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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 (ครัง้ท่ี 29) 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  

ประชมุในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานท่ีควบคมุระบบการประชุม 
ณ Grand Hall ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย 
แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. 

นายวรพล เจนนภา เลขานกุารคณะกรรมการ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่า เน่ืองด้วยสถานการณ์การระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียว โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านระบบ
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 และจดัส่งจดหมายเชิญประชมุทางไปรษณีย์
เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 ซึ่งในการประชมุครัง้นีบ้ริษัทได้ใช้ระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
อิสระ ได้แก่ บริษัทอินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ ให้บริการระบบควบคมุการประชมุผู้ ถือหุ้น
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการจดัประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของส านกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

เลขานกุารบริษัทแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 80 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 513,526 หุ้น และท่ีมอบฉันทะมาจ านวน 1,716 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 680,671,131 หุ้น 
รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีร่วมประชมุด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะร่วมประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทัง้สิน้จ านวน 1,796 
ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 681,184,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.7653 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
จ านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จากนัน้เลขานุการคณะกรรมการได้ 
เรียนเชิญพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุมตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 21   

พลอากาศเอก สถติย์พงษ์  สุขวิมล ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
และแจ้งว่ามีผู้ ถือหุ้นมาประชมุครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา
เร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ  

ทัง้นีห้ลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจ านวน 35 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 359,173 หุ้น และท่ีมอบฉันทะเพิ่มเติมอีก
จ านวน 1 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 11,100 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะทัง้สิน้
จ านวน 1,832 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 681,554,930  หุ้น เท่ากบัร้อยละ 56.7962 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว
ทัง้หมดจ านวน 1,200,000,000 หุ้น 

จากนัน้เลขานกุารคณะกรรมการได้แนะน ากรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการ ท่ีปรึกษากฎหมาย เลขานกุาร
บริษัท ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และตวัแทนผู้สอบบญัชีซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสียง ดงันี ้
  

-ร่าง- 
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กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) ดงันี ้
1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล ประธานกรรมการ  
2. นายชมุพล ณ ล าเลียง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
3. นายเกษม  วฒันชยั กรรมการ 
4. พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ  
5. นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ 
6. นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการ 
7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอิสระ 
8. นายพส ุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ 
9. นางพรรณสิรี อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 
10. นายชลณฐั ญาณารณพ กรรมการ 
11. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี กรรมการอิสระ 
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่  

เลขานุการคณะกรรมการ 
นายวรพล เจนนภา 

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 12 คน  ดงันี ้
1. นายธรรมศกัดิ ์ เศรษฐอดุม รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ และดแูลงานการเงินและการลงทนุ 
2. นายยทุธนา   เจียมตระการ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 
3. นายอารีย์   ชวลิตชีวินกลุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิง้ จ ากดั 
4. นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ 

ธุรกิจเคมิคอลส์ 
5. นายศกัดิช์ยั  ปฏิภาณปรีชาวฒุิ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานพาณิชย์ รองผู้จดัการใหญ่ ธุรกิจ

ตา่งประเทศ และรองผู้จดัการใหญ่ สายธุรกิจไวนิล ธุรกิจเคมิคอลส์ 
6. นายมงคล   เฮงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานปฏิบตัิการ และรองผู้จดัการใหญ่ 

สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย ธุรกิจเคมิคอลส์ 
7. นายสรุชา  อดุมศกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานนวตักรรม และรองผู้จดัการใหญ่ 

New Business ธุรกิจเคมิคอลส์ 
8. นายกลุเชฏฐ์ ธาราจนัทร์  ประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงิน ธุรกิจเคมิคอลส์ 
9. นายนิธิ   ภทัรโชค President ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง  
10. นายชนะ   ภมีู Vice President-Cement and Green Solution Business 

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง  
11. นายปรเมศวร์  นิสากรเสน Vice President-SCG Home Business ธุรกิจซีเมนต์และ

ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง  
12. นายวิโรจน์ รัตนชยัสิทธ์ิ  Vice President-Regional CBM Business ธุรกิจซีเมนต์และ

ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน Vice President-Housing 
Products and Solution Business  
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ที่ปรึกษากฎหมาย นายกิตติ   ตัง้จิตรมณีศกัดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากดั 

เลขานุการบริษัท นางภทัรวรรณ ตุ้นสกลุ 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 2 คน 
1. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์  
2. นางสาวสธุญัญา ยิม้ไพบลูย์  

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จ านวน 1 คน 
นางสาวยศวดี ศรีรักษา 

บริษัทได้มอบหมายให้นางภทัรวรรณ ตุ้นสกลุ เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ควบคมุระบบการประชมุผู้ ถือหุ้น
ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  

จากนัน้ท่ีประชมุได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจ้งผล
การนบัคะแนนในการประชมุ สรุปได้ดงันี ้    

1. ข้อบงัคบัของบริษัท ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่ง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบั
จ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะ โดยให้นบัหนึ่งหุ้นเท่ากบัหนึ่งเสียง ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมี
สว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

2. ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง โดยไมส่ามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่น เว้นแตเ่ป็นการออกเสียง
ของ Custodian  

3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้ เข้าประชมุพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบ
การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ เข้าประชมุจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ 
“งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ในกรณีท่ีผู้ เข้าประชมุไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบ
การประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทจะถือว่าผู้ เข้า
ประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้แสดง
เจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทัง้นีก้ารออกเสียงลงคะแนนสามารถเปล่ียนแปลงได้จนกว่าวาระนัน้
จะปิดการสง่ผลลงคะแนน  

4. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนนเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น 

5. ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะครัง้ ระบบจะปิดการลงคะแนนแตล่ะวาระเม่ือครบ 1 นาทีหลงัจากท่ีได้
เร่ิมการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ทัง้นีผู้้ เข้าร่วมประชมุสามารถลงคะแนนเสียงและเปล่ียนแปลง
คะแนนเสียงได้ตัง้แตเ่ร่ิมการประชมุจนกวา่ระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนัน้ ๆ 

6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะน าผลของคะแนนเสียงท่ีใช้สิทธิ
ลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ กับคะแนนเสียงท่ีผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการ
ลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระ  

7. จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะและจ านวนคะแนนเสียงในแตล่ะวาระอาจจะไมเ่ทา่กนั เน่ืองจาก
อาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วม
การประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเตมิ  
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8. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ ม “ออกจากการประชมุ” ในขัน้ตอนนีห้ากผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉนัทะออกจากการประชมุในขณะท่ีการประชมุยงัไมเ่สร็จสิน้ ระบบการประชมุผา่นส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์จะตดัคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชมุส าหรับวาระท่ียงัไมไ่ด้ลงคะแนนเสียง 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถกลบัเข้ามาในระบบการประชมุผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ียงัด าเนินการอยูไ่ด้จนกวา่วาระนัน้จะปิดการลงคะแนน   

9. ระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉันทะตามวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ และจะแจ้งผลการนบัคะแนนทุกวาระให้
ผู้ เข้าประชมุได้ทราบก่อนเสร็จสิน้การประชมุ 

การซกัถามในท่ีประชมุ 
 1. ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถาม หรือแสดงความ

คดิเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม  

 2. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์  
ข้อซกัถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 
โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เม่ือได้รับสญัญาณให้ถามค าถาม ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะแจ้งช่ือ นามสกลุก่อนถามค าถามทกุครัง้ 

 3. ในกรณีท่ีมีค าถามท่ีเก่ียวข้องในวาระนัน้ ๆ  ถกูสง่เข้ามาในระบบเป็นจ านวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
คดัเลือกค าถามตามความเหมาะสมกบัเวลา ส าหรับค าถามหรือข้อแนะน าอ่ืนท่ีไมไ่ด้ตอบในท่ีประชุม 
บริษัทจะสรุปประเดน็ค าถามและค าตอบท่ีสง่มาลว่งหน้าและท่ีสอบถามในห้องประชมุโดยรวมไว้
เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นซึง่จะเผยแพร่ผา่นระบบเผยแพร่ข้อมลูของตลาด
หลกัทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วนันบัแตก่ารประชมุเสร็จสิน้ 

 4. ส าหรับผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อ านวยความสะดวกโดยจัดให้มีช่องทางการเข้าร่วม
ประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกรับฟังการประชุมเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้ แปลท่ีบริษัท
จดัเตรียมไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของค าถามท่ีเป็นภาษาองักฤษ ขอให้ผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
พิมพ์ค าถามและกดส่งเข้ามาในระบบการประชุมตามช่องทางการส่งค าถาม ทัง้นีก้รรมการหรือ
ผู้บริหารจะรวบรวมค าถามและตอบเป็นภาษาไทยเพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นอ่ืน ๆ ได้เข้าใจด้วย 

