
 

 

CSO-SCGPS65-019      
 29 มีนาคม 2565 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

เร่ือง การแจ้งมตทิีป่ระชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2565 (คร้ังที ่29) 
 
บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) (SCGP) ขอเรียนใหท้ราบว่าท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษัท

ประจ าปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) เมื่อวนัองัคารท่ี 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
โดยมสีถานท่ีควบคมุระบบ ณ Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค ์บริษัทปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 
1 ถนนปนูซิเมนตไ์ทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ไดม้ีมตใินระเบียบวาระตา่งๆ ดงันี ้

วาระที ่1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2564 

วาระที ่2: อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนาม
รบัรองจากผูส้อบบญัชีของบริษัท  

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 3,622,564,459 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9979 
ไมเ่ห็นดว้ย 73,900 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0020 
งดออกเสียง 318 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่3: อนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดยเป็นการ
จดัสรรก าไรประจ าปี 2564 จ านวน 112.3 ลา้นบาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ 2,790 ลา้นบาท  

ทัง้นีเ้งินปันผลประจ าปี 2564 คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 33.64 ของก าไรส าหรบัปีตามงบการเงินรวม ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ใน
อตัราหุน้ละ 0.25 บาท เมื่อวนัพุธท่ี 25 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุทา้ยในอตัราหุน้ละ 
0.40 บาท เป็นเงิน 1,717 ลา้นบาท โดยท่ีเงินปันผลดงักล่าวจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัรารอ้ยละ 20 
ซึง่ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ้เท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80  

ทัง้นี ้การจัดสรรก าไรประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมายดงักล่าวส่งผลใหทุ้นส ารองของบริษัทมี
จ านวนครบรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนด และการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้
จ่ายแก่ผูถื้อหุน้เฉพาะผูม้ีสิทธิไดร้บัเงินปันผลตามขอ้บังคบัของบริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษายน 2565 (จะขึน้เครื่องหมาย 
XD หรือวนัท่ีไม่มีสิทธิรบัเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 5 เมษายน 2565) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัจนัทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 และใหร้บัเงินปันผลภายใน 10 ปี  
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โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 3,622,585,820 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9985 
ไมเ่ห็นดว้ย 53,139 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0014 
งดออกเสียง 318 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่4: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยเลือกตัง้
กรรมการทัง้ 4 คนเดิม ไดแ้ก่ นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ 
และนายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 
1. นายประสาร ไตรรตันว์รกลุ 
(กรรมการอิสระ) 

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

2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยทุธ 
(กรรมการอิสระ) 

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

3. นายวนสั แตไ้พสิฐพงษ์ 
(กรรมการอิสระ) 

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

4. นายวิบลูย ์ตวงสิทธิสมบตัิ 
(กรรมการอิสระ) 

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

วาระที ่5: อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชขีองบริษัทประจ าปี 2565  จากบริษัทเคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้
- นายไวโรจน ์ จินดามณีพิทกัษ ์ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวพรทิพย ์  ริมดสุิต (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5565) หรือ 
- นางสาวดษุณีย ์ ยิม้สวุรรณ (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 10235)  

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชีและผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอขา้งตน้ไม่มีความสมัพันธ์
หรือสว่นไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

และอนุมัตคิ่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 2,675,000 บาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2564 เป็น
เงินจ านวน 64,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

ค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2565 
จ านวนเงนิ 
(บาท) 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 310,000 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปี 832,000 
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและ
งบการเงินรวม 

1,533,000 

รวมค่าสอบบัญชขีองบริษัท 2,675,000 
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รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี 
ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ เป็นเงินรวม 23.85 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็น
ผูร้บัผิดชอบคา่สอบบญัชี  

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นดว้ย 3,657,660,933 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.7313 
ไมเ่ห็นดว้ย 9,850,376 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.2685 
งดออกเสียง 612 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

วาระที ่6: อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565  ดงันี ้
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

รายการ ค่าตอบแทน 

คา่ตอบแทนรายเดือน 
ประธาน 
กรรมการ 

 
เดือนละ 150,000 บาท 
เดือนละ 100,000 บาท 

โบนสั ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็น 
ผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสมและ 
ใหไ้ปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

สิทธิประโยชนอ์ื่นๆ ไมม่ ี

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 
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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 

ทัง้นีใ้หม้ีผลไปจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

โดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ ดงันี ้

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

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 -ลงนามโดย- 

 (นายวิชาญ จิตรภ์กัดี) 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิง้ จ ากดั (มหาชน) 


