รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 (ครัง้ ที่ 23)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ อง แอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธิ นี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 จากนันได้
้ แจ้ งให้ ที่
ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 942 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 3,438,160 หุ้น และที่
มอบฉันทะมาจานวน 2,705 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 778,422,161 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและ
ที่มอบฉันทะมาเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้นจานวน 3,647 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 781,860,321 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 65.155 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
จากนั ้นประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ เ ลขานุก ารคณะกรรมการชี ้แจงรายละเอีย ด และวิธี ก าร
ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท คณะจัดการเอสซีจี
ผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด และตัวแทนผู้สอบบัญ ชี ซึ่ง ท าหน้ า ที่ เ ป็ นผู้
ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 12 คน ดังนี ้
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และ
เป็ นกรรมการอิสระ
3. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และเป็ นกรรมการอิสระ
4. นายพนัส
สิมะเสถียร
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายยศ
เอื ้อชูเกียรติ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
6. นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็ นกรรมการอิสระ
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7. นายชุมพล

ณ ลาเลียง

8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์
10.นางธาริษา วัฒนเกส
11.นายกานต์ ตระกูลฮุน
12.นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็ นกรรมการ
อิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล
เจนนภา
คณะจัดการเอสซีจีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม จานวน 9 คน
1. นายชลณัฐ ญาณารณพ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่อาวุโส เอสซีจี และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
2. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-ปฏิบตั กิ าร เอสซีจี เคมิคอลส์
3. นายพิชิต
ไม้ พมุ่
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส เอสซีจี และกรรมการผู้จดั การใหญ่
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
4. นายอารี ย์
ชวลิตชีวินกุล
Vice President – Regional Business,
SCG Cement-Building Materials
5. นายนิธิ
ภัทรโชค
Vice President – Domestic Market,
SCG Cement-Building Materials
6. นายชนะ
ภูมี
Vice President – Operations,
SCG Cement-Building Materials
7. นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
8. นายเชาวลิต เอกบุตร
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
9. นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 4 คน
1. นายวินิจ
ศิลามงคล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
4. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จานวน 2 คน
1. นายสิริพงศ์ ติง่ เจริญ
2. นางสาวชิดชนก เกตุเวช
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นอกจากนี ้เลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนานางทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
ซึ่งเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ และได้ กล่าวเชิญชวน
ให้ ผ้ ูถือหุ้นเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่ วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดแสดง
ความประสงค์ในการร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนันเลขานุ
้
การฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ ดงั นี ้
1. ข้ อบังคับของบริษัทกาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ อยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่ง
อย่างใด คือ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่
ละวาระได้ ยกเว้ น ในกรณี ที่ เ ป็ นผู้รั บ มอบฉั น ทะจากผู้ล งทุน ต่า งประเทศและแต่ง ตัง้ ให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็น
ด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ื อหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตรและให้ ยกมือ เจ้ าหน้ าที่ จะเข้ าไปตรวจนับและบันทึก
คะแนนเสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทังเก็
้ บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว
ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยขอให้ ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้ วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอ
เก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็จสิ ้นการประชุม
ส าหรับ ผู้ถือ หุ้น ที่ม อบฉัน ทะให้ แ ก่ก รรมการหรื อ กรรมการอิส ระนั ้น บริ ษัท จะดาเนิน การ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับ คะแนน บริ ษัท จะใช้ วิธี ห ัก คะแนนเสีย งไม่เ ห็น ด้ ว ยและงดออกเสีย งออกจาก
จานวนเสียงทัง้ หมดที่ เข้ าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่
เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่
มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
6. จานวนผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน
เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
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7. ในกรณีที่ผ้ ูถือ หุ้นหรื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะมีความประสงค์จ ะกลับ ก่อนที่การประชุม จะสิ ้นสุด
ขอให้ ส่งคืนบัตรยืนยัน การลงคะแนนทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออก
จากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
8. สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้ องใช้
เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ ที่ประชุมดาเนินการพิจารณาใน
วาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง และเมื่ อเจ้ าหน้ าที่ ได้ ตรวจนับ
คะแนนเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดต้ องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ ยกมือขึ น้
และเมื่อท่านประธานฯ อนุญาตแล้ ว ให้ แจ้ งชื่อ -นามสกุลของท่าน รวมทังสถานะว่
้
าเป็ นผู้ถือ
หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะด้ วย
ประธานฯ ได้ แจ้ ง เพิ่มเติม ว่า สาหรั บผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่ เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ บริ ษัทได้
อานวยความสะดวกโดยจัดให้ มีผ้ แู ปลเป็ นภาษาอังกฤษ ในกรณี ที่มีคาถามขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างประเทศ
เขียนคาถามส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ ทังนี
้ ้กรรมการหรื อผู้บริ หารจะรวบรวมคาถามและตอบเป็ นภาษาไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
คนอื่น ๆ ที่เข้ าประชุมได้ เข้ าใจด้ วย จากนันจึ
้ งสอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่ เสนอข้ างต้ น
ประธานฯ จึงได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครั ง้ ที่ 22) เมื่อวันพุธที่
25 มีนาคม 2558
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2558 (ครัง้ ที่ 22) เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ่งได้ ส่งให้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุม
เมื่อ ไม่มีผ้ ูถื อ หุ้น เสนอความเห็น ประการใดอีก ประธานฯ ได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 (ครัง้ ที่ 22)
เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

785,855,775 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9940
33,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0042
13,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0017

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของเอสซีจีและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2558 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ รายงานผลการดาเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ
สรุ ปได้ ดงั นี ้
ในปี 2558 เอสซีจีมีรายได้ จากการขาย 439,614 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 10 จากปี ก่อน เนื่องจาก
ราคาสินค้ าในกลุม่ เคมีภณ
ั ฑ์ปรับลดลงมากจากราคาน ้ามันที่ลดลง อย่างไรก็ดี ด้ วยการบริ หารกิจการอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า การขยาย
ธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน และผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นของธุรกิจเคมี ภัณฑ์ ส่งผลให้ มีกาไรสาหรับปี 45,400
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 35 จากปี ก่อน
การดาเนินงานที่สาคัญในรอบปี 2558 สรุปได้ เป็ น 3 เรื่ อง ดังนี ้
1. การเสริ มสร้ างความแข็งแกร่ งธุรกิจในอาเซียน พร้ อมรับ AEC เอสซีจีได้ ขยายการลงทุนใน
อาเซียนอย่างต่อเนื่อง โครงการหลัก 3 โครงการได้ แก่
-

-

-

โรงงานปูนซีเมนต์แห่งแรกในอินโดนีเซียเริ่ มดาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อปลายปี 2558
และขยายกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ในกัมพูชา ซึ่งทุกโรงงานใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเป็ น
มิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเอสซีจีถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 30 ได้ ขยายกาลังผลิต Ethylene เพิ่ม 43% เมื่อปลายปี ที่ผ่านมา โดยได้ เริ่ ม
ดาเนินการผลิตแล้ วเมื่อเดือนมกราคม 2559
ขยายการลงทุนในธุ รกิ จ บรรจุภัณฑ์ ในประเทศเวี ยดนาม โดยเข้ าซื อ้ หุ้น ร้ อยละ 80 ใน
บริ ษัทผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ Flexible Packaging รายใหญ่ของประเทศเวียดนาม (Tin Thanh
Packing Joint Stock Company หรื อ BATICO)

