
 

1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ท่ี 27) 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  

ประชมุ ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์และสถานท่ีส ารอง บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ในวนัจนัทร์ท่ี 8 มิถนุายน 2563 เวลา 09.00 น. 

นายวรพล เจนนภา เลขานกุารคณะกรรมการ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีความมัน่ใจ
เพิ่มขึน้ว่าบริษัทได้เตรียมการประชมุอย่างเต็มท่ี ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นไปตามมาตรฐานท่ีทางราชการก าหนดแล้ว 
บริษัทยังได้ด าเนินการเพิ่มเติมอีก 2 เร่ือง คือ บริษัทได้ท าการฆ่าเชือ้โรคในห้องประชุมด้วยรังสี UV-C ซึ่งเป็น
นวตักรรมใหม่ในการฆ่าเชือ้โรค ส าหรับเชือ้โรคในอากาศและเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย รวมทัง้ก่อน
วนัประชมุ ผู้บริหารและทีมงานท่ีเก่ียวข้องกับการประชมุและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นได้ผ่านการตรวจหา
เชือ้โควิด-19 จากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งไม่มีผู้ ใดเข้าข่ายติดเชือ้ดงักล่าว จากนัน้ได้แจ้งว่า พลอากาศเอก 
สถิตย์พงษ์ สขุวิมล ประธานกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 
รองประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ 

นายสุเมธ ตันตเิวชกุล  รองประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พร้อมทัง้แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบวา่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีแม้จะคล่ีคลายแตย่งัอยู่ในสภาวะเฝา้ระวงั บริษัทจึงได้
จดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามมาตรการตา่ง ๆ ท่ีหนว่ยงานราชการทยอยประกาศออกมาเป็นระยะ ตามท่ีบริษัทได้แจ้งให้
ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว เน่ืองจากมาตรการเว้นระยะระหว่างผู้ เข้าร่วมประชมุบริษัทจ าเป็นต้องจดัเตรียมห้องประชมุ
ไว้ในหลายสถานท่ีในบริเวณบริษัท โดยแต่ละสถานท่ีจะต้องมีจ านวนผู้ ถือหุ้นและพนกังานเข้าร่วมในจ านวนไม่
เกินกวา่ท่ีหนว่ยงานราชการก าหนดและอนญุาต ท าให้อาจจะไมไ่ด้รับความสะดวกเทา่ท่ีควรและมีความล่าช้า  

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งจ านวนผู้ ถือหุ้ นท่ี
มาร่วมประชมุครัง้นีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดเตรียมสถานท่ีประชุมไว้ 2 แห่งซึ่งเม่ือ
รวมทุกสถานท่ีประชุมแล้วมีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 128 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 306,571 หุ้น 
และท่ีมอบฉันทะมาจ านวน 2,147 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 667,744,648 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเอง
และท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จ านวน 2,275 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 668,051,219 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 55.6709 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบั
ของบริษัทแล้ว ประธานฯ จงึขอเปิดประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ  

ทัง้นีห้ลงัจากประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง
เพิ่มเติมอีกจ านวน 71 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 109,661 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจ านวน 24 ราย รวม
จ านวนหุ้นได้ 452,427 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 
2,317 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 668,613,307 หุ้น เท่ากับร้อยละ 55.7178 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดจ านวน 1,200,000,000 หุ้น 

จากนัน้เลขานุการคณะกรรมการได้แนะน ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย 
เลขานุการบริษัท ผ่านวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ีประชุม และได้กล่าวแนะน าผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั และตวัแทนผู้สอบบญัชีซึง่ท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้
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กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้
1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
2. นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายเกษม  วฒันชยั กรรมการ 
4. พลต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ (เข้าร่วมประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์) 
5. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ 
6. นายชมุพล ณ ล าเลียง กรรมการอิสระ 
7. นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ 
8. นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการ 
9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอิสระ 
10. นายพส ุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ 
11. นางพรรณสิรี อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่  

เลขานุการคณะกรรมการ 
นายวรพล เจนนภา 

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 11 คน  ดงันี ้
1. นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ 
2. นายศกัดิช์ยั  ปฏิภาณปรีชาวฒุิ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ 
3. นายมงคล   เฮงโรจนโสภณ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ 
4. นายสรุชา  อดุมศกัดิ ์ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ 
5. นายนิธิ   ภทัรโชค กรรมการผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง  
6. นายชนะ   ภมีู ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง  
7. นายปรเมศวร์  นิสากรเสน ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง  
8. นายยทุธนา   เจียมตระการ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 
9. นายธรรมศกัดิ ์ เศรษฐอดุม ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
10. นายอารีย์   ชวลิตชีวินกลุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จ ากดั 
11. นายวิชาญ   จิตร์ภกัดี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 

ที่ปรึกษากฎหมาย นายกิตติ   ตัง้จิตรมณีศกัดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากดั 

เลขานุการบริษัท นางภทัรวรรณ ตุ้นสกลุ 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 2 คน 
1. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์  
2. นายณฐัพล รุ่งสาคร 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จ านวน 1 คน 
นายกลุชยั  ลีศ้ริิสรรพ์ 
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นอกจากนีเ้ลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะน านางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ 
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยท่ีเข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้และได้กล่าวเชิญชวน
ให้ผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชี ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์
ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง  

จากนัน้ท่ีประชมุได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจ้งผล
การนบัคะแนนในการประชมุ ผา่นวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ีประชมุ สรุปได้ดงันี ้    

1. ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั
จ านวนหุ้นท่ีถืออยูแ่ละหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง  

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 
3. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

หรืองดออกเสียง โดยไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น เว้นแตเ่ป็นการออกเสียง
ของคสัโตเดียน (Custodian)  

4. ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระนัน้ จะสอบถามท่ีประชมุว่าผู้ ถือหุ้นคนใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยันการลงคะแนนในบตัร
ยืนยันการลงคะแนน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง ด้วยระบบบาร์โค้ด 
(Barcode) พร้อมทัง้เก็บบตัรยืนยันการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องยกมือ 
โดยขอให้ท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนน และจะขอให้คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วย
ทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ จะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

5. ในการนบัคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทัง้คะแนนเสียงตาม
บตัรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยบตัรเสียจะนับจากบตัรท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
เทา่นัน้ และในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ
แสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 
กรณีท่ีจะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัร
ยืนยนัการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรยืนยนัการลงคะแนน หรือมีการแบง่
การลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีท่ีมีการแก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยันการ
ลงคะแนนโดยไมล่งช่ือก ากบั 

6. จ านวนผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน 
เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเตมิ 

7. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชมุจะสิน้สดุ ขอให้สง่คืน
บตัรยืนยนัการลงคะแนนทัง้หมดกับเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนน
เสียงในท่ีประชมุ 

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ภายหลงัจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในวาระถดัไป เพ่ือให้ไมใ่ช้เวลานานในการรอผลคะแนน 
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9. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีมีข้อซกัถามในท่ีประชุมขอให้เขียนค าถามลงในกระดาษแล้วส่งให้
เจ้าหน้าท่ี โดยบริษัทจะตอบค าถามในห้องประชุมเฉพาะวาระท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีต้องลงคะแนน
เสียงเท่านัน้ ส าหรับค าถามหรือข้อแนะน าอ่ืนใด บริษัทจะสรุปประเด็นค าถามท่ีส่งมาล่วงหน้า
และท่ีสอบถามในห้องประชมุโดยรวมค าตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น
ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาดหลกัทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วนั
นบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 

10. ส าหรับผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ บริษัทได้อ านวยความสะดวกโดยจดัให้มีผู้ แปลเป็นภาษาองักฤษ 
ในกรณีท่ีมีค าถามขอให้ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศเขียนค าถามส่งให้เจ้าหน้าท่ี ทัง้นีก้รรมการหรือ
ผู้บริหารจะรวบรวมค าถามและหากเป็นค าถามท่ีตอบในห้องประชมุจะตอบเป็นภาษาไทยเพ่ือให้
ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ ท่ีเข้าร่วมประชมุได้เข้าใจด้วย 

นอกจากนัน้กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุท่ีส าคญั
ท่ีแตกตา่งจากสถานการณ์ปกติเน่ืองจากต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทางราชการท่ีเก่ียวข้องและตามท่ีได้รับอนุญาต
จากทางราชการ ซึ่งเป็นมาตรการท่ีได้ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นส าคญั และท่ีได้แจ้งในท่ีประชมุ 
สรุปได้ดงันี ้

1. บริษัทต้องจดัประชุมให้กระชบั เพ่ือลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงจ าเป็นต้องบริหาร
การประชมุให้เสร็จสิน้ภายในเวลา 1 ชัว่โมง 30 นาที  

2. บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ ถือหุ้ นเพ่ือการซักถามได้  จึงให้ผู้ ถือหุ้ นเขียนค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะตา่งๆ สง่ให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัท 

3. การตอบค าถามในท่ีประชุมจะตอบเฉพาะเร่ืองท่ีต้องลงมติในวาระนัน้ๆ ส่วนค าถามหรือ
ข้อแนะน าอ่ืน ๆ จะสรุปค าถาม - ตอบแนบท้ายรายงานการประชมุซึง่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และบริษัทภายใน 14 วนัหลงัการประชมุ 

