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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 (ครัง้ท่ี 23) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  

ประชุม ณ ห้อง แอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยลั เมอริเดียน 
เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2559 เวลา 14:30 น. 

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นประธานท่ีประชมุ 
 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 จากนัน้ได้แจ้งให้ท่ี
ประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 942 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 3,438,160 หุ้น และท่ี
มอบฉนัทะมาจ านวน 2,705 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 778,422,161 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและ
ท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จ านวน 3,647 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 781,860,321 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 65.155 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชมุตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึขอเปิดประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ  

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานกุารคณะกรรมการได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท คณะจดัการเอสซีจี 
ผู้ สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และตัวแทนผู้ สอบบัญชีซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน ดงันี ้
1. นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสงัคม 
   เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
2. นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
   กรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน และ
   เป็นกรรมการอิสระ 
3. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

  และเป็นกรรมการอิสระ 
4. นายพนสั สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
5. นายยศ เอือ้ชเูกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการ

  สงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
6. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ 
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7. นายชมุพล ณ ล าเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการ
  อิสระ 

8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
  สรรหา และเป็นกรรมการอิสระ 

 9. นายประมนต ์ สธีุวงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
    และเป็นกรรมการอิสระ 
 10.นางธาริษา วฒันเกส กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ 
 11.นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 12.นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการกิจการสงัคม 
    เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

เลขานุการคณะกรรมการ 
 นายวรพล เจนนภา 

คณะจัดการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 9 คน 
 1. นายชลณฐั ญาณารณพ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่อาวโุส เอสซีจี และ 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
 2. นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-ปฏิบตักิาร เอสซีจี เคมิคอลส์ 
 3. นายพิชิต ไม้พุม่ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส เอสซีจี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
 4. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกลุ Vice President – Regional Business, 

  SCG Cement-Building Materials 
 5. นายนิธิ ภทัรโชค Vice President – Domestic Market, 

  SCG Cement-Building Materials 
 6. นายชนะ ภมีู Vice President – Operations, 

  SCG Cement-Building Materials 
 7. นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิง้ 
 8. นายเชาวลิต เอกบตุร ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
 9. นายยทุธนา เจียมตระการ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 4 คน 
1. นายวินิจ   ศลิามงคล 
2. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 
3. นางสาวพรทิพย์    ริมดสุิต 
4. นางสาวธญัลกัษณ์   เกตแุก้ว 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จ านวน 2 คน 
1. นายสิริพงศ์ ติง่เจริญ  
2. นางสาวชิดชนก เกตเุวช  
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นอกจากนีเ้ลขานกุารคณะกรรมการได้กล่าวแนะน านางทิพาภรณ์ อนุศิริ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยซึ่งเข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้และได้กล่าวเชิญชวน
ให้ผู้ ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตวัแทนผู้สอบบญัชี ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดง
ความประสงค์ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง จากนัน้เลขานกุารฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนบัคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ดงันี ้    

1. ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง  ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง  

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่ง
อยา่งใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบง่แยกคะแนนเสียงในแต่
ละวาระได้ ยกเว้นในกรณีท่ีเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้  
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมว่าผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยืนยนัการ
ลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรและให้ยกมือ เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปตรวจนบัและบนัทึก
คะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 
สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอ
เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทจะด าเนินการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีห ักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก
จ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ี
เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ี
มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 

6. จ านวนผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจ านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน 
เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเตมิ 
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7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนที่การประชมุจะสิน้สดุ 
ขอให้ส่งคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนทัง้หมดกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออก
จากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชมุ 

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบภายหลงัจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้
เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาใน
วาระถัดไปต่อไปก่อนเพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับ
คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

9. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชมุ ขอให้ยกมือขึน้ 
และเม่ือท่านประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งช่ือ-นามสกุลของท่าน รวมทัง้สถานะว่าเป็นผู้ ถือ
หุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะด้วย 

 ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าส าหรับผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี ้บริษัทได้
อ านวยความสะดวกโดยจดัให้มีผู้แปลเป็นภาษาองักฤษ ในกรณีท่ีมีค าถามขอให้ผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศ
เขียนค าถามสง่ให้เจ้าหน้าท่ี ทัง้นีก้รรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมค าถามและตอบเป็นภาษาไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
คนอ่ืน ๆ ท่ีเข้าประชุมได้เข้าใจด้วย จากนัน้จึงสอบถามท่ีประชมุว่ามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ซึ่งท่ีประชุม
เห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามท่ีเสนอข้างต้น 
ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22) เม่ือวันพุธที่ 
25 มีนาคม 2558  

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 (ครัง้ท่ี 22) เม่ือวนัพธุท่ี 25 มีนาคม 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ ซึ่งได้ส่งให้ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมหนงัสือนดัประชมุ  

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22) 
เม่ือวนัพธุท่ี 25 มีนาคม 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นด้วย    785,855,775 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9940 
ไมเ่ห็นด้วย   33,100 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0042 
งดออกเสียง    13,500 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0017 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2558 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของเอสซีจีและ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2558 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปได้ดงันี  ้

ในปี 2558 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 439,614 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อน เน่ืองจาก
ราคาสินค้าในกลุม่เคมีภณัฑ์ปรับลดลงมากจากราคาน า้มนัท่ีลดลง อย่างไรก็ดี ด้วยการบริหารกิจการอย่างมี 
ประสิทธิภาพ การวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า การขยาย
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ ส่งผลให้มีก าไรส าหรับปี 45,400 
ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 35 จากปีก่อน   

การด าเนินงานท่ีส าคญัในรอบปี 2558 สรุปได้เป็น 3 เร่ือง ดงันี ้

1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจในอาเซียน พร้อมรับ AEC เอสซีจีได้ขยายการลงทนุใน
อาเซียนอยา่งตอ่เน่ือง โครงการหลกั 3 โครงการได้แก ่

- โรงงานปนูซีเมนต์แห่งแรกในอินโดนีเซียเร่ิมด าเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เม่ือปลายปี 2558 
และขยายก าลงัการผลิตปนูซีเมนต์ในกมัพชูา ซึ่งทกุโรงงานใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

- บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเอสซีจีถือหุ้นอยู่ 
ร้อยละ 30 ได้ขยายก าลังผลิต Ethylene เพิ่ม 43% เม่ือปลายปีท่ีผ่านมา โดยได้เร่ิม
ด าเนินการผลิตแล้วเม่ือเดือนมกราคม 2559 

- ขยายการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม โดยเข้าซือ้หุ้ นร้อยละ 80 ใน
บริษัทผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์ Flexible Packaging รายใหญ่ของประเทศเวียดนาม (Tin Thanh 
Packing Joint Stock Company หรือ BATICO) 

ในปี 2558 เอสซีจีมีรายได้จากการส่งออกและด าเนินงานในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย 
100,150 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวม ซึ่งใกล้เคียงกบัปี 2557 โดยมีสินทรัพย์ 108,183 ล้าน
บาท หรือประมาณร้อยละ 21 ของสินทรัพย์รวม และมีพนกังาน 16,482 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจ านวน
พนกังานทัง้หมด ซึง่พร้อมจะรองรับการขยายและด าเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนาคต 
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นอกจากนี ้เอสซีจี ได้เปล่ียนช่ือแบรนด์สินค้าจากตราช้างเป็นเอสซีจี เพ่ือให้ลกูค้าจดจ าได้ง่าย 
เกิดการเช่ือมโยงระหว่างสินค้ากบัองค์กร รวมทัง้ปรับแบรนด์ธุรกิจจากเอสซีจี เปเปอร์ เป็น เอสซีจี แพคเกจจิง้ 
ให้สอดคล้องกบักลยทุธ์ท่ีเน้นตลาดบรรจภุณัฑ์ท่ีเติบโตตอ่เน่ือง 

