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สรุปคาํถาม-คาํตอบ จากคาํถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือส่งในห้องประชุม 

ที่ไม่สามารถตอบได้ทนัเน่ืองจากมีเวลาจาํกัด 
 

วาระท่ี 1 รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2563 

1. ความคืบหน้าในการลงทุนเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ มีทศิทางในเร่ืองดังกล่าวอย่างไรบ้าง 

คาํตอบ ธุรกิจเคมิคอลส์ มีการผลิตวสัดทีุ่ใช้ในผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และลงทนุเพื่อพฒันานวตักรรม 

ที่เก่ียวข้องอย่างตอ่เน่ือง เพื่อตอบโจทย์การพฒันาอย่างยัง่ยืน หรือ SDGs ในเปา้หมายท่ี 3 ได้แก่ 

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี และช่วยเพิ่มความมั่นคงทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับ

ประเทศไทย โดยลดการพึ่งพาการนําเข้าจากตา่งประเทศ อาทิ 

- NBL (Nitrile Butadiene Latex) ยางสังเคราะห์สําหรับใช้ทําถุงมือยางทางการแพทย์ กําลังการผลิต 

130,000 ตนัตอ่ปี 

 - PVC Paste Resin สามารถใช้ในการผลิตถงุมือยาง กําลงัการผลิต 36,000 ตนัตอ่ปี 

 - ผลิตและจําหน่ายสินค้าเม็ดพลาสติกมลูคา่เพิ่มสงู PP Melt-blown ตามมาตรฐานสากลรายแรก

ในอาเซียน สําหรับผลิต ผ้าเมลต์โบลน (Melt-Blown Fabric) สําหรับอตุสาหกรรมการแพทย์ 

สามารถนําไปผลิตชัน้กรองในหน้ากากอนามยั 

2. บางซ่ือเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศักยภาพสูง ในอนาคตเอสซีจีมีแผนท่ีจะพัฒนาพืน้ท่ีนีอ้ย่างไร จะดาํเนินการเองหรือ

ให้หน่วยงานภายนอกมาบริหารพัฒนา 

คาํตอบ บริษัทเช่ือมัน่ในศกัยภาพพืน้ท่ีบางซ่ือท่ีจะเป็นศนูย์กลางการคมนาคมแห่งใหม่ของประเทศ อย่างไรก็ดี

การรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนพฒันาพืน้ท่ีโดยรอบสถานท่ีกลางบางซื่อเช่นเดียวกนั บริษัทจึงรอ

ให้มีความชดัเจนของการพฒันาพืน้ท่ีในเชิงพาณิชย์ของการรถไฟฯ ก่อน เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การ

พิจารณาของบริษัทตอ่ไป 

3. นอกจากการเปิดศูนย์ Ideas to Products Center (I2P) เอสซีจีได้รวมคําแนะนําในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ในเร่ืองลดเวลาผลิตสินค้า ความปลอดภัย ผลิตสินค้าท่ีดีกว่าจากพนักงานทุกระดับหรือไม่  

คาํตอบ บริษัทได้มีระบบการทํางานท่ีพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการให้คําแนะนํา ปรับปรุงรวมทัง้พัฒนา

กระบวนการทํางานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทอยู่แล้ว เช่น การใช้ระบบการทํางานแบบ Integrated 

Business Excellence (IBE) เป็นต้น ในส่วนของศนูย์ I2P เป็นการเปิดกว้างด้านนวตักรรม (Open 

Innovation) ซึง่จะเป็นการทํางานและพฒันาคดิค้นผลิตภณัฑ์กบับริษัทหรือหนว่ยงานภายนอก 

4. รายได้ท่ีผันผวนจากโรคระบาดและลดลง กรณีท่ีบริษัทมีรายได้ลดลงจากเคมิคอลส์ค่อนข้างสูงกว่าธุรกิจ

วัสดุก่อสร้าง    

คาํตอบ จากสถานการณ์ความผนัผวนของตลาดปิโตรเคมี ในปี 2563 ส่งผลให้รายได้ของธุรกิจเคมิคอลล์