4. งดรับประทานอาหารในห้องประชมุ แตส่ามารถด่ืมน า้ได้ 
5. บริษัทได้บนัทึกหมายเลขท่ีนัง่ของผู้ ถือหุ้น ซึ่งบริษัทอาจต้องส่งให้หน่วยราชการในภายหลงั จึง

ขอให้ผู้ ถือหุ้นไมย้่ายท่ีนัง่ โดยเม่ือผู้ ถือหุ้นจะออกจากห้องประชมุและไมก่ลบัเข้ามาอีกขอให้คืนบตัรลงคะแนน และ
สแกนรหสัควิอาร์ (QR code) ไทยชนะเพ่ือออกจากห้องประชมุ  

เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและไมมี่ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง 
การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับข้องการประชมุในสถานท่ีประชุมทุกแห่งตามท่ีเสนอข้างต้นแล้ว 
ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
 
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2562 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

กรรมการผู้จดัการใหญ่แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลงท่ี
ส าคญัในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 โดยปีนีบ้ริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ หรือ QR Code ซึง่เป็นระบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้พฒันาขึน้
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้รายงาน
ประจ าปีให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึน้  
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จากนัน้กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2562 ให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปได้ดงันี ้

ผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2562 
ในปี 2562 ภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง สงคราม

การค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีด าเนินมาอย่างตอ่เน่ือง คา่เงินบาทท่ีแข็งตวัขึน้อย่างมาก ในขณะท่ี
เศรษฐกิจของประเทศไทยยงัคงชะลอตวั ประกอบกบัสถานการณ์ภยัแล้งท่ีคาดว่าจะรุนแรงท่ีสดุในรอบระยะเวลา 
50 ปี เอสซีจีจงึได้มีการปรับเปล่ียน หรือการทรานสฟอร์ม ทัง้ด้านธุรกิจและบคุลากร เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของลกูค้าในยคุดิจิทลัท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเปล่ียนจากผู้ผลิตมาเป็นผู้สร้างสรรค์โซลชูนัและนวตักรรม 
สินค้า บริการให้เหนือและดีกว่าที่ลกูค้าคาดหวงั  มุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพพนกังานให้มีทกัษะในการค้นหา 
ความต้องการที่แท้จริงของลกูค้า รวมทัง้เพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้ทนัยคุสมยั  โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านดิจิทลั 
ตวัอย่างการทรานสฟอร์มของแตล่ะธุรกิจ มีดงันี ้

ธุรกิจเคมิคอลส์ มีการพฒันานวตักรรมและผลิตภณัฑ์ท่ีมีมลูคา่เพิ่มสงู ใช้เทคโนโลยีขัน้สงู ตอบสนอง
ความต้องการของลกูค้าได้ตรงจดุ รวดเร็ว ตลอดจนการสร้างความแตกตา่งจากคูแ่ข่ง เช่น เม็ดพลาสติก PE112 
ซุปเปอร์พลาสตกิเกรดพิเศษซึง่เอสซีจีเป็นผู้ผลิตเพียง 1 ใน 2 รายแรกของโลก โดยได้น ามาใช้เป็นทอ่ทนแรงดนัสงู  

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีการสร้างโซลูชันและนวัตกรรมสินค้า บริการด้านท่ีอยู่อาศยั 
แก้ปัญหาให้ช่างและผู้ รับเหมาท างานด้วยการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เช่น Building Information Modeling (BIM) 
มาช่วยวางแผนการใช้วสัดแุละเทคนิคการก่อสร้างผ่านโมเดลสามมิติ ตลอดจนเป็นผู้ส่งมอบโซลูชนัท่ีอยู่อาศัย 
(Living Solutions) ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของเจ้าของบ้าน ส่วนด้านการตลาด ได้พฒันาช่องทาง
ค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ ในรูปแบบ Active Omni-Channel ภายใต้ช่ือ SCG Home.com เพ่ือให้ลกูค้าเข้าถึง
สินค้า บริการได้ทกุท่ีทกุเวลา พร้อมให้บริการจดัส่งทัว่ประเทศ รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มตลาดอิเล็กทรอนิกส์รายแรก
ในประเทศไทยท่ี nocnoc.com ซึง่รวบรวมวสัดแุละสินค้าตกแตง่บ้านจากร้านค้าและผู้ให้บริการทัว่ประเทศ 

ธุรกิจแพคเกจจิง้ ในปีท่ีผา่นมาเอสซีจีได้เข้าไปถือหุ้นใน PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) ซึง่เป็น
ผู้น าธุรกิจกระดาษบรรจภุณัฑ์ท่ีใหญ่สดุของอินโดนีเซีย นอกจากนีบ้ริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ยงัอยู่ใน
ระหว่างการเตรียมการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก (IPO) เพ่ือระดมทุนขยายธุรกิจให้
ครอบคลมุทัว่อาเซียน   

หน่วยงานส่วนกลาง ได้น าแนวคิดการ Lean, Automation และ Digitalization มาสนับสนุนธุรกิจ  
ลดขัน้ตอนการท างานท่ีไม่จ าเป็น และน าเทคโนโลยี Blockchain ช่วยลดขัน้ตอนและต้นทนุในกระบวนการจดัซือ้
จดัจ้าง จดัตัง้หน่วยงานสตาร์ทอพัสตดูิโอภายใน ช่ือ Zero to One ส่งผลให้เกิดนวตักรรม ภายในองค์กรหลาย
โครงการ ตลอดจนมีการส่งเสริมการท า Open Innovation กบับริษัทและสถาบนัภายนอก เพ่ือพฒันาสินค้าและ
บริการให้เหมาะสมกบัตลาดในประเทศไทยและอาเซียน 

ส าหรับผลประกอบการในปี 2562 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 437,980 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จาก
ปีก่อน โดยมีผลก าไร 34,049 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จากปีก่อน ทัง้นีห้ากรวมรายการปรับชดเชยตามกฎหมาย
แรงงานฉบบัใหม่ จะท าให้มีผลก าไรลดลงร้อยละ 28 จากปีก่อน จากผลประกอบการหลกัคือ ผลประกอบการของ
ธุรกิจเคมิคอลส์ ซึง่ปรับตวัลดลงตามวฎัจกัรของอตุสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีอ่อนตวัลง 

ในปี 2562 เอสซีจีมีสัดส่วนรายได้จากการขายจากธุรกิจเคมิคอลส์ ร้อยละ 41 ธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร้อยละ 39 และธุรกิจแพคเกจจิง้ ร้อยละ 20 ส่วนผลก าไรร้อยละ 48 มาจากธุรกิจเคมิคอลส์ 
ร้อยละ 17 มาจากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง และร้อยละ 16 มาจากธุรกิจแพคเกจจิง้ ท่ีเหลืออีกร้อยละ 19 
เป็นก าไรจากสว่นงานอ่ืน    
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นอกจากนีเ้อสซีจียงัคงยึดมัน่การด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี เน้นการปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชนัอย่างเคร่งครัด สง่ผลให้บริษัทได้รับการตอ่อายกุารรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุริตต่อเน่ืองเปน็ครั ง้ ที� 2 เม่ือวนัท่ี 2 กมุภาพนัธ์ 2562 (การต่ออายแุต่ละครั ง้ มี
ระยะเวลา 3 ปี) 

ภาพรวมการด าเนินงานท่ีส าคญัของเอสซีจีในไตรมาสท่ี 1 ปี 2563 และผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 สรุปได้ดงันี ้

ผลประกอบการของเอสซีจีในไตรมาสท่ี 1 มีก าไรอยู่ท่ี 6,971 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากไตรมาสท่ี
ผ่านมา ซึ่งเร่ิมเห็นผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้อุปสงค์ของธุรกิจเคมิคอลส์ ปนูซีเมนต์ และ
วสัดกุ่อสร้างลดลง อย่างไรก็ดีผลการด าเนินงานของบริษัทยงัลดลงในระดบัท่ีไม่สงูมากนกัเม่ือเทียบกบัผู้ประกอบการ
ในอตุสาหกรรมเดียวกนั 

ธุรกิจเคมิคอลส์ซึ่งโดยปกติไตรมาสท่ี 1 จะเป็นช่วงท่ีชะลอตวัอยู่แล้วเน่ืองจากวนัหยดุยาวในช่วงตรุษจีน 
ปรากฏวา่ในปี 2563 ชะลอตวัลงมากกวา่เดมิ เน่ืองจากประเทศจีนมีปัญหาเร่ืองโควิด-19 ท าให้เกิดการหยดุท่ียาว
มากกวา่ปกต ิตลอดจนราคาน า้มนัปรับตวัลดลงจากไตรมาสท่ีผา่นมา 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง (lockdown) จากเหตุการณ์
ระบาดของโรคโควิด-19 สง่ผลให้อตุสาหกรรมการก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ประเทศอาเซียนได้ชะลอตวัลง
อยา่งมาก 

ธุรกิจแพคเกจจิง้ ได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจอ่ืนของเอสซีจี เน่ืองจากสายการผลิตกระดาษบรรจภุัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ได้รับผลดีจากความต้องการซือ้สินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ 
ตลอดจนการขายผา่น e-Commerce 

หลงัจากนัน้กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นท่ีส่งค าถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม
เก่ียวกับมาตรการในการบริหารและจดัการเชิงรุกของเอสซีจี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
สรุปได้ดงันี ้