ในปี 2558 เอสซีจีมีรายได้ จากการส่งออกและดาเนินงานในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย
100,150 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 23 ของรายได้ รวม ซึ่งใกล้ เคียงกับปี 2557 โดยมีสินทรัพย์ 108,183 ล้ าน
บาท หรื อประมาณร้ อยละ 21 ของสินทรัพย์รวม และมีพนักงาน 16,482 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31 ของจานวน
พนักงานทังหมด
้
ซึง่ พร้ อมจะรองรับการขยายและดาเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนาคต
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นอกจากนี ้ เอสซีจี ได้ เปลี่ยนชื่อแบรนด์สิ นค้ าจากตราช้ างเป็ นเอสซีจี เพื่อให้ ลกู ค้ าจดจาได้ ง่าย
เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสินค้ ากับองค์กร รวมทังปรั
้ บแบรนด์ธุรกิจจากเอสซีจี เปเปอร์ เป็ น เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
ให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ที่เน้ นตลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เติบโตต่อเนื่อง
2. การส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 เอสซีจีได้ ลงทุนด้ านการวิจยั และ
พัฒนาเป็ นเงินจานวน 3,510 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30 จากปี ก่อน คิดเป็ นร้ อยละ 0.8 ของยอดขาย มี
พนักงานในสาขาวิจยั และพัฒนาจานวน 1,646 คน โดยสินค้ าและบริ การที่มีมูลค่าเพิ่มสูง หรื อ HVA ของ
เอสซีจี มี รายได้ 161,851 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 37 ของรายได้ และมี รายได้ จากการขายสินค้ าและ
บริการที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม SCG eco value 114,084 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26 ของรายได้
ตัวอย่างสินค้ า HVA ที่ออกสูต่ ลาดในปี 2558 มีอาทิเช่น
-

-

-

เม็ดพลาสติกสาหรับผลิตอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Grade Plastic)
ชุดภาชนะและเครื่ องใช้ บนโต๊ ะอาหารสาหรับผู้สงู อายุ
สินค้ านวัตกรรมเพื่อผู้สงู อายุ (Eldercare Solution) เช่น ราวจับทรงตัวเพื่อความปลอดภัย
พื ้นห้ องน ้าระดับเดียว ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ แผ่นพื ้นทางเดินลดแรงกระแทก
กระเบื ้องพอร์ ซเลน COTTO GRANDE Collection กระเบื ้องเซรามิกซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง
320 X 160 เซนติเมตร ความหนา 12 มิลลิเมตร มีคณ
ุ สมบัติทนความร้ อน รอยขูดขีด และ
กรด รวมทังสามารถท
้
าความสะอาดได้ ง่าย
ระบบคอนกรี ตสาเร็ จรู ป Precast Concrete System ซึ่งใช้ เทคโนโลยีที่ มีคุณภาพสูง
น ้าหนักเบา เพิ่มความรวดเร็ วในการก่อสร้ าง นอกจากนี ้ยังมีคณ
ุ สมบัติ เรื่ องการเป็ นฉนวน
กันเสียงและความร้ อน
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหาร FEST ที่ทนความร้ อนได้ ดี ไม่ละลาย ไม่รั่วซึม และปลอดภัยจากสารก่อ
มะเร็ง

3. การดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน เอสซีจีได้ พิสจู น์ให้ เห็นถึงความมุ่งมัน่ ใน
การดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จนได้ รับรางวัลด้ านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในปี 2558 ดังนี ้
-

-

ได้ รับการจัดอันดับเป็ นที่ 1 ของโลกเป็ นปี ที่ 5 ติดต่อกัน จาก DJSI (Dow Jones Sustainability
Indices) ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ าง
ได้ รับการรับรองอุต สาหกรรมสีเขี ยวระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็ น
ผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของไทยที่ได้ รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุดครบทุก
โรงงานในประเทศ
เป็ นบริ ษั ทแรกในธุ ร กิ จ เคมี ภัณฑ์ ที่ไ ด้ รั บการรั บ รองโรงงานอุตสาหกรรมเชิ ง นิ เวศจาก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบทุกโรงงาน
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-

ได้ รับการประเมินการพัฒนาความยัง่ ยืนเรื่ อง Anti-Corruption ระดับ 5 จากสถาบันไทยพัฒน์
ซึง่ เป็ นระดับสูงสุด
บริ ษั ท ได้ ผ่า นการรั บ รองเรื่ อ งการต่อ ต้ า นคอร์ รั ป ชัน จากโครงการแนวร่ ว มปฏิ บัติข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริต มา 3 ปี แล้ ว

