทุนที่ต่าจากราคาน ้ามันที่ลดลงอย่างมาก ทาให้ ต้นทุนของธุรกิจเคมิคอลส์ลดลง 2) ในปี 2557 - 2560
เป็ นช่วงที่ Supply เพิ่มเติมของสินค้ ามีน้อย ในขณะที่ในปี 2561 เริ่ มมี Supply ใหม่เกิดขึ ้น ประกอบกับเศรษฐกิจ
เริ่ ม ปรั บตัว ลดลง จึง ส่ง ผลให้ ธุ รกิ จ เคมิ คอลส์ กลับมาอยู่ใ นช่วงวัฏ จักรขาลง โดยในปี 2562 ราคาของสิ น ค้ า
ประเภทปิ โตรเคมีลดลงจากปี 2561 ประมาณร้ อยละ 35 ในขณะเดียวกันส่วนต่างกาไรของสินค้ าหลักคือ HDPE
และ Naphta ลดลงร้ อยละ 35 เช่นกัน นอกจากนี ้การเกิดสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีน ในช่วงสองปี
ที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ ้นเรื่ อยๆ และต่อมาในปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทาให้ ช่วงไตรมาสที่ 1
และ 2 ของปี 2563 ความต้ องการของสินค้ าจะยังไม่ฟืน้ ตัวตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริ ษัทพยายามเน้ นการพัฒนา
สินค้ าที่มีความสามารถในการแข่งขันได้ สงู และมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทังนี
้ ้ธุรกิจเคมิคอลส์ของเอสซีจียงั คงอยูใ่ นระดับชันน
้ า
เมื่อเปรี ยบเทียบในกลุม่ ประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้ จะไม่สามารถหลีกเลี่ยง วัฏจักรขาลงของธุรกิจปิ โตรเคมีนี ้ได้
เอสซีจีจึงได้ ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การทรานสฟอร์ มธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะสินค้ าอย่างเดียว แต่เน้ นเรื่ องโซลูชนั
เน้ นการพัฒนาสินค้ าที่ตอบโจทย์ของลูกค้ าให้ ได้ มากขึ ้น ส่งผลให้ เอสซีจีได้ รับผลกระทบจากสถานการณ์ ต่าง ๆ ใน
ปั จจุบนั น้ อยกว่าบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริ ษัทจะยังคงลงทุนด้ านนวัตกรรม เช่น Automation,
Internet of Things (IoT) และ Digital อย่างต่อเนื่อง ซึง่ คาดว่าจะทาให้ ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้ มแข็งอย่างยัง่ ยืนต่อไป
หลังจากนันกรรมการผู
้
้ จดั การใหญ่เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

668,142,965
0
444,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9334
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0665
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาลจานวนสองครัง้
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ ชี ้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับ การจ่ายเงิน
ปั นผลประจาปี 2562 ให้ ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดเรื่ องนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล การจ่ายเงินปันผล และกาหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทังก
้ าหนดการที่เกี่ยวข้ อง สรุปได้ ดงั นี ้
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40 - 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ใน
กรณีที่มีความจาเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปั นผล
ในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
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ในปี 2562 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
จานวน 32,014 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกาไรสะสม รวมทังการสร้
้
างความเชื่อมัน่
ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทัง้ หมดแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจานวนสองครัง้ รวมในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท เป็ นเงิน 16,800 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 52 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม แบ่งเป็ นการจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลงวด
ครึ่ งปี แรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็ นเงิน 8,400 ล้ านบาท เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็ น
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่หนึง่ และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ ที่สองจากกาไรของบริ ษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็ นเงิน 8,400 ล้ านบาท เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลครัง้ ที่สองนี ้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กาหนดไว้ ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปไม่
มีกาหนด ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 อีก
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2562 กับปี ที่ผา่ นมาได้ ดงั นี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

ปี 2562

1. กาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม (ล้ านบาท)

ปี 2561

32,014
44,748
1,200
1,200
14.00
18.00
ประกอบด้ วย
ประกอบด้ วย
(1) เงินปั นผลระหว่างกาล
(1) เงินปั นผลระหว่างกาล
ครัง้ ที่หนึง่ 7.00 บาท/หุ้น
8.50 บาท/หุ้น
(2) เงินปั นผลระหว่างกาล
(2) เงินปั นผลงวดสุดท้ าย
ครัง้ ที่สอง 7.00 บาท/หุ้น
9.50 บาท/หุ้น
16,800
21,600

2. จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
3. จานวนเงินปั นผลทังหมดจาก
้
ผลประกอบการของปี (บาท/หุ้น)

4. เงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (ล้ านบาท)
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไร
สาหรับปี ตามงบการเงินรวม (ร้ อยละ)

52*

48

หมายเหตุ * อัตราการจ่ายเงินปั นผลคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 49 ของกาไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2562 รวมจานวน 2,035 ล้ านบาท

จากนั ้นกรรมการผู้จ ดั การใหญ่ไ ด้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่ง กระดาษคาถามในห้ องประชุม และได้
ตอบข้ อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปั นผลของผู้ถือหุ้น สรุปได้ วา่ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดฯ กาหนดว่า
การจ่ายเงินปั นผลต้ องได้ รับอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่
ผู้ถือหุ้นได้ เป็ นครัง้ คราว เมื่อเห็นว่าบริ ษัทมีกาไรพอที่จะทาเช่นนัน้ ได้ และเมื่อได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลแล้ ว ให้
รายงานให้ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นทราบในการประชุม คราวต่อไป บริ ษัทจึง ไม่ต้องขอสัตยาบัน การจ่ายเงิน ปั น ผล
ระหว่างกาลจากผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลทดแทนการจ่ายเงินปั นผลประจาปี เพื่อลดผลกระทบ
ต่อผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามกาหนดเดิมโดยให้ นาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
มารายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบนัน้ เป็ นแนวทางที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ให้ แนวทางแก่บริ ษัท
จดทะเบียนไว้ แล้ ว
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เมื่อไม่มีคาถามประการใดอีก กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอให้ ที่ประชุม รับทราบการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลจานวนสองครัง้ จากผลประกอบการปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท ตามรายละเอียดที่ เสนอ
ข้ างต้ น โดยวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจานวนสองครัง้ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ชี ้แจงรายละเอียดและดาเนินการใน
เรื่ องการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่งในการประชุ ม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน คือ
1)
2)
3)
4)