2. การส่งเสริมการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง ในปี 2558 เอสซีจีได้ลงทุนด้านการวิจยัและ
พฒันาเป็นเงินจ านวน 3,510 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของยอดขาย มี
พนกังานในสาขาวิจยัและพฒันาจ านวน 1,646 คน โดยสินค้าและบริการท่ีมีมูลคา่เพิ่มสูง หรือ HVA ของ
เอสซีจี มีรายได้ 161,851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้ และมีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม SCG eco value 114,084 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 26 ของรายได้ 

ตวัอยา่งสินค้า HVA ท่ีออกสูต่ลาดในปี 2558 มีอาทิเชน่  

- เม็ดพลาสตกิส าหรับผลิตอปุกรณ์การแพทย์ (Medical Grade Plastic) 
- ชดุภาชนะและเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารส าหรับผู้สงูอาย ุ
- สินค้านวตักรรมเพ่ือผู้สงูอาย ุ(Eldercare Solution) เช่น ราวจบัทรงตวัเพ่ือความปลอดภยั 

พืน้ห้องน า้ระดบัเดียว ระบบไฟสอ่งสวา่งอตัโนมตั ิแผน่พืน้ทางเดนิลดแรงกระแทก 
- กระเบือ้งพอร์ซเลน COTTO GRANDE Collection กระเบือ้งเซรามิกซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 

320 X 160 เซนติเมตร ความหนา 12 มิลลิเมตร มีคณุสมบตัิทนความร้อน รอยขดูขีด และ
กรด รวมทัง้สามารถท าความสะอาดได้ง่าย 

- ระบบคอนกรีตส าเร็จรูป Precast Concrete System ซึ่งใช้เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูง 
น า้หนกัเบา เพิ่มความรวดเร็วในการก่อสร้าง นอกจากนีย้งัมีคณุสมบตัิเร่ืองการเป็นฉนวน
กนัเสียงและความร้อน 

- บรรจภุณัฑ์อาหาร FEST ท่ีทนความร้อนได้ดี ไม่ละลาย ไม่ร่ัวซึม และปลอดภยัจากสารก่อ
มะเร็ง 

3. การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน เอสซีจีได้พิสจูน์ให้เห็นถึงความมุ่งมัน่ใน
การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน จนได้รับรางวลัด้านการพฒันาอยา่งยัง่ยืนในปี 2558 ดงันี ้

- ได้รับการจดัอนัดบัเป็นท่ี 1 ของโลกเป็นปีท่ี 5 ติดตอ่กนั จาก DJSI (Dow Jones Sustainability 
Indices) ในสาขาอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้าง  

- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะท่ีเป็น
ผู้ผลิตปนูซีเมนต์รายแรกของไทยท่ีได้รับการรับรองอตุสาหกรรมสีเขียวระดบัสงูสดุครบทุก
โรงงานในประเทศ 

- เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเคมีภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจาก  
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยครบทกุโรงงาน  
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- ได้รับการประเมินการพฒันาความยัง่ยืนเร่ือง Anti-Corruption ระดบั 5 จากสถาบนัไทยพฒัน์ 
ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ  

- บริษัทได้ผ่านการรับรองเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชันจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต มา 3 ปีแล้ว  

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าภาวะเศรษฐกิจได้ฟืน้ตวัอย่างช้า ๆ ซึ่งด้วยความสามารถและปัจจยั
ภายนอกท าให้บริษัทสามารถท าก าไรได้เพิ่มขึน้จากปีก่อนร้อยละ 35 ซึ่งนบัว่ามาก นอกจากนีย้งัเป็นผู้น าใน
ด้านการขยายธุรกิจไปอาเซียน การวิจยัและพฒันา การพฒันาอย่างยัง่ยืน และการเอาใจใส่เร่ืองการตอ่ต้าน
คอร์รัปชัน จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้ จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อ
ซกัถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) การท่ีประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  
มีผลกระทบตอ่เอสซีจีอย่างไร 

 ตอบ AEC เป็นกระบวนการท่ีพฒันากันมาอย่างยาวนาน เอสซีจีก็มีการลงทนุในหลายๆ 
ประเทศในอาเซียนมานานมากกว่า 10 ปี  มีการเตรียมการอย่างดีและต่อเน่ือง ท าให้
สามารถสร้างโรงงานผลิตปนูซีเมนต์ท่ีประเทศอินโดนีเซียและกมัพชูา นอกจากนีท่ี้ประเทศ
เวียดนามก็มีการขยายธุรกิจแพคเกจจิง้ ส่วนธุรกิจวสัดกุ่อสร้างนัน้ เอสซีจีได้เข้าไปศกึษา
ตลาดและส่งสินค้าไปขายก่อนท่ีจะลงทุนผลิต โดยเร่ิมจากโครงการเล็ก ๆ แล้วจึงขยาย
อยา่งตอ่เน่ือง การมีฐานท่ีคอ่นข้างดีท าให้สามารถขยายธุรกิจให้เตบิโตตอ่ไปในอนาคตได้  

(2) เอสซีจีจะด าเนินการอย่างไรหากราคาน า้มนัลดลงอย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลานาน และท าให้ส่วน
ตา่งระหวา่งราคาขายกบัต้นทนุ (Gap) ของผลิตภณัฑ์ปิโตรเคมีลดลง  

ตอบ เอสซีจีใช้แนฟทาซึ่งมาจากน า้มนัเป็นวตัถดุิบในการผลิตของธุรกิจเคมิคอลส์ เม่ือราคา
น า้มนัลดลงจะมีผลให้ส่วนตา่งระหว่างราคาสินค้ากบัต้นทนุวตัถดุิบเพิ่มขึน้ ประกอบกบัช่วง
ก่อนหน้านีมี้การลงทนุในอตุสาหกรรมปิโตรเคมีน้อยมาก ก าลงัการผลิตจึงมีน้อย ท าให้ความ
ต้องการสินค้าสูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งเป็นสดัส่วนท่ีสูงมากเม่ือเทียบกับก าลงัการผลิต ถือเป็น 
Peak Cycle ของอตุสาหกรรมปิโตรเคมี โดยคาดว่าเอสซีจีจะสามารถท าก าไรได้ในช่วง 2-3 ปี
นี ้หลังจากนัน้คงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงท่ีเอสซีจีมีความพร้อมและมี
ความสามารถในการแข่งขนัมากขึน้จากผลของงานวิจยัและพฒันาท่ีได้ด าเนินการมาอย่าง
ตอ่เน่ือง 

(3) การท าธุรกิจในกลุม่ประเทศ GMS หรือ Greater Mekong Sub-region โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาแขง่ขนัด้วย เอสซีจีจะท าอยา่งไร 

 ตอบ เอสซีจีให้ความส าคญัในเร่ืองนีแ้ละมีการตดิตามมาโดยตลอด ก าลงัการผลิตสินค้าใน
ประเทศจีนหลาย ๆ สินค้ามีก าลงัการผลิตเหลือคอ่นข้างมาก รวมถึง ปนูซีเมนต์ วสัดกุ่อสร้าง 
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และกระดาษ ท าให้สภาพการแข่งขนัรุนแรงขึน้ เอสซีจีได้มีการเตรียมการทัง้ในด้านการบริหาร
จดัการเร่ืองต้นทนุ และเร่ืองสินค้า เพ่ือท่ีจะท าให้สามารถแขง่ขนัได้ 

(4)   เอสซีจีเตรียมการอย่างไรในเร่ืองภยัแล้ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทท่ีใช้น า้มาก 
เชน่อตุสาหกรรมแพคเกจจิง้ 