ประธานฯ ได้ กล่าวสรุปว่าภาวะเศรษฐกิจได้ ฟืน้ ตัวอย่างช้ า ๆ ซึ่งด้ วยความสามารถและปั จจัย
ภายนอกทาให้ บริ ษัทสามารถทากาไรได้ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 35 ซึ่งนับว่ามาก นอกจากนี ้ยังเป็ นผู้นาใน
ด้ านการขยายธุรกิจไปอาเซียน การวิจยั และพัฒนา การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และการเอาใจใส่เรื่ องการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน จากนัน้ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ ายจัดการได้ ตอบข้ อ
ซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) การที่ประเทศไทยก้ าวเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีผลกระทบต่อเอสซีจีอย่างไร
ตอบ AEC เป็ นกระบวนการที่พฒ
ั นากันมาอย่างยาวนาน เอสซีจีก็มีการลงทุนในหลายๆ
ประเทศในอาเซี ยนมานานมากกว่า 10 ปี มี การเตรี ยมการอย่างดีและต่อเนื่อง ทาให้
สามารถสร้ างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ประเทศอินโดนีเซียและกัมพูชา นอกจากนี ้ที่ป ระเทศ
เวียดนามก็มีการขยายธุรกิจแพคเกจจิ ้ง ส่วนธุรกิจวัสดุก่อสร้ างนัน้ เอสซีจีได้ เข้ าไปศึกษา
ตลาดและส่งสินค้ าไปขายก่อนที่จะลงทุนผลิต โดยเริ่ มจากโครงการเล็ก ๆ แล้ ว จึงขยาย
อย่างต่อเนื่อง การมีฐานที่คอ่ นข้ างดีทาให้ สามารถขยายธุรกิจให้ เติบโตต่อไปในอนาคตได้
(2) เอสซีจีจะดาเนินการอย่างไรหากราคาน ้ามันลดลงอย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานาน และทาให้ ส่วน
ต่างระหว่างราคาขายกับต้ นทุน (Gap) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลง
ตอบ เอสซีจีใช้ แนฟทาซึ่งมาจากน ้ามันเป็ นวัตถุดิบในการผลิตของธุรกิจเคมิคอลส์ เมื่อราคา
น ้ามันลดลงจะมีผลให้ ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้ ากับต้ นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ ้น ประกอบกับช่วง
ก่อนหน้ านี ้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิ โตรเคมีน้อยมาก กาลังการผลิตจึงมีน้อย ทาให้ ความ
ต้ องการสินค้ าสูงถึงร้ อยละ 90 ซึ่งเป็ นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับกาลังการผลิต ถือเป็ น
Peak Cycle ของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี โดยคาดว่าเอสซีจีจะสามารถทากาไรได้ ในช่วง 2-3 ปี
นี ้ หลังจากนันคงจะกลั
้
บเข้ าสู่ภาวะปกติ ซึ่งคาดว่าจะเป็ นช่วงที่เอสซีจีมีความพร้ อมและมี
ความสามารถในการแข่งขันมากขึ ้นจากผลของงานวิจยั และพัฒนาที่ได้ ดาเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง
(3) การทาธุรกิจในกลุม่ ประเทศ GMS หรื อ Greater Mekong Sub-region โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้ าสินค้ าจากประเทศจีนเข้ ามาแข่งขันด้ วย เอสซีจีจะทาอย่างไร
ตอบ เอสซีจีให้ ความสาคัญในเรื่ องนี ้และมีการติดตามมาโดยตลอด กาลังการผลิตสินค้ าใน
ประเทศจีนหลาย ๆ สินค้ ามีกาลังการผลิตเหลือค่อนข้ างมาก รวมถึง ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้ าง
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และกระดาษ ทาให้ สภาพการแข่งขันรุนแรงขึ ้น เอสซีจีได้ มีการเตรี ยมการทังในด้
้ านการบริ หาร
จัดการเรื่ องต้ นทุน และเรื่ องสินค้ า เพื่อที่จะทาให้ สามารถแข่งขันได้
(4) เอสซีจีเตรี ยมการอย่างไรในเรื่ องภัยแล้ ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทที่ใช้ น ้ามาก
เช่นอุตสาหกรรมแพคเกจจิ ้ง
ตอบ เอสซีจีให้ ความสาคัญในเรื่ องน ้าอย่างมากและมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด ในด้ านของปริ มาณนา้ ได้ มีโครงการสร้ างฝายชะลอนา้ มาเป็ นเวลานาน จนปั จจุบนั
สร้ างฝายชะลอน ้าได้ ถึง 68,445 ฝาย ซึ่งเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและประชาชน ส่วนโรงงาน
ของเอสซีจีในทุกกลุ่มธุรกิจก็มีนโยบายลดการใช้ น ้าหลายวิธี ตังแต่
้ การตรวจสอบคุณภาพใน
กระบวนการผลิต กระบวนการนาน ้าที่ใช้ แล้ วกลับมาใช้ ใหม่ ซึ่งในปี 2558 เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
สามารถลดการใช้ น ้าในแต่ละโรงงานลงได้ ประมาณร้ อยละ 10-20
(5) เอสซี จีมีการดาเนินการอย่างไรในการป้องกันเรื่ องสิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั ญหา
มลพิษเกี่ยวกับการขนส่งถ่านหินที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ตอบ คลังถ่านหินที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยาของเอสซีจีใช้ มาตรฐานสากลในการออกแบบ
และปฏิบตั ิงาน โดยเป็ นระบบปิ ดทังหมด
้
จึงไม่มีปัญหาเรื่ องฝุ่ นฟุ้งกระจาย นอกจากนี ้เอส
ซีจีได้ เพิ่มมาตรการดูแลชุมชนซึ่งเป็ นการทางานร่วมกันระหว่างผู้ดแู ลถ่านหินในพื ้นที่เพื่อ
ช่วยแก้ ปัญหาในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อน โดยโรงงานใหญ่ที่มีมาตรฐานแล้ วจะเข้ าไป
ช่วยรายเล็ก รวมทังมี
้ การเปิ ดให้ ชมุ ชนเข้ ามามีส่วนร่ วมและให้ ข้อแนะนาเพื่อการปรับปรุ ง
ต่อไป
(6) เหตุใดการใช้ พลังงานทางเลือกของเอสซีจีจึงมีสดั ส่วนลดลงจากร้ อยละ 12.5 ในปี 2557 เป็ น
ร้ อยละ 10.9 ในปี 2558
ตอบ พลังงานทางเลือกในที่นี ้หมายถึง พลังงานชีวมวล (Biomass) ที่ใช้ ผลผลิตทางเกษตร
เป็ นวัตถุดิบ ซึ่งเอสซีจีได้ พยายามนามาใช้ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ นการใช้ ทดแทนถ่านหินใน
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ หรื อในหม้ อไอน ้า (Boiler) ของโรงงานผลิตกระดาษก็ตาม แต่ในปี
2558 ผลผลิตทางเกษตรสาหรับพลังงานทางเลือกมีปริมาณน้ อยลง ทาให้ เอสซีจีสามารถซื ้อ
มาใช้ ได้ น้อยลงด้ วย ซึ่งในปี 2558 เอสซีจีใช้ Biomass ประมาณ 700,000 ตัน และวางแผน
จะใช้ เพิ่มอีก 500,000 ตัน รวมเป็ นประมาณ 1.2 ล้ านตัน ดังนันจึ
้ งไม่มีแนวโน้ มที่จะลดการ
ใช้ ลง อย่างไรก็ตาม ความต้ องการใช้ พลังงานทางเลือกที่สงู ขึ ้น เช่นในโรงไฟฟ้า ทาให้ มีการ
แข่งขันเรื่ องการจัดหาวัตถุดิบพอสมควร แต่ก็เป็ นประโยชน์โดยรวมของประเทศ
(7) การขายหุ้นในบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) เป็ นจานวนมาก มีผลกระทบ
ต่อการดาเนินงานอย่างไร
ตอบ บริษัทได้ ขายหุ้นไปตังแต่
้ ปี 2553 ดังนันจึ
้ งไม่มีผลกระทบแล้ ว
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(8) เอสซีจีมีกลยุทธ์ในการเพิ่มผลตอบแทนและการดาเนินงานของธุรกิจแพคเกจจิ ้งอย่างไร
ตอบ ธุรกิจแพคเกจจิ ้งของเอสซีจีประกอบด้ วย 2 ธุรกิจหลัก คือธุรกิจแพคเกจจิ ้ง (Packaging
Chain) และธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) ในส่วนของทิศทางการดาเนินงาน บริ ษัท
ได้ เปลี่ยนชื่อจาก เอสซีจี เปเปอร์ เป็ นเอสซีจี แพคเกจจิ ้ง เพราะเห็นโอกาสในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยใช้ นวัตกรรม เช่น การทาบรรจุภัณฑ์ที่เป็ นกระดาษให้ บางลงและแข็งแรงขึน้