ลดลง เน่ืองจากราคาตลาดลดลงจากสภาวะของตลาดท่ีอ่อนไหวในช่วงวิกฤติ ส่วนปริมาณขายท่ี

ลดลงจากการหยดุซ่อมบํารุงโรงงานมาบตาพุดโอเลฟินส์ (MOC) ในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 ในขณะท่ี

กําไรสทุธิเพิ่มขึน้ ซึง่เป็นผลมาจากสว่นตา่งราคาสินค้าท่ีเพิ่มขึน้ 

เอกสารแนบท้าย 
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ทัง้นี ้เอสซีจีมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของรายได้ ด้วยการวางแผนการพฒันาสินค้าและบริการให้

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุดและให้คุณค่ากับผู้บริโภคมากขึน้ ผลิตสินค้าและ

บริการท่ีมีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services - HVA) ใหม่ ๆ ซึ่งทํากําไรได้สูง 

รวมทัง้บริหารต้นทนุการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง 

5. ทาํอย่างไรให้รายได้กําไรมีเสถียรภาพ ไม่ผันผวนตามฤดูกาลอย่างเช่นธุรกิจเคมิคอลส์ เพ่ือราคาหุ้น

จะได้เตบิโตอย่างมีเสถียรภาพ 

คาํตอบ เพื่อรักษาเสถียรภาพและลดความผนัผวนของราคาสินค้าตามวฎัจกัรของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี 

เอสซีจีเน้นด้านนวตักรรมอย่างตอ่เน่ือง โดยตัง้เปา้หมายทางนวตักรรม 3 ด้าน คือ HVA, การพฒันา

ผลิตภณัฑ์ใหม่ (New product development), Service Solutions เพ่ือให้แน่ใจว่าธุรกิจจะสามารถ

ปรับตวัได้ทนักบัความต้องการของลกูค้าและคงความเป็นเจ้าตลาดได้ นอกจากนีใ้นช่วงท่ีราคาเคมิคอลล์

อยู่ในวฎัจกัรขาลง เอสซีจีมุ่งเน้นการบริหารต้นทนุการผลิตและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัใน

ตลาดท่ีผนัผวนและท้าทาย เพ่ือรักษาผลการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ 

6. บริษัทมีเป้าหมายการเตบิโตของรายได้/กาํไรปี 2564-2566 อย่างไร 

คําตอบ เอสซีจีตัง้เป้าหมายของรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเน่ือง และรักษาความสามารถในการแข่งขนัทัง้ใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์ในการขยายตลาดกลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง การพัฒนา 

Service Solution ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า การลดต้นทนุและเพิ่มประสิทธิภาพให้สงูขึน้ 

รวมทัง้การดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนอีกด้วย เพ่ือให้การเตบิโตของธุรกิจเป็นไป

อยา่งมีเสถียรภาพ 

7. สินค้าประเภทไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ซึ่งกําลังเป็นท่ีนิยมอย่างมากทัง้ในบ้าน

และโรงงานอุตสาหกรรม เอสซีจี มีมุมมองและนโยบายของสินค้านีอ้ย่างไร เพ่ือท่ีจะเข้ามาในตลาดนี ้

และแข่งขันกับสินค้าจากจีนในตลาดได้ 

คาํตอบ เอสซีจีมีการดําเนินธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ในสองกลุม่ธุรกิจ ดงันี ้

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง ได้เร่ิมดําเนินธุรกิจพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพ่ือ

ผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานสะอาดและชว่ยลดคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนประกอบของก๊าซเรือน

กระจก โดยเร่ิมต้นจากการติดตัง้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) เพ่ือใช้ในกระบวนการผลิต

และงานภายในมาแล้วประมาณ 90 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นเงินลงทุน 2-3 พันล้านบาท ด้วย

ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในระบบโซลาร์ท่ีมีปัจจบุนั ธุรกิจฯ ได้ให้บริการตดิตัง้โซลาร์เซลล์ 

สําหรับบ้านพกัอาศยั โดยคํานงึถึงทัง้ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัสงูสดุแก่ผู้ใช้งานอีกด้วย  

• ธุรกิจเคมิคอลส์ ได้พัฒนาธุรกิจ SCG Floating Solar Solutions นวัตกรรมทุ่นลอยนํา้สําหรับ

ติดตัง้แผงโซลาร์เซลล์ (Floating Solar) จนสําเร็จเป็นโซลาร์ฟาร์มลอยนํา้รายแรกในประเทศไทย 

เม่ือปี 2561 เป็นหนึ่งใน supplier ท่ีสามารถจดัหาทุ่นและระบบยึดโยง และมีการพฒันารูปแบบ

และระบบของทุ่นลอยนํา้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้

พลงังานจากแสงอาทิตย์ ตวัทุ่นผลิตมาจากเม็ดพลาสติก HDPE สูตรพิเศษ มีคณุลกัษณะเป็น 

food-grade ปลอดภัยต่อระบบนิเวศใต้นํา้ นับเป็นนวัตกรรมท่ีใช้พืน้ท่ีผิวนํา้ให้เป็นประโยชน์

สามารถเพิ่มมลูคา่ให้กบัพืน้ท่ีวา่งเปลา่ได้ 
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ข้อดีท่ีสร้างความแตกตา่งของ SCG Floating Solar Solutions 

-  ความยืดหยุ่นสูง: รองรับแผงโซลาร์เซลล์หลายประเภท และสามารถออกแบบรูปแบบการ

ตดิตัง้ได้หลากหลาย เพ่ือให้โครงการมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสงูสดุ 

-  ความปลอดภัยสูง: มีแรงลอยตวัเหนือผิวนํา้สูงและความทนทาน อีกทัง้ยังมีระยะความสูง

เหนือระดบัผิวนํา้เกินกว่าร้อยละ 60 เม่ือรับนํา้หนกัระหว่างปฏิบตังิาน เพ่ือความปลอดภยัในการ

ใช้งานและทนทานตอ่สภาพคล่ืน ลม และกระแสนํา้ท่ีรุนแรง สามารถใช้งานกลางแจ้งได้ยาวนาน

กวา่ 25 ปี 

- จํานวนชิน้ส่วนประกอบน้อย: ติดตัง้ได้ง่ายด้วยวิธีการติดตัง้เฉพาะตวัท่ีไม่ต้องใช้อปุกรณ์หนกั 

ลดระยะเวลาในการตดิตัง้และคา่ใช้จา่ยในการดําเนินงาน 

- ให้บริการเป็นรูปแบบโซลชูนัครบวงจร ตัง้แตก่ารประเมินหน้างาน การตดิตัง้และการซอ่มบํารุง 

• ธุรกิจแพคเกจจิง้ ได้นําพลงังานหมนุเวียนมาใช้อยา่งตอ่เน่ือง สําหรับการใช้พลงังานแสงอาทิตย์นัน้ 

ในปี 2563 SCGP ได้มีการขยายการติดตัง้โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ บนหลงัคา

โรงงานตา่ง ๆ ในกลุ่มบริษัท (บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภุณัฑ์ จํากดั บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง 

จํากดั และบริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จํากดั) โดย ณ สิน้ปี 2563 SCGP มีกําลงัการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop, Farm, Floating) รวม 10.3 เมกะวตัต์ 

8. บริษัทใช้ Artificial intelligence (AI) ในเร่ืองอะไรบ้าง และมีผลตอบแทนการลงทุน (Return on Investment 

(ROI)) ของ AI อย่างไร  

คาํตอบ  การลงทุนใช้ AI มีการใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบันและบริษัทได้นําค่าใช้จ่ายมาประกอบการ