ตอบ เอสซีจีให้ความส าคญัในเร่ืองน า้อย่างมากและมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดย
ตลอด ในด้านของปริมาณน า้ ได้มีโครงการสร้างฝายชะลอน า้มาเป็นเวลานาน จนปัจจุบนั
สร้างฝายชะลอน า้ได้ถึง 68,445 ฝาย ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ชุมชนและประชาชน ส่วนโรงงาน
ของเอสซีจีในทกุกลุ่มธุรกิจก็มีนโยบายลดการใช้น า้หลายวิธี ตัง้แตก่ารตรวจสอบคณุภาพใน
กระบวนการผลิต กระบวนการน าน า้ท่ีใช้แล้วกลบัมาใช้ใหม่  ซึ่งในปี 2558 เอสซีจี แพคเกจจิง้
สามารถลดการใช้น า้ในแตล่ะโรงงานลงได้ประมาณร้อยละ 10-20 

(5) เอสซีจีมีการด าเนินการอย่างไรในการป้องกันเร่ืองสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา
มลพิษเก่ียวกบัการขนสง่ถ่านหินท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

 ตอบ คลงัถ่านหินท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของเอสซีจีใช้มาตรฐานสากลในการออกแบบ
และปฏิบตัิงาน โดยเป็นระบบปิดทัง้หมด จึงไม่มีปัญหาเร่ืองฝุ่ นฟุ้ งกระจาย นอกจากนีเ้อส
ซีจีได้เพิ่มมาตรการดแูลชุมชนซึ่งเป็นการท างานร่วมกนัระหว่างผู้ดแูลถ่านหินในพืน้ท่ีเพ่ือ
ช่วยแก้ปัญหาในลกัษณะของเพ่ือนช่วยเพ่ือน โดยโรงงานใหญ่ท่ีมีมาตรฐานแล้วจะเข้าไป
ช่วยรายเล็ก รวมทัง้มีการเปิดให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ข้อแนะน าเพ่ือการปรับปรุง
ตอ่ไป 

(6) เหตใุดการใช้พลงังานทางเลือกของเอสซีจีจึงมีสดัส่วนลดลงจากร้อยละ 12.5 ในปี 2557 เป็น
ร้อยละ 10.9 ในปี 2558  

 ตอบ พลงังานทางเลือกในท่ีนีห้มายถึงพลงังานชีวมวล (Biomass) ท่ีใช้ผลผลิตทางเกษตร
เป็นวตัถดุิบ ซึ่งเอสซีจีได้พยายามน ามาใช้อย่างเต็มท่ี ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทดแทนถ่านหินใน
โรงงานผลิตปนูซีเมนต์ หรือในหม้อไอน า้ (Boiler) ของโรงงานผลิตกระดาษก็ตาม แต่ในปี 
2558 ผลผลิตทางเกษตรส าหรับพลงังานทางเลือกมีปริมาณน้อยลง ท าให้เอสซีจีสามารถซือ้
มาใช้ได้น้อยลงด้วย ซึ่งในปี 2558 เอสซีจีใช้ Biomass ประมาณ 700,000 ตนั และวางแผน
จะใช้เพิ่มอีก 500,000 ตนั รวมเป็นประมาณ 1.2 ล้านตนั ดงันัน้จึงไม่มีแนวโน้มท่ีจะลดการ
ใช้ลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้พลงังานทางเลือกท่ีสงูขึน้ เช่นในโรงไฟฟ้า ท าให้มีการ
แขง่ขนัเร่ืองการจดัหาวตัถดุิบพอสมควร แตก็่เป็นประโยชน์โดยรวมของประเทศ 

 (7) การขายหุ้นในบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) เป็นจ านวนมาก มีผลกระทบ
ตอ่การด าเนินงานอยา่งไร 

 ตอบ บริษัทได้ขายหุ้นไปตัง้แตปี่ 2553 ดงันัน้จงึไมมี่ผลกระทบแล้ว 
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(8) เอสซีจีมีกลยทุธ์ในการเพิ่มผลตอบแทนและการด าเนินงานของธุรกิจแพคเกจจิง้อยา่งไร 

 ตอบ ธุรกิจแพคเกจจิง้ของเอสซีจีประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลกั คือธุรกิจแพคเกจจิง้ (Packaging 
Chain) และธุรกิจเย่ือและกระดาษ (Fibrous Chain) ในส่วนของทิศทางการด าเนินงาน บริษัท
ได้เปล่ียนช่ือจาก เอสซีจี เปเปอร์ เป็นเอสซีจี แพคเกจจิง้ เพราะเห็นโอกาสในการพฒันา
ผลิตภัณฑ์โดยใช้นวตักรรม เช่น การท าบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นกระดาษให้บางลงและแข็งแรงขึน้  
นอกจากนีบ้ริษัทก็ได้ขยายฐานไปสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ท่ีไม่ใช่กระดาษเช่น การซือ้กิจการ 
Flexible Packaging ส่วนธุรกิจเย่ือและกระดาษนัน้ บริษัทได้ใช้นวตักรรมในการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีมีมูลค่าสูง เช่น เย่ือเคมีละลายน า้ ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม 
นอกจากนีใ้นสว่นของการผลิตก็เน้นดแูลบริหารจดัการเร่ืองต้นทนุอย่างตอ่เน่ือง 

(9) เอสซีจีมีแนวทางขยายการลงทนุในประเทศมาเลเซียและประเทศจีนอยา่งไร  

 ตอบ ประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศท่ีเศรษฐกิจพฒันาไประดบัหนึ่งแล้ว มีการบริโภคตอ่
คนของสินค้าหลกัหลาย ๆ สินค้าอยู่ในอตัราท่ีคอ่นข้างสงู รวมทัง้สินค้าท่ีเป็นสินค้าหลกัของ
เอสซีจีด้วย  และคาดว่าอตัราการเจริญเติบโตอาจไม่สูงมากนกั จึงไม่ใช่ประเทศท่ีเอสซีจีให้
ความส าคญัท่ีจะไปตัง้ฐานการผลิต ส่วนใหญ่จึงเป็นการส่งออกทัง้จากประเทศไทยและ
จากฐานผลิตในอาเซียนไปยงัมาเลเซีย 

ส าหรับประเทศจีนนัน้ ฝ่ายจัดการได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ปัจจุบนัมีการซือ้สินค้าเข้ามา
ประกอบเพ่ือใช้ในการขาย ในระยะยาวคงต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนใน
ประเทศจีน เน่ืองจากเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพแตก็่มีการแขง่ขนัท่ีคอ่นข้างรุนแรง 

(10) ปัจจบุนัอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (Debt to Equity) ของเอสซีจีเป็นเทา่ไร 

 ตอบ อตัราส่วน Debt to Equity ของปี 2558 ท่ีค านวณตามหลกับญัชีเท่ากบั 1.1 เท่า แต่
หากหกัส่วนท่ีเป็นเงินสด (Net Debt to Equity) จะเท่ากบั 0.7 เท่า ตามท่ีปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2558 หน้า 4 

(11) ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความยินดีท่ีบริษัทได้ให้ความส าคญักบัโครงการตอ่ต้านคอร์รัปชนั โดยได้รับ
การรับรองมา 3 ปีแล้ว บริษัทมีแนวทางในการขยายโครงการนีไ้ปยงับริษัทในเครืออย่างไร 

 ตอบ บริษัทได้รับการรับรองเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชัน (Certified company) จากโครงการ
แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาตัง้แต่ปี 2556 และ
ตอ่มาได้ขยายผลไปยงัคูธุ่รกิจ โดยได้เชิญคูธุ่รกิจประมาณ 400 ราย เข้าร่วมปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ส่วนบริษัทย่อยนัน้ ตัง้แต่ปี 2556 ทุก
บริษัทย่อยต้องปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชนัของบริษัทแม่ ซึ่งในปี 2559 บริษัทย่อย
ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทมีแผนท่ีจะย่ืนขอรับรองในโครงการดงักล่าว ซึ่งทัง้หมดนี ้
บริษัทได้ปฏิบตัจิริง ทัง้ในระดบักรรมการและฝ่ายจดัการ 