นอกจากนี บ้ ริ ษัทก็ได้ ขยายฐานไปสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ที่ไม่ใช่กระดาษเช่น การซื ้อกิจการ
Flexible Packaging ส่วนธุรกิจเยื่อและกระดาษนัน้ บริ ษัทได้ ใช้ นวัตกรรมในการสร้ าง
ผลิ ตภัณฑ์ ใหม่ ๆ ที่ มี มูลค่าสูง เช่น เยื่ อเคมี ละลายน า้ ที่ ใช้ ในอุตสาหกรรมเครื่ องนุ่งห่ม
นอกจากนี ้ในส่วนของการผลิตก็เน้ นดูแลบริหารจัดการเรื่ องต้ นทุนอย่างต่อเนื่อง
(9) เอสซีจีมีแนวทางขยายการลงทุนในประเทศมาเลเซียและประเทศจีนอย่างไร
ตอบ ประเทศมาเลเซียถือว่าเป็ นประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาไประดับหนึ่งแล้ ว มีการบริ โภคต่อ
คนของสินค้ าหลักหลาย ๆ สินค้ าอยู่ในอัตราที่คอ่ นข้ างสูง รวมทังสิ
้ นค้ าที่เป็ นสินค้ าหลักของ
เอสซีจีด้วย และคาดว่าอัตราการเจริ ญเติบโตอาจไม่สูงมากนัก จึงไม่ใช่ประเทศที่ เอสซีจีให้
ความสาคัญที่จะไปตังฐานการผลิ
้
ต ส่วนใหญ่ จึงเป็ นการส่งออกทัง้ จากประเทศไทยและ
จากฐานผลิตในอาเซียนไปยังมาเลเซีย
สาหรับประเทศจีนนัน้ ฝ่ ายจัดการได้ ติดตามอย่างใกล้ ชิด ปั จจุบนั มีการซือ้ สินค้ าเข้ ามา
ประกอบเพื่อใช้ ในการขาย ในระยะยาวคงต้ องศึกษาความเป็ นไปได้ ของการลงทุนใน
ประเทศจีน เนื่องจากเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพแต่ก็มีการแข่งขันที่คอ่ นข้ างรุนแรง
(10) ปั จจุบนั อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (Debt to Equity) ของเอสซีจีเป็ นเท่าไร
ตอบ อัตราส่วน Debt to Equity ของปี 2558 ที่คานวณตามหลักบัญชีเท่ากับ 1.1 เท่า แต่
หากหักส่วนที่เป็ นเงินสด (Net Debt to Equity) จะเท่ากับ 0.7 เท่า ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2558 หน้ า 4
(11) ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความยินดีที่บริ ษัทได้ ให้ ความสาคัญกับโครงการต่อต้ านคอร์ รัปชัน โดยได้ รับ
การรับรองมา 3 ปี แล้ ว บริษัทมีแนวทางในการขยายโครงการนี ้ไปยังบริษัทในเครื ออย่างไร
ตอบ บริ ษัทได้ รับการรับรองเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน (Certified company) จากโครงการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) มาตังแต่
้ ปี 2556 และ
ต่อมาได้ ขยายผลไปยังคูธ่ ุรกิจ โดยได้ เชิญคูธ่ ุรกิจ ประมาณ 400 ราย เข้ าร่วมปฏิบตั ิตาม
จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ส่วนบริ ษัทย่อยนัน้ ตังแต่
้ ปี 2556 ทุก
บริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านคอร์ รัปชันของบริ ษัทแม่ ซึ่งในปี 2559 บริ ษัทย่อย
ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนทุกบริ ษัทมีแผนที่จะยื่นขอรับรองในโครงการดังกล่าว ซึ่งทังหมดนี
้
้
บริษัทได้ ปฏิบตั จิ ริง ทังในระดั
้
บกรรมการและฝ่ ายจัดการ
(12) เอสซีจีมีการบริ หารจัดการในเรื่ องความปลอดภัย มีการป้องกัน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ใน
อาคารสานักงานใหญ่อย่างไร
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ตอบ เอสซีจีมีการดูแลตังแต่
้ การก่อสร้ างอาคาร โดยการจ้ างบริ ษัทที่ปรึ กษาออกแบบระบบ
ความปลอดภัยที่สอดคล้ องกับระบบงาน ดังนันในบางพื
้
้นที่จะสามารถใช้ น ้าดับเพลิงได้ บาง
พื ้นที่ต้องใช้ สารเคมีดบั เพลิง และมีระบบตรวจสอบในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีเจ้ าหน้ าที่
ประจาห้ องควบคุมทาหน้ าที่ตรวจสอบซ ้าว่าสัญญาณเตือนเกิดจากเพลิงไหม้ จริ งหรื อเกิดจาก
ความผิดพลาด (False alarm) หลังจากตรวจสอบแล้ วจึงจะฉีดสารเคมีดบั เพลิง นอกจากนี ้ยัง
มี ข้อกาหนดขัน้ ตอนการปฏิ บตั ิงาน มี อุปกรณ์ ความปลอดภัย และมี เจ้ าหน้ าที่ ดูแลความ
ปลอดภัยให้ กบั ผู้ปฏิบตั ิงานในพื ้นที่อบั อากาศ (Confined space) อีกด้ วย อย่างไรก็ดี เรื่ องที่
สาคัญคือการมี Safety Mindset พนักงานทุกคนต้ องรับผิดชอบและเอาใจใส่จริ งจังในเรื่ อง
ของความปลอดภัยตลอดเวลา
(13) ทาไมในรายงานประจาปี 2558 ของบริ ษัท หน้ า 20-37 จึงไม่ปรากฏจานวนหุ้นที่จาหน่าย
แล้ วในบางบริษัทในต่างประเทศ
ตอบ เนื่องจากบริ ษัทบางประเภทในต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม และจีน ไม่มีการ
ออกหุ้น แต่จะมีการระบุสดั ส่วนการลงทุนไว้ ในใบรับรองการลงทุนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็ นไป
ตามกฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ตามที่ได้ แสดงเป็ นหมายเหตุประกอบไว้ ด้านล่างของ
รายงานดังกล่าวแล้ ว (แสดงด้ วยเครื่ องหมาย**)
(14) ผู้ถือหุ้นตังข้้ อสังเกตว่าบริษัทเอสซีจี ดิสทริบวิ ชัน่ จากัด ได้ ลงทุนใน บมจ.สยามโกลบอลเฮ้ าส์
ซึ่งผู้บริ หารของบริ ษัทดังกล่าวถูก ก.ล.ต. ตัดสินในฐานที่กระทาความผิดเรื่ องการใช้ ข้อมูล
ภายใน (Insider Trading) เป็ นเงิน 24 ล้ านบาท เป็ นเรื่ องที่ประพฤติมิชอบ เอสซีจี ไม่ทราบ
เรื่ องเลยหรื อ และจะทาอย่างไรถ้ าคูส่ ญ
ั ญามีพฤติกรรมแบบนี ้แล้ วยังเป็ นผู้บริหารอยู่
ตอบ กรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่ องที่ ก.ล.ต. ตัดสินว่าเป็ นความผิดก่อนการเข้ าร่วมทุนของเอสซีจี
และผู้บริ หารที่เกี่ ยวข้ องกับกรณีดงั กล่าวได้ แสดงความรับผิดชอบด้ วยการลาออก และได้
รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว เอสซีจีจะยังคงเดินหน้ าต่อไปให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
(15) เหตุใดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุม่ ธุรกิจต่าง ๆ จึงแตกต่างกัน
ตอบ เอสซีจีมีนโยบายหลักด้ านการบุคคลเหมือนกันในทุกกลุ่มธุรกิจ เช่นการจ้ างงาน การ
ดูแลพนักงาน การฝึ กอบรมและพัฒนา แต่การบริหารจัดการจะมุง่ เน้ นในเรื่ องที่แตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของธุ รกิจ เพื่ อให้ สามารถที่ จะแข่งขันและเติบโตต่อไปได้ เช่นธุรกิ จที่ มี
เทคโนโลยีใหม่ ๆ จานวนมากจะเน้ นในด้ านการเรี ยนรู้ ส่ วนธุรกิจที่มีความผันผวนมากจะ
เน้ นในด้ านการปรับตัว โดยเรื่ องที่แต่ละกลุม่ ธุรกิจกล่าวถึงในรายงานประจาปี จะเป็ นเรื่ องที่
แต่ละกลุม่ ธุรกิจให้ ความสาคัญในช่วงที่ผา่ นมา
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่ กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทางบ
การเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที่
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ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้
ผู้ถือหุ้นทราบดังนี ้
งบการเงินประจาปี ของบริ ษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2558 ซึ่งได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