นายสุเมธ
นายปรี ชา
นายกานต์
นายประสาร

ตันติเวชกุล
อรรถวิภชั น์
ตระกูลฮุน
ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ได้ แจ้ งความประสงค์ไม่ขอเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริษัทอีก
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15
พฤศจิกายน 2562 ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมรวม 6 คน เข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
โดยได้ พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัท
จดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัทตามมติคณะกรรมการบริ ษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทาง การกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลัน่ กรอง
ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการของ IOD รวมทังได้
้ พิจารณาคุณสมบัตเิ ป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และ
คานึงถึงความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชานาญของคณะกรรมการ
(Board Skill Matrix) เพื่อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจีแล้ ว ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลรวม 4 คน เข้ ารับ
การพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ได้ แก่
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1)
2)
3)
4)

นายกานต์
นายประสาร
นายชลณัฐ
นายฐาปน

ตระกูลฮุน
ไตรรัตน์วรกุล
ญาณารณพ
สิริวฒ
ั นภักดี

เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มี
คุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่ โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
และข้ อบังคับของบริ ษัท โดยนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็ นอดีตผู้บริ หารและกรรมการเดิมซึ่งปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง
หน้ าที่ ให้ ข้อคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัท เป็ นอย่างดีตลอดมา นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
เป็ นกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งน้ อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซึง่ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง อีกทังได้
้ นาความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์
ในการกาหนดกลยุทธ์และนโยบายการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สาหรับนายชลณัฐ ญาณารณพ
เป็ นอดีตรองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซึ่งเกษี ยณอายุโดยพ้ นจากการเป็ นพนักงานวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิ จหลักของเอสซี จีกว่า 30 ปี และนายฐาปน สิริวัฒ นภักดี ซึ่งมี
คุณสมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระ เป็ นผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญธุรกิจหรื ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทังด้
้ านตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
้ ้
บุคคลทัง้ 4 คนข้ างต้ นไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารในกิจการอื่นที่ อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้ า 4 - 5
อย่างไรก็ตาม นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ น กรรมการของบริ ษัทที่พิจารณาได้ ว่ามีกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ซึ่งต้ องแจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
และเป็ นกรรมการบริ ษัทที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้ านบาท โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ตามหลักในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
แล้ ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ ดังนัน้
จึงถือได้ วา่ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
ได้ รับการผ่อนผันคุณสมบัตกิ รรมการอิสระตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559
เรื่ อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อกาหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2563 ได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ วว่าเป็ นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้ วน
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท มีประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ใ นการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี
จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2563 เลือกตังนายกานต์
้
ตระกูลฮุน และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระ และ
เลือกตังนายชลณั
้
ฐ ญาณารณพ และนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและ
กรรมการอิสระที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
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สาหรับ ประวัต ิแ ละข้ อ มูล ต่า งๆ ที่เ กี่ย วข้ อ งโดยละเอีย ดของผู้ไ ด้ รับ เสนอชื่อ ปรากฏตามหนัง สือ
นัดประชุมหน้ า 11 - 22
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งกระดาษคาถาม โดยประธานฯ กรรมการผู้จดั การใหญ่
และที่ปรึ กษากฎหมายได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ที่ส่งมาล่วงหน้ าก่อนการประชุมและในห้ องประชุม
สรุปได้ ดงั นี ้
(1) การสรรหากรรมการใหม่ของบริษัทมีการสรรหาอย่างไร มาจากภาคส่วนธุรกิจเท่านันหรื
้ อไม่
ตอบ ในกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ประกอบด้ วยกรรมการรายเดิมที่จะครบกาหนดออกตามวาระ รายชื่อบุคคลที่มีความสามารถ
ในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของ IOD และบุคคลภายนอก
ที่กรรมการบริ ษัทเสนอ ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการบริ ษัทตาม
มติคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทาง
การกากับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และแนวทางการกลัน่ กรองผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
กรรมการของ IOD โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคานึงถึง
ความหลากหลายในโครงสร้ างคณะกรรมการ ประกอบกับ Board Skill Matrix เพื่ อให้
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี และเพื่อเติมเต็มความรู้ความสามารถ
ความชานาญให้ กบั คณะกรรมการบริษัทได้ อย่างเหมาะสม
ส าหรั บ ผู้ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ใหม่แ ทนกรรมการเดิม ที่ ค รบก าหนดออกตามวาระ ได้ แก่
1) นายชลณัฐ ญาณารณพ อดีตผู้บริ หารเอสซีจี มีความรู้ ความสามารถอยู่ในธุรกิจปิ โตรเคมี
มากว่า 30 ปี มีประสบการณ์กว้ างขวางในเรื่ องการวิจยั พัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการลงทุน
ในต่างประเทศ สามารถให้ ความเห็นและคาปรึ กษาให้ กับฝ่ ายจัดการได้ อย่างรอบคอบและ
เหมาะสม และเป็ นการทาให้ เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจที่สาคัญของเอสซีจี 2) นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทังนี
้ ้ในกลุ่ม
บริ ษัทของนายฐาปนฯ เป็ นกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลาย ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
จะสามารถช่วยเพิ่มมิติ มุมมองทางด้ านธุรกิจอุตสาหกรรมด้ านต่าง ๆ ซึ่งจะเป็ นประโยชน์
ในการขับกลยุทธ์และนโยบายการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี
(2) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออก
จากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้ เป็ นกรรมการอิสระหรื อไม่ มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับเอสซีจีหรื อไม่
ตอบ คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระที่กาหนดโดย ก.ล.ต.เป็ นเกณฑ์ทวั่ ไป เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการว่าเป็ นอิสระหรื อไม่ โดยมี ข้อกาหนดว่า บุคคลดัง กล่าวต้ องไม่มีหรื อเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัท ย่อย บริ ษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทังไม่
้ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั สาคัญ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตังแต่
้ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิของบริ ษัทหรื อตังแต่
้
20 ล้ านบาทขึ ้นไป แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างไรก็ดีข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทในส่วนที่
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กาหนดนัน้ สามารถผ่อนผันได้ โดยปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่ อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้ แก้ ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริ ษัท
ได้ พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ วเห็นว่า การแต่งตังบุ
้ คคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ และจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าการแต่งตังนายฐาปน
้
สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระ
ของบริ ษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่และการให้ ความเห็นที่เป็ นอิสระ เนื่องจาก
มูลค่าการทาธุรกรรมจานวน 20 ล้ านบาทนัน้ เป็ นจานวนเล็กน้ อยเมื่ อเที ยบกับสัดส่วน
ธุรกิจของเอสซีจี และส่วนใหญ่เป็ นการทาธุรกรรมการซือ้ สินค้ ากับบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน) ซึง่ เอสซีจี แพคเกจจิ ้งเป็ นกลุ่มบริษัทที่มี ความเป็ นอิสระ
และมีกรรมการตรวจสอบที่เป็ นอิสระแยกจากบริษัท มีขนตอนการท
ั้
าธุรกรรมซื ้อขายสินค้ าของ
ตนเองไม่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะพิจารณากาหนดทิศทางในภาพรวม
ของธุรกิจ
นอกจากนี ้การป้องกันการนาข้ อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตน บริษัทได้ แจ้ งเตือนใน
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครัง้ โดยกรรมการทุกคนได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางบรรษัทภิบาล
ที่ดีเสมอมา รวมถึงมีกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กาหนดว่า
หากกรรมการรายใดไม่ทาหน้ าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริ ต ทาให้
ตนเองได้ รับประโยชน์ มีโทษปรับไม่เกินค่าเสียหายที่เกิด หรื อประโยชน์ที่ได้ รับ แต่ต้องไม่
ต่ากว่าห้ าแสนบาท และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนที่กาหนดว่า หากมีเจตนาทุจริ ต มี
โทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี หรื อปรับ 2 เท่าของค่าเสียหายที่เกิด หรื อประโยชน์ที่ได้ รับ แต่ต้อง
ไม่ต่ากว่า 1 ล้ านบาท หรื อทังจ
้ าทังปรั
้ บ
ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตังกรรมการ
้
ผ่านวิดีโอที่นาเสนอในที่ประชุม ดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 30 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับ
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้ ง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็ นผู้ไ ด้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวน
กรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
โดยวิธีการลงคะแนนสาหรับวาระที่ 4 จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตัง้
กรรมการไปทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึง่ จะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเข้ ารับเลือกตัง้
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ในการเลื อกตัง้ กรรมการแต่ล ะคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสี ยง ขอให้ ยกมื อ และทา
เครื่ องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย ไม่ต้องยกมือ
การเก็บบัตรจะเก็บพร้ อมกันครัง้ เดียวเมื่อได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการครบทั
้
ง้ 4 คน แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะ
เข้ าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้น ที่
ลงคะแนนเห็นด้ วย จะขอให้ ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็ นด้ วยพร้ อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนน
วาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ ้นการประชุม
จากนันเลขานุ
้
การคณะกรรมการได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยใน
ปี นี ้มีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 4 คนเท่ากับจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้
มติท่ ีป ระชุ ม ที่ประชุมมีมติเลือกตังนายกานต์
้
ตระกูลฮุน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายชลณัฐ
ญาณารณพ และนายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี เป็ นกรรมการของบริษัทด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1) นายกานต์ ตระกูลฮุน
เห็นด้ วย
652,305,073 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
16,292,506 เสียง
งดออกเสียง
200 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