(12) เอสซีจีมีการบริหารจดัการในเร่ืองความปลอดภัย มีการป้องกันกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้ใน
อาคารส านกังานใหญ่อยา่งไร 
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 ตอบ เอสซีจีมีการดแูลตัง้แต่การก่อสร้างอาคาร โดยการจ้างบริษัทท่ีปรึกษาออกแบบระบบ
ความปลอดภัยท่ีสอดคล้องกบัระบบงาน ดงันัน้ในบางพืน้ท่ีจะสามารถใช้น า้ดบัเพลิงได้ บาง
พืน้ท่ีต้องใช้สารเคมีดบัเพลิง และมีระบบตรวจสอบในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้ โดยมีเจ้าหน้าท่ี
ประจ าห้องควบคมุท าหน้าท่ีตรวจสอบซ า้วา่สญัญาณเตือนเกิดจากเพลิงไหม้จริงหรือเกิดจาก
ความผิดพลาด (False alarm) หลงัจากตรวจสอบแล้วจึงจะฉีดสารเคมีดบัเพลิง นอกจากนีย้งั
มีข้อก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน มีอุปกรณ์ความปลอดภัย และมีเจ้าหน้าท่ีดูแลความ
ปลอดภยัให้กบัผู้ปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีอบัอากาศ (Confined space) อีกด้วย อย่างไรก็ดี เร่ืองท่ี
ส าคญัคือการมี Safety Mindset พนกังานทกุคนต้องรับผิดชอบและเอาใจใส่จริงจงัในเร่ือง
ของความปลอดภยัตลอดเวลา 

(13) ท าไมในรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัท หน้า 20-37 จึงไม่ปรากฏจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่าย
แล้วในบางบริษัทในตา่งประเทศ 

 ตอบ เน่ืองจากบริษัทบางประเภทในต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม และจีน ไม่มีการ
ออกหุ้น แต่จะมีการระบุสดัส่วนการลงทนุไว้ในใบรับรองการลงทนุอย่างชดัเจน ซึ่งเป็นไป
ตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ตามท่ีได้แสดงเป็นหมายเหตุประกอบไว้ด้านล่างของ
รายงานดงักลา่วแล้ว (แสดงด้วยเคร่ืองหมาย**) 

(14) ผู้ ถือหุ้นตัง้ข้อสงัเกตวา่บริษัทเอสซีจี ดสิทริบวิชัน่ จ ากดั ได้ลงทนุใน บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
ซึ่งผู้บริหารของบริษัทดงักล่าวถกู ก.ล.ต. ตดัสินในฐานท่ีกระท าความผิดเร่ืองการใช้ข้อมูล
ภายใน (Insider Trading) เป็นเงิน 24 ล้านบาท เป็นเร่ืองท่ีประพฤติมิชอบ เอสซีจีไม่ทราบ
เร่ืองเลยหรือ และจะท าอยา่งไรถ้าคูส่ญัญามีพฤตกิรรมแบบนีแ้ล้วยงัเป็นผู้บริหารอยู่ 

 ตอบ กรณีดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ี ก.ล.ต. ตดัสินว่าเป็นความผิดก่อนการเข้าร่วมทนุของเอสซีจี 
และผู้บริหารท่ีเก่ียวข้องกับกรณีดงักล่าวได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก และได้
รายงานตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว เอสซีจีจะยงัคงเดนิหน้าตอ่ไปให้ดีท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 

(15) เหตใุดการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลของกลุม่ธุรกิจตา่ง ๆ จงึแตกตา่งกนั 

 ตอบ เอสซีจีมีนโยบายหลกัด้านการบคุคลเหมือนกนัในทกุกลุ่มธุรกิจ เช่นการจ้างงาน การ
ดแูลพนกังาน การฝึกอบรมและพฒันา แตก่ารบริหารจดัการจะมุง่เน้นในเร่ืองท่ีแตกตา่งกนั
ไปตามลักษณะของธุรกิจ เพ่ือให้สามารถท่ีจะแข่งขันและเติบโตต่อไปได้ เช่นธุรกิจท่ีมี
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จ านวนมากจะเน้นในด้านการเรียนรู้ ส่วนธุรกิจท่ีมีความผนัผวนมากจะ
เน้นในด้านการปรับตวั โดยเร่ืองท่ีแตล่ะกลุม่ธุรกิจกลา่วถึงในรายงานประจ าปีจะเป็นเร่ืองท่ี
แตล่ะกลุม่ธุรกิจให้ความส าคญัในชว่งท่ีผา่นมา 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2558 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท างบ
การเงินประจ าปี สิน้สุด ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ท่ี
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ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้
ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้

งบการเงินประจ าปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน   หน่วย : ล้านบาท 

 บริษัทและ 
บริษัทย่อย 

บริษัท 

สินทรัพย์ 509,981 264,282 
หนีส้ิน 266,975 175,354 
รายได้จากการขาย 439,614 - 
รายได้รวม 449,748 26,543 
ก าไรส าหรับปี 45,400* 19,825 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 37.83* 16.52 

 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งฝ่ายจดัการได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้ 

(1) คา่ความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม และการด้อยคา่ความนิยมมีการประเมินอย่างไร 

 ตอบ การบนัทึกคา่ความนิยมปฏิบตัิตามมาตรฐานในการบนัทึกบญัชีซึ่งเกิดขึน้ได้จากหลาย
กรณี แตส่ว่นใหญ่จะเกิดขึน้เม่ือเข้าซือ้กิจการ ซึ่งจะมีการเจรจาและประเมินมลูคา่ของกิจการ 
มีการปรึกษาท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือให้ความเห็นว่ามูลค่าท่ีเหมาะสมควรเป็นเท่าไร (มูลค่า
ยตุิธรรม) ซึ่งวิธีท่ีนิยมคือการตีมลูคา่กิจการจากกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะท าได้ เม่ือได้มลูค่า
ยตุิธรรมแล้วก็จะน ามาเทียบกบัมลูคา่ตามบญัชี (Book value) ความแตกตา่งระหว่างมลูคา่
ยตุธิรรมกบัมลูคา่จา่ยซือ้ธุรกิจ จะเป็นคา่ความนิยมท่ีบริษัทจะต้องบนัทึกไว้ และต้องทบทวน
ทกุปี โดยค่าความนิยมจะถูกด้อยคา่ในกรณีท่ีทบทวนแล้วพบว่าธุรกิจมีความเป็นไปได้ท่ีจะ
ไมส่ามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้  

(2) คา่ใช้จ่ายในการบริหารในงบก าไรขาดทนุรวม ในปี 2558 เพิ่มขึน้มากจากปี 2557 มาจาก
สว่นใด 

ตอบ ค่าใช้จ่ายบริหารท่ีเพิ่มขึน้มาจากหลายส่วน ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน สวัสดิการ 
ค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหารซึ่งเพิ่มขึน้ตามการปรับค่าจ้างประจ าปี และค่าตอบแทน



12 
 

รวมถึงสวสัดิการต่าง ๆ ท่ีเปล่ียนไป ส่วนท่ีสองคือผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม 
สว่นท่ีสาม คือ ผลขาดทนุจากธุรกรรมท่ีมีการใช้เคร่ืองมือทางการเงิน  และส่วนสดุท้าย คือ 
คา่เส่ือมราคาคา่ตดัจ าหนา่ยท่ีเพิ่มขึน้ซึง่เป็นไปตามสินทรัพย์ท่ีได้ลงทนุเพิ่มขึน้ 

(3) ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุในงบก าไรขาดทุนรวมคืออะไร  

 ตอบ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุเป็นค าศพัท์ทางบญัชี ซึ่งหมายถึง ส่วนท่ีบริษัทไม่ได้
ถือหุ้ น เช่น ถ้าเอสซีจีถือหุ้ นร้อยละ 70 ในบริษัทแห่งหนึ่ง และมีผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนถือหุ้ นใน
บริษัทแหง่นีอี้กร้อยละ 30 สว่นท่ีเอสซีจีไมมี่อ านาจควบคมุก็คือร้อยละ 30 นัน้ 