นอกจากนัน้ ท่ีประชมุได้รับทราบรายละเอียดขัน้ตอนการถามค าถามในแตล่ะวาระผ่านระบบอินเวนท์เทค 
คอนเน็ค (Inventech Connect) และการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ดงันี ้

ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระผา่นระบบการลงคะแนน หรือ e-Voting มีขัน้ตอน ดงันี ้
 ส าหรับผู้ เข้าร่วมประชมุท่ีใช้งานผา่น PC/Laptop เม่ืออยู่ท่ีหน้าจอของ Cisco WebEx ให้เลือกเมน ู

Multimedia Viewer และกดปุ่ ม Continue 
 สว่นการใช้งานผ่านอปุกรณ์เคล่ือนท่ี สามารถเข้าสู่ e-Voting ได้ 2 ช่องทาง ดงันี ้ 

1. กดลิงค์ลงทะเบียนส าหรับผู้ ท่ีไมป่ระสงค์รับชมถ่ายทอดสด จากทางอีเมล์ 
2. กดลิงค์ ท่ีเมน ูChat จากทาง Cisco Webex  
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 จากนัน้กรอก Username และ Password ท่ีได้รับจากอีเมล์ และกดปุ่ ม Sign In อีกครัง้ เพ่ือยืนยนั
ตวัตนในการเข้าใช้งานระบบ  

เม่ือเข้าสู ่e-Voting เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงระเบียบวาระการประชมุท่ีบริษัทก าหนด 
 จากนัน้เลือกวาระท่ีต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่ มในการจดัการคะแนนเสียง 
 โดยสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกออกเสียง

ได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง ให้กดปุ่ ม ยกเลิกการลงคะแนนเสียง
ลา่สดุ 

 เม่ือเลือกเข้าไปในวาระท่ีมีการสรุปผลคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ระบบจะแสดงตารางสรุปผลคะแนนให้ทราบ 
 กรณีผู้ เข้าร่วมประชมุมีการรับมอบฉันทะมากกว่า 1 บญัชี สามารถกดท่ีปุ่ ม สลบับญัชี เพ่ือเข้าใช้

งานในสิทธิท่ีตนได้รับมอบฉนัทะมาได้ โดยระบบจะไมน่ าคะแนนเสียงออกจากฐานการประชมุ 
 แตห่ากเป็นการกดปุ่ ม ออกจากการประชมุ คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว จะถกูน าออกจากฐาน

การประชมุในทกุวาระท่ีเหลือทนัที 

ในการถามค าถามแตล่ะวาระผา่นระบบ Inventech Connect มีขัน้ตอน ดงันี ้
 เม่ือเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเมนูการใช้งานระบบ ให้ท าการกดเมนู ถามค าถาม 

จากนัน้เลือกวาระท่ีต้องการถามค าถาม ท าการพิมพ์ค าถาม และกดสง่ค าถาม 
 หรือหากต้องการสอบถามผ่าน VDO Conference ให้ ท าการกดปุ่ ม จองควิสอบถามผ่านภาพและเสียง 

จากนัน้ระบบจะให้กรอกช่ือท่ีใช้แสดงบน Webex และกดปุ่ ม จองควิ 
 เม่ือท าการจองคิวเสร็จสิน้แล้ว เจ้าหน้าท่ีจะจดัล าดบัคิวในการถามค าถาม ก่อนท่ีท่านจะสามารถ

เปิดไมโครโฟนและกล้องตอ่ไป 

นอกจากนี ้ในท่ีประชมุอาจมีการแจ้งข้อมลูต่างๆ เป็นระยะ โดยสามารถสงัเกตได้จากสญัลกัษณ์แจ้งเตือน 
ท่ีเมน ูChat หรือหากเกิดกรณีระบบขดัข้องระหว่างการประชมุผู้ เข้าร่วมประชมุจะได้รับอีเมล์ เพ่ือกลบัเข้าสู่การประชมุ
ผา่นระบบส ารองตอ่ไป 

หลงัจากนัน้เลขานกุารคณะกรรมการได้แจ้งเพิ่มเตมิว่า ในระหวา่งการประชมุ หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะ มีข้อขดัข้องหรือมีค าถามเก่ียวกบัระบบการประชมุ สามารถตดิตอ่ศนูย์บริการ (Call Center) ทางหมายเลข
โทรศพัท์ท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และท่ีขึน้หน้าจอ หรือ ช่องทาง ตามท่ีปรากฏด้านล่างหน้าจอ
การประชมุได้ตลอดเวลาจนกวา่การประชมุจะเสร็จสิน้ 

เม่ือผู้ ถือหุ้นรับทราบและไมมี่ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง 
การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบตัิท่ีเก่ียวกับข้องการประชุมตามท่ีได้น าเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้
ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้
 
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบริษัทและ 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2564 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
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กรรมการผู้จดัการใหญ่แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการด าเนินงานและการเปล่ียนแปลง 
ท่ีส าคญัในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 โดยปีนีบ้ริษัทได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่นรหสัคิวอาร์ หรือ QR Code ซึง่เป็นระบบท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้พฒันาขึน้
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ ถือหุ้นรวมทัง้รายงาน
ประจ าปีให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเรียกดขู้อมลูได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึน้  

จากนัน้กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2564 ให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปได้ดงันี ้

ในปี 2564 เศรษฐกิจทัว่โลกยงัคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ขณะท่ี
ต้นทนุพลงังานและต้นทุนวตัถุดิบปรับตวัสงูขึน้ ตลอดจนภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรง อย่างไรก็ดี เอสซีจีสามารถ
รักษาการเติบโตได้เป็นท่ีนา่พอใจ จากการปรับเปล่ียนทกุธุรกิจอยา่งตอ่เน่ือง ให้สอดคล้องกบัดจิิทลัทรานส์ฟอร์เมชนั
เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ของลกูค้า ช่วยลดต้นทนุการผลิตและขยายอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการพฒันาโซลูชนั
รับเทรนด์การรักษ์สขุภาพและยกระดบัคณุภาพชีวิต 

ทัง้นีเ้อสซีจียงัยึดมัน่ในนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน ขบัเคลื่อนธุุรกิจด้วย ESG โดยมีแผนและ
แนวทางการปรับตวัของบริษัทท่ีส าคญัในช่วงปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัง้เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสทุธิเป็นศูนูย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593 

เอสซีจีได้ใช้แนวทาง ESG 4 Plus สร้างความยัง่ยืนระยะยาว ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส ่ตรวจสอบได้ 
และด าเนินตามหลกัเศรษฐกิจหมนุเวียน ดงันี ้

1) การตัง้เป้าหมายเร่ือง Net Zero โดยเพิ่มสดัส่วนพลงังานทางเลือก วิจยัและลงทุุนในเทคโนโลยี
เร่ือง Energy Transaction โดยการลงทนุเร่ืองการลดพลงังานอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้พฒันาธุุรกิจคาร์บอนต ่า เพ่ือ
ให้บรรลุเุป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทุธิลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และลดลงเป็นศนูย์ในปี 2593 

2) Go Green เป็นการพฒันานวตักรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมธุุรกิจพลงังานสะอาดทัง้ใน
ไทยและตา่งประเทศ รวมทัง้เพิ่มสดัส่วนผลิตภณัฑ์ฉลาก SCG Green Choice ท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

3) การลดความเหล่ือมล า้ในสงัคม ด้วยการพฒันาทกัษะและอาชีพท่ีตลาดต้องการให้กับผู้ ว่างงาน
ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถของพนกังาน รวมทัง้ท่ีอยูใ่น supply chain ด้วย  

4) การสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานทัง้ในภาคอุตสาหกรรมเองและอุตสาหกรรมต่อเน่ือง ทัง้ใน
ระดบัประเทศ อาเซียน และโลก เพ่ือขบัเคล่ือน ESG ให้เป็นรููปธรรม 

นอกจากนี ้เอสซีจีพฒันาและส่งมอบนวตักรรมป้องกันโควิด19 ทัง้ในประเทศไทยและอาเซียนอย่าง
ตอ่เน่ือง รวมทัง้จดัตัง้ “ศนูย์ฉีดวคัซีนเอสซีจี” เปิดให้บริการแก่ประชาชนทัว่ไป กวา่ 250,000 คน 

ในปี 2564 เอสซีจี มีรายได้จากการขาย 530,112 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 33 จากปีก่อน จากผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้ของทกุกลุ่มธุรกิจ ส่วนใหญ่จากราคาและปริมาณขายของสินค้าเคมีภณัฑ์ท่่ีเพิ่่มขึ ้น้ และมีก าไร
ส าหรับปี 47,174 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 38 จากปีก่อน จากผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจเคมิคอลส์ ทงันี ้
ผมขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของสว่นงานธุรกิจ ดงันี ้