97.5631
2.4368
0.0000
0.0000

(2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
เห็นด้ วย
664,419,256
ไม่เห็นด้ วย
4,178,123
งดออกเสียง
400
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.3750
0.6249
0.0000
0.0000

(3) นายชลณัฐ ญาณารณพ
เห็นด้ วย
656,858,666
ไม่เห็นด้ วย
11,547,813
งดออกเสียง
191,300
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

98.2442
1.7271
0.0286
0.0000

(4) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
เห็นด้ วย
636,041,950
ไม่เห็นด้ วย
31,635,203
งดออกเสียง
920,626
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

95.1307
4.7315
0.1376
0.0000
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วาระที่ 5: พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางธาริษา วัฒนเกส ประธานกรรมการตรวจสอบ ดาเนินการประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติ
ให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี
ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้ า 5 - 7 ดังนี ้
1) ขออนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2563 ดังนี ้
- นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
แห่งบริ ษั ทเคพี เอ็ มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชี ที่มี คุณสมบัติสอดคล้ องกับ
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้บริ ษัทที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
สาหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้ อมูลความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับเสนอชื่อปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุมหน้ า 23
2) ขออนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม เป็ นเงินจานวน 4.58 ล้ านบาท (ลดลงจากปี 2562 จานวน 1.40 ล้ านบาท) โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
หน่วย : ล้ านบาท
ค่ าสอบบัญชี

ปี 2563

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปี ของบริ ษัท
3. ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริ ษัท
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

0.28
0.80
3.50 *
4.58

ปี 2562

0.28
0.79
4.91
5.98

ทังนี
้ ้ค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ข้ างต้ นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่ จ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จานวน 2.30 ล้ านบาท
หมายเหตุ: * ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ 28/2563 กาหนดให้ ในกรณีที่บริ ษัทไม่สามารถ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เพื่อแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ บริ ษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึง่ ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่
ได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานและได้ รับการแต่งตังจากบริ
้
ษัทได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2563 จึงมีมติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
(KPMG) ตามรายชื่อในข้ อ 1) สาหรับทาหน้ าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
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3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2563 ของบริ ษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย
และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้
ค่ าสอบบัญชี

1. ค่าสอบบัญชี ประจาปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศไทย
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จานวนบริ ษัทย่อย
- จานวนเงิน
2. ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
- จานวนบริ ษัทย่อย
- จานวนเงิน
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังหมด
้