(4) ในปี 2558 มีความแตกตา่งมากในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนท่ีแสดงในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
มาจากสาเหตใุด และบริษัทมีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอยา่งไร  

 ตอบ อัตราแลกเปล่ียนท่ีมีความแตกต่างมาจากการลงทุนในบริษัทในต่างประเทศ ซึ่ง
จะต้องมีการตีมูลค่าส่วนของทุนท่ีเราได้ไปลงทุนตามอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไปทุกปี 
ฝ่ายจดัการได้ศกึษาเคร่ืองมือทางการเงินตา่ง ๆ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงดงักล่าว แตย่งัไม่พบ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น การท าประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน (Hedging) ก็มี
คา่ใช้จ่ายท่ีสงูมาก ประกอบกบัการลงทนุในตา่งประเทศส่วนใหญ่เป็นการลงทนุระยะยาว  
และอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนไปก็จะสะท้อนว่าบางช่วงจะขาดทนุและบางช่วงก็จะมีก าไร  
จึงท าให้ปัจจุบนัเรายังไม่มีการด าเนินมาตรการทางการเงินท่ีเก่ียวกับการป้องกันความ
เส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 

 (5) ผลขาดทุนจากมูลค่าการลงทุนเผ่ือขาย และการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 เร่ืองภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนกังานนัน้ เป็นตวัเลขทางบญัชี หรือวา่เป็นตวัเลขจริง 

 ตอบ ผลขาดทุนจากมูลค่าการลงทุนเผ่ือขาย และประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในเร่ืองผลประโยชน์ของพนกังานนัน้ เป็นตวัเลขทางบญัชี ค านวณขึน้มาเพ่ือ
แสดงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบการประเมินสถานการณ์วา่ ถ้าเหตกุารณ์เป็นไปตามสมมติฐานใน
อนาคตจะมีผลอยา่งไร 

(6) งบการเงินของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในต่างประเทศท่ีเอสซีจีเป็นผู้ ถือหุ้นใช้เกณฑ์บญัชี
เดียวกนัหรือไม ่และบริษัทเคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบญัชีของทกุบริษัทในทกุ ๆ ประเทศหรือไม ่ 

ตอบ บริษัทและบริษัทย่อยในเอสซีจีทัง้ในและตา่งประเทศนัน้ ใช้นโยบายบญัชีเดียวกนั และ
มีเคพีเอ็มจีและบริษัทในกลุ่มเคพีเอ็มจีตา่งประเทศเป็นผู้สอบบญัชีหลกัของเอสซีจีทัง้หมด ซึ่ง
เป็นนโยบายท่ีได้ก าหนดมาในชว่งสามปีท่ีผ่านมาและยงัด าเนินการตามนีอ้ยู่   
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(7) หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อท่ี 31 เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี (รายงานประจ าปี 
2558 หน้า 200) นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วมีอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 ตอบ เร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษีมีเฉพาะเร่ืองภาษีเงินได้นิติบคุคลอย่างเดียว ไม่มีอย่าง
อ่ืนอีก  

(8) หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อที่ 2 (ง) เร่ืองการประมาณการและการใช้ดลุยพินิจ นัน้ 
ในการใช้ดลุยพินิจมีอะไรเป็นเกณฑ์ 

 ตอบ ฝ่ายจัดการต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างในการก าหนด เพ่ือให้การประมาณการมีเหตุผล
เหมาะสมท่ีสุด โดยมีการใช้ประสบการณ์ในอดีต สภาพแวดล้อมในปัจจุบนั และมาตรฐาน
บัญชีในการเลือกใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม ไม่สามารถก าหนดตายตัวได้ ต้องดูทุกด้าน
ทัง้หมดประกอบกนั 

(9) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีฝ่ายบริหารมี
ความเห็นว่า ไม่มีผลกระทบตอ่งบการเงินอย่างมีสาระส าคญั โดยเฉพาะการวดัมลูคา่ยตุิธรรม
นัน้ มีการระบเุป็นระดบัหนึ่ง ระดบัสอง และระดบัสาม ใช้หลกัเกณฑ์ใดในการจดัระดบั 

 ตอบ ข้อมูลระดบัหนึ่ง เป็นข้อมลูท่ีมีราคาตลาดอ้างอิง เช่นหลกัทรัพย์ท่ีมีการซือ้ขายในตลาด
ท่ีมีสภาพคล่อง เช่น ราคาหุ้น ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิง ก็จะใช้ราคาตลาดในการประเมินมูลค่า
ยตุธิรรม  

 ข้อมูลระดบัสอง เป็นข้อมูลท่ีสงัเกตได้โดยตรง เช่นราคาขาย หรือโดยอ้อม เช่น ราคาท่ีสงัเกต
หรือเทียบเคียงได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินนอกเหนือจากราคาซือ้ขายท่ีรวมอยู่ในข้อมูล
ระดบัหนึ่ง เช่นอาจจะมีข้อมูลระดบัหนึ่งท่ีอาจจะน ามาใช้ได้แม้จะไม่มีข้อมูลตลาดท่ีซือ้ขาย
แบบตลาดหลกัทรัพย์ แตส่ามารถหาราคาอ้างอิงได้  

 ข้อมูลระดบัสามเป็นข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินนัน้โดยตรง ซึ่ง
ข้อมลูทัง้ 3 ระดบั จะมีเทคนิคต่าง ๆ ในการประเมินมลูค่ายุติธรรม เช่น ในเร่ืองเกณฑ์รายได้ 
(Income Approach) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)  ซึ่งผู้สอบบญัชี
จะให้ความเห็นประกอบด้วยว่าฝ่ายจัดการเลือกใช้หรือมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมนี ้
เหมาะสมหรือไมด้่วย  

(10) ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ลดลงร้อยละ 10 แตส่ามารถท าก าไรได้เพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 35 ส่วน
ท่ีท าให้มีก าไรตอ่หุ้นท่ีเตบิโตสงูมาก มาจากการลดคา่ใช้จา่ยสว่นใด  
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 ตอบ ก าไรในปี 2558 สงูขึน้จากธุรกิจปิโตรเคมี ท่ีต้นทนุของแนฟทาปรับตวัลดลง ประกอบ
กบัก าลงัการผลิตในตลาดโลกคอ่นข้างตงึตวั ท าให้ส่วนตา่งราคาดีขึน้ ซึ่งเป็นปัจจยัหลกัท่ี
ท าให้ก าไรตอ่หุ้นสงูขึน้  

(11) ท าไมเอสซีจี ใช้ช่ือหุ้นเป็น SCC  

 ตอบ เอสซีจีเป็นช่ือกลุม่บริษัท สว่น SCC เป็นช่ือบริษัทและเป็นช่ือหุ้น ปัจจบุนัมีผู้ อ่ืนใช้ช่ือ 
SCG อยูแ่ล้วจงึไมส่ามารถเปล่ียนได้  

เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย    764,493,807 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9677 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0000 
งดออกเสียง    246,400 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0322 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2558  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 
40 - 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แตใ่นกรณีท่ีมีความจ าเป็น หรือมีเหตกุารณ์ ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจ
น ามาประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจา่ยเงินปันผลในชว่งนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ 

 ในปี 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จ านวน 
45,400 ล้านบาท ซึ่งเม่ือพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทท่ีมีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผล 
รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 16.00 บาท 
รวมเป็นเงิน 19,200 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 42 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 
7.50 บาท เป็นเงิน 9,000 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2558 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัรา
หุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท 

 จากนัน้เลขานุการคณะกรรมการได้ชีแ้จงรายละเอียดการเครดิตภาษีเงินปันผล และก าหนดวนั
จา่ยเงินปันผลรวมทัง้ก าหนดการท่ีเก่ียวข้องให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้

- เงินปันผลจ านวน 7.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ ถือหุ้น
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณู 23/77 