ในปี 2564 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย 182,529 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 6 จากปีก่อน และมีก าไรส าหรับปี 4,262 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากปีก่อน จากความต้องการสินค้า
ภายในประเทศท่ีอ่อนตวัลง และจากต้นทนุการผลิตท่ีปรับตวัสงูขึน้  
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ธุรกิจเคมิคอลส์มีรายได้จากการขาย 238,390 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 62 จากปีก่อน เน่ืองจากราคา
และปริมาณขายสินค้าท่ีเพิ่มขึน้ รวมไปถึงจากค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง และมีก าไรส าหรับปี 28,931 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 64 จากปีก่อน เน่ืองจากส่วนต่างราคาสินค้าและวตัถุดิบและส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึน้ 
ทัง้นีธุ้รกิจเคมิคอลส์มุ่งสู่ “ธุรกิจปิโตรเคมีเพ่ือความยัง่ยืน” โดยก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินธุรกิจตามแนวทาง 
ESG อยา่งตอ่เน่ือง  

เอสซีจีพี (ธุรกิจแพคเกจจิง้) มีรายได้จากการขาย 124,223 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 34 จากปีก่อน 
และมีก าไรส าหรับปี 8,294 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 28 จากปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายธุรกิจอย่าง
ตอ่เน่ือง ทัง้ในรูปแบบการเตบิโตผา่นความร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ และการขยายธุรกิจ 

นอกจากนี ้เอสซีจียงัคงยึดมัน่การด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี เน้นการปฏิบตัิตามนโยบาย
ตอ่ต้านคอร์รัปชนัอย่างเคร่งครัด สง่ผลให้บริษัทได้รับการตอ่อายกุารรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตตอ่เน่ืองเป็นครัง้ท่ี 4 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (การตอ่อายแุตล่ะครัง้มี
ระยะเวลา 3 ปี) 

หลงัจากนัน้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งค าถามผ่านระบบ 
Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ตอบ
ข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นทัง้ท่ีส่งค าถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม และ ท่ีส่งค าถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
ชว่งเวลาการประชมุ สรุปได้ดงันี ้

(1) ราคาพลงังานมีความสมัพนัธ์กับต้นทุนทางตรงของบริษัทคิดเป็นร้อยละเท่าไร บริษัทมีแผนการ
บริหารจัดการความเส่ียงกับราคาพลังงานท่ีมีแนวโน้มสูงขึน้ในปัจจุบนัอย่างไร ทัง้ด้านต้นทุน
ด าเนินงานและต้นทนุการเงิน ซึ่งอาจจะกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2565 หรือปี
ต่อไป รวมทัง้ปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่อาจทราบล่วงหน้า เช่น ภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย หรือ
สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น  
ตอบ ต้นทุนพลังงานของบริษัทอยู่ในสัดส่วนท่ีค่อนข้างสูง โดยธุรกิจเคมิคอลส์ จะได้รับ

ผลกระทบต้นทุนพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบ เน่ืองจากนาฟทา ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจะ
เปล่ียนแปลงไปตามราคาน า้มัน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 70 - 80 ของต้นทุนรวม 
ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและธุรกิจแพคเกจจิง้ มีต้นทุนพลงังานถ่านหินประมาณ
ร้อยละ 20 และร้อยละ 5 ตามล าดบั ดงันัน้ ภาวะความขดัแย้งระหว่างยเูครนและรัสเซีย จงึ
ส่งผลกระทบกับราคาน า้มนัและราคาต้นทุนพลงังาน โดยเฉพาะกับธุรกิจเคมิคอลส์มากท่ีสดุ 
ประกอบกับภาวะราคาน า้มนัในตลาดโลกท่ีมีความผนัผวน บริษัทจึงได้เตรียมแผนและ
แนวทางการรับมือสถานการณ์ไว้หลายด้าน เพ่ือให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบและพลังงานท่ี
เพียงพอในกระบวนการผลิต มีการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทนุ การจดัเก็บวตัถดุิบและ
สินค้า การน าเอาต้นทนุอื่นของพลงังานมาใช้ (Alternative Energy) รวมทัง้ติดตาม
สถานการณ์ตา่ง ๆ ทัว่โลกอย่างใกล้ชิดและตอ่เนื่อง นอกจากนีมี้การปรับราคาสินค้าขึน้
เพ่ือทดแทนสว่นของต้นทนุพลงังานท่ีสงูขึน้ รวมทัง้ด าเนินการเร่ืองการบริหารความเส่ียงด้าน
การเงิน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เชน่ โครงการ Long Son Petrochemicals ท่ีประเทศ
เวียดนาม ได้มีการจดัสรรเงินทนุไว้เรียบร้อยแล้ว  
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(2) หากโครงการ Long Son Petrochemicals ประเทศเวียดนาม เร่ิมด าเนินการผลิต คาดว่าจะมี
รายได้หรือ EBITDA ประมาณเทา่ไหร่ 
ตอบ เน่ืองจากราคาน า้มนัท่ีผนัผวนส่งผลกระทบกบัราคาสินค้าค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลตอ่ประมาณ

การรายได้หรือ EBITDA ทัง้นีปั้จจุบนัโครงการ Long Son Petrochemicals (LSP) เสร็จสิน้
แล้วประมาณร้อยละ 90 และมีแผนด าเนินการทดสอบเพ่ือเตรียมความพร้อมของ
เคร่ืองจกัรซึ่งคาดว่าจะเร่ิมเดินเคร่ืองจกัรประเภท Downstream ภายในปีนี ้เน่ืองจาก LSP 
มีความสามารถในการใช้วตัถดุิบท่ีมีความยืดหยุน่ โดยสามารถสลบัการใช้นาฟทาและก๊าซ
ได้ ท าให้ได้เปรียบในด้านต้นทนุ การจ าหน่ายจะเร่ิมในตลาดประเทศเวียดนาม เน่ืองจาก
ตลาดเวียดนามยังมีความต้องการสูง และบริษัทจะเป็นผู้ ผลิตรายเดียวในประเทศ
เวียดนาม  

(3) บริษัทมีการขายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และสิ่งก่อสร้างเข้าไปขายในประเทศยูเครนหรือไม่ ได้รับ
ผลกระทบจากสงครามระหวา่งรัสเซีย-ยเูครนหรือไม ่มากน้อยเพียงใด  
ตอบ ปัจจบุนัไมมี่การท าธุรกิจในประเทศรัสเซีย และยเูครน 

ในสว่นข้อซกัถามอ่ืน ๆ ของผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถตอบได้ทนัในเวลาประชมุ บริษัทจะสรุปประเดน็ไว้เป็น
เอกสารแนบท้ายรายงานการประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2564 
 
วาระที่ 2: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จัดการใหญ่รายงานสรุปงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2564 ให้ท่ีประชมุพิจารณา สรุปได้ดงันี ้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท 
และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ
ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ
และลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียด
เก่ียวกบังบการเงินประจ าปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2564 ซึง่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อม
กบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน          
หน่วย : ล้านบาท 

ข้อมูลส าคัญทางการเงิน บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 
สินทรัพย์ 861,101 359,825 
หนีส้ิน 411,093 177,131 
รายได้จากการขาย 530,112 - 
รายได้รวม 540,706 107,014 
ก าไรส าหรับปี 47,174* 95,887 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 39.31* 79.91 

หมายเหต ุ * ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  
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หลงัจากนัน้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
(1) บริษัทสามารถกู้ เงินระยะสัน้จากธนาคารหรือสถาบนัการเงินแทนการใช้เงินเบิกเกินบญัชีได้หรือไม่ 

เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่ดี สามารถกู้ เงินระยะสัน้แทนการเบิกเงิน
เกินบญัชีเพ่ือให้มีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่าลงได้หรือไม่ 
ตอบ การใช้วงเงินกู้ เบิกเกินบญัชี (Overdraft: O/D) ของบริษัทมีคอ่นข้างต ่า ส่วนมากใช้กรณีท่ี

จ่ายเป็นเช็ค และน ามาขึน้เงินเท่านัน้ ทัง้นี ้บริษัทมีแนวทางจะใช้ระบบ blockchain แล้วมี 
แพลตฟอร์มในการท าธุรกรรมตา่งๆ การใช้ O/D จะลดน้อยลงเร่ือยๆ 

เม่ือไม่มีค าถามอ่ืนจากผู้ ถือหุ้ น กรรมการผู้ จัดการใหญ่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  680,864,773 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9286 
ไมเ่ห็นด้วย   486,100 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0713 
งดออกเสียง   101 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 3: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2564 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี 2564 ให้ท่ีประชมุทราบ โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล การจา่ยเงินปันผล และก าหนดวนัจา่ยเงินปันผล รวมทัง้ก าหนดการท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ดงันี ้

บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40 - 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แตใ่น
กรณีท่ีมีความจ าเป็น หรือมีเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจน ามาประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล
ในชว่งนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้  