พิจารณาของการลงทนุในโครงการหรืองานท่ีนํา AI มาใช้ ตวัอยา่งเชน่ 

• ธุรกิจเคมิคอลส์ มีการใช้ AI ในหลายส่วนตลอดทัง้ Value chain ในปี 2563 ใช้เงินลงทนุทัง้หมด 

144 ล้านบาท มีผลตอบแทน 290 ล้านบาท โครงการหลกัอาทิ 

 - Digital Reliable Platform (DRP) ซึ่งเป็น Digital Platform ท่ีใช้ในการบริหารประสิทธิภาพ

ของเคร่ืองจกัรแบบครบวงจร เช่น การทํา Predictive Maintenance เพ่ือตรวจพบปัญหาของ

เคร่ืองจกัรก่อนเกิดเสียหายกว่า 100 ครัง้ในปี 2563 โดยวางแผนลงทุนทัง้หมด 90 ล้านบาท 

(ลงทุนแล้วในปี 2563 จํานวน 56 ล้านบาท) มีต้นทุนท่ีประหยดัได้ (Saving Cost) 240 ล้านบาท 

และสามารถขยายตอ่ยอดเป็นธุรกิจโซลชูนั สําหรับลกูค้าภายนอกได้ 

 - Digital Commerce Platform (DCP) เพ่ือเช่ือมต่อข้อมูลการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

ในการขายแบบ Real-time Visibility ตัง้แตรั่บคําสัง่ซือ้จนถึงการสง่สินค้า ทําให้ลกูค้าตดัสินใจ

ได้ทนัที โดยพนกังานสามารถทํางานได้จากทกุสถานท่ี และยงัใช้ประโยชน์จากการเก็บข้อมลู

เสียงตอบรับจากลกูค้า (Customer Voice) เพ่ือมาวิเคราะห์เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ ใช้เงิน

ลงทนุ 105 ล้านบาท ผลตอบแทน 37 ล้านบาทตอ่ปี 

 - การใช้ Machine Learning ในการ Optimize การผลิตโอเลฟินส์ส่งผลให้สามารถเพิ่ม 

Throughput จากร้อยละ 95 เป็น 96 หรือคดิเป็นผลตอบแทน 29 ล้านบาท 

• ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง พิจารณาการลงทนุท่ีจะใช้ AI ในขัน้ตอนการทํางานตา่ง ๆ ซึง่

จะต้องสอดคล้องกบันโยบาย และมีความคุ้มคา่ในการลงทนุตามเกณฑ์ท่ีกําหนด ตวัอย่างท่ีธุรกิจฯ 

นํา AI มาใช้ มีรายละเอียดดงันี ้
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- การใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เชน่ ใช้ computer vision และ AI ในการตรวจสอบ

การผลิต เพ่ือใช้ตรวจสอบวา่มีของเสียท่ีเกิดขึน้ในการผลิตหรือไม ่(Defect detection)  

- การใช้ AI ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้สินค้าของลูกค้าเพ่ือแนะนําสินค้าและบริการ 

รวมถึงการจดัทําแผนการสง่เสริมการตลาดให้เหมาะสม 

- การใช้ AI ในการตรวจสอบความปลอดภยัของคนขบัรถในธุรกิจโลจิสติกส์ อาทิ การตรวจและ

เตือนอาการง่วงนอนของคนขบัรถ 

- การเร่ิมพฒันา AI เพ่ือใช้ในวิเคราะห์ความปลอดภยัในโรงงาน โดยใช้ computer vision และ 

AI วิเคราะห์การทํางาน และสภาพแวดล้อมของการทํางาน 

• ธุรกิจแพคเกจจิง้ 

- Personalized customer experience โดยนํา AI มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการซือ้ของ

ลูกค้า เพ่ือพัฒนาสินค้าและ Value chain เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และตอบสนอง

ความต้องการของลกูค้า 

- Quality Predictive & Control โดยใช้ AI ในการประเมินคณุภาพเย่ือและกระดาษล่วงหน้า 