- บริษัทได้ให้ความส าคญั ในเร่ืองของสขุภาพของพนกังานเป็นหลกั โดยได้เตรียมและปฏิบตัิตามแผน
Business Continuity Management (BCM) ตัง้แต่ปลายเดือนมกราคม โดยเน้นเร่ืองสุขภาพของ
พนกังาน ซึ่งเช่ือว่าหากพนกังานและครอบครัวของพนกังานแข็งแรง เอสซีจีจะสามารถด าเนินธุรกิจ
ตอ่ได้ จงึมีมาตรการรักษาสขุอนามยั มาตรการเว้นระยะหา่ง และด าเนินการเชิงรุกตา่ง ๆ เพ่ือปอ้งกนั
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

- ในส่วนของการบริหารจดัการห่วงโซ่อปุทาน (supply chain) เอสซีจีได้ให้ความส าคญักบัการบริหาร
จดัการเร่ืองนีเ้ป็นล าดบัต้นตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ์ โดยมีมาตรการการคดักรองพนกังานและคูธุ่รกิจท่ี
ผา่นเข้าออกในพืน้ท่ีท่ีโรงงานและส านกังาน และให้พนกังานในพืน้ท่ีส านกังานใหญ่ท างานท่ีบ้านกว่า
ร้อยละ 90 รวมถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบ เพ่ือให้ supply chain สามารถด าเนินการต่อไปได้ และ
สามารถผลิตสินค้าให้ลกูค้าได้อยา่งตอ่เน่ือง

- ด้านความมัน่คงทางการเงินซึง่เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุ เอสซีจีได้ลดคา่ใช้จา่ยท่ีไมจ่ าเป็น มี
การทบทวนแผนการลงทนุและรายจา่ยทัง้หมดของทกุธุรกิจ รวมทัง้ใช้มาตรการทางการเงินท่ีรัดกมุ
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- โครงการ Petrochemical Complex ในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
ไม่มาก ปัจจบุนัมีความคืบหน้าอยู่ประมาณร้อยละ 40 และสามารถด าเนินการไปได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม
โครงการขยายก าลงัการผลิตบรรจภุณัฑ์ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้หยดุด าเนินการชัว่คราว จากการท่ี
รัฐบาลมีมาตรการ lockdown นอกจากนีโ้ครงการเพิ่มก าลงัการผลิตกระดาษบรรจภุณัฑ์ในประเทศ
อินโดนีเซียมีความลา่ช้าเล็กน้อย  

- ฐานะทางการเงินของเอสซีจียงัมีความแข็งแกร่ง และมีสภาพคลอ่งทางการเงินสงู ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2563 
เอสซีจีมีเงินสดส ารองอยู่มากกว่า 84,000 ล้านบาท มีอตัราส่วนหนีต้่อทุนอยู่ท่ี 0.6 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดบัท่ีมัน่คง รวมทัง้โครงการตา่ง ๆ ได้มีการจดัการเงินกู้ส าหรับแผนรายจ่ายลงทุนเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว  

ในส่วนข้อซักถามอ่ืน ๆ ของผู้ ถือหุ้นในระหว่างการประชุมจะสรุปประเด็นไว้เป็นเอกสารแนบท้าย
รายงานการประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 
 
วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่รายงานสรุปงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 ให้ท่ีประชมุพิจารณา สรุปได้ดงันี ้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท 
และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียด
เก่ียวกบังบการเงินประจ าปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน          
หน่วย : ล้านบาท 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สินทรัพย์ 634,733 282,991 
หนีส้ิน 306,990 186,299 
รายได้จากการขาย 437,980 - 
รายได้รวม 446,827 29,174 
ก าไรส าหรับปี 32,014* 20,875 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 26.68* 17.40 

หมายเหต ุ * ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ซึ่งหากไม่รวมการปรับปรุงเงินชดเชย
ตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 จ านวน 2,035 ล้านบาท จะท าให้ก าไร
ส าหรับปี เป็นจ านวน 34,049 ล้านบาท 
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จากนัน้กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่กระดาษค าถามในห้องประชมุ และได้ตอบข้อซกัถาม
ของผู้ ถือหุ้นท่ีส่งค าถามมาล่วงหน้าก่อนการประชมุและในห้องประชมุ ซึ่งสอบถามถึงสาเหตแุละแนวทางด าเนินการ
ของบริษัทจากการท่ีผลประกอบการในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมาลดลงอย่างมีนยัส าคญั รวมทัง้การปรับตวัของบริษัทจาก
สถานการณ์ของโควิด-19 สรุปได้ว่า เน่ืองจากโครงสร้างของรายได้และก าไรของเอสซีจี ร้อยละ 60 - 70 มาจาก
ธุรกิจเคมิคอลส์ ซึ่งในอดีตตัง้แต่ปี 2557 - 2560 เป็นช่วงท่ีธุรกิจเคมิคอลส์ท าก าไรได้อย่างมากจากสองปัจจยั 
ได้แก่ 1) ต้นทนุท่ีต ่าจากราคาน า้มนัท่ีลดลงอย่างมาก ท าให้ต้นทนุของธุรกิจเคมิคอลส์ลดลง 2) ในปี 2557 - 2560 
เป็นช่วงท่ี Supply เพิ่มเติมของสินค้ามีน้อย ในขณะท่ีในปี 2561 เร่ิมมี Supply ใหม่เกิดขึน้ ประกอบกบัเศรษฐกิจ
เร่ิมปรับตัวลดลง จึงส่งผลให้ธุรกิจเคมิคอลส์กลับมาอยู่ในช่วงวัฏจักรขาลง โดยในปี 2562 ราคาของสินค้า
ประเภทปิโตรเคมีลดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 35 ในขณะเดียวกนัส่วนต่างก าไรของสินค้าหลกัคือ HDPE 
และ Naphta ลดลงร้อยละ 35 เชน่กนั นอกจากนีก้ารเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีน ในชว่งสองปี
ท่ีผ่านมาทวีความรุนแรงขึน้เร่ือยๆ และตอ่มาในปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ช่วงไตรมาสท่ี 1 
และ 2 ของปี 2563 ความต้องการของสินค้าจะยงัไม่ฟืน้ตวัตามท่ีคาดการณ์ไว้ โดยบริษัทพยายามเน้นการพฒันา
สินค้าท่ีมีความสามารถในการแขง่ขนัได้สงูและมีนวตักรรมใหม่  ๆทัง้นีธุ้รกิจเคมิคอลส์ของเอสซีจียงัคงอยูใ่นระดบัชัน้น า
เม่ือเปรียบเทียบในกลุม่ประเภทอตุสาหกรรมเดียวกนั แม้จะไมส่ามารถหลีกเล่ียง วฏัจกัรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีนีไ้ด้ 
เอสซีจีจึงได้ด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง คือ การทรานสฟอร์มธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะสินค้าอย่างเดียว แตเ่น้นเร่ืองโซลชูนั 
เน้นการพฒันาสินค้าท่ีตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้มากขึน้ ส่งผลให้เอสซีจีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ปัจจุบนัน้อยกว่าบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจะยงัคงลงทุนด้านนวตักรรม เช่น Automation, 
Internet of Things (IoT) และ Digital อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่คาดวา่จะท าให้ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้มแข็งอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 

หลงัจากนัน้กรรมการผู้จดัการใหญ่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  668,142,965 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9334 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   444,700 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0665 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจ านวนสองครัง้  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2562 ให้ท่ีประชมุทราบ โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล การจา่ยเงินปันผล และก าหนดวนัจา่ยเงินปันผล รวมทัง้ก าหนดการท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40 - 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แตใ่น
กรณีท่ีมีความจ าเป็น หรือมีเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจน ามาประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล
ในชว่งนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้  
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ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิส าหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
จ านวน 32,014 ล้านบาท ซึง่เม่ือพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทท่ีมีก าไรสะสม รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่
ต่อนักลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนสองครัง้ รวมในอตัราหุ้นละ 14.00 บาท เป็นเงิน 16,800 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 52 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม แบง่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด
คร่ึงปีแรกของปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท เม่ือวนัศกุร์ท่ี 23 สิงหาคม 2562 เป็น
การจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ีหนึง่ และการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ีสองจากก าไรของบริษัท ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท เม่ือวนัศกุร์ท่ี 17 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ีสองนี ้เพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิด
ขึน้กบัผู้ ถือหุ้นจากการเล่ือนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทท่ีก าหนดไว้ในวนัพธุท่ี 1 เมษายน 2563 ออกไปไม่
มีก าหนด ดงันัน้คณะกรรมการบริษัทจงึไมเ่สนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2562 กบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 32,014 44,748 

2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,200 1,200 

3. จ านวนเงินปันผลทัง้หมดจาก 
ผลประกอบการของปี (บาท/หุ้น) 

 
 

14.00  
ประกอบด้วย 
(1) เงินปันผลระหวา่งกาล 

ครัง้ที่หนึง่ 7.00 บาท/หุ้น 
(2) เงินปันผลระหวา่งกาล 

ครัง้ที่สอง 7.00 บาท/หุ้น 

18.00 
ประกอบด้วย  
(1) เงินปันผลระหวา่งกาล 

8.50 บาท/หุ้น 
(2) เงินปันผลงวดสดุท้าย 

9.50 บาท/หุ้น 

4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 16,800 21,600 

5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไร
ส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ) 