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสทุธิส าหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่
จ านวน 47,174 ล้านบาท ซึง่เม่ือพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทท่ีมีก าไรสะสม รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่
ตอ่นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และค านึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจงึขอเสนอให้ท่ีประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 18.50 บาท รวมเป็นเงิน 22,200 ล้านบาท 
หรือคดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 47 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัท 

ทัง้นีบ้ริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท เม่ือวนัศกุร์ท่ี 27 สิงหาคม 
2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 12,000 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลงวด
สดุท้ายในอตัราหุ้นละ 10.00 บาท จะจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดติภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณู 20/80  
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การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 8 เมษายน 2565 (ขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือ
วนัท่ีไมมี่สิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษายน 2565) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัองัคารท่ี 26 เมษายน 
2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 2-3  

เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2564 กบัปีท่ีผา่นมาได้ดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 
1. ก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 47,174 34,144 
2. จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,200 1,200 
3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) 
 
 

 18.50 
ประกอบด้วย 
(1) เ งินปันผลระหว่างกาล 

8.50 บาท/หุ้น 
(2) เงินปันผลงวดสดุท้าย 

10.00 บาท/หุ้น 

 14.00 
ประกอบด้วย 
(1) เงินปันผลระหว่างกาล 

5.50 บาท/หุ้น 
(2) เ งินปันผลงวดสุดท้าย 

8.50 บาท/หุ้น 
4. เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท) 22,200 16,800 
5. อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไร
ส าหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ) 

47 49 

หลงัจากนัน้รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น  สรุปได้ดงันี ้

(1) บริษัทมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับเงินปันผลท่ีจา่ยหรือไม ่ 
ตอบ การจา่ยเงินปันผลของบริษัทส าหรับบคุคลธรรมดาสามารถขอคืนภาษีได้ในอตัรา 20/80 

(2) บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ในการตรวจ BOI อยากทราบว่ามีเครดิตเงิน
ภาษีปันผลจาก BOI หรือไม ่ 
ตอบ Non-audit fee หมายถึง คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีไมเ่ก่ียวกบัการสอบบญัชี เชน่ คา่ใช้จา่ยท่ีผู้สอบ

บญัชีไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI หรือค่าท่ีปรึกษาต่างๆ เป็นต้น โดย SCC
เป็นบริษัทโฮลดิง้ การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจะมีในบริษัทย่อยท่ี
เป็น Operating company ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่านัน้ และการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทส าหรับบคุคลธรรมดาสามารถขอคืนภาษีได้ในอตัราร้อยละ 20 

เม่ือไม่มีค าถามอ่ืนจากผู้ ถือหุ้น กรรมการผู้จดัการใหญ่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร
ก าไรประจ าปี 2564 เพ่ือจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 18.50 บาท โดยเป็นเงินปันผลงวดสดุท้ายใน
อตัราหุ้นละ 10.00 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2564 เพ่ือจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามท่ี
คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  681,347,173 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9993 
ไมเ่ห็นด้วย   101 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
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งดออกเสียง   4,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0005 
 

วาระที่ 4: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชมุพล  ณ ล าเลียง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เป็น 
ผู้ ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ ดงันี ้

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้กรรมการต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่ง
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน คือ  

1) พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ 
     กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
2) นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3) นายพส ุ เดชะรินทร์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

    และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
4) นางพรรณสิรี  อมาตยกลุ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

    และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

ทัง้นีน้างธาริษา วิฒนเกส เป็นกรรมการอิสระท่ีวาระการด ารงต าแหน่งครบ 3 วาระติดต่อกัน และได้
แจ้งความประสงค์ไมข่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก 

ขัน้ตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือ
บคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้เสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายช่ือบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม 
เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยได้พิจารณาจากรายช่ือบคุคลท่ีกรรมการเสนอและรายช่ือบคุคลท่ีมีความสามารถ
ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาล
เอสซีจี แนวทางการก ากับดแูลกิจการท่ีดีของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และแนวทางการกลัน่กรองผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการของ IOD รวมทัง้ได้พิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบุคคล
อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับ
คณุสมบตั ิความรู้ ความช านาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพ่ือให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนิน
ธุรกิจของเอสซีจีแล้ว ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอช่ือบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ได้แก่  
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 1) พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ     วนิชย์ถนอม 
 2) นายพส ุ เดชะรินทร์  
 3) นางพรรณสิรี อมาตยกลุ 
 4) นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค 

 เน่ืองจากเห็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรม
และจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบั
ของบริษัท โดยพนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เป็นกรรมการท่ีปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะตอ่คณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ และบริษัทเป็นอยา่งดีตลอดมา ส าหรับนายพส ุเดชะรินทร์ และนางพรรณสิรี 
อมาตยกุล เป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกัน ท่ีสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง และได้พิจารณาการปฏิบตัิหน้าท่ีท่ีผา่นมาแล้วเห็นวา่ สามารถปฏิบตัิหน้าท่ี
ให้ข้อคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ และข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจ 
แนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนตอ่คณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา และส าหรับนางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค 
เป็นผู้ ได้รับการเสนอช่ือใหมแ่ทนกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ซึ่งมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ เป็น
ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การท างานด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ด้านการ
เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทขนาดใหญ่ ได้รับการยอมรับโดยทัว่ไปทัง้ในภาคราชการและเอกชน ทัง้นีบ้คุคล
ทัง้ 4 คนข้างต้นไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้ บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2565 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายช่ือบุคคลทัง้หมดท่ีได้ผ่านกระบวนการสรรหาและ
กลัน่กรองคณุสมบตัิตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทัง้พิจารณากลัน่กรองคณุสมบตัิเป็น
รายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ มีคณุสมบตัิเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบั
ของบริษัท มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย 
มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ หรือการลงทนุ ท่ีเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ
ของเอสซีจี รวมทัง้ทบทวนคณุสมบตัิความเป็นอิสระของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดย
บคุคลทัง้ 4 คนข้างต้นไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้
เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 เลือกตัง้ พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม นายพส ุเดชะรินทร์ และ
นางพรรณสิรี อมาตยกลุ เป็นกรรมการตอ่ไปอีกหนึง่วาระ และเลือกตัง้นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค เป็นกรรมการและ
กรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ  

ส าหรับประวตัิและข้อมลูตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยละเอียดของผู้ ได้รับเสนอช่ือรวมทัง้คณุสมบตัิความเป็น
อิสระนัน้ ปรากฏตามหนงัสือนดัประชมุหน้า 14 - 22  

หลงัจากนัน้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ ถือ
หุ้นมีค าถามแตอ่ยา่งใด 

ท่ีประชมุรับทราบเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมการ ดงันี ้

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

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

โดยวิธีการลงคะแนนส าหรับวาระท่ี 4 จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาบุคคลท่ีเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการไปทีละคน ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุวาระท่ี 4 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้า
รับเลือกตัง้ 

ในการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคน ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียง 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 
2. ไมเ่ห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) ในกรณีท่ีผู้ เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงในช่องใดๆ ในระบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
กดปุ่ ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทจะถือว่าผู้ เข้าประชมุออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแตเ่ป็นการออกเสียง
ของผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทัง้นีก้ารออกเสียงลงคะแนนสามารถ
เปล่ียนแปลงได้จนกวา่การลงคะแนนส าหรับบคุคลนัน้จะปิดการสง่ผลลงคะแนน 

จากนัน้เลขานกุารคณะกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยใน
ปีนีมี้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม
วาระจ านวน 4 คนเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้  พันต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม นายพสุ เดชะรินทร์  
นางพรรณสิรี อมาตยกลุ และนางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ  วนิชย์ถนอม 
เห็นด้วย   663,254,580 เสียง คดิเป็นร้อยละ  97.3151 
ไมเ่ห็นด้วย   17,734,750 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 2.6021 
งดออกเสียง    563,700 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0827 

(2) นายพส ุเดชะรินทร์ 
เห็นด้วย   679,388,510 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.6824 
ไมเ่ห็นด้วย   1,569,569 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.2302 
งดออกเสียง    594,951 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0872 

(3) นางพรรณสิรี อมาตยกลุ 
เห็นด้วย   678,577,752 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.5634 
ไมเ่ห็นด้วย   2,401,918 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.3524 
งดออกเสียง    573,360 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0841 
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(4) นางนนัทวลัย์ ศกนุตนาค 
เห็นด้วย   675,168,714 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.0632 
ไมเ่ห็นด้วย   5,824,056 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.8545 
งดออกเสียง    560,260 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0822 

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เร่ือง
จ านวนกรรมการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชมุพล  ณ ล าเลียง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชีแ้จงให้
ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัการขออนมุตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 29 เร่ืองจ านวน
กรรมการ ดงันี ้ 

เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจ าเป็นต้องมีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมกบัการก ากับดแูล
กิจการและการด าเนินธุรกิจของบริษัททัง้ในและตา่งประเทศ รวมทัง้การเป็นกรรมการในบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ซึ ่งจ าเป็นต้องมีในจ านวนที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ 
ท่ีประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจ านวนกรรมการ
ของบริษัทจากเดิม 12 คน เป็น 15 คน และเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบับริษัท
ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มจ านวนกรรมการ โดยพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 ดงันี ้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่

ไม่เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตัง้และถอดถอนโดย 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้
1) บรรลนิุติภาวะ 
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ 

หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด

ให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ ท่ีได้
กระท าโดยทจุริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจาก
ราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ    
ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี  

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกว่าเก้าคนแต่
ไมเ่กินสิบห้าคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดย
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมการไมน้่อยกวา่กึง่
หนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยู่ในราชอาณาจกัร 
กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนี ้
1) บรรลนิุติภาวะ 
2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ 
หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3) ไม่เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุด
ให้จ าคุกในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ี ได้
กระท าโดยทจุริต 

4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจาก
ราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ 
ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเพิ่มจ านวนกรรมการเป็น 15 คน และการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29 ตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ และให้น าเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตักิารเพิ่มจ านวนกรรมการเป็น 15 คน และ การแก้ไขข้อบงัคบัดงักลา่ว โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดมิและใช้ข้อความใหม ่รวมถึงให้ด าเนินการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอ 
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หลังจากนัน้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรรหาได้ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นท่ีส่งค าถามมา
ลว่งหน้าก่อนการประชมุและสง่ค าถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดงันี ้

(1) สาเหตท่ีุต้องเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท จะส่งผลให้เกิดผลดีและผลเสียอย่างไรส าหรับกรรมการ
ท่ีเพิ่มขึน้ ทัง้นี เ้น่ืองจากบริษัทไม่ได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เหตุใดต้องเพิ่มกรรมการ 
สามารถปรับลดกรรมการทา่นเดมิบ้างได้หรือไม ่ 

ตอบ เน่ืองจากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึน้ อีกทัง้มีการน าบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
(Spin-off) โดยการเสนอขายหุ้นกบัประชาชนซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วบ้าง และมีบริษัทยอ่ย
ท่ีอยู่ระหว่างการเตรียมการ ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องก ากับดูแล
บริษัทท่ีแยกธุรกิจออกไป โดยเสนอช่ือกรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วย จึงจ าเป็นต้องมีกรรมการเพิ่มเติมเพ่ือท าหน้าท่ีนี ้ทัง้นีใ้น
การสรรหากรรมการได้พิจารณาจากบุคคลท่ีมีประสบการณ์เชิงธุรกิจ ทัง้ในและต่างประเทศ 
และมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

(2) การเพิ่มจ านวนกรรมการเป็น 15 คนให้สอดคล้องกบัการขยายธุรกิจนัน้ กรรมการท่ีเพิ่มขึน้จะแบง่
การดแูลธุรกิจอยา่งไรบ้าง เป็นธุรกิจในประเทศหรือตา่งประเทศ 
ตอบ เน่ืองจากบริษัทมีการขยายธุรกิจ โดยบริษัทย่อยท าการระดมทนุและจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพย์ฯ จ าเป็นต้องมีกรรมการบริษัทท่ีดแูลบริษัทจดทะเบียนดงักล่าวด้วย โดยเป็น
บคุคลท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญทางธุรกิจ การลงทนุทัง้ในและตา่งประเทศ 

ประธานบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการและการ
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 29 เร่ืองจ านวนกรรมการตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการและการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 29 
เร่ืองจ านวนกรรมการตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย  681,457,363 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9857 
ไมเ่ห็นด้วย   93,491 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0137 
งดออกเสียง   3,576 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0005 

 
วาระที่ 6: พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการเพิ่ม 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกับการ
พิจารณาอนมุตักิารเลือกตัง้กรรมการเพิ่ม ดงันี ้

ตามท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันี ้ได้อนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการเป็น 15 คน และการแก้ไขข้อบงัคบั
บริษัทข้อ 29 ในวาระท่ี 5 ก่อนหน้านี ้จึงขอน าเสนอวาระท่ี 6 ตอ่ท่ีประชมุโดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ตามเอกสารหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของท่ีประชมุคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหา เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัใิห้เลือกตัง้กรรมการเข้าใหมจ่ านวน 3 คน ดงันี ้
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1) พนัโท สมชาย กาญจนมณี 
2) นายศภุชยั เจียรวนนท์ 
3) นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ  

 เน่ืองจากได้พิจารณากลัน่กรองรวมทัง้ได้พิจารณาคณุสมบตัเิป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบและ
ระมดัระวงัแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทัง้สามนัน้ เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะใน
ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทัง้มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ี
โปร่งใสไม่ด่างพร้อย โดยนายศภุชยั เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล เป็นผู้ มีประสบการณ์ความเช่ียวชาญ
ธุรกิจหรืออตุสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระได้ รวมทัง้มีความช านาญด้านตลาดทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี  ้
บคุคลทัง้สามข้างต้นไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัท 

 อย่างไรก็ตาม นายศภุชยั เจียรวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัเอสซีจีมูลค่า
เกินกว่า 20 ล้านบาท และนางสาวจรีพร จารุกรสกุล เป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทท่ีพิจารณาได้ว่าอาจมีการ
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้และเป็นกรรมการบริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท 
โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นคณุสมบตัิการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายศภุชยั เจียรวนนท์ 
และนางสาวจรีพร จารุกรสกลุ ตามหลกัในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่ง
พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นวา่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจดงักลา่วไมก่ระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีและการให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ ดงันัน้จึงถือได้ว่าคณุสมบตัิของกรรมการอิสระท่ีห้ามการมี
หรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจของนายศภุชยั เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร จารุกรสกุลได้รับการผ่อนผนัคณุสมบตัิ
กรรมการอิสระตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทนุท่ี ทจ. 39/2559 เร่ือง การขออนญุาตและ
การอนญุาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม ่(ท่ีได้แก้ไขเพิ่มเตมิ) และข้อก าหนดคณุสมบตักิรรมการอิสระของบริษัท 

ส าหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยละเอียดของผู้ ได้รับเสนอช่ือ ปรากฏอยู่ในหนังสือ 
นดัประชมุ หน้า 23 – 32 

หลงัจากนัน้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการผู้จดัการใหญ่ และเลขานกุารบริษัท 
ได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นท่ีส่งค าถามมาล่วงหน้าก่อนการประชมุและส่งค าถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
สรุปได้ดงันี ้

(1) จากกรณี นายศภุชยั เจียรวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทท่ีมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่า
เกินกว่า 20 ล้านบาท และนางสาวจรีพร จารุกรสกลุ เป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทท่ีพิจารณาได้
ว่าอาจมีการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  
โดยมีค าถามดงันี ้ 

(1.1) การดึงคู่ค้าท่ีมีมูลค่าการค้าสูงกับบริษัท หรือท าธุรกิจท่ีมีลกัษณะแข่งขนักับบริษัทเข้ามา
เป็นกรรมการของบริษัท ซึง่ตอ่ไปจะถือเป็นบรรทดัฐานของบริษัทหรือไม่ 
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ตอบ การคดัเลือกบคุคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท มีกระบวนการสรรหา กลัน่กรอง บคุคลท่ี
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท อีกทัง้มีประสบการณ์และ
ความสามารถท่ีเก่ียวข้องท่ีจะสนบัสนนุธุรกิจของบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณารายละเอียดของความสมัพนัธ์และการแข่งขันแล้วเห็นว่า ไม่มีนยัส าคญั
และมลูคา่ไม่สงู ทัง้นีค้ณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ 
ในการคดัเลือกแล้ว 

(1.2) เน่ืองจากนายศภุชยัฯ และนางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการและผู้บริหารในธุรกิจท่ีต้องดูแล
รับผิดชอบเป็นจ านวนมากอยู่ก่อนแล้ว จะสามารถทุ่มเทการท างานและจดัสรรเวลาให้กบั 
บริษัทได้เพียงใด 
ตอบ นายศภุชยัฯ และนางสาวจรีพรฯ มีธุรกิจใหญ่และประสบการณ์กว้างขวางในการ

ดูแลธุรกิจ เป็นคุณสมบัติท่ีดีส าหรับการด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดย
บริษัทได้สอบถามเร่ืองการจดัสรรเวลาการท างานแล้ว นายศภุชยัฯ และนางสาวจรีพรฯ 
ได้ยินดีท่ีจะสละเวลาเพ่ือท าหน้าท่ีเป็นกรรมการให้บริษัทอยา่งเตม็ท่ี 