เพ่ือใช้ในการควบคมุกระบวนการผลิตให้ได้คณุภาพตรงตามความต้องการของลกูค้า  

- นําเทคโนโลยี AI Vision และ Deep Learning เพ่ือใช้ในการตรวจจบัสิ่งแปลกปลอมในวตัถดุิบ 

เชน่ ไม้ เศษกระดาษ และตรวจสอบสินค้าในระบบประกนัคณุภาพก่อนการสง่มอบ   

- การใช้ AI ในระบบ Predictive Maintenance เพ่ือทํานายความผิดปกติของเคร่ืองจกัรล่วงหน้า 

หรือ Anomaly detection และ Remaining Useful Life (RUL) รวมถึงการใช้โมเดล NLP 

(Natural Language Processing) เพ่ือการบริหารจดัการ Spare part ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ใช้ AI รวมกับ Machine Learning ในการตรวจสอบความปลอดภัยของคนขับรถ เช่น การตรวจ 

และเตือนอาการง่วงนอนของคนขบัรถ และใช้ในงาน Workplace safety ของโรงงาน เชน่ การ

ตกจากท่ีสงู การสวมใสอ่ปุกรณ์ความปลอดภยัสว่นบคุคล และพืน้ท่ีควบคมุ (Restrict area) 

- บริษัทอยูร่ะหวา่งติดตามผลตอบแทนการลงทนุ และจะสามารถรวบรวมเพ่ือนําเสนอในโอกาส

ตอ่ไป 

9. อยากทราบความคืบหน้าในการเจรจากรณีข้อพิพาทระหว่างบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด กับ Pacific 

Link Cement Industry Ltd. (PLCI) ท่ีกระทบต่อหินปูน ซึ่ งเป็นวัตถุดิบของซีเมนต์ในเมียนมาของ 

Mawlamyine Cement Limited (MCL) ในระหว่างนีบ้ริษัทแก้ปัญหาการขายและบริการอย่างไรและ

ดูแลลูกค้าและผู้จัดจาํหน่ายอย่างไร 

คาํตอบ ข้อพิพาทดงักล่าวอยู่ระหว่างพิจารณาของอนญุาโตตลุาการและศาลประเทศเมียนมา ซึ่งบริษัทเอสซีจี 

ซิเมนต์ จํากดั อยูร่ะหวา่งดําเนินการเจรจาแก้ไขกบัผู้ มีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้อง  

ทัง้นีเ้น่ืองจากเอสซีจีเป็นแบรนด์ท่ีเข้มแข็งและทําธุรกิจหลายอย่างในเมียนมา จึงมีการขายสินค้า

หลายชนิดนอกจากปนูซีเมนต์ เช่น วสัดกุ่อสร้าง หลงัคาสมาร์ทบอร์ด ถึงแม้ปนูซีเมนต์จะหยุดผลิต

ช่วงหนึ่ง แตส่ินค้าอ่ืน ๆ ท่ียงัดําเนินธุรกิจอยู่ก็ยงัคงได้รับความนิยมและมีส่วนแบง่ตลาดในระดบัสูง 

รวมทัง้มีการลงทนุในธุรกิจใหม่ ๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ดงันัน้แม้จะหยดุสินค้าบางชนิดชัว่คราว แตย่งั

สามารถทําตลาดสินค้าอ่ืนอย่างตอ่เน่ือง ทําให้สามารถรักษาแบรนด์ในเมียนมาได้ เม่ือ MCL พร้อม

กลบัมาดําเนินการ จงึคาดวา่จะได้รับการตอบรับอยา่งดีจากผู้บริโภคชาวเมียนมา 
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10. ภาพรวมธุรกิจซีเมนต์ ในไตรมาส 1 ปี 2564  เทียบกับปีท่ีแล้ว เป็นอย่างไร 

คาํตอบ สําหรับไตรมาส 1 ปี 2564 แนวโน้มตลาดงานก่อสร้างปรับตวัดีขึน้ โดยยงัคงมีปัจจยับวกจากงานก่อสร้าง