52* 48 

หมายเหต ุ * อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นอตัราร้อยละ 49 ของก าไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ. 2562 รวมจ านวน 2,035 ล้านบาท 

จากนัน้กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามในห้องประชุม และได้
ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของผู้ ถือหุ้น สรุปได้วา่ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัฯ ก าหนดว่า 
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมตัิจากผู้ ถือหุ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เม่ือเห็นว่าบริษัทมีก าไรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ได้ และเม่ือได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้
รายงานให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป บริษัทจึงไม่ต้องขอสตัยาบนัการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจากผู้ ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปีเพ่ือลดผลกระทบ
ตอ่ผู้ ถือหุ้นจากการเล่ือนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตามก าหนดเดิมโดยให้น าเร่ืองการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
มารายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบนัน้ เป็นแนวทางท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ให้แนวทางแก่บริษัท 
จดทะเบียนไว้แล้ว 
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เม่ือไม่มีค าถามประการใดอีก กรรมการผู้ จัดการใหญ่เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลจ านวนสองครัง้จากผลประกอบการปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอ
ข้างต้น โดยวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลจ านวนสองครัง้ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 

วาระที่ 4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ชีแ้จงรายละเอียดและด าเนินการใน
เร่ืองการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า
ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน คือ  

1) นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ กรรมการอิสระ  
2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ  
3) นายกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการ  
4) นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอิสระ 

ทัง้นีน้ายสเุมธ ตนัติเวชกลุ และนายปรีชา อรรถวิภชัน์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทอีก  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 16 สิงหาคม - 15 
พฤศจิกายน 2562 ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ    

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมรวม 6 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
โดยได้พิจารณาจากรายช่ือบุคคลท่ีกรรมการเสนอและรายช่ือบุคคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณา
สรรหาบคุคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทาง การก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลัน่กรอง
ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของ IOD รวมทัง้ได้พิจารณาคณุสมบตัเิป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และ
ค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกบัคณุสมบตัิ ความรู้ ความช านาญของคณะกรรมการ 
(Board Skill Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจีแล้ว ท่ีประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอช่ือบุคคลรวม 4 คน เข้ารับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้แก่ 
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1) นายกานต์ ตระกลูฮนุ  
2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ   
3) นายชลณฐั ญาณารณพ  
4) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 

เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มี
คณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
และข้อบงัคบัของบริษัท โดยนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นอดีตผู้บริหารและกรรมการเดิมซึ่งปฏิบตัิงานในต าแหน่ง
หน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
เป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหนง่น้อยกว่า 3 วาระตดิตอ่กนัซึง่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ได้น าความรู้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์
ในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน ส าหรับนายชลณฐั ญาณารณพ 
เป็นอดีตรองผู้ จัดการใหญ่ เอสซีจี ซึ่งเกษียณอายุโดยพ้นจากการเป็นพนักงานวันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นผู้ มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของเอสซีจีกว่า 30 ปี และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี ซึ่งมี
คณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทัง้ด้านตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี ้
บคุคลทัง้ 4 คนข้างต้นไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่บริษัท ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้น หน้า 4 - 5 

อย่างไรก็ตาม นายฐาปน สิริวฒันภักดี เป็นกรรมการของบริษัทท่ีพิจารณาได้ว่ามีกิจการอนัมีสภาพ
อย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้ 
และเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาประเดน็คณุสมบตัิการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายฐาปน สิริวฒันภกัดี ตามหลกัในพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
แล้ว เห็นว่าความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักล่าวไม่กระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ ดงันัน้
จงึถือได้วา่คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระท่ีห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจของนายฐาปน  สิริวฒันภกัดี 
ได้รับการผ่อนผนัคณุสมบตักิรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 
เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ (ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม)  และข้อก าหนดคณุสมบตัิ
กรรมการอิสระของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ได้พิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ มีคุณสมบตัิเหมาะสม และครบถ้วน
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี 
จงึมีมตเิป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 เลือกตัง้นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ และ
เลือกตัง้นายชลณฐั ญาณารณพ และนายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและ
กรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ  
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ส าหรับประวตัิและข้อมลูตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนงัสือ 
นดัประชมุหน้า 11 - 22  

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งกระดาษค าถาม โดยประธานฯ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
และท่ีปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นท่ีส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและในห้องประชุม
สรุปได้ดงันี ้

(1) การสรรหากรรมการใหมข่องบริษัทมีการสรรหาอยา่งไร มาจากภาคสว่นธุรกิจเทา่นัน้หรือไม ่

ตอบ ในกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสม 
ประกอบด้วยกรรมการรายเดิมท่ีจะครบก าหนดออกตามวาระ รายช่ือบคุคลท่ีมีความสามารถ
ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของ IOD และบคุคลภายนอก
ท่ีกรรมการบริษัทเสนอ ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตาม 
มตคิณะกรรมการบริษัท เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทาง 
การก ากับดแูลกิจการท่ีดีของ ก.ล.ต. และแนวทางการกลัน่กรองผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการของ IOD โดยพิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ และค านึงถึง
ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับ Board Skill Matrix เพ่ือให้
สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี และเพ่ือเติมเต็มความรู้ความสามารถ 
ความช านาญให้กบัคณะกรรมการบริษัทได้อยา่งเหมาะสม 

ส าหรับผู้ ได้รับการเสนอช่ือใหม่แทนกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ได้แก่  
1) นายชลณัฐ ญาณารณพ อดีตผู้บริหารเอสซีจี มีความรู้ความสามารถอยู่ในธุรกิจปิโตรเคมี
มากว่า 30 ปี มีประสบการณ์กว้างขวางในเร่ืองการวิจยัพฒันานวตักรรม ตลอดจนการลงทุน
ในต่างประเทศ สามารถให้ความเห็นและค าปรึกษาให้กับฝ่ายจดัการได้อย่างรอบคอบและ
เหมาะสม และเป็นการท าให้เกิดความตอ่เน่ืองของธุรกิจท่ีส าคญัของเอสซีจี 2) นายฐาปน 
สิริวฒันภักดี มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทัง้นีใ้นกลุ่ม
บริษัทของนายฐาปนฯ เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีความหลากหลาย ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
จะสามารถช่วยเพิ่มมิติ มมุมองทางด้านธุรกิจอตุสาหกรรมด้านตา่ง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ในการขบักลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี 

(2) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออก
จากต าแหนง่ตามวาระในครัง้นี ้เป็นกรรมการอิสระหรือไม ่มีการตรวจสอบความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบัเอสซีจีหรือไม ่

ตอบ คณุสมบตัขิองกรรมการอิสระท่ีก าหนดโดย ก.ล.ต.เป็นเกณฑ์ทัว่ไป เพ่ือพิจารณาคณุสมบตัิ
ของกรรมการว่าเป็นอิสระหรือไม่ โดยมีข้อก าหนดว่า บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง
อิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยัส าคญั หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของผู้
ท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ตัง้แตร้่อยละ 3 ของสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัทหรือตัง้แต ่
20 ล้านบาทขึน้ไป แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
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ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างไรก็ดีข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทในสว่นท่ี
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทางธุรกิจท่ีเกินมลูคา่ท่ีก าหนดนัน้ สามารถผอ่นผนัได้โดยปฏิบตัิตาม
หลกัเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาต
และการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัท
ได้พิจารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า การแตง่ตัง้บคุคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และจดัให้มีการเปิดเผยข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
ในหนงัสือนดัประชมุผู้ ถือหุ้นในวาระพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการแตง่ตัง้นายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ
ของบริษัทไม่มีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ  เน่ืองจาก
มูลค่าการท าธุรกรรมจ านวน 20 ล้านบาทนัน้ เป็นจ านวนเล็กน้อยเม่ือเทียบกับสัดส่วน
ธุรกิจของเอสซีจี และส่วนใหญ่เป็นการท าธุรกรรมการซือ้สินค้ากับบริษัทย่อยของบริษัท
เอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) ซึง่เอสซีจี แพคเกจจิง้เป็นกลุ่มบริษัทท่ีมีความเป็นอิสระ
และมีกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระแยกจากบริษัท มีขัน้ตอนการท าธุรกรรมซือ้ขายสินค้าของ
ตนเองไมเ่ก่ียวข้องกบับริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาก าหนดทิศทางในภาพรวม
ของธุรกิจ  

นอกจากนีก้ารปอ้งกนัการน าข้อมลูภายในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตน บริษัทได้แจ้งเตือนใน
การประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครัง้ โดยกรรมการทกุคนได้ปฏิบตัิตามแนวทางบรรษัทภิบาล
ท่ีดีเสมอมา รวมถึงมีกฎหมายตามพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ก าหนดว่า 
หากกรรมการรายใดไมท่ าหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั ซื่อสตัย์สจุริต ท าให้
ตนเองได้รับประโยชน์ มีโทษปรับไม่เกินค่าเสียหายท่ีเกิด หรือประโยชน์ท่ีได้รับ แตต้่องไม่
ต ่ากว่าห้าแสนบาท และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนท่ีก าหนดว่า หากมีเจตนาทจุริต มี
โทษจ าคกุไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 2 เท่าของคา่เสียหายท่ีเกิด หรือประโยชน์ท่ีได้รับ แตต้่อง
ไม่ต ่ากว่า 1 ล้านบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมการ ผา่นวิดีโอท่ีน าเสนอในท่ีประชมุ ดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
(1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
(2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บคุคลท่ีได้รับ

การเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสียงไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

โดยวิธีการลงคะแนนส าหรับวาระท่ี 4 จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาบุคคลท่ีเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการไปทีละคน ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุวาระท่ี 4 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคลท่ีได้รับการ
เสนอช่ือเข้ารับเลือกตัง้ 
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ในการเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน หากผู้ ถือหุ้ นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ และท า
เคร่ืองหมายในบตัรยืนยนัการลงคะแนน สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ 

การเก็บบตัรจะเก็บพร้อมกนัครัง้เดียวเม่ือได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าท่ีจะ
เข้าไปเก็บบตัรจากผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพ่ือตรวจนบัคะแนน ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ี
ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยพร้อมกับบตัรยืนยนัการลงคะแนน
วาระอ่ืน ๆ เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

จากนัน้เลขานกุารคณะกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใน
ปีนีมี้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 คนเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้นายกานต์ ตระกูลฮุน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายชลณัฐ 
ญาณารณพ และนายฐาปน สิริวฒันภกัดี เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) นายกานต์ ตระกลูฮนุ 
เห็นด้วย   652,305,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ  97.5631 
ไมเ่ห็นด้วย   16,292,506 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 2.4368 
งดออกเสียง    200 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0000 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

(2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
เห็นด้วย   664,419,256 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.3750 
ไมเ่ห็นด้วย   4,178,123 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.6249 
งดออกเสียง    400 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0000 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

(3) นายชลณฐั ญาณารณพ 
เห็นด้วย   656,858,666 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.2442 
ไมเ่ห็นด้วย   11,547,813 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 1.7271 
งดออกเสียง    191,300 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0286 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

(4)  นายฐาปน สิริวฒันภกัดี  
เห็นด้วย   636,041,950 เสียง คดิเป็นร้อยละ  95.1307 
ไมเ่ห็นด้วย   31,635,203 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 4.7315 
งดออกเสียง    920,626 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.1376 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 5: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางธาริษา วฒันเกส ประธานกรรมการตรวจสอบ ด าเนินการประชมุในวาระนี ้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติ
ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี 
ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหน้า 5 - 7 ดงันี ้ 

1) ขออนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2563 ดงันี ้
- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์  ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์  เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) 
แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือ
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้ บริหาร/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว 
ส าหรับประวตัิของผู้สอบบญัชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับเสนอช่ือปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ในหนงัสือนดัประชมุหน้า 23 

2) ขออนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2563 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 
และงบการเงินรวม เป็นเงินจ านวน 4.58 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2562 จ านวน 1.40 ล้านบาท) โดย
มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 0.28 0.28 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัท 
3. คา่สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท 

0.80 
3.50 * 

0.79 
4.91 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 4.58 5.98 

ทัง้นีค้า่สอบบญัชีประจ าปี 2562 ข้างต้นไม่รวมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่จ่ายเป็นคา่ตอบแทน
การตรวจรับรองรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน จ านวน 2.30 ล้านบาท 
หมายเหต:ุ * ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ 28/2563 ก าหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ

จดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทสง่งบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึง่ผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านกังานและได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทได้ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท เมื่อ
วนัที่ 29 เมษายน 2563 จึงมีมติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(KPMG) ตามรายช่ือในข้อ 1) ส าหรับท าหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
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3) รับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอ็มจีในตา่งประเทศ โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้ 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 ปี 2562 

1. ค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ี
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
  

- จ านวนบริษัทย่อย   130 บริษัท   131 บริษัท 
- จ านวนเงิน   31.70 ล้านบาท    26.66  ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ     
- จ านวนบริษัทย่อย   84 บริษัท   82 บริษัท 
- จ านวนเงิน   32.31 ล้านบาท   26.43 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด   64.01 ล้านบาท   53.09 ล้านบาท 

(ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือ
ปริมาณงานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

คา่สอบบญัชีปี 2562 ข้างต้น ไมร่วมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่บริษัทย่อยจ่ายเป็นคา่ตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2.98 ล้านบาท และ 
ค่าท่ีปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอ่ืน จ านวน 42.60 ล้านบาท 

จากนัน้ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามในห้องประชมุ และได้
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นท่ีสง่ค าถามมาลว่งหน้าก่อนการประชมุและในห้องประชมุ สรุปได้ดงันี ้

(1) คา่ท่ีปรึกษาด้านภาษีและบริการอ่ืนท่ีมีจ านวน 42.60 ล้านบาท เหตใุดผู้สอบบญัชีและท่ีปรึกษา
จงึเป็นบคุคลคณะเดียวกนั   
ตอบ ค่าท่ีปรึกษาด้านภาษีและบริการอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) 

ก่อนเข้าซือ้ธุรกิจ และการเสนอขายหุ้นตอ่ประชาชน (IPO) เป็นบริการท่ีเป็นอิสระ ไม่เก่ียวข้อง
กบัการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยทีมท่ีปรึกษาของ KPMG เป็นคนละทีมงานกบั
ผู้ตรวจสอบบญัชี ทัง้นีน้อกจากการใช้บริการท่ีปรึกษากบั KPMG แล้ว บริษัทยงัใช้บริการท่ี
ปรึกษาจากส านกังานบญัชีรายใหญ่อ่ืน ๆ อีกด้วย  

(2) เหตใุดคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยจงึเพิ่มขึน้จาก 53.09 ล้านบาท เป็น 64.01 ล้านบาท ในขณะท่ี
บริษัทยอ่ยน้อยลง 
ตอบ คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในปี 2563 สงูกวา่ปี 2562 ด้วยเหตผุล 2 ประการดงันี ้ 

1) ในปี 2563 สภาวิชาชีพบญัชีมีการประกาศบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและฉบบัท่ี 16 (TFRS 16) เร่ือง สญัญาเชา่ 
โดยทัง้สองเร่ืองได้ก าหนดแนวปฏิบตัท่ีิแตกตา่งไปจากเดมิและซบัซ้อนขึน้ แม้วา่ทัง้สอง
ฉบบัจะไม่ได้บงัคบัใช้กบักิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แตใ่นการจดัท างบการเงิน
รวม จะต้องน ามาปรับใช้กบับริษัทเช่นเดียวกนั ดงันัน้ในปี 2563 จงึมีการปรับเปล่ียนให้
บริษัทย่อยจัดท าและน าเสนองบการเงิน โดยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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ส าหรับบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ TFRS for PAEs มาใช้เต็มรูปแบบ เพ่ือ
ความถกูต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ตัง้แตร่ะดบับริษัท ท าให้คา่สอบบญัชี
ในสว่นนีเ้พิ่มขึน้ 3.6 ล้านบาท 

2) บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอสซีจี อยู่ระหว่าง
จดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์และเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ต้องจดัท างบการเงิน
และงบการเงินรวมรายไตรมาส ดงันัน้ปี 2563 SCGP จึงต้องมีค่าสอบทานงบการเงิน 
ท าให้คา่สอบบญัชีเพิ่มขึน้ 1.7 ล้านบาท 

(3) เหตใุดนางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต ซึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี จึงได้รับการแตง่ตัง้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทตอ่ในปี 2563 ซึง่ตามเกณฑ์ของบริษัทหลกัทรัพย์ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
จะไม่อนุมัติผู้ สอบบัญชีรายบุคคลซึ่งมีระยะเวลาของการเป็นผู้ สอบบัญชีผูกขาดกับบริษัท
ตดิตอ่กนัเกินกวา่ 5 ปี 
ตอบ การหมุนเวียนผู้สอบบญัชีของบริษัทยังเป็นไปตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบญัชีของ 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึง่ในปี 2562 ได้มี
การปรับเกณฑ์หมนุเวียนผู้สอบบญัชีใหม่ และมีผลบงัคบัใช้แล้ว โดยเปล่ียนให้ผู้สอบบญัชี
รายบคุคลสามารถเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ไมเ่กิน 7 ปี จากเดมิท่ีก าหนดไว้ 5 ปี  

(4) ท าไมถึงเป็นวาระการรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย และไมใ่ห้ให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัใินท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น 
ตอบ งบการเงินของบริษัทย่อยต้องให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อยเป็นผู้อนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงิน

ของบริษัทยอ่ยเอง 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการแตง่ตัง้นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ หรือนางสาวพรทิพย์  ริมดสุิต หรือ
นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 
2563 และก าหนดคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2563 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท
และงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 4.58 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย    658,348,701 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.4668 
ไมเ่ห็นด้วย   10,245,478 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 1.5323 
งดออกเสียง    4,900 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0007 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

นอกจากนีที้่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและ 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จ านวน 130 บริษัท เป็นเงิน 
31.70 ล้านบาท และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจ านวน 84 บริษัท เป็นเงิน 32.31 ล้านบาท 
รวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้สิน้ 64.01 ล้านบาท 
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วาระที่ 6: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัการขออนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ ซึ่งประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รายงาน
ตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติก าหนดให้กรรมการได้รับ
คา่ตอบแทนรายเดือนของทัง้คณะเดือนละ 1.8 ล้านบาท และโบนสัของทัง้คณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมี
การจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้น และให้คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบง่จา่ยกนัเอง 

นอกจากนีท่ี้ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนของ
กรรมการชดุยอ่ย ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหน้า 8 ดงันี ้ 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 180,000 45,000 