- เงินปันผลจ านวน 1.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้น
ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณู 20/80 
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 ทัง้นีก้ารจา่ยเงินปันผลดงักลา่วให้จา่ยแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 7 เมษายน 2559 และ
ปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 8 เมษายน 2559 (ขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือ
วนัท่ีไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 4 เมษายน 2559) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 28 
เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 3 

 เมื่อไม่มีการซกัถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร
ประจ าปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ปีในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท ตามรายละเอียดท่ี
เสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย    763,617,708 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.8531 
ไมเ่ห็นด้วย    1,117,300 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.1461 
งดออกเสียง    5,400 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0007 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสเุมธ ตนัติเวชกุล  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด และข้อบงัคับของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีมี้กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน คือ  

(1) นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพ่ือการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน 

(2) นายธารินทร์  นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และเป็นกรรมการอิสระ 

(3) นายประมนต์  สธีุวงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  และ
เป็นกรรมการอิสระ 

(4) นางธาริษา  วฒันเกส กรรมการตรวจสอบ และป็นกรรมการอิสระ 
 

                  นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวันท่ี 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ น 1 คนเสนอรายช่ือ
บคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ   
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเป็นกรรมการตาม
แนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ มี
ความรู้ความเช่ียวชาญซึ่งรวมถึงบคุคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered 
Director) จากฐานข้อมลูกรรมการ (Director Pool) และก าหนดว่าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท เป็นผู้ ท่ีมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวัติการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ี
จ าเป็นต้องมีหรือยงัขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความช านาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) ด้วย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอจ านวน 5 คน และผู้ ถือหุ้น
รายย่อยเสนอจ านวน 1 คน รวมเป็น 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 คน
และเป็นผู้ ท่ีได้รับเสนอช่ือใหม่ 2 คน โดยได้พิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากรรมการรายเดมิ 4 คน ได้แก่ นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 
นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกสเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
เน่ืองจากเห็นวา่เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความเช่ียวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและ
การลงทนุ มีประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ ท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้น า 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการท างานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้
ปฏิบตังิานในต าแหนง่หน้าท่ีในฐานะกรรมการและกรรมการชดุย่อยได้เป็นอยา่งดีตลอดมา 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายช่ือบุคคลทัง้หมดท่ีได้รับการเสนอ รวมทัง้
พิจารณาคุณสมบตัิเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ มีคุณสมบตัิท่ีเหมาะสม จึงมีมติ
เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2559 (ครัง้ท่ี 23) เลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ 
อยธุยา  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์  นายประมนต์ สธีุวงศ์  และนางธาริษา วฒันเกส เป็นกรรมการตอ่ไป
อีกวาระหนึง่ 

ทัง้นีก้รรมการรายเดิมทัง้ 4 คนข้างต้นไม่มีการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้ บริหารใน
กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท นอกจากนีค้ณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว



17 
 

ว่า นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็น
กรรมการอิสระนัน้ สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง 

 ส าหรับประวตัิ และความเช่ียวชาญของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ/กรรมการชดุยอ่ยในรอบปีท่ีผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้นใน
บริษัท ข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ รวมทัง้
ข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ ได้รับเสนอช่ือปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 33-41 หลังจากนัน้ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับวิธีการ
ลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไมไ่ด้ 
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียง
หนึง่เป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนส าหรับการเลือกตัง้กรรมการดงันี ้
 (1) ในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน

ส าหรับวาระท่ี 5 พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร โดยใช้คะแนนเสียงทัง้หมดเลือกตัง้กรรมการ
ไปทีละคน ประธานฯ จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาบุคคลท่ีเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็น
รายบุคคลทีละคน ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนัดประชุมวาระท่ี 5 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคล
ท่ีได้รับการเลือกตัง้เข้ารับการเลือกตัง้ตามล าดบั คือ 

5.1  นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 
5.2  นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 
5.3  นายประมนต์ สธีุวงศ์ 
5.4 นางธาริษา วฒันเกส 

 (2) ในการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคน หากผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้  
สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไมต้่องยกมือ 

(3) เม่ือประธานฯ ได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปเก็บบตัร
จากผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพ่ือตรวจนับคะแนน และแจ้งผลการ
ลงคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบตัรยืนยนั
การลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบตัรยืนยนัการลงคะแนนวาระอ่ืน ๆ เม่ือเสร็จสิน้การ
ประชมุ 
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หลงัจากนัน้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติเลือกตัง้กรรมการ ซึ่งประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเลขานกุารคณะกรมการได้ตอบชีแ้จงข้อซกัถามดงักล่าว สรุปได้ดงันี ้

(1)  ผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นรายท่ี 5 คือใคร เปิดเผยได้หรือไม ่

 ตอบ  คณะกรรมการบริษัทมีมตเิสนอช่ือบคุคลเข้ารับการเลือกตัง้เพียง 4 คน  

(2)   คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วและ
คณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายช่ือผู้ เหมาะสม 4 คน ในการเลือกตัง้ครัง้นี ้จึงควรเลือกตัง้
กรรมการรวมครัง้เดียวเลย 

ตอบ  วิธีการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลแทนการเลือกตัง้ทัง้คณะอย่างท่ีเคยปฏิบตัิมา
แตเ่ดมินัน้ เป็นแนวทางท่ีตลาดหลกัทรัพย์ฯ แนะน าให้ปฏิบตัิ 

(3)   การใช้ตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) 
ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 94-95 ในการพิจารณาสรรหากรรมการนัน้
ค่อนข้างจะเป็นนามธรรม สามารถจดัสรรการให้คะแนนในแต่ละข้อ หรือท าอย่างไรให้
เป็นรูปธรรม  

ตอบ  บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในเร่ืองการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณา
คดัเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง และได้ เร่ิมน า Board 
Skill Matrix มาใช้ ซึ่งเป็นเร่ืองที่ค่อนข้างใหม่ และจะพฒันาให้เป็นรูปธรรมมากขึน้
ต่อไป และขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อแนะน าในเร่ืองนี  ้

เมื่อไม่มีข้อซกัถามประการใดอีก ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนีมี้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คนเท่ากับจ านวน
กรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นี ้

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 
นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วฒันเกส เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 
เห็นด้วย 752,664,634 เสียง คดิเป็นร้อยละ 98.7351  
ไมเ่ห็นด้วย   9,638,390 เสียง คดิเป็นร้อยละ 1.2643  
งดออกเสียง   3,300 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0004 

(2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 
เห็นด้วย  760,605,968 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.7769 
ไมเ่ห็นด้วย   1,695,956 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.2224  
งดออกเสียง   4,400 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0005 

(3) นายประมนต์ สธีุวงศ์ 
เห็นด้วย  751,931,612 เสียง คดิเป็นร้อยละ 98.6390 
ไมเ่ห็นด้วย   10,370,557 เสียง คดิเป็นร้อยละ 1.3604 
งดออกเสียง   4,155 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0005 
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(4) นางธาริษา วฒันเกส 
เห็นด้วย  760,715,073 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.7912 
ไมเ่ห็นด้วย   1,587,901 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.2083 
งดออกเสียง   3,350 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0004 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จง
รายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2558-2560 เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงานและอตัราค่าสอบบญัชี
ของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดบัเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด มีค่าสอบ
บญัชีท่ีเหมาะสม                                                                                    

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมตัิค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดใน
หนงัสือนดัประชมุหน้า 5-7 ดงันี ้ 

1) ขออนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2559 
ดงันี ้

 - นายวินิจ ศลิามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3378) หรือ 
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 

 - นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409) หรือ 
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีท่ี มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี  ้บริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มี
ความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าว ส าหรับประวตัิของผู้สอบบญัชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีท่ีได้รับเสนอช่ือปรากฎ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4 ในหนงัสือนดัประชมุหน้า 42-44 

2) ขออนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2559 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจ านวน 5.42 ล้านบาท (เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 80,000 บาท) โดย
มีรายละเอียดดงันี ้
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คา่สอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 255,000 บาท 250,000 บาท 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม 

5.16 ล้านบาท 5.09 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 5.42* ล้านบาท 5.34 ล้านบาท 
* แสดงด้วยทศนิยม 2 ต าแหนง่โดยการปัดเศษขึน้ 

   ทัง้นีใ้นปี 2558 บริษัทไมมี่คา่บริการอ่ืน (Non-audit fee) ของผู้สอบบญัชี  

3) รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2559 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอ็มจีในตา่งประเทศ โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี  ้

คา่สอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 
1. คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

    

 จ านวนบริษัทย่อย 122 บริษัท 123 บริษัท 

 จ านวนเงิน 22.95 ล้านบาท 23.27 ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ     

 จ านวนบริษัทย่อย 69 บริษัท 64 บริษัท 

 จ านวนเงิน 26.89 ล้านบาท 22.33 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้สิน้ 49.84 ล้านบาท 45.60 ล้านบาท 

 (ค่าสอบบัญชีปี 2559 ของบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือ
ปริมาณงานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

ค่าสอบบญัชีปี 2558 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุนจ านวน 2.94 ล้านบาท และ
คา่ท่ีปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอ่ืน จ านวน 1.18 ล้านบาท  

 หลงัจากนัน้ผู้ ถือหุ้นได้ให้มีข้อสงัเกตซกัถามเก่ียวกบัระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้สอบบญัชี
ของบริษัทซึ่งการเป็นผู้สอบบญัชีเป็นระยะเวลายาวนานอาจท าให้เกิดความผูกพันและความเกรงใจ ท่ีจะ
ส่งผลกระทบตอ่เร่ืองธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ บางแห่งมีข้อก าหนด
ชดัเจนว่าจะไม่ใช้ส านกังานสอบบญัชีรายเดิมเป็นเวลาตอ่เน่ืองเกิน 6 ปี ในประเด็นนี ้ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า
การมีผู้สอบบญัชีรายเดมิก็มีข้อดีในเร่ืองของความตอ่เน่ือง ส าหรับประเด็นของระยะเวลาในการแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชีรายเดิมต่อเน่ืองนัน้ก็มีเกณฑ์ข้อก าหนดท่ีชดัเจน และประธานกรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า
หลกัการท่ีส าคญัท่ีสุดคือเร่ืองธรรมภิบาล ซึ่งการด าเนินงานด้านการบญัชีและการสอบบญัชีเป็นหวัใจของ
การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลท่ีส าคญัท่ีสดุ ซึง่หมายความว่าระบบการท างานของบริษัทและบริษัท
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ย่อย รวมทัง้ผู้สอบบญัชีจะต้องมีมาตรฐานสงูสดุท่ีพึงกระท าได้ ซึ่งว่าตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต 
ก าหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีคนใดท าหน้าท่ีครบ 5 รอบบญัชีติดตอ่กัน บริษัทจะ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนนัน้ได้เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชีติดกัน ดงันัน้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการ
เสนอช่ือจึงเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิท่ีครบถ้วนตามประกาศดงักล่าวของ ก.ล.ต. ส าหรับข้อเสนอแนะท่ีเสนอให้
สร้างมาตรฐานปฏิบตัิให้สงูเข้มกว่าเกณฑ์ของประกาศ ก.ล.ต. นัน้ บริษัทจะน าขอรับไปพิจารณา ทัง้นีบ้ริษัท
ขอยืนยันว่าบริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองการสอบบัญชีเป็นอย่างมากและการท างานของผู้ สอบบญัชีใน
บริษัทและบริษัทยอ่ยนัน้จะต้องมีมาตรฐานท่ีสงูสดุ  

 เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2559 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง 
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตัง้นายวินิจ ศิลามงคล หรือนายไวโรจน์ จินดามณี
พิทักษ์  หรือนางสาวสุ รี ย์ รัตน์  ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์  ริมดุสิต แห่งบริษัทเคพี เอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 และก าหนดคา่สอบบญัชีงบการเงินบริษัท
ประจ าปี 2559 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจ านวนรวมทัง้สิน้ 
5.42 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย      745,867,540 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9456 
ไมเ่ห็นด้วย   2,801 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0003 
งดออกเสียง    402,764 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0539 

  นอกจากนีท่ี้ประชมุได้รับทราบคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและคา่
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมจ านวน 
122 บริษัท รวมเป็นเงิน 22.95 ล้านบาท และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในตา่งประเทศจ านวน 69 
บริษัท เป็นเงิน 26.89 ล้านบาท รวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยทัง้สิน้จ านวน 49.84 ล้านบาท 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัท
ได้รับค่าตอบแทนและโบนสัตามจ านวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เม่ือ
วนัท่ี 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้ที่ 18 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ โดย
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยดงักลา่ว ให้มีผลตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้น
ไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน ดงันี ้
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1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณา
แบง่จา่ยกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมการบริษัทได้รับโบนสัไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดย
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณา
แบง่จา่ยกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมมี่ 

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 
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 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุด
ตา่ง ๆ เป็นประจ าทุกปี ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตาม ส าหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอท่ี
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการคงคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยชุดต่าง ๆ ตาม
หลักเกณฑ์และอัตราเดิมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของ
บริษัทตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุ่มอตุสาหกรรมเดียวกนัอย่าง
รอบคอบแล้ว 

ทัง้นี  ้ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่เกิน
หลกัเกณฑ์ข้างต้น ส าหรับรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนในปี 2558 และขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 หน้า 63-64 และหน้า 83-92 
ตามล าดบั  

หลังจากนัน้ผู้ ถือหุ้ นได้ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับความเหมาะสมของการให้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร
ได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกบักรรมการท่ีเป็นบุคคลภายนอก และการให้ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนจากการ



23 
 

เป็นกรรมการบริษัทยอ่ยทัง้ท่ีผู้บริหารนัน้ได้รับคา่ตอบแทนในการท างานอยู่แล้ว ซึ่งประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ได้ชีแ้จงว่าขณะนีบ้ริษัทยังใช้ระบบให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทท่ีมาจากผู้บริหารระดบัสูง
เทา่กบักรรมการบริษัทท่ีเป็นบคุคลภายนอก อย่างไรก็ตามผู้บริหารท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย
จะไม่ได้รับคา่ตอบแทนการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หากได้รับเบีย้ประชมุหรือผลตอบแทนอ่ืนจะต้องน ามาให้
บริษัท  ซึง่อาจจะไมเ่หมือนกบัแนวปฏิบตัิของบริษัทอ่ืน ๆ 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2559 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 
ประจ าปี 2559 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย      740,207,090   เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.2029 
ไมเ่ห็นด้วย   5,805,755 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.7780 
งดออกเสียง    5,700 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0007 
ไมมี่สิทธิออกเสียง   136,100 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0182 

เม่ือครบวาระท่ีเสนอในท่ีประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้นายกิตติ ตัง้จิตรมณีศกัดา ท่ีปรึกษา
กฎหมายและกรรมการผู้จดัการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากัด รายงานให้ท่ีประชุมทราบความคืบหน้า
ของโครงการท่ีมาบตาพุด และคดีอดีตพนกังานทุจริตเก่ียวกับใบหุ้น ซึ่งสรุปได้ดงันี  ้