ท่ีมาจากงบประมาณภาครัฐ สง่ผลให้ตลาดซีเมนต์มีทิศทางท่ีดีขึน้ 

11. แผนการจ่ายชาํระหนีหุ้้นกู้ท่ีครบอายุ 50,000 ล้านบาท ในปี 2564 เป็นอย่างไร 

คาํตอบ ในปี 2564 บริษัทมีหุ้นกู้ ท่ีครบกําหนดไถ่ถอน 2 ชดุในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 (SCC214A) และวนัท่ี 1 

ตุลาคม 2564 (SCC21OA) ชุดละ 25,000 ล้านบาท โดยหุ้ นกู้  SCC214A ท่ีครบกําหนดไถ่ถอน 

จํานวน 25,000 ล้านบาท ในเดือนเมษายน 2564 บริษัทได้พิจารณาชําระคืนด้วยกระแสเงินสดของ

บริษัทจํานวน 10,000 ล้านบาท และพิจารณาออกหุ้นกู้ ชุดใหม่ SCC254A ในวนัท่ี 1 เมษายน 2564 

จํานวน 15,000 ล้านบาท ซึง่หุ้นกู้ดงักลา่วอยูร่ะหวา่งการเสนอขายในเดือนมีนาคมนี ้สําหรับวงเงินหุ้น

กู้ ท่ีจะครบกําหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2564 (SCC21OA) จํานวน 25,000 ล้านบาท บริษัทจะ

พิจารณาการชําระคืนรวมถึงจํานวนวงเงินหุ้นกู้ ท่ีจะออกทดแทนจากประมาณการกระแสเงินสดใน

ชว่งเวลานัน้ 

 

วาระท่ี 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

1. บริษัทสามารถใช้วิธีแบบสินเช่ือเงินสดหมุนเวียน (Revolving loan) เพ่ือลดสัดส่วนเงินกู้ระยะยาว 

(Long term loan) ซึ่งจะทาํให้อัตรา 1.33 ในปัจจุบันเพิ่มสูงขึน้ได้หรือไม่ 

คาํตอบ โดยปกติสินเช่ือเงินสดหมุนเวียน (Revolving loan) จะเป็นการกู้ เงินระยะสัน้ซึ่งจะถูกนับรวมใน

หนีส้ินหมุนเวียนเช่นเดียวกับส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (current 

portion of long term loan) ดังนัน้การใช้ revolving loan เพ่ือลดส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวท่ีถึง

กําหนดชําระภายในหนึง่ปี จงึไมช่ว่ยทําให้อตัราสว่นเงินทนุหมนุเวียน (current ratio) ดีขึน้ 

2. แนะนําให้บริษัทใช้อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ หรือ Return on Assets (ROA) โดยคํานวณ

เฉพาะสินทรัพย์ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัท และเสนอให้แสดงอัตราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ Net Debt to Equity Ratio เน่ืองจากบริษัทมีกระแสเงินสดจาก

การดาํเนินงานท่ีดี 

คาํตอบ การเปิดเผยอัตราส่วนทางการเงินในรายงานประจําปี ตลาดหลักทรัพย์ฯกําหนดสูตรการคํานวณ

เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนใช้เป็นเกณฑ์เดียวกนั เช่น อตัราส่วน ROA กําหนดให้ใช้กําไรสทุธิหารด้วย

สินทรัพย์รวม   

วาระท่ี 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจาํปี 2564 

1. ขอทราบค่าใช่จ่ายจริงของค่าตอบแทนปี 2563 ว่าได้ใช้เตม็จาํนวนหรือไม่ ใช้ไปเท่าไร เพราะเหตุผลใด 

คาํตอบ คา่ตอบแทนกรรมการปี 2563 ยงัคงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

แก่คณะกรรมการเดือนละ 1.8 ล้านบาท (อนุมตัิโดยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 

2547) สําหรับโบนัสกรรมการบริษัทปี 2563 ยังคงจ่ายเป็นจํานวนเงินเท่ากับปี 2562 ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง โดยเป็นไปตามหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินโบนสักรรมการบริษัทในอตัราไม่เกินร้อยละ 0.5

