
 

 

  
CSO-SCGP64-019      
 30 มีนาคม 2564 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เร่ือง การแจ้งมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (ครัง้ที่ 28) 
 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) (SCGP) ขอเรียนให้ทราบว่าท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ประจ าปี 2564 (ครัง้ท่ี 28) เมื่อวันอังคารท่ี 30 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชัน้ 10 อาคาร
อเนกประสงค์และสถานท่ีส ารอง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ 
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ได้มีมตใินระเบียบวาระตา่งๆ ดงันี ้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2563 

วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท  

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 3,688,755,071 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9981 
ไมเ่ห็นด้วย 49,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0013 
งดออกเสียง 21,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0005 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3: อนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 โดยเป็นการ
จดัสรรก าไรประจ าปี 2563 จ านวน 119.1 ล้านบาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 1,932 ล้านบาท  

ทัง้นีเ้งินปันผลประจ าปี 2563 คิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยท่ีเงินปันผลดงักลา่วจ่ายจากก าไรที่เสียภาษี
ในอตัราดงันี ้

- จ านวน 0.05 บาทต่อหุ้ น จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ ถือหุ้ นประเภท 
บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากบัเงินปันผลคณู 30/70  

- จ านวน 0.40 บาทต่อหุ้ น จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้ นประเภท 
บคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคบัของ
บริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหัสบดีท่ี 8 
เมษายน 2564 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพุธท่ี 7 เมษายน 2564) 
โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี  

 

- ร่าง - 
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โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 3,688,491,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9955 
ไมเ่ห็นด้วย 164,327 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0044 
งดออกเสียง 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 4: เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน 
โดยเป็นกรรมการเดิมได้แก่ นายชุมพล ณ ล าเลียง นายชาลี จนัทนย่ิงยง นายธรรมศกัด์ิ เศรษฐอดุม และ
นายวิชาญ จิตร์ภกัดี กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
1. นายชมุพล ณ ล าเลียง 
(กรรมการอิสระ) 

3,687,516,908 1,089,639 0 21,000 

2. นายชาลี จนัทนย่ิงยง 
(กรรมการอิสระ) 

3,687,421,641 1,204,906 1,000 0 

3. นายธรรมศกัด์ิ เศรษฐอดุม 
(กรรมการ) 

3,687,373,671 1,253,876 0 0 

4. นายวิชาญ จิตร์ภกัดี 
(กรรมการ) 

3,688,577,087 49,060 1,400 0 

วาระที่ 5: อนุมัตแิต่งตัง้นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัต ิเป็นกรรมการอสิระของบริษัท  

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 3,675,964,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6568 
ไมเ่ห็นด้วย 12,452,434 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.3375 
งดออกเสียง 205,851 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0055 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 6: อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2564  จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
ดงันี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์  เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 10235) หรือ 

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพันธ์
หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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และอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวน 2,611,000 บาท (ลดลงจากปี 2563 เป็นเงิน
จ านวน 163,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

รวมทัง้รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี 
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 45 บริษัท เป็นเงินรวม 17.39 ล้านบาท โดย
บริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี  

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 3,674,401,817 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6144 
ไมเ่ห็นด้วย 14,016,317 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.3799 
งดออกเสียง 204,751 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0055 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 7: อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2564  ดงันี ้
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

รายการ ค่าตอบแทน 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธาน 
กรรมการ 

 
เดือนละ 150,000 บาท 
เดือนละ 100,000 บาท 

โบนสั 
ประธาน 
กรรมการ 

 
750,000 บาท 
500,000 บาท 

โดยให้ค านวณตามส่วนของระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการแตล่ะคนในปี 2563 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ ี

 

 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 305,000 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปี 816,000 
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและ
งบการเงินรวม 

1,490,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท 2,611,000 
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คา่ตอบแทนกรรมการชดุย่อย 

1) คา่ตอบแทนประจ า 

คณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 
กรรมการ 

 
150,000 บาท/ปี 

100,000 บาท/คน/ปี 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

ประธาน 
กรรมการ 

 
120,000 บาท/ปี 

100,000 บาท/คน/ปี 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธาน 
กรรมการ 

 
120,000 บาท/ปี 

100,000 บาท/คน/ปี 

2) เบีย้ประชมุ 

คณะกรรมการชุดย่อย เบีย้ประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธาน 
กรรมการ 

 
60,000 บาท/ครัง้ 

40,000 บาท/คน/ครัง้ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ประธาน 
กรรมการ 

 
45,000 บาท/ครัง้ 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

ประธาน 
กรรมการ 

 
45,000 บาท/ครัง้ 

30,000 บาท/คน/ครัง้ 

ทัง้นีใ้ห้มีผลไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 3,664,666,561 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3514 
ไมเ่ห็นด้วย 23,679,260 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.6419 
งดออกเสียง 213,217 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0057 
ไมม่ีสิทธิออกเสียง 28,329 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 -ลงนามโดย- 

 (นายวิชาญ จิตร์ภกัดี) 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 