สินทรัพย์
509,981
หนี ้สิน
266,975
รายได้ จากการขาย
439,614
รายได้ รวม
449,748
กาไรสาหรับปี
45,400*
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
37.83*
* หมายถึง กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่

บริษัท

264,282
175,354
26,543
19,825
16.52

จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งฝ่ ายจัดการได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม และการด้ อยค่าความนิยมมีการประเมินอย่างไร
ตอบ การบันทึกค่าความนิยมปฏิบตั ิตามมาตรฐานในการบันทึกบัญชีซึ่งเกิดขึ ้นได้ จากหลาย
กรณี แต่สว่ นใหญ่จะเกิดขึ ้นเมื่อเข้ าซื ้อกิจการ ซึ่งจะมีการเจรจาและประเมินมูลค่าของกิจการ
มี การปรึ กษาที่ ปรึ กษาอิสระเพื่ อให้ ความเห็ นว่ามูลค่าที่ เหมาะสมควรเป็ นเท่าไร (มูลค่า
ยุติธรรม) ซึ่งวิธีที่นิยมคือการตีมลู ค่ากิจการจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะทาได้ เมื่อได้ มลู ค่า
ยุติธรรมแล้ วก็จะนามาเทียบกับมูลค่าตามบัญชี (Book value) ความแตกต่างระหว่างมูลค่า
ยุตธิ รรมกับมูลค่าจ่ายซื ้อธุรกิจ จะเป็ นค่าความนิยมที่บริ ษัทจะต้ องบันทึกไว้ และต้ องทบทวน
ทุกปี โดยค่าความนิยมจะถูกด้ อยค่าในกรณีที่ทบทวนแล้ วพบว่าธุรกิจมีความเป็ นไปได้ ที่จะ
ไม่สามารถสร้ างผลตอบแทนได้ ตามที่คาดการณ์ไว้
(2) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในงบกาไรขาดทุนรวม ในปี 2558 เพิ่มขึ ้นมากจากปี 2557 มาจาก
ส่วนใด
ตอบ ค่าใช้ จ่ายบริ หารที่เ พิ่มขึน้ มาจากหลายส่วน ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน สวัสดิการ
ค่าใช้ จ่ายพนักงานและผู้บริ หารซึ่งเพิ่มขึ ้นตามการปรับค่าจ้ างประจาปี และค่าตอบแทน
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รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ส่วนที่สองคือผลขาดทุนจากการด้ อยค่าความนิยม
ส่วนที่สาม คือ ผลขาดทุนจากธุรกรรมที่มีการใช้ เครื่ องมือทางการเงิน และส่วนสุดท้ าย คือ
ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจาหน่ายที่เพิ่มขึ ้นซึง่ เป็ นไปตามสินทรัพย์ที่ได้ ลงทุนเพิ่มขึ ้น
(3) ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม ในงบกาไรขาดทุนรวมคืออะไร
ตอบ ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมเป็ นคาศัพท์ทางบัญชี ซึ่งหมายถึง ส่วนที่บริ ษัทไม่ได้
ถื อหุ้น เช่น ถ้ าเอสซีจีถือหุ้น ร้ อยละ 70 ในบริ ษัทแห่งหนึ่ง และมีผ้ ูถือหุ้น รายอื่นถื อหุ้นใน
บริษัทแห่งนี ้อีกร้ อยละ 30 ส่วนที่เอสซีจีไม่มีอานาจควบคุมก็คือร้ อยละ 30 นัน้
(4) ในปี 2558 มีความแตกต่างมากในเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
มาจากสาเหตุใด และบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
ตอบ อัตราแลกเปลี่ ยนที่มี ความแตกต่างมาจากการลงทุนในบริ ษัทในต่างประเทศ ซึ่ง
จะต้ องมีการตีมูลค่าส่วนของทุนที่เราได้ ไปลงทุนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปทุกปี
ฝ่ ายจัดการได้ ศกึ ษาเครื่ องมือทางการเงินต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว แต่ยงั ไม่พบ
เครื่ องมือที่เหมาะสม เช่น การทาประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ก็มี
ค่าใช้ จ่ายที่สงู มาก ประกอบกับการลงทุนในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนระยะยาว
และอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปก็จะสะท้ อนว่าบางช่วงจะขาดทุนและบางช่วงก็จะมีกาไร
จึงทาให้ ปัจจุบนั เรายังไม่มีการดาเนินมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวกับการป้องกันความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
(5) ผลขาดทุน จากมูล ค่า การลงทุน เผื่ อ ขาย และการประมาณการตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 21 เรื่ องภาระผูกพันผลประโยชน์ของ
พนักงานนัน้ เป็ นตัวเลขทางบัญชี หรื อว่าเป็ นตัวเลขจริง
ตอบ ผลขาดทุนจากมูล ค่าการลงทุ นเผื่ อขาย และประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยในเรื่ องผลประโยชน์ของพนักงานนัน้ เป็ นตัวเลขทางบัญชี คานวณขึ ้นมาเพื่อ
แสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบการประเมินสถานการณ์วา่ ถ้ าเหตุการณ์เป็ นไปตามสมมติฐานใน
อนาคตจะมีผลอย่างไร
(6) งบการเงินของบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่อยในต่างประเทศที่เอสซีจีเป็ นผู้ถือหุ้นใช้ เกณฑ์ บญ
ั ชี
เดียวกันหรื อไม่ และบริษัทเคพีเอ็มจีเป็ นผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทในทุก ๆ ประเทศหรื อไม่
ตอบ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยในเอสซีจีทงในและต่
ั้
างประเทศนัน้ ใช้ นโยบายบัญชีเดียวกัน และ
มีเคพีเอ็มจีและบริ ษัทในกลุ่มเคพีเอ็มจีตา่ งประเทศเป็ นผู้สอบบัญชีหลักของเอสซีจีทงหมด
ั้
ซึ่ง
เป็ นนโยบายที่ได้ กาหนดมาในช่วงสามปี ที่ผ่านมาและยังดาเนินการตามนี ้อยู่
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(7) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 31 เรื่ องสิทธิประโยชน์ทางภาษี (รายงานประจาปี
2558 หน้ า 200) นอกจากภาษี เงินได้ นิติบุคคลแล้ วมีอย่างอื่นอีกหรื อไม่
ตอบ เรื่ องสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีเฉพาะเรื่ องภาษี เงินได้ นิติบคุ คลอย่างเดียว ไม่มีอย่าง
อื่นอีก
(8) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อที่ 2 (ง) เรื่ องการประมาณการและการใช้ ดลุ ยพินิจ นั ้น
ในการใช้ ดลุ ยพินิจมีอะไรเป็ นเกณฑ์
ตอบ ฝ่ ายจัดการต้ องใช้ ข้อมูลหลายอย่างในการกาหนด เพื่อให้ การประมาณการมี เหตุผล
เหมาะสมที่สุด โดยมีการใช้ ประสบการณ์ในอดีต สภาพแวดล้ อมในปั จจุบนั และมาตรฐาน
บัญชี ในการเลื อกใช้ ดุลยพิ นิจ ให้ เหมาะสม ไม่สามารถก าหนดตายตัวได้ ต้ องดูทุกด้ าน
ทังหมดประกอบกั
้
น
(9) หมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้ อที่ 40 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ ฝ่ ายบริ หารมี
ความเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ โดยเฉพาะการวัดมูลค่ายุติธรรม
นัน้ มีการระบุเป็ นระดับหนึ่ง ระดับสอง และระดับสาม ใช้ หลักเกณฑ์ใดในการจัดระดับ
ตอบ ข้ อมูลระดับหนึ่ง เป็ นข้ อมูลที่มีราคาตลาดอ้ างอิง เช่นหลักทรัพย์ที่มีการซื ้อขายในตลาด
ที่มีสภาพคล่อง เช่น ราคาหุ้น ซึ่งมีราคาตลาดอ้ างอิง ก็จะใช้ ราคาตลาดในการประเมินมูลค่า
ยุตธิ รรม
ข้ อมูลระดับสอง เป็ นข้ อมูลที่สงั เกตได้ โดยตรง เช่นราคาขาย หรื อโดยอ้ อม เช่น ราคาที่สงั เกต
หรื อเที ยบเคียงได้ สาหรั บสินทรัพย์หรื อหนี ส้ ินนอกเหนื อจากราคาซื อ้ ขายที่รวมอยู่ในข้ อมูล
ระดับหนึ่ง เช่นอาจจะมีข้อมูลระดับหนึ่งที่อาจจะนามาใช้ ได้ แม้ จะไม่มีข้อมูลตลาดที่ซื ้อขาย
แบบตลาดหลักทรัพย์ แต่สามารถหาราคาอ้ างอิงได้
ข้ อมูลระดับสามเป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ สาหรับสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินนัน้ โดยตรง ซึ่ง
ข้ อมูลทัง้ 3 ระดับ จะมีเทคนิคต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เช่น ในเรื่ องเกณฑ์รายได้
(Income Approach) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งผู้สอบบัญชี
จะให้ ความเห็ นประกอบด้ วยว่ า ฝ่ ายจัดการเลื อกใช้ หรื อมี การประเมิ น มูลค่ายุติ ธรรมนี ้
เหมาะสมหรื อไม่ด้วย
(10) ในปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ ลดลงร้ อยละ 10 แต่สามารถทากาไรได้ เพิ่มขึ ้นถึงร้ อยละ 35 ส่วน
ที่ทาให้ มีกาไรต่อหุ้นที่เติบโตสูงมาก มาจากการลดค่าใช้ จา่ ยส่วนใด
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ตอบ กาไรในปี 2558 สูงขึ ้นจากธุรกิจปิ โตรเคมี ที่ต้นทุนของแนฟทาปรับตัวลดลง ประกอบ
กับกาลังการผลิตในตลาดโลกค่อนข้ างตึงตัว ทาให้ ส่วนต่างราคาดีขึ ้น ซึ่งเป็ นปั จจัยหลักที่
ทาให้ กาไรต่อหุ้นสูงขึ ้น
(11) ทาไมเอสซีจี ใช้ ชื่อหุ้นเป็ น SCC
ตอบ เอสซีจีเป็ นชื่อกลุม่ บริษัท ส่วน SCC เป็ นชื่อบริ ษัทและเป็ นชื่อหุ้น ปั จจุบนั มีผ้ ูอื่นใช้ ชื่อ
SCG อยูแ่ ล้ วจึงไม่สามารถเปลี่ยนได้
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
764,493,807 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9677
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
246,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0322
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ
40 - 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจาเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอาจ
นามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปั นผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
ในปี 2558 บริษัทมีกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่จานวน
45,400 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริ ษัทที่มีกาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผล
รวมทังการสร้
้
างความเชื่อมัน่ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทังหมดแล้
้
ว คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 19,200 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 42 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่า ยเงิน ปั นผลของบริ ษัท โดยบริ ษัท ได้ จ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลไปแล้ วในอัต ราหุ้น ละ
7.50 บาท เป็ นเงิน 9,000 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายในอัตรา
หุ้นละ 8.50 บาท เป็ นเงิน 10,200 ล้ านบาท
จากนันเลขานุ
้
การคณะกรรมการได้ ชี ้แจงรายละเอียดการเครดิตภาษี เงินปั นผล และกาหนดวัน
จ่ายเงินปั นผลรวมทังก
้ าหนดการที่เกี่ยวข้ องให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
- เงินปั นผลจานวน 7.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณ 23/77
- เงินปั นผลจานวน 1.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณ 20/80
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ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จา่ ยแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของ
บริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 และ
ปิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2559 (ขึ ้นเครื่ องหมาย XD หรื อ
วันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที่ 4 เมษายน 2559) โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 28
เมษายน 2559 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 3
เมื่อไม่มีการซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไร
ประจาปี 2558 เพื่อ จ่า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น ทัง้ ปี ในอัต ราหุ้น ละ 16.00 บาท ตามรายละเอีย ดที่
เสนอข้ า งต้ น โดยวาระนีต้ ้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
763,617,708 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.8531
ไม่เห็นด้ วย
1,117,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.1461
งดออกเสียง
5,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0007
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ชีแ้ จงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจ ากัด และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั ้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน คือ
(1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิ จ การสัง คมเพื่ อ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และเป็ นกรรมการอิสระ
(3) นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
เป็ นกรรมการอิสระ
(4) นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการตรวจสอบ และป็ นกรรมการอิสระ
นอกจากนี ้ บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณา
เลื อกตัง้ เป็ นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิ กายน 2558 ซึ่ง มีผ้ ูถือหุ้น 1 คนเสนอรายชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตาม
แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งกาหนดให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Chartered
Director) จากฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) และกาหนดว่าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท เป็ นผู้ที่มี ภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์กว้ างไกล มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มี
ประวัติการทางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชานาญเฉพาะด้ านที่
จาเป็ นต้ องมีหรื อยังขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ ตารางความรู้ ความชานาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix) ด้ วย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริ ษัทเสนอจานวน 5 คน และผู้ถือหุ้น
รายย่อยเสนอจานวน 1 คน รวมเป็ น 6 คน ซึ่งเป็ นกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 คน
และเป็ นผู้ที่ได้ รับเสนอชื่อใหม่ 2 คน โดยได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้
สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้ แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์
นายประมนต์ สุธี ว งศ์ และนางธาริ ษ า วัฒ นเกสเข้ า รั บ การเลื อ กตัง้ เป็ นกรรมการต่อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง
เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้ านการบริ หารองค์กรขนาดใหญ่ ด้ านเศรษฐกิจและ
การลงทุน มีประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้นา
มีวิสัยทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มี ประวัติการทางานที่ โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย และได้
ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งหน้ าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวางโดยพิจารณารายชื่ อบุคคลทัง้ หมดที่ได้ รับการเสนอ รวมทัง้
พิจ ารณาคุณ สมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอี ยดรอบคอบแล้ วว่าเป็ นผู้มี คุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมี ม ติ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
2559 (ครัง้ ที่ 23) เลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 คน ได้ แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ
อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริ ษา วัฒนเกส เป็ นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึง่
ทัง้ นี ก้ รรมการรายเดิม ทัง้ 4 คนข้ างต้ นไม่มี การดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการหรื อผู้บริ หารใน
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท นอกจากนี ้คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว
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ว่า นายธาริ น ทร์ นิ ม มานเหมิ นท์ นายประมนต์ สุธี ว งศ์ และนางธาริ ษ า วัฒ นเกส ซึ่ง มี คุณ สมบัติเป็ น
กรรมการอิสระนัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
สาหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้นใน
บริ ษัท ข้ อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทัง้
ข้ อมูลความสัม พันธ์ ของผู้ได้ รับเสนอชื่ อ ปรากฏตามหนัง สื อนัดประชุม หน้ า 33-41 หลังจากนัน้ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาฯ ขอให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบเกี่ ยวกับวิธีการ
ลงคะแนนและเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กาหนดวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธี ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือกตั ้ง
บุค คลที่ไ ด้ รับ การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการได้ ไ ม่เกิ นจ านวนกรรมการที่ จ ะเลือกตัง้ ในครั ง้ นัน้ โดยจะแบ่ ง
คะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ง ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอันจะทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียง
หนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนนส
้
าหรับการเลือกตังกรรมการดั
้
งนี ้
(1) ในการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรยื นยันการลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 5 พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตร โดยใช้ คะแนนเสียงทังหมดเลื
้
อกตังกรรมการ
้
ไปทีละคน ประธานฯ จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ น
รายบุคคลทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม วาระที่ 5 ซึง่ จะปรากฏชื่อของบุคคล
ที่ได้ รับการเลือกตังเข้
้ ารับการเลือกตังตามล
้
าดับ คือ
5.1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
5.2 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
5.3 นายประมนต์ สุธีวงศ์
5.4 นางธาริษา วัฒนเกส
(2) ในการเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้น
ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ
(3) เมื่อประธานฯ ได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการครบทั
้
ง้ 4 คน แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บบัตร
จากผู้ถือหุ้นที่ ลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเพื่อ ตรวจนับคะแนน และแจ้ งผลการ
ลงคะแนนเป็ นรายบุคคลต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้น ที่ลงคะแนนเห็นด้ วย จะขอให้ ส่ง บัตรยืนยัน
การลงคะแนนที่เ ห็น ด้ วยพร้ อ มกับบัตรยืน ยัน การลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็ จสิ ้นการ
ประชุม
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หลังจากนันผู
้ ้ ถือหุ้นได้ สอบถามและให้ ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติเลือกตังกรรมการ
้
ซึ่งประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเลขานุการคณะกรมการได้ ตอบชี ้แจงข้ อซักถามดังกล่าว สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นรายที่ 5 คือใคร เปิ ดเผยได้ หรื อไม่
ตอบ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการเลือกตังเพี
้ ยง 4 คน
(2) คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาได้ พิ จ ารณาด้ ว ยความรอบคอบแล้ วและ
คณะกรรมการบริษัทได้ เสนอรายชื่อผู้เหมาะสม 4 คน ในการเลือกตังครั
้ ง้ นี ้ จึงควรเลือกตัง้
กรรมการรวมครัง้ เดียวเลย
ตอบ วิธีการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลแทนการเลือกตังทั
้ งคณะอย่
้
างที่เคยปฏิบตั ิมา
แต่เดิมนัน้ เป็ นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนาให้ ปฏิบตั ิ
(3) การใช้ ตารางความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)
ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 หน้ า 94-95 ในการพิจารณาสรรหากรรมการนัน้
ค่อนข้ างจะเป็ นนามธรรม สามารถจัดสรรการให้ คะแนนในแต่ละข้ อ หรื อทาอย่างไรให้
เป็ นรู ปธรรม
ตอบ บริ ษ ัท ได้ พ ิจ ารณาความเหมาะสมในเรื ่ อ งการปรับ ปรุ ง เกณฑ์ก ารพิจ ารณา
คัด เลือ กบุค คลที่เ หมาะสมเป็ นกรรมการมาทุก ปี อย่า งต่อ เนื่อ ง และได้ เริ่ ม นา Board
Skill Matrix มาใช้ ซึ่ง เป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างใหม่ และจะพัฒ นาให้ เป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น
ต่อไป และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ ข้อแนะนาในเรื่ องนี ้
เมื่อ ไม่มีข้ อ ซัก ถามประการใดอีก ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึง เสนอให้ ที่
ประชุม พิจ ารณาเลือ กตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยในปี นีม้ ีผ้ ูได้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
้ น
กรรมการบริ ษัท แทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง ตามวาระจานวน 4 คนเท่ากับจานวน
กรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์
นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็ นกรรมการของบริษัทด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
เห็นด้ วย
752,664,634 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.7351
ไม่เห็นด้ วย
9,638,390 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.2643
งดออกเสียง
3,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0004
(2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
เห็นด้ วย
760,605,968 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.7769
ไม่เห็นด้ วย
1,695,956 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.2224
งดออกเสียง
4,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0005
(3) นายประมนต์ สุธีวงศ์
เห็นด้ วย
751,931,612 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.6390
ไม่เห็นด้ วย
10,370,557 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.3604
งดออกเสียง
4,155 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0005
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(4) นางธาริษา วัฒนเกส
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