ของเงินปันผลท่ีจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้น (อนมุตัโิดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2547) 
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เร่ืองอ่ืน ๆ 

1. ปัจจุบันทางบริษัทมีจัดผู้ถือหุ้นชมโรงงานหรือไม่  

คาํตอบ สืบเน่ืองสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ในปัจจบุนัท่ียงัคงมีการติดเชือ้ในขณะท่ีปริมาณวคัซีนยงัไม่

ครอบคลมุ ประกอบกบัทางราชการยงัคงมาตรการตา่ง ๆ และเฝา้ระวงัอย่างเข้มงวด สง่ผลให้การจดั

กิจกรรมนําคณะผู้ ถือหุ้นชมโรงงานยงัไมส่ามารถทําได้ในสถานการณ์ปัจจบุนั อยา่งไรก็ตามบริษัทจะ

จดัหาแนวทางในการจดักิจกรรมผู้ ถือหุ้นท่ีเหมาะสม ปลอดภยั และลดความเส่ียงในการแพร่ระบาด

ของโควิด 19 ซึ่งจะส่ือสารให้ผู้ ถือหุ้นท่ีแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรมทราบในโอกาสแรกท่ีมีการจัด

กิจกรรมตอ่ไป 

2. บริษัทหรือบริษัทย่อยได้ศึกษาวิธีจัดประชุมแบบ e-meeting กับแบบปกติเปรียบเทียบกันในเร่ือง

ความสะดวก ความปลอดภัย ค่าใช้จ่าย ทัง้ของบริษัทเองกับด้านของผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามาก่อนหรือไม่  

คาํตอบ บริษัทได้ศึกษาการประชุมทัง้สองแบบแล้ว ในปีนีบ้ริษัทเห็นว่าการประชุมแบบปกติ (physical) มี

ความเหมาะสมกบับริษัทซึง่มีผู้ ถือหุ้นจํานวนมาก มากกวา่แบบ e-meeting  

3. ผู้ถือหุ้นสามารถนําจักรยานมาใช้และจอดในบริเวณของบริษัทได้หรือไม่ ทัง้ในช่วงประชุมหรือ

ช่วงเวลาปกต ิเน่ืองจากเหตุว่าบริษัทมีกล่องรับจัดการขยะต่างๆ เพ่ือส่ิงแวดล้อม 

คาํตอบ รับทราบ 

4. บริษัทย่อยในเอสซีจีท่ีไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีจ่ายเงนิปันผลให้ผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 มีก่ีบริษัทอะไรบ้าง บริษัทแจ้งช่องทางแสดงรายงานการประชุมและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 

เพ่ือใช้ในการขอคืนภาษี หรือย่ืนภาษีกับกรมสรรพภากรได้ ถ้าสะดวกและไม่เป็นการรบกวนโปรด

แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทาํรายช่ือบริษัทท่ีเคยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ 

คาํตอบ บริษัทย่อยในเอสซีจีท่ีเป็นบริษัทมหาชนจํากัดแต่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการ

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสมของแต่ละบริษัท ซึ่งปัจจุบนัมี 4 บริษัท ได้แก่ (1) 

บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จํากัด (มหาชน) (PPPC) (2) บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จํากัด 

(มหาชน) (TCP) (3) บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จํากัด (มหาชน) (TPC) (4) บริษัทซิเมนต์

ไทยพร็อพเพอร์ตี ้(2001) จํากดั (มหาชน) (CPPC (2001)) รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลและการ

ขอคืนภาษีของแตล่ะบริษัทอยูใ่นเอกสารการประชมุของแตล่ะบริษัทแล้ว  

ทัง้นีร้ายงานการประชุมและบญัชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นสามารถขอคดัเอกสารดงักล่าวได้จาก 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  

บริษัทรับพิจารณาการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้สรุปรายช่ือบริษัทท่ีเคยจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ ไว้ 
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