ปี 2563

ปี 2562

130 บริ ษัท
31.70 ล้ านบาท

131 บริ ษัท
26.66 ล้ านบาท

84 บริ ษัท
32.31 ล้ านบาท

82 บริ ษัท
26.43 ล้ านบาท
53.09 ล้ านบาท

64.01 ล้ านบาท

(ค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2563 ของบริ ษัทย่อยอาจเปลี่ ยนแปลงตามจ านวนบริ ษั ทย่อย และ/หรื อ
ปริมาณงานที่เกิดขึ ้นจริงระหว่างปี )
ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้ างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ซึง่ บริษัทย่อยจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบ ตั ิต ามเงื่อ นไขของบัต รส่ง เสริ ม การลงทุน จานวน 2.98 ล้ า นบาท และ
ค่าที่ปรึกษาทางด้ านภาษีและการให้ บริการอื่น จานวน 42.60 ล้ านบาท
จากนันประธานกรรมการตรวจสอบได้
้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น ส่งกระดาษคาถามในห้ องประชุม และได้
ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นที่สง่ คาถามมาล่วงหน้ าก่อนการประชุมและในห้ องประชุม สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ค่าที่ปรึกษาด้ านภาษี และบริ การอื่นที่มีจานวน 42.60 ล้ านบาท เหตุใดผู้สอบบัญชีและที่ปรึ กษา
จึงเป็ นบุคคลคณะเดียวกัน
ตอบ ค่าที่ปรึ กษาด้ านภาษี และบริ การอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence)
ก่อนเข้ าซื ้อธุรกิจ และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) เป็ นบริ การที่เป็ นอิสระ ไม่เกี่ยวข้ อง
กับการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท โดยทีมที่ปรึกษาของ KPMG เป็ นคนละทีมงานกับ
ผู้ตรวจสอบบัญชี ทังนี
้ ้นอกจากการใช้ บริการที่ปรึกษากับ KPMG แล้ ว บริษัทยังใช้ บริ การที่
ปรึกษาจากสานักงานบัญชีรายใหญ่อื่น ๆ อีกด้ วย
(2) เหตุใดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยจึงเพิ่มขึ ้นจาก 53.09 ล้ านบาท เป็ น 64.01 ล้ านบาท ในขณะที่
บริษัทย่อยน้ อยลง
ตอบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2563 สูงกว่าปี 2562 ด้ วยเหตุผล 2 ประการดังนี ้
1) ในปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีมีการประกาศบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงินและฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่ อง สัญญาเช่า
โดยทังสองเรื
้
่ องได้ กาหนดแนวปฏิบตั ทิ ี่แตกต่างไปจากเดิมและซับซ้ อนขึ ้น แม้ วา่ ทังสอง
้
ฉบับจะไม่ได้ บงั คับใช้ กบั กิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ แต่ในการจัดทางบการเงิน
รวม จะต้ องนามาปรับใช้ กบั บริ ษัทเช่นเดียวกัน ดังนันในปี
้
2563 จึงมีการปรับเปลี่ยนให้
บริ ษัทย่อยจัดทาและนาเสนองบการเงิน โดยนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ส าหรั บบริ ษัทที่ มี ส่วนได้ เสี ยสาธารณะ หรื อ TFRS for PAEs มาใช้ เต็ม รู ปแบบ เพื่ อ
ความถูกต้ องครบถ้ วน และสามารถตรวจสอบได้ ตงแต่
ั ้ ระดับบริ ษัท ทาให้ คา่ สอบบัญชี
ในส่วนนี ้เพิ่มขึ ้น 3.6 ล้ านบาท
2) บริ ษัทเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง จากัด (มหาชน) (SCGP) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของเอสซีจี อยู่ระหว่าง
จดทะเบียนเข้ าตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ต้ องจัดทางบการเงิน
และงบการเงินรวมรายไตรมาส ดังนันปี
้ 2563 SCGP จึงต้ องมีค่าสอบทานงบการเงิน
ทาให้ คา่ สอบบัญชีเพิ่มขึ ้น 1.7 ล้ านบาท
(3) เหตุใดนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต ซึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ ว 6 ปี จึงได้ รับการแต่งตังเป็
้ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อในปี 2563 ซึง่ ตามเกณฑ์ของบริ ษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
จะไม่อ นุมัติผ้ ูส อบบัญ ชี ร ายบุค คลซึ่ง มี ร ะยะเวลาของการเป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ผูก ขาดกับ บริ ษั ท
ติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี
ตอบ การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริ ษัทยังเป็ นไปตามเกณฑ์การหมุ นเวียนผู้สอบบัญชีของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ ในปี 2562 ได้ มี
การปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีใหม่ และมีผลบังคับใช้ แล้ ว โดยเปลี่ยนให้ ผ้ สู อบบัญชี
รายบุคคลสามารถเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ ไม่เกิน 7 ปี จากเดิมที่กาหนดไว้ 5 ปี
(4) ทาไมถึงเป็ นวาระการรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย และไม่ให้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ใิ นที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ตอบ งบการเงินของบริษัทย่อยต้ องให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทย่อยเป็ นผู้อนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงิน
ของบริษัทย่อยเอง
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่ง ตัง้
ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2563 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิการแต่งตังนายไวโรจน์
้
จินดามณีพิทกั ษ์ หรื อนางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต หรื อ
นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจ าปี
2563 และกาหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทประจาปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท
และงบการเงินรวม เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 4.58 ล้ านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
658,348,701 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.4668
ไม่เห็นด้ วย
10,245,478 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.5323
งดออกเสียง
4,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0007
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
นอกจากนี ้ที่ป ระชุม ได้ รับ ทราบค่า สอบบัญ ชีป ระจ าปี 2563 ของบริ ษัท ย่อ ยในประเทศไทยและ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 130 บริ ษัท เป็ นเงิน
31.70 ล้ านบาท และค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศจานวน 84 บริ ษัท เป็ นเงิน 32.31 ล้ านบาท
รวมเป็ นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทังสิ
้ ้น 64.01 ล้ านบาท
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วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อยประจาปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้ รายงาน
ต่อที่ประชุม ดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 42 กาหนดให้ กรรมการบริษัทได้ รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นกาหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้ มีมติกาหนดให้ กรรมการได้ รับ
ค่าตอบแทนรายเดือนของทังคณะเดื
้
อนละ 1.8 ล้ านบาท และโบนัสของทังคณะไม่
้
เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่มี
การจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และให้ คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
นอกจากนี ้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนของ
กรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้ า 8 ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่ อย

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

ประธาน
กรรมการ

180,000
120,000

45,000
30,000

ประธาน

150,000

37,500

กรรมการ

100,000

25,000

ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นต้ นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
อย่า งไรก็ ดี เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว
เห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ น
ประจาทุกปี ถึงแม้ ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติ
อนุมตั ไิ ว้ ก็ตาม
สาหรับในปี 2563 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ คงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
ตามหลักเกณฑ์ และอัตราเดิม ที่ ที่ ประชุม ผู้ถื อหุ้นได้ มี ม ติอ นุมัติไ ว้ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ พิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งได้ พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้ าที่ และความรั บผิดชอบ ผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริษัทชันน
้ าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว
สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ซึง่ เป็ นการจ่ายโดยไม่เกิน
หลักเกณฑ์ข้างต้ น และรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจาปี 2562 หน้ า 85-87
จากนันประธานกรรมการพิ
้
จารณาผลตอบแทนได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งกระดาษคาถามในห้ องประชุม
และได้ ต อบข้ อ ซัก ถามของผู้ถื อ หุ้น ที่ส่ง ในห้ อ งประชุม สรุ ป ได้ ว่า ในช่ว งที่ผ่า นมาบริ ษัท ได้ พิจ ารณาปรับลด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริ หารให้ สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัง้ ล่ าสุด มีการปรับ
ลดโบนัสลงค่อนข้ างมาก ประมาณร้ อยละ 25 ทังนี
้ ้ เนื่องจากผลประกอบการลดลงจากปี ที่ผ่านมา โดยตัวเลขจะ
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2563
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เอกสำรแนบท้ ำย