760,715,073 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.7912
1,587,901 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.2083
3,350 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0004

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจง
รายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ประจาปี 2558-2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ย วชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
้ บตั ิ
หน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีค่าสอบ
บัญชีที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดใน
หนังสือนัดประชุมหน้ า 5-7 ดังนี ้
1) ขออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2559
ดังนี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรื อ
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
แห่ ง บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จ ากัด โดยเป็ นผู้ส อบบัญ ชี ที่ มี คุณ สมบัติ
สอดคล้ องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ที่ เ ป็ นส านัก งานสอบบัญ ชี แ ละผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้ า งต้ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ บริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว สาหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้ อมูลความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้ รับเสนอชื่อ ปรากฎ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 4 ในหนังสือนัดประชุมหน้ า 42-44
2) ขออนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัท และงบการเงินรวม เป็ นเงินจานวน 5.42 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นจานวน 80,000 บาท) โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
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ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

ปี 2559
ปี 2558
255,000 บาท
250,000 บาท
5.16 ล้ านบาท
5.09 ล้ านบาท
5.42* ล้ านบาท

5.34 ล้ านบาท

* แสดงด้ วยทศนิยม 2 ตาแหน่งโดยการปั ดเศษขึ ้น
ทังนี
้ ้ในปี 2558 บริษัทไม่มีคา่ บริการอื่น (Non-audit fee) ของผู้สอบบัญชี
3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2559 ของบริ ษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษัทย่อยที่ จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพี เอ็ม จี ประเทศไทย
และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศไทย และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 จานวนบริ ษัทย่อย
122 บริ ษัท
 จานวนเงิน
22.95 ล้ านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศ
 จานวนบริ ษัทย่อย
69 บริ ษัท
 จานวนเงิน
26.89 ล้ านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังสิ
้ ้น
49.84 ล้ านบาท