กรรมการ 120,000 30,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

ประธาน 150,000 37,500 

กรรมการ 100,000 25,000 
 
ทัง้นีค้า่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยดงักล่าว ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นต้นไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

อย่างไรก็ดีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจ าทุกปี ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติ
อนมุตัไิว้ก็ตาม  

ส าหรับในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว 

ส าหรับการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยในปี 2562 ซึง่เป็นการจ่ายโดยไม่เกิน
หลกัเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2562 หน้า 85-87 

จากนัน้ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งกระดาษค าถามในห้องประชมุ 
และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งในห้องประชุม สรุปได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาปรับลด
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัง้ล่ าสดุ มีการปรับ
ลดโบนสัลงคอ่นข้างมาก ประมาณร้อยละ 25 ทัง้นี ้เน่ืองจากผลประกอบการลดลงจากปีท่ีผ่านมา โดยตวัเลขจะ
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2563 
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สรุปค ำถำม-ค ำตอบ จำกค ำถำมที่ผู้ถือหุ้นส่งมำล่วงหน้ำหรือส่งในห้องประชุม 

ที่ไม่สำมำรถตอบได้ทนัเน่ืองจำกมีเวลำจ ำกัด 
 
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2562 

1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ำกัด (มหำชน) (SCGP) จะเข้ำตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้เม่ือไร  
ค ำตอบ SCGP ได้รับอนมุตัแิบบค ำขออนญุำตเสนอขำยหลกัทรัพย์ จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์

และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) แตเ่น่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนำ
สำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปท ำ IPO Marketing และ Roadshow ได้ 
ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่ำงติดตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 รวมถึงภำวะเศรษฐกิจและ
ควำมเชื่อมัน่ของนกัลงทนุอย่ำงใกล้ชิด โดยหำกสถำนกำรณ์โดยรวมมีควำมชดัเจนและเหมำะสม 
SCGP ก็พร้อมเดินหน้ำเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทนุต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) และน ำหุ้นเข้ำ
จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. โครงกำรปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่เวียดนำม มีควำมก้ำวหน้ำอย่ำงไรบ้ำง   
ค ำตอบ ควำมคืบหน้ำโดยประมำณร้อยละ 40 และสำมำรถบริหำรจดักำรได้ดีในช่วง COVID-19 ทัง้นีโ้ครงกำร

ได้มีมำตรกำรดูแลกำรก่อสร้ำงเป็นอย่ำงดี รวมทัง้ปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดจำกทำงรัฐบำลเวียดนำม
อย่ำงเคร่งครัด เช่น กำรตรวจคดักรองผู้ รับเหมำและพนกังำนก่อนเข้ำท ำงำน กำรแยกกลุ่มผู้ปฎิบตัิ
ตำมพืน้ท่ี (Area Zoning) เป็นต้น 

3. ควำมเส่ียงทัง้ด้ำนลูกหนี ้เจ้ำหนี ้เช่นลงทุนอัตรำแลกเปล่ียน กำรลงทุนตรำสำรอ่ืนๆ ซึ่งปัจจุบันระบบ 
ถูกทดสอบโดย COVID-19 ครัง้นี ้รวมทัง้กำรสต๊อกสินค้ำให้พอเหมำะอย่ำงไร และมีผลกระทบต่อเอสซีจี 
อย่ำงไร   
ค ำตอบ ในสถำนกำรณ์ COVID-19 บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรจดักำรสภำพคล่อง ได้แก่ ระมดัระวงั

กำรให้สินเช่ือทำงกำรค้ำท่ีไมมี่หลกัประกนั จดัให้มีกำรประกนัภยัสินเช่ือทำงกำรค้ำส ำหรับลกูหนีท่ี้มี
ควำมเส่ียงสูงและติดตำมกำรช ำระหนีข้องลูกหนีอ้ย่ำงใกล้ชิด ในขณะเดียวกันสินค้ำท่ีบริษัทผลิต
ต้องเป็นสินค้ำท่ีตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลกูค้ำเพ่ือให้กำรผลิต กำรจดัหำวตัถดุิบ และกำรบริหำร
สินค้ำคงคลงัมีประสิทธิภำพ 

 ด้ำนเงินลงทุน บริษัทมีนโยบำยลงทุนในเงินฝำกกับสถำบนักำรเงิน พนัธบตัรรัฐบำล รวมถึงตรำสำรหนี ้
อ่ืนท่ีมีสภำพคล่องสูงและถูกจดัอนัดบัควำมน่ำเช่ือถือท่ีสำมำรถลงทุนได้เท่ำนัน้ ซึ่งตรำสำรเหล่ำนี ้
สำมำรถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่ำงรวดเร็ว ในด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียน บริษัทมี
มำตรกำรบริหำรรำยได้และรำยจ่ำยท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีภำระผูกพนัแล้วให้สอดคล้องกัน 
(Natural Hedge) และมีคณะกรรมกำรกำรเงิน เอสซีจี ที่ติดตำมสถำนกำรณ์ตลำดอยำ่งใกล้ชิด
เป็นผู้พิจำรณำและตดัสินใจใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงินส ำหรับภำพรวมส่วนเกินกำรส่งออกของเอสซีจี
บนประมำณกำร รวมถึงพิจำรณำหลกัเกณฑ์กำรปอ้งกนัควำมเสี่ยงจำกอตัรำแลกเปลี่ยนส ำหรับ
โครงกำรลงทนุตำมควำมเหมำะสม 

เอกสำรแนบท้ำย 
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4. ปัจจุบันเอสซีจี มีโครงกำรใหม่ๆ อะไรบ้ำง   
ค ำตอบ ในปี 2563 บริษัทมีกำรประกำศโครงกำรลงทุนใหม่ผ่ำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

ดงัตอ่ไปนี ้
▪ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำง 

- จัดตัง้บริษัทร่วมทุนเพ่ือด ำเนินธุรกิจให้บริกำรระบบแบบจ ำลองสำรสนเทศส ำหรับอำคำร 
(Building Information Modeling หรือ “BIM”) ในรูปแบบดิจิทลัและฐำนระบบ ส ำหรับกำรออกแบบ 
คดัเลือกวสัดกุ่อสร้ำง และจ ำลองกำรก่อสร้ำงอำคำรและโครงสร้ำงพืน้ฐำน โดยเป็นไปตำม
แผนกลยทุธ์ของบริษัทในกำรเป็นผู้ให้บริกำรนวตักรรมโซลชูนัด้ำนกำรก่อสร้ำงแบบครบวงจร 

- จัดตัง้ SCG Boonthavorn (Cambodia) Company Limited ในประเทศกัมพูชำ เพ่ือร่วมลงทุน
ตำมแผนกลยทุธ์ของเอสซีจีในกำรขยำยตลำดธุรกิจค้ำปลีกทัง้ช่องทำงออนไลน์และออฟไลน์
ในอำเซียน 

- จัดตัง้บริษัทร่วมทุนเพ่ือให้บริกำรระบบควบคุมต้นทุนกำรก่อสร้ำง B2B E-Commerce แพลตฟอร์ม 
และระบบบริหำรจดักำรควำมสมัพนัธ์ลูกค้ำส ำหรับธุรกิจก่อสร้ำงในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมี
กำรเตบิโตของอตุสำหกรรมก่อสร้ำงและมีจ ำนวนผู้ใช้งำนอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 

▪ ธุรกิจแพคเกจจิง้ 
- เอสซีจีแสดงเจตนำเข้ำลงทนุในธุรกิจบรรจภุณัฑป์ลำยน ำ้ในประเทศเวียดนำม ซึ่งอยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรซือ้หุ้นสำมญัในสดัสว่นข้ำงมำกของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company 
(SOVI) โดยลงทุนผ่ำนบริษัทกลุ่มสยำมบรรจภุัณฑ์ จ ำกดั (TCG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยท่ีถือหุ้นโดย 
SCGP และRengo Company Limited ประเทศญ่ีปุ่ น ในสดัสว่นร้อยละ 70:30 ตำมล ำดบั 

ทัง้นีย้งัมีโครงกำรลงทนุท่ีอยูร่ะหวำ่งกำรด ำเนินงำน ดงันี ้
▪ ธุรกิจเคมิคอลส์ 

- กำรขยำยก ำลงักำรผลิตของบริษัทมำบตำพุดโอเลฟินส์ จ ำกัด (Debottlenecking of MOC) 
ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 มีควำมคืบหน้ำก่อสร้ำงอยู่ท่ี ร้อยละ 89 คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน
กลำงปี 2564 (โดยมีเงินลงทนุประมำณ 15,500 ล้ำนบำท) 

- Longson Petrochemicals Complex ท่ีเวียดนำม ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2563 มีควำมคืบหน้ำก่อสร้ำง
อยู่ท่ีร้อยละ 34 คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในกลำงปี 2566 (โดยมีเงินลงทุนอยู่ท่ี 5.4 พันล้ำน
ดอลลำร์สหรัฐ หรือประมำณ 173,000 ล้ำนบำท) 

▪ ธุรกิจแพคเกจจิง้ 
- โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต ท่ีโรงงำน Flexible Packaging ของ Tin Thanh Packing Joint 

Stock Company ที่เวียดนำม (BATICO) โดยเพิ่มก ำลงักำรผลิต 84 ล้ำนตำรำงเมตรตอ่ปี 
จะสำมำรถเดินก ำลงักำรผลิตได้ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2563 (โดยมีเงินลงทุนประมำณ 600 
ล้ำนบำท) 