สรุ ปคำถำม-คำตอบ จำกคำถำมที่ผ้ ูถือหุ้นส่ งมำล่ วงหน้ ำหรื อส่ งในห้ องประชุม
ที่ไม่ สำมำรถตอบได้ ทนั เนื่องจำกมีเวลำจำกัด
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจำปี 2562
1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) (SCGP) จะเข้ ำตลำดหลักทรัพย์ ฯ ได้ เมื่อไร
คำตอบ SCGP ได้ รับอนุมตั แิ บบคำขออนุญำตเสนอขำยหลักทรัพย์ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนำ
สำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ ไม่สำมำรถเดินทำงไปทำ IPO Marketing และ Roadshow ได้
ซึ่งขณะนี ้อยู่ระหว่ำงติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 รวมถึงภำวะเศรษฐกิจและ
ควำมเชื่อมัน่ ของนักลงทุนอย่ำงใกล้ ชิด โดยหำกสถำนกำรณ์โดยรวมมีควำมชัดเจนและเหมำะสม
SCGP ก็พร้ อมเดินหน้ ำเสนอขำยหุ้น สำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) และนำหุ้นเข้ ำ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
2. โครงกำรปิ โตรเคมีคอมเพล็กซ์ ท่ เี วียดนำม มีควำมก้ ำวหน้ ำอย่ ำงไรบ้ ำง
คำตอบ ควำมคืบหน้ ำโดยประมำณร้ อยละ 40 และสำมำรถบริ หำรจัดกำรได้ ดีในช่วง COVID-19 ทังนี
้ ้โครงกำร
ได้ มีมำตรกำรดูแลกำรก่อสร้ ำงเป็ นอย่ำงดี รวมทังปฏิ
้ บตั ิตำมข้ อกำหนดจำกทำงรัฐบำลเวียดนำม
อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรตรวจคัดกรองผู้รับเหมำและพนักงำนก่อนเข้ ำทำงำน กำรแยกกลุ่มผู้ปฎิบตั ิ
ตำมพื ้นที่ (Area Zoning) เป็ นต้ น
3. ควำมเสี่ยงทัง้ ด้ ำนลูกหนี ้ เจ้ ำหนี ้ เช่ นลงทุนอัตรำแลกเปลี่ยน กำรลงทุนตรำสำรอื่นๆ ซึ่งปั จจุบันระบบ
ถูกทดสอบโดย COVID-19 ครัง้ นี ้ รวมทัง้ กำรสต๊ อกสินค้ ำให้ พอเหมำะอย่ ำงไร และมีผลกระทบต่ อเอสซีจี
อย่ ำงไร
คำตอบ ในสถำนกำรณ์ COVID-19 บริษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรจัดกำรสภำพคล่อง ได้ แก่ ระมัดระวัง
กำรให้ สินเชื่อทำงกำรค้ ำที่ไม่มีหลักประกัน จัดให้ มีกำรประกันภัยสินเชื่อทำงกำรค้ ำสำหรับลูกหนี ้ที่มี
ควำมเสี่ยงสูงและติดตำมกำรชำระหนีข้ องลูกหนีอ้ ย่ำงใกล้ ชิด ในขณะเดียวกันสินค้ ำที่บริ ษัทผลิต
ต้ องเป็ นสินค้ ำที่ตอบโจทย์ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำเพื่อให้ กำรผลิต กำรจัดหำวัตถุดิบ และกำรบริ หำร
สินค้ ำคงคลังมีประสิทธิภำพ
ด้ ำนเงินลงทุน บริ ษัทมีนโยบำยลงทุนในเงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน พันธบัตรรัฐบำล รวมถึงตรำสำรหนี ้
อื่นที่มีสภำพคล่องสูงและถูกจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่สำมำรถลงทุนได้ เท่ำนัน้ ซึ่งตรำสำรเหล่ำนี ้
สำมำรถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ อย่ำงรวดเร็ ว ในด้ ำนกำรบริ หำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน บริ ษัทมี
มำตรกำรบริ หำรรำยได้ และรำยจ่ำยที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศที่มีภำระผูกพันแล้ วให้ สอดคล้ องกัน
(Natural Hedge) และมีคณะกรรมกำรกำรเงิน เอสซีจี ที่ติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดอย่ำงใกล้ ชิด
เป็ นผู้พิจำรณำและตัดสินใจใช้ เครื่ องมือทำงกำรเงินสำหรับภำพรวมส่วนเกินกำรส่งออกของเอสซีจี
บนประมำณกำร รวมถึงพิจำรณำหลักเกณฑ์กำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ย นสำหรับ
โครงกำรลงทุนตำมควำมเหมำะสม
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4. ปั จจุบันเอสซีจี มีโครงกำรใหม่ ๆ อะไรบ้ ำง
คำตอบ ในปี 2563 บริ ษั ท มี ก ำรประกำศโครงกำรลงทุนใหม่ ผ่ำ นตลำดหลัก ทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทยแล้ ว
ดังต่อไปนี ้
▪ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง
- จัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนเพื่ อดำเนินธุ รกิ จให้ บริ กำรระบบแบบจ ำลองสำรสนเทศส ำหรั บอำคำร
(Building Information Modeling หรื อ “BIM”) ในรูปแบบดิจิทลั และฐำนระบบ สำหรับกำรออกแบบ
คัดเลือกวัสดุก่อสร้ ำง และจำลองกำรก่อสร้ ำงอำคำรและโครงสร้ ำงพื ้นฐำน โดยเป็ นไปตำม
แผนกลยุทธ์ของบริษัทในกำรเป็ นผู้ให้ บริกำรนวัตกรรมโซลูชนั ด้ ำนกำรก่อสร้ ำงแบบครบวงจร