(1.3) อนาคตทิศทางธุรกิจโลจิสติกส์ของเอสซีจีจะเป็นอย่างไร ภายหลงัมีบคุคลท่ีท าธุรกิจโลจิสติกส์
เชน่กนัมาเป็นกรรมการ 
ตอบ ธุรกิจโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นประเภท Business to Business (B2B) ซึ่ง

ขนส่งให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และบริษัทอ่ืนๆ ภายนอก โดยส่วนมากเป็นการขนส่ง
ให้กบัธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัเอสซีจี ทัง้ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ 
และธุรกิจแพคเกจจิง้ ทัง้นีแ้นวทางในอนาคตอาจขยายไปยงัธุรกิจท่ีอยู่นอกเหนือ
เอสซีจีให้มากขึน้ ทัง้ในและต่างประเทศ โดยจะเน้นท่ีต่างประเทศเป็นหลกั รวมทัง้
การท าธุรกิจประเภท Business-to-Business-to-Customer (B2B2C) มากขึน้ เพ่ือไป
ถึงผู้ บริโภคมากยิ่งขึน้ การท าธุรกิจของบริษัทกับธุรกิจของบุคคลท่ีเสนอช่ือเป็น
กรรมการจะมีลกัษณะคล้ายกนั ซึง่สามารถบริหารจดัการได้ 

(2) บริษัทมีการพิจารณาการหมนุเวียนกรรมการอิสระ โดยก าหนดนโยบายจ านวนปีท่ีกรรมการอิสระ 
สามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทหรือไม่ และมีแนวทางอย่างไร เน่ืองจากกรรมการอิสระท่ีเสนอ
แตง่ตัง้ใหม ่มีการผอ่นผนัคณุสมบตัขิองการเป็นกรรมการอิสระ  
ตอบ บริษัทมีนโยบายในการก าหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถด ารงต าแหนง่ได้ไม่เกิน 

3 วาระตดิตอ่กนั เว้นแตค่ณะกรรมการจะพิจารณาเห็นเหมาะสมเป็นประการอ่ืน ซึง่เป็นไป
ตามแนวทางท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีก้ารสรรหากรรมการมีการเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือ
บุคคลท่ีเหมาะสมในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ส าหรับเร่ืองการผ่อนผนัคณุสมบตัินัน้ก็
เป็นการพิจารณากลัน่กรองตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว 

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

การเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสียงไมไ่ด้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

โดยวิธีการลงคะแนนส าหรับวาระท่ี 6 จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาบุคคลท่ีเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้
กรรมการไปทีละคน ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุวาระท่ี 6 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้า
รับเลือกตัง้ 

ในการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคน ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียง 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 
2. ไมเ่ห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ท่ีในหนงัสือมอบฉันทะก าหนดให้แบ่งแยกคะแนน
เสียงได้) ในกรณีท่ีผู้ เข้าประชมุไม่ได้ลงคะแนนเสียงในช่องใดๆ ในระบบการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือกดปุ่ ม 
“ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสดุ” บริษัทจะถือว่าผู้ เข้าประชมุออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงของ
ผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทัง้นีก้ารออกเสียงลงคะแนนสามารถ
เปล่ียนแปลงได้จนกวา่การลงคะแนนส าหรับบคุคลนัน้จะปิดการสง่ผลลงคะแนน 

จากนัน้เลขานกุารคณะกรรมการได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมี
ผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท เพิ่มเติมจ านวน 3 คนเท่ากบัจ านวนกรรมการที่จะ
เลือกตัง้เพิ่มเติม 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติเลือกตัง้ พนัโท สมชาย กาญจนมณี นายศภุชยั เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร
จารุกรสกลุ  เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) พนัโท สมชาย กาญจนมณี 
เห็นด้วย   675,737,138 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.1469 
ไมเ่ห็นด้วย   5,812,997 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.8529 
งดออกเสียง    4,795 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0007 

(2) นายศภุชยั เจียรวนนท์ 
เห็นด้วย   655,902,238 เสียง คดิเป็นร้อยละ  96.2361 
ไมเ่ห็นด้วย   25,636,762 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 3.7615 
งดออกเสียง    15,930 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0023 

(3) นางสาวจรีพร จารุกรสกลุ 
เห็นด้วย   656,090,471 เสียง คดิเป็นร้อยละ  96.2637 
ไมเ่ห็นด้วย   25,451,129 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 3.7342 
งดออกเสียง    13,330 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0019 
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วาระที่ 7: พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2565 

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกับการ
ขออนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ ดงันี ้ 

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติก าหนดให้กรรมการได้รับ
คา่ตอบแทน เป็นคา่ตอบแทนรายเดือนของทัง้คณะเดือนละ 1.8 ล้านบาท และโบนสัของทัง้คณะไม่เกินร้อยละ 0.5 
ของเงินปันผลท่ีมีการจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้น และให้คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบง่จา่ยกนัเอง 

นอกจากนีท่ี้ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 18 เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการชดุยอ่ย ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหน้า 9 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 

ทัง้นีค้่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตัง้แต่วันท่ีได้รับอนุมัติจาก  
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

อย่างไรก็ดีเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจ าทุกปี ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปล่ียนแปลงจากท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติ
อนมุตัไิว้ก็ตาม  

ส าหรับในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดมิท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัไิว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจน
ข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัอยา่งรอบคอบแล้ว 

ส าหรับการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยในปี 2564 ซึง่เป็นการจ่ายโดยไม่เกิน
หลกัเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อย ปรากฏอยู่ใน
รายงานประจ าปี 2564 หน้า 182 

หลังจากนัน้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้ นท่ีส่งค าถามมา
ลว่งหน้าก่อนการประชมุ สรุปได้ดงันี ้

(1) การให้คา่ตอบแทนกรรมการนัน้ บริษัทสามารถก าหนดโบนสักรรมการร้อยละ 1 จากก าไรสทุธิท่ีเพิ่มขึน้
ตามแนวทางเดียวกบักบับริษัทใน Fortune 500 ได้หรือไม ่ 
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ตอบ ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการ โดยสรุปในปีนีไ้ม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มขึน้ 
ยงัคงเป็นอตัราเดิมท่ีขออนมุตัิผู้ ถือหุ้นในปีก่อน อย่างไรก็ตามคา่ตอบแทนกรรมการนัน้จะมี
การพิจารณาให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และแนวปฏิบัติของบริษัทชัน้น าในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ เร่ืองนีจ้ะน าไปพิจารณาในท่ีประชมุคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
ซึง่หากมีข้อเสนอท่ีจะแก้ไขจะน ามาเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัติอ่ไป 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา
อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ ประจ าปี 
2565 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 666,123,996 เสียง คดิเป็นร้อยละ  97.7359 
ไมเ่ห็นด้วย 15,185,834 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 2.2281 
งดออกเสียง 44,100 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0064 
ไมมี่สิทธิออกเสียง 201,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0294 
 

วาระที่ 8: พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางธาริษา วฒันเกส ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงเก่ียวกับการ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 ดงันี ้ 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 พิจารณา
อนมุตัแิตง่ตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหน้า 9 - 11 ดงันี ้ 

1) ขออนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2565 ดงันี ้
- นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) หรือ 
- นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 10235) 

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 33 
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2) ขออนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2565 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท 
และงบการเงินรวม เป็นเงินจ านวน 3.53 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2564 เป็นจ านวน 1.15 ล้านบาท) 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : ล้านบาท 
ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 0.296 0.290 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและคา่สอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม 

 3.23 
 

4.39 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 3.53 4.68 

ค่าสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 จ านวน 3.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.15 ล้านบาท 
เน่ืองจากไม่รวมค่าสอบทานงบการเงินบริษัทในธุรกิจเคมิคอลส์ โดยในปี 2565 บริษัทเอสซีจี  
เคมิคอลส์ จ ากดั จะต้องจดัท างบการเงินรวมและรับคา่สอบบญัชีดงักล่าวเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการ
จดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

3) รับทราบคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อย และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
ของบริษัทยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอ็มจีในตา่งประเทศ โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้ 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2565 ปี 2564 
1. ค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย 
และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อย
ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
  

- จ านวนบริษัทย่อย 135 บริษัท 134 บริษัท 
- จ านวนเงิน 37.39    ล้านบาท 36.46 ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ     
- จ านวนบริษัทย่อย 96 บริษัท 94 บริษัท 
- จ านวนเงิน 46.40    ล้านบาท 44.03 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 83.79    ล้านบาท 80.49 ล้านบาท 

(ค่าสอบบญัชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณ
งานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

คา่สอบบญัชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมคา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นคา่ท่ีปรึกษา
ด้านภาษี คา่ตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ และการให้บริการ
อ่ืน รวมจ านวน 53.99 ล้านบาท 