ความคืบหน้าของโครงการท่ีมาบตาพดุ 
 ตามท่ีผู้ ฟ้องคดีได้ฟ้องหน่วยงานของรัฐว่าละเลยการปฏิบตัิหน้าท่ีไม่ออกกฎเกณฑ์รายละเอียด
การท าโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนอย่างรุนแรง และขอให้ศาลสัง่เพิกถอน
ใบอนญุาตตา่ง ๆ รวมทัง้ขอให้ศาลมีค าสัง่คุ้มครองชัว่คราวด้วย ตอ่มาศาลปกครองกลางได้มีค าสัง่คุ้มครอง
ชัว่คราวให้ทุกโครงการในคดีนีห้ยุดด าเนินการ โดยในระหว่างนัน้ ทางกระทรวงทรัพพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศเร่ืองประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนอย่าง
รุนแรง และกระบวนการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ท่ีเรียกว่า EHIA เม่ือมีประกาศ
ดงักล่าวแล้วในปี 2553 ศาลปกครองกลางได้มีค าพิพากษาว่า หน่วยงานของรัฐไม่ได้ละเลยการปฏิบตัิ
หน้าท่ีเพราะเป็นหน้าท่ีของรัฐบาล และให้โครงการท่ีไม่อยู่ในประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรงตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ด าเนินการตอ่ไปได้ แต่ ให้โครงการท่ีอยู่
ในประเภทโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรุนแรงให้หยุดด าเนินการ
ชัว่คราว แล้วให้ไปท า EHIA  ให้เสร็จก่อน โดยทัง้ฝ่ายผู้ ฟ้องคดีและหน่วยงานของรัฐได้อทุธรณ์ค าพิพากษา
ตอ่ศาลปกครองสงูสดุ นัน้  



24 
 

 โครงการของเอสซีจีท่ีเข้าข่ายโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อมและชมุชนอย่าง
รุนแรงมีเพียง 1 โครงการ คือโครงการขยายก าลงัการผลิตไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ และโครงการดงักล่าวได้
จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) อย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว และตอ่มา
ในปี 2557 ศาลปกครองสงูสดุได้มีค าสัง่ยกเลิกค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว ท าให้ปัจจบุนัเอสซีจีสามารถด าเนิน
โครงการดงักลา่วตอ่ไปได้ตามปกติ ส่วนคดีท่ีฝ่ายผู้ ฟ้องคดี หน่วยงานของรัฐ ได้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่ศาลปกครอง
สงูสดุไปแล้ว ขณะนีย้งัไม่มีความคืบหน้าในส่วนนี ้ทัง้นี ้เอสซีจีไม่ได้เป็นคูค่วามในคดี แต่ได้ติดตามความ
คืบหน้าของคดีมาโดยตลอด 

คดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้นของบริษัท  
ตามท่ีทายาทและผู้จดัการมรดกของผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพนัธ์ิ ชเูมือง (อดีตพนกังาน

บริษัท) ให้ชดใช้คา่เสียหาย เน่ืองจากนายประพนัธ์ิฯ ได้ท าการทจุริตตอ่ผู้ ถือหุ้น และฟ้องบริษัทให้ร่วมรับผิด
ในฐานะนายจ้าง รวมถึงฟ้องบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (TSD) ให้ร่วมรับผิดในฐานะ
นายทะเบียน และฟ้องบคุคลท่ีเก่ียวข้องให้ร่วมรับผิด เม่ือปลายปี 2554 ศาลชัน้ต้นได้มีค าพิพากษาให้นาย
ประพนัธ์ิฯ ชดใช้คา่เสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ตอ่มาบริษัทและ
โจทก์ได้ย่ืนอทุธรณ์ค าพิพากษาตอ่ศาลอทุธรณ์ และศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษาให้นายประพนัธ์ิฯ บริษัท
ในฐานะนายจ้าง และ TSD ในฐานะนายทะเบียนหุ้น ร่วมรับผิดต่อโจทก์ ซึ่งบริษัทและโจทก์ได้ย่ืนฎีกาต่อ
ศาลฎีกาในเวลาตอ่มานัน้ 

เม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีค าพิพากษายืนตามค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้
นายประพนัธ์ิฯ ชดใช้ค่าเสียหายตอ่โจทก์ ให้บริษัทร่วมรับผิดในฐานะนายจ้าง และให้ TSD ร่วมรับผิดใน
ฐานะนายทะเบียนหุ้น และเพ่ือให้เป็นไปตามค าพิพากษา เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2559 บริษัทได้ช าระหนี ้
ตามค าพิพากษาให้แก่โจทก์เสร็จสิน้แล้วด้วยการคืนใบหุ้นสามญัของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อม
ดอกเบีย้และเงินปันผลหลงัฟ้องคดี รวมทัง้ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี เป็นเงินประมาณ 319 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทได้ตัง้ส ารองคา่ใช้จา่ยดงักลา่วไว้ทัง้หมดแล้ว ท าให้คดีความท่ีมีตอ่โจทก์สิน้สดุลง   

ส าหรับการแบง่ส่วนความรับผิดชอบคา่เสียหายนัน้ เน่ืองจากยงัไม่สามารถตามตวันายประพนัธ์ิฯ 
ให้มารับผิดได้ บริษัทและ TSD จึงมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายกันคนละ 1 ใน 3 โดยให้
บริษัทช าระค่าเสียหายทัง้หมดไปก่อนเพ่ือให้คดีความกับโจทก์ยุติลงโดยเร็วก่อน ทัง้นีร้ะหว่าง TSD กับ
บริษัทนัน้ TSD ได้ช าระคา่เสียหายจ านวน 1 ใน 3 คืนให้กบับริษัทแล้ว  

ทัง้นีใ้นสว่นท่ีเป็นคา่เสียหายของนายประพนัธ์ิฯ นัน้ ในเบือ้งต้นบริษัทและ TSD จะช่วยกนัตาม
ตวันายประพนัธ์ิฯ ให้มาช าระหนีภ้ายใน 30 วนั แต่หากไม่สามารถตามตวัได้ บริษัทและ TSD จะหารือ
ร่วมกัน  และจะฟ้องไล่เบีย้กับนายประพนัธ์ิฯ ต่อไป โดยขณะนีบ้ริษัทยงัคงจ้างนกัสืบเพ่ือติดตามตวันาย
ประพนัธ์ิฯ อยูเ่ป็นระยะ  
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เม่ือไม่มีข้อซักถามใด ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเร่ืองความคืบหน้าของโครงการท่ี
มาบตาพดุและคดีอดีตพนกังานทุจริตเก่ียวกบัใบหุ้นของบริษัท บริษัทจะรายงานผ่านช่องทางการเผยแพร่
ข้อมลูสารสนเทศตามปกตขิองบริษัท โดยจะไมร่ายงานในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 
 ผู้ ถือหุ้ นได้กล่าวช่ืนชมและประทับใจคณะผู้บริหารและพนักงานท่ีได้ทุ่มเทอย่างมาก ท าให้
บริษัทเตบิโตมาทกุวนันี ้และภมูิใจท่ีเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทมาเป็นเวลานาน 

ก่อนปิดการประชมุ ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชมุเพ่ือทราบว่า หลงัจากการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 ในครัง้นีเ้สร็จสิน้ลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชมุทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษบน
เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน  
หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานกุารบริษัทภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุ และ
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท ตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมอีก ซึ่งก็เป็นไปตามท่ีหลาย ๆ บริษัทในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ด าเนินการเช่นนี ้อีกทัง้
กฎหมายก็ไมไ่ด้ก าหนดให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชมุ 

เม่ือไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนท่ีบริเวณทางออกเพ่ือเป็นหลกัฐานอ้างอิงต่อไป โดยกล่าวเสริมว่าผู้ ถือหุ้นท่ีมีความ
ตัง้ใจดีท่ีต้องการแนะน าหรือซักถามข้อมูลเก่ียวกับเอสซีจีสามารถติดต่อได้กับเลขานุการบริษัทหรือ
คณะกรรมการชดุยอ่ยท่ีเก่ียวข้องได้ภายหลงัจากปิดประชมุ พร้อมทัง้ขอบคณุ ผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วม
ประชมุและให้ความเห็นตา่ง ๆ ในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

 
   ปิดประชมุเวลา 17:25 น. 
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