- จัดตัง้ SCG Boonthavorn (Cambodia) Company Limited ในประเทศกัมพูชำ เพื่ อร่ วมลงทุ น
ตำมแผนกลยุทธ์ของเอสซีจีในกำรขยำยตลำดธุรกิจค้ ำปลีกทังช่
้ องทำงออนไลน์และออฟไลน์
ในอำเซียน
- จัดตังบริ
้ ษัทร่ วมทุนเพื่อให้ บริ กำรระบบควบคุมต้ นทุนกำรก่อสร้ ำง B2B E-Commerce แพลตฟอร์ ม
และระบบบริ หำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ลูกค้ ำสำหรับธุรกิจก่อสร้ ำงในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งมี
กำรเติบโตของอุตสำหกรรมก่อสร้ ำงและมีจำนวนผู้ใช้ งำนอินเตอร์ เน็ตเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
▪ ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง
- เอสซีจีแสดงเจตนำเข้ ำลงทุนในธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑป์ ลำยน ้ำในประเทศเวียดนำม ซึ่งอยู่ระหว่ำ ง
ดำเนินกำรซื ้อหุ้นสำมัญในสัดส่วนข้ ำงมำกของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company
(SOVI) โดยลงทุนผ่ำนบริ ษัทกลุ่มสยำมบรรจุภัณฑ์ จำกัด (TCG) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย
SCGP และRengo Company Limited ประเทศญี่ปนุ่ ในสัดส่วนร้ อยละ 70:30 ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ยังมีโครงกำรลงทุนที่อยูร่ ะหว่ำงกำรดำเนินงำน ดังนี ้
▪ ธุรกิจเคมิคอลส์
- กำรขยำยกำลังกำรผลิตของบริ ษัทมำบตำพุดโอเลฟิ นส์ จำกัด (Debottlenecking of MOC)
ในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 มี ควำมคืบหน้ ำก่อสร้ ำงอยู่ที่ ร้อยละ 89 คำดว่ำจะแล้ วเสร็ จภำยใน
กลำงปี 2564 (โดยมีเงินลงทุนประมำณ 15,500 ล้ ำนบำท)
- Longson Petrochemicals Complex ที่เวียดนำม ในไตรมำสที่ 1 ปี 2563 มีควำมคืบหน้ ำก่อสร้ ำง
อยู่ที่ร้อยละ 34 คำดว่ำจะแล้ วเสร็ จภำยในกลำงปี 2566 (โดยมีเงินลงทุนอยู่ที่ 5.4 พันล้ ำน
ดอลลำร์ สหรัฐ หรื อประมำณ 173,000 ล้ ำนบำท)
▪ ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง
- โครงกำรขยำยก ำลัง กำรผลิ ต ที่ โรงงำน Flexible Packaging ของ Tin Thanh Packing Joint
Stock Company ที่เ วียดนำม (BATICO) โดยเพิ่ม กำลังกำรผลิต 84 ล้ ำนตำรำงเมตรต่อปี
จะสำมำรถเดินกำลังกำรผลิตได้ ในช่วงครึ่งปี หลังของปี 2563 (โดยมีเงินลงทุนประมำณ 600
ล้ ำนบำท)
- โครงกำร PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) โรงงำนที่ 2 ที่เมือง Surabaya มีกำลังกำรผลิต
400,000 ตันต่อปี เริ่มดำเนินกำรได้ ภำยในปลำยปี 2563 (โดยมีเงินลงทุนประมำณ 1,900 ล้ ำนบำท)
- โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิ ต ของโรง United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) (Packaging
paper) โดยเพิ่มกำลังกำรผลิตเป็ น 460,000 ตันต่อปี จะแล้ วเสร็จภำยในกลำงปี 2564 (โดยมี
เงินลงทุนประมำณ 5,100 ล้ ำนบำท
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5. ได้ ดูทีวีในช่ วงเวลำ 21.00 – 22.00 น. ในเดือนพฤษภำคม 2563 รำยกำรที่คุณรุ่ งโรจน์ รั งสิโยภำส
พูดคุยกับคุณสุทธิชัย หยุ่น และคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ดีมำกครั บ ขอแนะนำให้ SCG ทำรำยกำรบอก
ประชำชนออกทีวี เช่ นนีอ้ ย่ ำงต่ อเนื่อง เช่ น ทุก 1 เดือน 2 เดือน ฯลฯ โดยเน้ นเรื่ องที่ SCG ทำเพื่อ
ประชำชน และเป็ นตัวแทนประเทศไทยไปลงทุนทำธุ รกิจในต่ ำงประเทศ นำเงินเข้ ำไทย นำชื่อเสียงดี ๆ
ควำมสำมำรถดี ๆ ของคนไทย ไปเผยแพร่ ในต่ ำงประเทศ เป็ นตัวอย่ ำงที่ดีของธุรกิจไทยและคนไทย
คำตอบ รับทรำบ
6. เอสซีจีควรใช้ ควำมเชี่ยวชำญทำงเคมีและกิจกำรอื่น ๆ ของเอสซีจีทำและขยำยธุรกิจด้ ำนสุขภำพให้
มำกขึน้ เช่ น ผลิตอุปกรณ์ ทำงกำรแพทย์ ผลิตวัคซีนและยำต่ ำง ๆ จะดีมำกขึน้ อีก ทำให้ คนไทยจ่ ำย
ค่ ำรั ก ษำพยำบำลถูกลงได้
คำตอบ รับไปพิจำรณำ
7. เอสซีจี ควรพัฒนำบ้ ำนรู ปแบบไทย ถอดประกอบได้ (เหมือนรู ปแบบต่ ำงประเทศ เช่ น SCG Heim)
รู ปทรงแบบไทยเดิมและไทยปั จจุบันที่เห็นทั่วไปให้ คนไทยรุ่ นใหม่ สร้ ำงบ้ ำนรู ปแบบไทยได้ ง่ำย รำคำถูก
คำตอบ รับไปพิจำรณำ
วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัตงิ บกำรเงินประจำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
1. สำเหตุท่ ธี ุรกิจของเอสซีจีประเทศอินโดนีเซียถึงมีผลประกอบกำรขำดทุนทุกปี และมีกำรปรั บปรุ งผล
ขำดทุนอย่ ำงไร (ปี 2561 ขำดทุน 1,218 ล้ ำนบำท ปี 2562 ขำดทุน 1,099 ล้ ำนบำท)
คำตอบ ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบกำรขำดทุนในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำง ในขณะที่
ธุรกิจเคมิคอลส์และธรุ กิจ แพคเกจจิง้ ยังมี กำไรอยู่ โดยธุรกิจได้ รับผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ ำ
ระหว่ำงสหรัฐอเมริ กำกับจีน ทำให้ สินค้ ำจำกจีนเข้ ำมำตีตลำดในอินโดนีเซีย ส่งผลให้ กำรแข่งขันใน
ประเทศสูงมำก นอกจำกนี ้ตลำดกระเบื ้องเซรำมิกอยู่ในสภำวะค่อนข้ ำงซบเซำ ส่งผลให้ รำคำกระเบื ้อง
เซรำมิกในอินโดนีเซียลดลงทุกปี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเซรำมิกของเอสซีจี อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทพยำยำม
ลดต้ นทุนและเพิ่มประสิทธิภำพ โดยในปี 2562 มีกำรปรับโครงสร้ ำงธุรกิจเซรำมิกในประเทศอินโดนีเซีย
(โรงงำน Cileungsi ของ PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIA) และ PT KIA Sepih Mas (KSM))
ซึ่งมีรำยกำรขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำสินทรัพย์และค่ำใช้ จ่ำยจำกกำรปรับโครงสร้ ำงดังกล่ำวสุทธิรวม
จำนวน 822 ล้ ำนบำท โดยกำรปรับโครงสร้ ำงกำรผลิต หยุดดำเนินกำรผลิตกระเบื ้องเซรำมิกปูผนัง ที่
โรงงำนในเขต Cileungsi จังหวัดชวำตะวันตก และรวมกำรผลิตไว้ ที่โรงงำนอีกแห่งหนึ่งในเมือง Karawang
จังหวัดชวำตะวันตก ซึ่งจะช่วยให้ KIA สำมำรถบริ หำรจัดกำรต้ นทุนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
จำกกำรรวมกำรผลิตไว้ ที่โรงงำนแห่งเดียว นอกจำกนี ้ได้ เลิกและชำระบัญชีกิจกำร KSM ซึ่งตังอยู
้ ่ใน
เขต Cileungsi และเมือง Karawang จังหวัดชวำตะวันตก เพื่อรวมศูนย์กำรผลิตให้ เกิดกำรบริ หำร
จัดกำรที่เหมำะสม ทัง้ นีใ้ นปี 2561 บริ ษัทมีขำดทุนจำกกำรด้ อยค่ำค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ ใน
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ ำงในประเทศอินโดนีเซีย รวมจำนวน 814 ล้ ำนบำท
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2. ทำไมไตรมำส 1/2563 กำไร 6,971 ล้ ำนบำท เปรี ยบเทียบกับไตรมำส 1/2562 กำไร 11,662 ล้ ำนบำท
กำไรลดลง 4,691 ล้ ำนบำท หรือประมำณร้ อยละ 40 อะไรคือสำเหตุท่ ที ำให้ ผลกำไรลดลง
คำตอบ สำเหตุหลักจำกส่วนต่ำงรำคำสิน ค้ ำของธุ รกิ จ เคมิ ค อลส์ ที่ ปรั บ ตัวลดลง เนื่ องจำกกำรปิ ด เมื อ ง
(Lockdown) ที่ประเทศจีน ในช่วง COVID-19 ระบำด ทำให้ ควำมต้ องกำรเม็ดพลำสติกในภูมิภำค
ลดลงอย่ำงมำกเพรำะโรงงำนผู้ผลิตในประเทศจีนหยุดผลิต มีขำดทุนจำก Stock Loss เนื่องจำก
รำคำวัตถุดบิ ปรับตัวลดลงตำมรำคำน ้ำมันในตลำดโลก และส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ลดลง เนื่องจำกผลกระทบจำกเศรษฐกิจในภูมิภำคที่หดตัวลงตำมกำรระบำดของ COVID-19
3. เงินลงทุนเผื่อขำยลดลงจำกปี 2561 เทียบปี 2562 เท่ ำกับ 5,983 ล้ ำนบำท คืออะไร
คำตอบ เงินลงทุนเผื่อขำยดังกล่ำว เป็ นกำรลงทุนในตรำสำรหนี ้มีสภำพคล่องสูง ซึง่ ในระหว่ำงปี 2562 บริษัท
มีกำรขำยเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ โดยนำเงินไปลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ รวมถึงกำรเข้ ำซือ้ กิจ กำร
(M&A) ระหว่ำงปี 2562
4. ในปี 2563 เอสซีจีมีแผนกำรลงทุนอย่ ำงไร เป็ นเงินเท่ ำไร
คำตอบ ในปี 2563 เอสซีจีมีกำรชะลอเงินลงทุนประมำณ 10,000 ล้ ำนบำท เหลือประมำณ 55,000 ล้ ำนบำท
และจะมีกำรประเมินสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเพื่อให้ สำมำรถปรับตัวได้ ทนั ส่วนของกำรลงทุนที่ได้ สรุ ปแล้ ว
เช่น โครงกำรปิ โตรเคมี คอมเพล็กซ์ที่เวี ยดนำม ของ Long Son Petrochemicals Co., Ltd. (LSP)
สำมำรถเดินหน้ ำต่อได้ โดยบริ ษัทได้ มีจดั กำรกู้เงินสำหรับแผนรำยจ่ำยลงทุนกับธนำคำรเรี ยบร้ อยแล้ ว
แต่สำหรับโครงกำรลงทุนใหม่ๆ จะต้ องเลือกอย่ำงระมัดระวัง เพื่อรักษำควำมแข็งแรงให้ ธุรกิจ