หลงัจากนัน้ประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้สอบบญัชีจาก KPMG ได้ร่วมกนั
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นท่ีส่งค าถามมาล่วงหน้าก่อนการประชมุและส่งค าถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้
ดงันี ้
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(1) การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของ SCC เป็นการสอบบญัชีเฉพาะ SCC ซึง่เป็นบริษัทแมเ่ทา่นัน้ใชห่รือไม่  
ตอบ การพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดอตัราค่าสอบบญัชี ท่ีขออนุมตัิในวาระท่ี 8 ข้อ 1 

และ 2 นัน้ เป็นผู้สอบบญัชีเฉพาะของ SCC เท่านัน้ และผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยของ SCC 
ได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบในวาระท่ี 8 ข้อ 3 เร่ืองรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อย 

(2) ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตในระดบัอาเซียนจะสามารถตรวจสอบบญัชีบริษัทในกลุม่ประเทศอาเซียน
ได้หรือไม ่ 
ตอบ ASEAN Chartered Professional Accountant (นกับญัชีวิชาชีพอาเซียน) เป็นนกับญัชีท่ี

ถือสญัชาตขิองประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคณุสมบตัใินการขึน้ทะเบียนตามท่ีก าหนด มี
คุณสมบัติท่ีพร้อมท่ีจะท างานให้กับกลุ่มอาเซียนได้ ดงันัน้ ASEAN CPA License จึงมี
ความเก่ียวข้องกับนักบัญชีและไม่ได้เก่ียวข้องกับผู้ สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ในการ
ปฏิบตังิานของผู้สอบบญัชีนัน้ ผู้สอบบญัชีท่ีจะปฏิบตังิานในประเทศตา่ง ๆ ได้จ าเป็นต้องมี
คณุสมบตัิและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบงัคบัของประเทศนัน้ ๆ โดย KPMG 
ได้ปฏิบัติการตรวจสอบผ่าน บริษัทเครือข่าย (Member firm หรือ Network Firm) ใน
ประเทศต่าง ๆ และประสานงานร่วมกันเพ่ือให้ผู้สอบบญัชีสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างดี
ท่ีสดุ 

(3) เหตใุด KPMG จงึไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีในธุรกิจเคมิคอลส์  
ตอบ KPMG เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์เช่นเดียวกบั SCC โดยในปี 2565 เอสซีจี 

เคมิคอลส์ จะต้องจัดท างบการเงินรวมของบริษัทเอง เพ่ือเตรียมตวัท่ีจะจดทะเบียนเข้า
ตลาดหลกัทรัพย์ 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการแตง่ตัง้นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต หรือ
นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณแหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2565 
และก าหนดคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัทประจ าปี 2565 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบ
การเงินรวม เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 3.53 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  661,055,038 เสียง คดิเป็นร้อยละ  96.9921 
ไมเ่ห็นด้วย  20,499,792 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 3.0077 
งดออกเสียง   100 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

นอกจากนีที้่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี 2565 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและ 
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จ านวน 135 บริษัท เป็นเงิน 
37.39 ล้านบาท และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจ านวน 96 บริษัท เป็นเงิน 46.40 ล้านบาท 
รวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้สิน้ 83.79 ล้านบาท 
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จากนัน้เน่ืองจากยงัมีเวลาส าหรับการประชมุในครัง้นี ้กรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ตอบค าถามของผู้ ถือหุ้น
ทัง้ท่ีส่งมาล่วงหน้าและส่งค าถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดงันี  ้

(1) บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ที่เอสซีจีถือหุ้นอยู่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือเป็น 
ผู้จ าหนา่ยรถยนต์ รวมทัง้ในอนาคตมีแผนขยายงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) ด้วยหรือไม ่ 
ตอบ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของ SCC โดย SCC เป็นผู้ ถือหุ้น

รายย่อยท่ีลงทนุอยู่ในกลุ่มโตโยต้า ซึ่ง SCC พิจารณาว่า ธุรกิจ EV เป็นนโยบายท่ีโตโยต้า
ให้ความส าคญั แล้วมีการประกาศเผยแพร่ถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นระยะ สง่ผลดีกบับริษัท
ในการถือหุ้นด้วย 

(2) ในสว่นงานวสัดกุ่อสร้างของเอสซีจี มีแผนการเตบิโตหรือขยายงานในอนาคตอย่างไร  
ตอบ กลยทุธ์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีแนวทางเร่ืองการพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีเป็น

มิตรตอ่สิ่งแวดล้อมท่ีเรียกว่า “SCG Green Choice” เชน่ ปนูซีเมนต์ สตูรไฮบริดจะช่วยลด
การปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตได้ และอีกประการหนึง่คือการขยาย
ธุรกิจบริการและโซลูชนั แบบ Green Construction Solution เพ่ือให้ลูกค้าได้มีทางเลือก
มากขึน้ และแนวทางการเพิ่มธุรกิจร้านค้าปลีก เพ่ือรองรับการสร้างแบรนด์ SCG Home 
เพ่ือให้สินค้าของบริษัทเป็นท่ีรู้จักทัง้ในและต่างประเทศ การน าช่องทางการจ าหน่ายผ่าน 
Omni-channel มาเสริมด้วย รวมทัง้การน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ในการวิเคราะห์ความ
ต้องการของลกูค้า  

(3) การน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของเอสซีจี เคมิคอลส์ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
จะเร่ิมจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุและน าหุ้นไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์ภายในปีนีห้รือไม่  
ตอบ การด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วอยู่ในขัน้ตอนย่ืนขออนญุาตจากส านกังานก ากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้ เน่ืองจากว่าเป็น
ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. หากมีความคืบหน้า บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบตอ่ไป 

หลังจากนัน้เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2565 ในครัง้นีเ้สร็จสิน้ลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชมุและสรุปค าถามค าตอบซึง่ไมส่ามารถตอบ
ได้ทันภายในเวลาประชุม ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือมีความเห็นสามารถแจ้ง
เลขานกุารบริษัทภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุ และภายหลงัเสร็จสิน้การประชมุ  

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจดัการและพนกังานเอสซีจี ขอขอบคณุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีให้การสนบัสนนุเอสซีจีมาโดยตลอด รวมทัง้สละเวลามาเข้าร่วมประชมุและแสดงความเห็นในเร่ืองตา่ง ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของเอสซีจีในวนันี ้และขอปิดประชมุ 
   
  ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 

   
 
  
  

พล.อ.อ.   - ลงนาม - 

(สถิตย์พงษ์ สขุวิมล) 
ประธานท่ีประชมุ 
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สรุปค ำถำม-ค ำตอบ จำกค ำถำมที่ผู้ถือหุ้นส่งมำล่วงหน้ำหรือส่งผ่ำนระบบกำรประชุม 
ในช่วงกำรประชุมที่ไม่สำมำรถตอบได้ทนัเน่ืองจำกมีเวลำจ ำกัด 

 
วำระที่ 1 รับทรำบรำยงำนกิจกำรประจ ำปี 2564 

1. รถ EV mining truck เอสซีจีเป็นผู้ผลิตเองหรือไม่  
ค ำตอบ รถบรรทกุหินปนูขนาด 60 ตนัชนิดไฟฟ้า EV Mining Truck โดยเอสซีจีน าเข้ามาใช้คือแบรนด์ Sany 

รุ่น SKT90E มีขนาดความจุแบตเตอร่ี 580kW แรงบิด 5,100 นิวตนั-เมตร และรุ่น SKT90S ขนาด
ความจุแบตเตอร่ี 390kW แรงบิด 2,300 นิวตัน-เมตร ซึ่งเป็นการร่วมมือของภาครัฐและองค์กร
ภาคเอกชน ในโครงการการใช้ยานยนต์พลงังานไฟฟ้าท่ีรัฐบาลสนบัสนนุส่งเสริมให้เกิดการลงทนุใน
ภาคเอกชนกระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์พลงังานไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรมมากขึน้ ซึง่จะชว่ยลดการ
เกิดฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก (GHG) ท่ีเกิดจากการสนัดาปภายในของเคร่ืองยนต์ทัว่ไป โดยในปี 
2565 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จ ากดั น ารถบรรทกุหินปนูขนาด 60 ตนั ชนิดไฟฟ้า (EV Mining 
Truck) จ านวน 4 คนั น าร่องส่งมอบหินปูนด้วยพลังงานสะอาด และคาดว่าจะเปล่ียนรถบรรทุก
หินปนูเป็นชนิดไฟฟ้าได้ร้อยละ100 ภายในปี 2568 สามารถลด CO2 ได้รวม 1,148 ตนั CO2/ปี 

2. สัดส่วนของ HVA จะลดลงหลังจำก LSP เร่ิมด ำเนินกำรหรือไม่  
ค ำตอบ โครงการ Lon Son Petrochemicals (LSP) เป็นโรงงานที่ผลิตปิโตรเคมีตัง้ต้น ซึ่งจะเร่ิมต้นผลิต 