- โครงกำร PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) โรงงำนท่ี 2 ท่ีเมือง Surabaya มีก ำลงักำรผลิต 
400,000 ตนัตอ่ปี เร่ิมด ำเนินกำรได้ภำยในปลำยปี 2563 (โดยมีเงินลงทนุประมำณ 1,900 ล้ำนบำท) 

- โครงกำรขยำยก ำลังกำรผลิต ของโรง United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) (Packaging 
paper) โดยเพิ่มก ำลงักำรผลิตเป็น 460,000 ตนัตอ่ปี จะแล้วเสร็จภำยในกลำงปี 2564 (โดยมี
เงินลงทนุประมำณ 5,100 ล้ำนบำท 
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5. ได้ดูทีวีในช่วงเวลำ 21.00 – 22.00 น. ในเดือนพฤษภำคม 2563 รำยกำรที่ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภำส 

พูดคุยกับคุณสุทธิชัย หยุ่น และคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ดีมำกครับ ขอแนะน ำให้ SCG ท ำรำยกำรบอก

ประชำชนออกทีวี เช่นนีอ้ย่ำงต่อเน่ือง เช่น ทุก 1 เดือน 2 เดือน ฯลฯ โดยเน้นเร่ืองที่  SCG ท ำเพื่อ

ประชำชน และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลงทุนท ำธุรกิจในต่ำงประเทศ น ำเงนิเข้ำไทย น ำช่ือเสียงดี ๆ 

ควำมสำมำรถดี ๆ ของคนไทย ไปเผยแพร่ในต่ำงประเทศ เป็นตัวอย่ำงที่ดีของธุรกิจไทยและคนไทย 

ค ำตอบ รับทรำบ 

6. เอสซีจีควรใช้ควำมเช่ียวชำญทำงเคมีและกิจกำรอ่ืน ๆ ของเอสซีจีท ำและขยำยธุรกิจด้ำนสุขภำพให้

มำกขึน้ เช่น ผลิตอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ ผลิตวัคซีนและยำต่ำง ๆ จะดีมำกขึน้อีก ท ำให้คนไทยจ่ำย

ค่ำรักษำพยำบำลถูกลงได้  

ค ำตอบ  รับไปพิจำรณำ 

7. เอสซีจี ควรพัฒนำบ้ำนรูปแบบไทย ถอดประกอบได้ (เหมือนรูปแบบต่ำงประเทศ เช่น SCG Heim) 

รูปทรงแบบไทยเดิมและไทยปัจจุบันท่ีเห็นท่ัวไปให้คนไทยรุ่นใหม่ สร้ำงบ้ำนรูปแบบไทยได้ง่ำย รำคำถูก 
ค ำตอบ รับไปพิจำรณำ 

 

วำระที่ 2 พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิประจ ำปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

1. สำเหตุที่ธุรกิจของเอสซีจีประเทศอินโดนีเซียถึงมีผลประกอบกำรขำดทุนทุกปี และมีกำรปรับปรุงผล

ขำดทุนอย่ำงไร (ปี 2561 ขำดทุน 1,218 ล้ำนบำท ปี 2562 ขำดทุน 1,099 ล้ำนบำท)  

 ค ำตอบ ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบกำรขำดทุนในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำง ในขณะท่ี
ธุรกิจเคมิคอลส์และธรุกิจแพคเกจจิง้ยังมีก ำไรอยู่ โดยธุรกิจได้รับผลกระทบจำกสงครำมกำรค้ำ
ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำกับจีน ท ำให้สินค้ำจำกจีนเข้ำมำตีตลำดในอินโดนีเซีย ส่งผลให้กำรแข่งขนัใน
ประเทศสงูมำก นอกจำกนีต้ลำดกระเบือ้งเซรำมิกอยู่ในสภำวะค่อนข้ำงซบเซำ ส่งผลให้รำคำกระเบือ้ง
เซรำมิกในอินโดนีเซียลดลงทุกปี ส่งผลกระทบตอ่ธุรกิจเซรำมิกของเอสซีจี อย่ำงไรก็ตำมบริษัทพยำยำม
ลดต้นทนุและเพิ่มประสิทธิภำพ โดยในปี 2562 มีกำรปรับโครงสร้ำงธุรกิจเซรำมิกในประเทศอินโดนีเซีย 
(โรงงำน Cileungsi ของ PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIA) และ PT KIA Sepih Mas (KSM)) 
ซึ่งมีรำยกำรขำดทนุจำกกำรด้อยคำ่สินทรัพย์และค่ำใช้จ่ำยจำกกำรปรับโครงสร้ำงดงักล่ำวสุทธิรวม
จ ำนวน 822 ล้ำนบำท โดยกำรปรับโครงสร้ำงกำรผลิต หยดุด ำเนินกำรผลิตกระเบือ้งเซรำมิกปผูนงั ท่ี
โรงงำนในเขต Cileungsi จงัหวดัชวำตะวนัตก และรวมกำรผลิตไว้ท่ีโรงงำนอีกแห่งหนึ่งในเมือง Karawang 
จงัหวดัชวำตะวันตก ซึ่งจะช่วยให้ KIA สำมำรถบริหำรจัดกำรต้นทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึน้
จำกกำรรวมกำรผลิตไว้ท่ีโรงงำนแห่งเดียว นอกจำกนีไ้ด้เลิกและช ำระบญัชีกิจกำร KSM ซึ่งตัง้อยู่ใน
เขต Cileungsi และเมือง Karawang จงัหวดัชวำตะวนัตก เพ่ือรวมศนูย์กำรผลิตให้เกิดกำรบริหำร
จัดกำรท่ีเหมำะสม ทัง้นีใ้นปี 2561 บริษัทมีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำค่ำควำมนิยมและสินทรัพย์ใน
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้ำงในประเทศอินโดนีเซีย รวมจ ำนวน 814 ล้ำนบำท  
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2. ท ำไมไตรมำส 1/2563 ก ำไร 6,971 ล้ำนบำท เปรียบเทียบกับไตรมำส 1/2562 ก ำไร 11,662 ล้ำนบำท 
ก ำไรลดลง 4,691 ล้ำนบำท หรือประมำณร้อยละ 40 อะไรคือสำเหตุที่ท ำให้ผลก ำไรลดลง  

 ค ำตอบ สำเหตุหลักจำกส่วนต่ำงรำคำสินค้ำของธุรกิจเคมิคอลส์ท่ีปรับตัวลดลง เน่ืองจำกกำร ปิดเมือง 
(Lockdown) ท่ีประเทศจีน ในช่วง COVID-19 ระบำด ท ำให้ควำมต้องกำรเม็ดพลำสติกในภูมิภำค
ลดลงอย่ำงมำกเพรำะโรงงำนผู้ผลิตในประเทศจีนหยุดผลิต มีขำดทุนจำก Stock Loss เน่ืองจำก
รำคำวตัถดุบิปรับตวัลดลงตำมรำคำน ำ้มนัในตลำดโลก และสว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม
ลดลง เน่ืองจำกผลกระทบจำกเศรษฐกิจในภมูิภำคท่ีหดตวัลงตำมกำรระบำดของ COVID-19 

3. เงนิลงทุนเผ่ือขำยลดลงจำกปี 2561 เทียบปี 2562 เท่ำกับ 5,983 ล้ำนบำท คืออะไร  
ค ำตอบ เงินลงทนุเผ่ือขำยดงักลำ่ว เป็นกำรลงทนุในตรำสำรหนีมี้สภำพคล่องสงู ซึง่ในระหวำ่งปี 2562 บริษัท

มีกำรขำยเงินลงทุนในตรำสำรหนี ้ โดยน ำเงินไปลงทุนในโครงกำรต่ำง ๆ รวมถึงกำรเข้ำซือ้กิจกำร 
(M&A) ระหวำ่งปี 2562 

4. ในปี 2563 เอสซีจีมีแผนกำรลงทุนอย่ำงไร เป็นเงนิเท่ำไร  
 ค ำตอบ ในปี 2563 เอสซีจีมีกำรชะลอเงินลงทุนประมำณ 10,000 ล้ำนบำท เหลือประมำณ 55,000 ล้ำนบำท 

และจะมีกำรประเมินสถำนกำรณ์อยู่ตลอดเพ่ือให้สำมำรถปรับตวัได้ทนั ส่วนของกำรลงทุนท่ีได้สรุปแล้ว 
เช่น โครงกำรปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ท่ีเวียดนำม ของ Long Son Petrochemicals Co., Ltd. (LSP) 
สำมำรถเดินหน้ำต่อได้ โดยบริษัทได้มีจดักำรกู้ เงินส ำหรับแผนรำยจ่ำยลงทุนกับธนำคำรเรียบร้อยแล้ว 
แตส่ ำหรับโครงกำรลงทนุใหม่ๆ  จะต้องเลือกอยำ่งระมดัระวงั เพ่ือรักษำควำมแข็งแรงให้ธุรกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วำระที่ 3 รับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจ ำนวนสองครัง้ 

1. นโยบำยปันผลปีต่อไปจะเป็นอย่ำงไร จะมีปันผลระหว่ำงกำลหรือไม่  
ค ำตอบ บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในชว่งอตัรำร้อยละ 40-50 ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินรวม แตใ่น

กรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตกุำรณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอำจน ำมำประกอบกำรพิจำรณำเปล่ียนแปลง
กำรจำ่ยเงินปันผลในชว่งนัน้ ๆ ตำมควำมเหมำะสมได้ 
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วำระที่ 4 พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

1. ใครจะมำแทนนำยสุเมธ ตันติเวชกุล ทัง้ในฐำนะรองประธำนและประธำนบรรษัทภิบำลและสรรหำ 
(เพรำะเป็นงำนส ำคัญ เป็นหัวในของกำรท ำธุรกิจ มีหลักในกำรพจิำรณำอย่ำงไร  
ค ำตอบ ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตัง้นำยชุมพล ณ ล ำเลียง ด ำรงต ำแหน่งรองประธำนกรรมกำร

และประธำนคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลแทนนำยสุเมธ ตนัติเวชกุล  

2. คุณสมบัติกำรเป็นกรรมกำรที่เป็นบุคคลภำยนอกมีก ำหนดไว้แล้ว แต่ในปีนีม้ีกำรเสนอนำยฐำปน 
สิริวัฒนภักดี จะเป็นกรรมกำรอิสระใช่หรือไม่ และจะมำท ำหน้ำที่อะไรในคณะกรรมกำรชุดย่อย  
ค ำตอบ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำประเด็นคณุสมบตัิกำรเป็นกรรมกำรและกรรมกำรอิสระของนำยฐำปนฯ 

ตำมพระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ีเก่ียวข้อง และข้อก ำหนดคุณสมบตัิกรรมกำร
อิสระของบริษัทแล้ว เห็นว่ำคณุสมบตัิของนำยฐำปน มีควำมเหมำะสมและสำมำรถให้ควำมเห็นท่ี
เป็นอิสระได้ตำมรำยละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้หำกท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแตง่ตัง้
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมกำรจะพิจำรณำแตง่ตัง้กรรมกำรชดุยอ่ยตำมควำมเหมำะสมในภำยหลงั 

 
เร่ืองอ่ืน ๆ 
1. กำรประชุมกรรมกำรผ่ำนส่ือออนไลน์นับองค์ประชุมอย่ำงไร บันทกึควำมเหน็ของกรรมกำรที่ประชุม

ออนไลน์อย่ำงไร  
ค ำตอบ องค์ประชมุส ำหรับกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทและ

กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะนบัเป็นองค์ประชมุได้และมี
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นหนังสือเช่นเดียวกับกำรประชุมในกรณีปกติ ทัง้นี ้หำกท่ีประชุม
คณะกรรมกำรครัง้ใดเป็นกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะต้องปฎิบตัิกฎหมำยและระเบียบ
ตำ่งๆ ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยว รวมถึงกำรบนัทึกภำพและ/หรือเสียงตลอดทัง้กำรประชมุเพื่อให้
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนด  

2. ประกำศพระรำชก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำเร่ืองกำรประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (18 เมษำยน 2563) 
ส ำหรับหน่วยงำนรำชกำร รัฐ เร่ืองนีน่้ำจะท ำได้ส ำหรับกำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหำชน คิดว่ำ
เร่ืองนีจ้ะท ำได้หรือไม่ ใครอนุมัตวิิธีกำรประชุม รูปแบบจะเป็นอย่ำงไร 
ค ำตอบ แม้ว่ำจะมีพระรำชก ำหนดเก่ียวกับกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ออกมำใหม่ แต่จำกท่ีบริษัทได้

ตรวจสอบกบัผู้ให้บริกำรด้ำนระบบ เห็นวำ่ในปัจจบุนัยงัไม่มีระบบท่ีมีควำมพร้อมเพียงพอ ท่ีจะรองรับ
ผู้ ถือหุ้นจ ำนวนมำกได้อย่ำงเหมำะสม อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะพิจำรณำและติดตำมควำมคืบหน้ำในเร่ือง
นีอ้ย่ำงใกล้ชิดและอำจมีกำรพิจำรณำเร่ืองกำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์อีกครัง้ เม่ือหลกัเกณฑ์และ
ระบบท่ีรองรับมีควำมพร้อมมำกกวำ่นี ้

 พระรำชก ำหนดวำ่ด้วยกำรประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ก ำหนดวำ่กำรประชมุท่ีกฎหมำย
บญัญตัใิห้ต้องมีกำรประชมุสำมำรถกระท ำผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพรำะฉะนัน้จงึสำมำรถใช้ได้กับ
ทัง้กำรประชมุคณะกรรมกำรและกำรประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทมหำชน ซึง่ผู้ ท่ีท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชมุ
จะก ำหนดว่ำให้จดัประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ โดยมีรูปแบบเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ท่ีหมำย
ก ำหนด เช่น มีระบบควบคมุกำรประชมุตำมมำตรกำรรักษำควำมมัง่คงปลอดภัย มีกำรบันทึกเสียง 
หรือทัง้ภำพและเสียงตลอดกำรประชมุ เป็นต้น  
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 สว่นสำเหตท่ีุยงัไมน่ ำมำใช้กบักำรประชมุผู้ ถือหุ้น เน่ืองจำกบริษัทได้ตรวจสอบกบัผู้ให้บริกำรด้ำนระบบ
แล้วเห็นวำ่ในปัจจบุนั ยงัไมมี่ระบบท่ีมีควำมพร้อมเพียงพอท่ีจะรองรับผู้ ถือหุ้นจ ำนวนมำกได้อย่ำงเหมำะสม 
อย่ำงไรก็ตำมบริษัทจะพิจำรณำและติดตำมควำมคืบหน้ำในเร่ืองนีอ้ยำ่งใกล้ชิด และอำจมีกำรพิจำรณำ
เร่ืองกำรประชมุผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์อีกครัง้ เม่ือหลกัเกณฑ์และระบบท่ีรองรับมีควำมพร้อมมำกกวำ่นี ้ 

3. ท่ีดนิของเอสซีจีท่ีใกล้สถำนีบำงซ่ือมีเท่ำไร และมีโครงกำรจะท ำให้มีมูลค่ำเพิ่มขึน้หลังเปิดสถำนีบำงซ่ือ
อย่ำงไร  
ค ำตอบ พืน้ท่ีของเอสซีจี ท่ีส ำนกังำนใหญ่ บำงซ่ือ มีพืน้ท่ีรวมโดยประมำณ 131 ไร่ แบง่เป็นพืน้ท่ีฝ่ังเหนือประมำณ 

68 ไร่ กับพืน้ท่ีฝ่ังใต้ประมำณ 63 ไร่ ส ำหรับพืน้ท่ีฝ่ังเหนือมีลกัษณะเป็นอำคำรส ำนกังำนท่ีทนัสมยั 
และยงัมีพืน้ท่ีเหลืออยู่ท่ีจะพฒันำเป็นอำคำรส ำนกังำนรองรับกำรขยำยงำนในอนำคตได้ ส่วนพืน้ท่ี
ฝ่ังใต้ส่วนใหญ่เป็นอำคำรท่ีเป็นโครงสร้ำงเดิม ขนำดไม่สูง ปัจจุบนัมีกำรปรับปรุงมำเป็นอำคำร
ส ำนกังำน จงึมีควำมเหมำะสมในกำรพฒันำเชิงพำณิชย์ในอนำคตได้ 

ทัง้นีบ้ริษัทได้ติดตำมควำมคืบหน้ำกำรก่อสร้ำงสถำนีกลำงบำงซ่ือ ซึง่คำดวำ่กำรก่อสร้ำงจะแล้วเสร็จ
ในปี 2564 และน่ำจะเร่ิมเปิดด ำเนินกำรได้ในปี 2565 ส่วนกำรเปิดให้นักลงทุนมำประมูลพืน้ท่ี
โดยรอบสถำนีกลำงบำงซ่ือ ยงัไมมี่ควำมชดัเจน แม้กำรรถไฟแห่งประเทศไทยได้พยำยำมเปิดให้ย่ืนซอง 
2 รอบแล้วก็ตำม  

สถำนกำรณ์ตลำดของธุรกิจพืน้ท่ีให้เช่ำอำคำรส ำนกังำน ท่ีอยู่อำศยั โรงแรม ค้ำปลีก และกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ได้รับผลกระทบอยำ่งมำกจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ท ำให้ควำมต้องกำรด้ำนตำ่งๆ ตอ่พืน้ท่ี
ของกรุงเทพฯ เปล่ียนแปลงไป ตวัอย่ำงเช่น มีอำคำรชดุเหลืออยู่เป็นจ ำนวนมำก กำรเปล่ียนแนวคิด
ให้พนกังำนท ำงำนจำกบ้ำน เป็นต้น รวมถึงโครงกำรท่ีก่อสร้ำงแล้ว และมีก ำหนดแล้วเสร็จในอีก 1-3 ปี
ข้ำงหน้ำนี ้ซึ่งบริษัทคำดกำรณ์ว่ำพืน้ท่ีบำงประเภทมีปริมำณเหลือ จนอำจจะเกิดกำรแข่งขนัท่ีรุนแรง 
สถำนกำรณ์เหล่ำนีมี้ผลต่อกำรตดัสินใจต่อพืน้ท่ีของบริษัท  บริษัทจึงคิดว่ำควรติดตำมข้อมูลเพ่ือ
ประเมินสถำนกำรณ์ให้ชดัเจนขึน้ไปอีกระยะหนึง่ 

          
 