วำระที่ 3 รับทรำบกำรจ่ ำยเงินปั นผลระหว่ ำงกำลจำนวนสองครัง้
1. นโยบำยปั นผลปี ต่ อไปจะเป็ นอย่ ำงไร จะมีปันผลระหว่ ำงกำลหรือไม่
คำตอบ บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงอัตรำร้ อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบกำรเงินรวม แต่ใน
กรณีที่มีควำมจำเป็ นหรื อมีเหตุกำรณ์ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอำจนำมำประกอบกำรพิจำรณำเปลี่ยนแปลง
กำรจ่ำยเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตำมควำมเหมำะสมได้
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วำระที่ 4 พิจำรณำเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ
1. ใครจะมำแทนนำยสุเมธ ตันติเวชกุล ทัง้ ในฐำนะรองประธำนและประธำนบรรษัทภิบำลและสรรหำ
(เพรำะเป็ นงำนสำคัญ เป็ นหัวในของกำรทำธุรกิจ มีหลักในกำรพิจำรณำอย่ ำงไร
คำตอบ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท มีมติแต่งตังนำยชุ
้
มพล ณ ลำเลียง ดำรงตำแหน่งรองประธำนกรรมกำร
และประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแทนนำยสุเมธ ตันติเวชกุล
2. คุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรที่เป็ นบุคคลภำยนอกมีกำหนดไว้ แล้ ว แต่ ในปี นี ม้ ีกำรเสนอนำยฐำปน
สิริวัฒนภักดี จะเป็ นกรรมกำรอิสระใช่ หรือไม่ และจะมำทำหน้ ำที่อะไรในคณะกรรมกำรชุดย่ อย
คำตอบ คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำประเด็นคุณสมบัติกำรเป็ นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของนำยฐำปนฯ
ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ ยวข้ อง และข้ อกำหนดคุณสมบัติกรรมกำร
อิสระของบริ ษัทแล้ ว เห็นว่ำคุณสมบัติของนำยฐำปน มีควำมเหมำะสมและสำมำรถให้ ควำมเห็นที่
เป็ นอิสระได้ ตำมรำยละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ หำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตัง้
เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะกรรมกำรจะพิจำรณำแต่งตังกรรมกำรชุ
้
ดย่อยตำมควำมเหมำะสมในภำยหลัง
เรื่องอื่น ๆ
1. กำรประชุมกรรมกำรผ่ ำนสื่อออนไลน์ นับองค์ ประชุมอย่ ำงไร บันทึกควำมเห็นของกรรมกำรที่ประชุม
ออนไลน์ อย่ ำงไร
คำตอบ องค์ประชุมสำหรับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งกรรมกำรที่เข้ ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนับเป็ นองค์ประชุมได้ และมี
กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุ มเป็ นหนังสื อเช่นเดี ยวกับกำรประชุมในกรณี ปกติ ทัง้ นี ้ หำกที่ ประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ ใดเป็ นกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริ ษัทจะต้ องปฎิบตั ิ กฎหมำยและระเบียบ
ต่ำงๆ ของส่วนรำชกำรที่เ กี่ยว รวมถึง กำรบันทึกภำพและ/หรื อเสียงตลอดทั ้งกำรประชุม เพื่อให้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนด
2. ประกำศพระรำชกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำเรื่ องกำรประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (18 เมษำยน 2563)
สำหรั บหน่ วยงำนรำชกำร รั ฐ เรื่ องนีน้ ่ ำจะทำได้ สำหรั บ กำรประชุมผู้ ถือหุ้นของบริ ษัทมหำชน คิดว่ ำ
เรื่ องนีจ้ ะทำได้ หรื อไม่ ใครอนุมัตวิ ิธีกำรประชุม รู ปแบบจะเป็ นอย่ ำงไร
คำตอบ แม้ ว่ำจะมีพระรำชกำหนดเกี่ยวกับกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกมำใหม่ แต่จำกที่บริ ษัทได้
ตรวจสอบกับผู้ให้ บริกำรด้ ำนระบบ เห็นว่ำในปัจจุบนั ยังไม่มีระบบที่มีควำมพร้ อมเพียงพอ ที่จะรองรับ
ผู้ถือหุ้นจำนวนมำกได้ อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทจะพิจำรณำและติดตำมควำมคืบหน้ ำในเรื่ อง
นี ้อย่ำงใกล้ ชิดและอำจมีกำรพิจำรณำเรื่ องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครัง้ เมื่อหลักเกณฑ์ และ
ระบบที่รองรับมีควำมพร้ อมมำกกว่ำนี ้
พระรำชกำหนดว่ำด้ วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดว่ำกำรประชุมที่กฎหมำย
บัญญัตใิ ห้ ต้องมีกำรประชุมสำมำรถกระทำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพรำะฉะนันจึ
้ งสำมำรถใช้ ได้ กับ
ทังกำรประชุ
้
มคณะกรรมกำรและกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหำชน ซึง่ ผู้ที่ทำหน้ ำที่ประธำนในที่ประชุม
จะกำหนดว่ำให้ จดั ประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่ โดยมีรูปแบบเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หมำย
กำหนด เช่น มีระบบควบคุมกำรประชุมตำมมำตรกำรรักษำควำมมัง่ คงปลอดภัย มีกำรบั นทึกเสียง
หรื อทังภำพและเสี
้
ยงตลอดกำรประชุม เป็ นต้ น
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ส่วนสำเหตุที่ยงั ไม่นำมำใช้ กบั กำรประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจำกบริษัทได้ ตรวจสอบกับผู้ให้ บริกำรด้ ำนระบบ
แล้ วเห็นว่ำในปัจจุบนั ยังไม่มีระบบที่มีควำมพร้ อมเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้นจำนวนมำกได้ อย่ำงเหมำะสม
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะพิจำรณำและติดตำมควำมคืบหน้ ำในเรื่ องนี ้อย่ำงใกล้ ชิด และอำจมีกำรพิจำรณำ
เรื่ องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครัง้ เมื่อหลักเกณฑ์และระบบที่รองรับมีควำมพร้ อมมำกกว่ำนี ้
3. ที่ดนิ ของเอสซีจีท่ ีใกล้ สถำนีบำงซื่อมีเท่ ำไร และมีโครงกำรจะทำให้ มีมูลค่ ำเพิ่มขึน้ หลังเปิ ดสถำนีบำงซื่อ
อย่ ำงไร
คำตอบ พื ้นที่ของเอสซีจี ที่สำนักงำนใหญ่ บำงซื่อ มีพื ้นที่รวมโดยประมำณ 131 ไร่ แบ่งเป็ นพื ้นที่ฝั่งเหนือประมำณ
68 ไร่ กับพื ้นที่ฝั่งใต้ ประมำณ 63 ไร่ สำหรับพื ้นที่ฝั่งเหนือมีลกั ษณะเป็ นอำคำรสำนักงำนที่ทนั สมัย
และยังมีพื ้นที่เหลืออยู่ที่จะพัฒนำเป็ นอำคำรสำนักงำนรองรับกำรขยำยงำนในอนำคตได้ ส่วนพื ้นที่
ฝั่ งใต้ ส่วนใหญ่ เป็ นอำคำรที่เ ป็ นโครงสร้ ำงเดิม ขนำดไม่สูง ปั จจุบนั มีกำรปรั บปรุ งมำเป็ นอำคำร
สำนักงำน จึงมีควำมเหมำะสมในกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์ในอนำคตได้
ทังนี
้ ้บริษัทได้ ติดตำมควำมคืบหน้ ำกำรก่อสร้ ำงสถำนีกลำงบำงซื่อ ซึง่ คำดว่ำกำรก่อสร้ ำงจะแล้ วเสร็ จ
ในปี 2564 และน่ำจะเริ่ ม เปิ ด ดำเนิ นกำรได้ ใ นปี 2565 ส่วนกำรเปิ ดให้ นัก ลงทุนมำประมูล พื น้ ที่
โดยรอบสถำนีกลำงบำงซื่อ ยังไม่มีควำมชัดเจน แม้ กำรรถไฟแห่งประเทศไทยได้ พยำยำมเปิ ดให้ ยื่นซอง
2 รอบแล้ วก็ตำม
สถำนกำรณ์ตลำดของธุรกิจพื ้นที่ให้ เช่ำอำคำรสำนักงำน ที่อยู่อำศัย โรงแรม ค้ ำปลีก และกิจกรรมอื่น ๆ
ได้ รับผลกระทบอย่ำงมำกจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทำให้ ควำมต้ องกำรด้ ำนต่ำงๆ ต่อพื ้นที่
ของกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่ำงเช่น มีอำคำรชุดเหลืออยู่เป็ นจำนวนมำก กำรเปลี่ยนแนวคิด
ให้ พนักงำนทำงำนจำกบ้ ำน เป็ นต้ น รวมถึงโครงกำรที่ก่อสร้ ำงแล้ ว และมีกำหนดแล้ วเสร็ จในอีก 1-3 ปี
ข้ ำงหน้ ำนี ้ ซึ่งบริ ษัทคำดกำรณ์ว่ำพื ้นที่บำงประเภทมีปริ มำณเหลือ จนอำจจะเกิดกำรแข่งขันที่รุนแรง
สถำนกำรณ์ เหล่ำนีม้ ีผลต่อกำรตัดสินใจต่อพืน้ ที่ของบริ ษัท บริ ษัทจึงคิดว่ำควรติดตำมข้ อมูลเพื่ อ
ประเมินสถำนกำรณ์ให้ ชดั เจนขึ ้นไปอีกระยะหนึง่
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