สินค้าประเภท Commodity โดยส่วนใหญ่ ท าให้ภายหลงัจาก LSP เร่ิมด าเนินงาน สดัส่วนของ
สินค้าประเภท HVA เมื่อคิดเฉลี่ยรวมทัง้กลุ่มอาจจะลดลง อย่างไรก็ดีแผนงานในการด าเนินงาน
หลงัจากท่ี Cracker เร่ิมด าเนินการ บริษัทจะเพิ่มสดัส่วนสินค้า HVA อย่างตอ่เน่ือง จากการเล็งเห็น
ว่าตลาดโพลิเมอร์ในประเทศเวียดนามมีการเติบโตอย่างมีนยัส าคญั และยอดขาย HVA ใน
เวียดนามในอนาคตมีโอกาสเติบโตอีกมาก ทัง้นีบ้ริษัทจะเร่งการลงทนุเพิ่มเติมด้านการวิจยัและ
พฒันา (R&D) เพ่ือส่งเสริมการขยายยอดขาย HVA อีกด้วย 

3. ในส่วนงำนวัสดุก่อสร้ำงของเอสซีจี มีแผนกำรเตบิโตหรือขยำยงำนในอนำคตอย่ำงไรบ้ำง  
ค ำตอบ เอสซีจีมีแผนการด าเนินธุรกิจในส่วนงานวสัดกุ่อสร้าง ดงัตอ่ไปนี  ้

1) กลยทุธ์เพิ่มสดัส่วนค้าและบริการท่ีเป็น HVA เพ่ือตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้า 
2) การพฒันาผลิตภณัฑ์ที่เป็นมิตรตอ่สิ ่งแวดล้อม ผ่าน SCG Green Choice ซึ ่งเป็นทางเลือก

ให้กบัผู้บริโภคในการเลือกซือ้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การผลิตปนู
งานโครงสร้างเอสซีจี สตูรไฮบริด ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต  

3) เร่งขยายธุรกิจบริการและโซลชูนั เช่น Green Construction Solution และ Engineering and 
Industrial Services เ พื ่อการก ่อสร้างด้วย concept “Turn waste to wealth”  เน้นการเพิ ่ม 
value ให้กบัลกูค้าและสงัคมและเพ่ือลกูค้าสามารถปรึกษาหาโซลชูนัในการก่อสร้างท่ีเหมาะสม  

4) การบริหารจดัการต้นทุนพลงังานและเชือ้เพลิง ลดความผนัผวนจากสถานการณ์ราคาถ่านหิน
และน า้มนัท่ีแกว่งตวั โดยการเร่งเพิ่มสดัส่วนการใช้ Alternative Fuel และ Alternative Energy 

5) ขยายสาขาเพ่ือสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกเพ่ือรองรับการสร้าง brand SCG Home ให้เป็นท่ีรู้จกั
ส าหรับสินค้าและบริการเพื่อบ้านคณุภาพ อีกทัง้พฒันาระบบการเชื่อมต่อร้านค้า SCG Home 
เข้ากบัช่องทางออนไลน์ SCGHome.com เพื่อให้เกิดประสบการแบบ Omni Channel ส าหรับ
ลกูค้า และแผนการจดัตัง้ศนูย์กระจายสินค้าเพ่ือรองรับการขยายตวัของยอดขายทัง้ในกรุงเทพฯ 
และภูมิภาค 
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4. เหตุใดบริษัทไม่ลดรำคำพำร์หุ้น ให้เป็น 0.1 บำท/หุ้น เพิ่มสภำพคล่องแก่รำยย่อยเข้ำถึงหุ้นได้มำกขึน้ ช่วยดัน
รำคำหุ้น และกำรเก็งก ำไรมำกขึน้   
ค ำตอบ เอสซีจีคงแนวทางราคาหุ้นให้เป็นไปตามกลไกการซือ้ขายตามราคาตลาด และหลกัเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพย์เพ่ือสะท้อนมลูคา่การเติบโตอย่างยัง่ยืนของบริษัท โดยบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เอสซีจี แพคเกจจิง้ (SCGP) เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) และธุรกิจซีเมนต์และ
ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง รวมไปถึงธุรกิจหรือการลงทนุใหม ่เชน่ Cleanergy / Addventure เป็นต้น 

5. SCC เพิ่มสัดส่วนกำรลงทุนในปิโตรเคมีมำกขึน้ ธุรกิจหลักของบริษัทไม่ใช่ปูนซีเมนต์แล้วใช่หรือไม่ ดังนัน้
หำกรำคำปิโตรเคมีปรับตัว ก็ส่งผลกระทบกับหุ้นบริษัทมำกขึน้ใช่หรือไม่  
ค ำตอบ เน่ืองจากธุรกิจเคมิคอลส์อยู่ระหว่างขยายการลงทุนในโครงการปิโตรเคมีครบวงจร (LSP) ประเทศ

เวียดนาม ซึง่คาดวา่จะแล้วเสร็จและเร่ิมด าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในคร่ึงปีแรกของปี 2566 อาจสง่ผล
ให้สดัส่วนรายได้จากธุรกิจเคมิคอลส์ต่อรายได้รวมของเอสซีจีเพิ่มขึน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
ผลต่อราคาขายของผลิตภัณฑ์ด้วย ยกตวัอย่างเช่น ราคาน า้มนั เป็นต้น ทัง้นี ้รายได้รวม ณ สิน้ปี 
2564 ธุรกิจเคมิคอลส์มีสดัสว่นรายได้ร้อยละ 45 จากรายได้ทัง้หมด 

6. SCC มีแผนในกำรรองรับแนวโน้มดอกเบีย้ที่อำจจะปรับตัวขึน้ตำมอัตรำดอกเบีย้โลกอย่ำงไร  
ค ำตอบ ต้นทนุดอกเบีย้ของบริษัทในปีนีไ้ด้รับผลกระทบไม่เยอะเน่ืองจากเงินกู้ ส่วนใหญ่ของ SCC มาจาก

หุ้นกู้ ที่มีดอกเบีย้คงที่ 4 ปี เมื่อเทียบกบัอตัราดอกเบีย้ทัว่ไป อย่างไรก็ดี เงินกู้ของโครงการ Long 
Son Petrochemicals มีอตัราดอกเบีย้การกู้ ยืมระหว่างธนาคารอ้างอิงดอกเบีย้ลอยตวั (Libor rate) 
ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึน้ดอกเบีย้ระหว่างปี 2565 ทัง้นี ้เงินกู้ ท่ีอ้างอิงดอกเบีย้ลอยตวั
ดงักล่าวได้รับการเปล่ียนเป็นอตัราดอกเบีย้คงท่ีจ านวนคร่ึงหนึ่ง เร่ิมมีผลในปี 2566 

7. หำกโควิดหมดไปในปีหน้ำ ขอให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นตำมปกตทิี่ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทด้วย  
ค ำตอบ บริษัทรับไว้พิจารณา 

8. ก ำลังผลิตของ Propylene Oxide จำก Dow JV ที่หำยไปในปีที่ ผ่ำนมำเกิดอะไรขึน้ ส่งผลกระทบต่อรำยได้ก่ี
เปอร์เซ็นต์ และอนำคตจะมีก ำลังกำรผลิตเพิ่มมำชดเชยหรือไม่  
ค ำตอบ บริษัทมีการปรับโครงสร้างการลงทนุในบริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนแูฟคเจอร่ิง จ ากดั (หรือ “MTP 

HPPO”) โดยในปี 2562 ภายหลงัจากการปรับโครงสร้าง DOW จะมีสดัส่วนการถือหุ้นใน MTP 
HPPO ร้อยละ 100 ส่งผลกระทบในส่วน Equity Income ของธุรกิจเคมิคอลส์ และพิจารณาจะไม่มี
การผลิตชดเชยเน่ืองจากบริษัทมุ่งเน้นขยายก าลงัการผลิตในธุรกิจหลกั (core business) 

9. บริษัทมีกำรลงทุนในธุรกิจอ่ืนท่ีให้ผลตอบแทนสูง เช่น กัญชง บิทคอยน์ และอ่ืนๆ หรือไม่  

ค ำตอบ  บริษัทมีการประเมินโอกาสในการท าธุรกิจใหม่ๆ อย่างสม ่าเสมอ โดยแสวงหาธุรกิจท่ีบริษัทมีความ
เช่ียวชาญและสามารถแข่งขนัในตลาดได้ ซึ่งในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา บริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัท 
เอสซีจี คลีนเนอร์ย่ี จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทหลกัท่ีขบัเคล่ือนธุรกิจประเภทพลงังานหมนุเวียน (renewable 
energy business) อีกทัง้กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทก็มีแนวทางหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆตามแตล่ะ
ธุรกิจอยา่งตอ่เน่ืองเชน่กนั 
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