ปี 2558

123 บริ ษัท
23.27 ล้ านบาท
64 บริ ษัท
22.33 ล้ านบาท
45.60 ล้ านบาท

(ค่า สอบบัญ ชี ปี 2559 ของบริ ษั ท ย่อ ยอาจเปลี่ ย นแปลงตามจ านวนบริ ษั ท ย่อ ย และ/หรื อ
ปริมาณงานที่เกิดขึ ้นจริงระหว่างปี )
ค่าสอบบัญ ชี ปี 2558 ข้ างต้ น ไม่รวมค่าบริ การอื่น (Non-audit fee) ซึ่ง บริ ษัทย่อยจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุนจานวน 2.94 ล้ านบาท และ
ค่าที่ปรึกษาทางด้ านภาษีและการให้ บริการอื่น จานวน 1.18 ล้ านบาท
หลังจากนันผู
้ ้ ถือหุ้นได้ ให้ มีข้อสังเกตซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาการดารงตาแหน่งของผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทซึ่งการเป็ นผู้สอบบัญชีเป็ นระยะเวลายาวนานอาจทาให้ เกิดความผูกพันและความเกรงใจ ที่ จะ
ส่งผลกระทบต่อเรื่ องธรรมาภิบาลของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บางแห่งมีข้อกาหนด
ชัดเจนว่าจะไม่ใช้ สานักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็ นเวลาต่อเนื่องเกิน 6 ปี ในประเด็นนี ้ ประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่า
การมีผ้ สู อบบัญชีรายเดิมก็มีข้อดีในเรื่ องของความต่อเนื่อง สาหรับประเด็นของระยะเวลาในการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีรายเดิมต่อเนื่องนันก็
้ มีเกณฑ์ข้อกาหนดที่ชดั เจน และประธานกรรมการตรวจสอบได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า
หลักการที่สาคัญที่สุดคือเรื่ องธรรมภิบาล ซึ่งการดาเนินงานด้ านการบัญชีและการสอบบัญชีเป็ นหัวใจของ
การสร้ างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่สาคัญที่สดุ ซึง่ หมายความว่าระบบการทางานของบริ ษัทและบริ ษัท
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ย่อย รวมทังผู
้ ้ สอบบัญชีจะต้ องมีมาตรฐานสูงสุดที่พึงกระทาได้ ซึ่งว่าตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต
กาหนดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชี คนใดทาหน้ าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริ ษัทจะ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คนนันได้
้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีติดกัน ดังนันผู
้ ้ สอบบัญชีที่ได้ รับการ
เสนอชื่อจึงเป็ นผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติที่ครบถ้ วนตามประกาศดังกล่าวของ ก.ล.ต. สาหรับข้ อเสนอแนะที่เสนอให้
สร้ างมาตรฐานปฏิบตั ิให้ สงู เข้ มกว่าเกณฑ์ของประกาศ ก.ล.ต. นัน้ บริ ษัทจะนาขอรับไปพิจารณา ทังนี
้ ้บริ ษัท
ขอยื นยันว่าบริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องการสอบบัญชี เป็ นอย่างมากและการทางานของผู้สอบบัญชีใน
บริษัทและบริษัทย่อยนันจะต้
้ องมีมาตรฐานที่สงู สุด
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
และกาหนดค่าสอบบัญ ชีประจาปี 2559 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ี ประชุ ม ที่ ประชุมมี มติด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของจ านวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตังนายวิ
้
นิจ ศิลามงคล หรื อนายไวโรจน์ จินดามณี
พิ ทั ก ษ์ หรื อนางสาวสุ รี ย์ รั ต น์ ทองอรุ ณ แสง หรื อนางสาวพรทิ พ ย์ ริ มดุ สิ ต แห่ ง บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท
ประจาปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท และงบการเงินรวม เป็ นเงินจานวนรวมทังสิ
้ ้น
5.42 ล้ านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

745,867,540 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9456
2,801 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0003
402,764 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0539

นอกจากนี ้ที่ประชุมได้ รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 ของบริ ษัทย่อยในประเทศไทยและค่า
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมจานวน
122 บริ ษัท รวมเป็ นเงิน 22.95 ล้ านบาท และค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศจานวน 69
บริษัท เป็ นเงิน 26.89 ล้ านบาท รวมเป็ นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทังสิ
้ ้นจานวน 49.84 ล้ านบาท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อยชุดต่ าง ๆ ประจาปี 2559
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการบริ ษัท
ได้ รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อ
วันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้ มีมติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้ มีม ติอนุม ตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการชุด ย่อยชุด ต่า ง ๆ โดย
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ น
ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
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1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไปพิจารณา
แบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส
กรรมการบริษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดย
ให้ คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณา
แบ่งจ่ายกันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ ไม่มี
2) ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อยชุดต่ างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
ตาแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ปี )
180,000
120,000
150,000

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั ง้ )
45,000
30,000
37,500

100,000

25,000

เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุด
ต่าง ๆ เป็ นประจาทุกปี ถึงแม้ ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่
ประชุม ผู้ถือ หุ้น เคยมีม ติอนุม ตั ิไ ว้ ก็ต าม สาหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการคงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ตาม
หลักเกณฑ์ และอัตราเดิมที่ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้ มี ม ติอนุมัติ ไ ว้ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจ ารณา
ผลตอบแทน ซึ่งได้ พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการดาเนินงานของ
บริษัทตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริษัทชันน
้ าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง
รอบคอบแล้ ว
ทัง้ นี ้ ในปี 2558 ได้ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนและโบนัส ให้ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม่ เ กิ น
หลักเกณฑ์ข้างต้ น สาหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2558 และขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2558 หน้ า 63-64 และหน้ า 83-92
ตามลาดับ
หลังจากนัน้ ผู้ถือหุ้นได้ ให้ ข้อสังเกตเกี่ ยวกับความเหมาะสมของการให้ กรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
ได้ รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรรมการที่เป็ นบุคคลภายนอก และการให้ ผ้ บู ริ หารได้ รับค่าตอบแทนจากการ
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เป็ นกรรมการบริษัทย่อยทังที
้ ่ผ้ บู ริ หารนันได้
้ รับค่าตอบแทนในการทางานอยู่แล้ ว ซึ่งประธานกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน ได้ ชีแ้ จงว่าขณะนี บ้ ริ ษัทยังใช้ ระบบให้ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทที่มาจากผู้บริ หารระดับสูง
เท่ากับกรรมการบริ ษัทที่เป็ นบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามผู้บริ หารที่ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัทย่อย
จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนการเป็ นกรรมการบริ ษัทย่อย หากได้ รับเบี ้ยประชุมหรื อผลตอบแทนอื่นจะต้ องนามาให้
บริษัท ซึง่ อาจจะไม่เหมือนกับแนวปฏิบตั ิของบริษัทอื่น ๆ
เมื่ อไม่มี ผ้ ูถือหุ้นซักถามอย่างใดอี ก ประธานฯ เสนอให้ ที่ ประชุมพิจารณาอนุ มัติค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจาปี 2559 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมี มติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
ประจาปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง

740,207,090
5,805,755
5,700
136,100

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.2029
คิดเป็ นร้ อยละ 0.7780
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0007
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0182

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ ว ประธานฯ ได้ ขอให้ นายกิตติ ตังจิ
้ ตรมณีศกั ดา ที่ปรึ กษา
กฎหมายและกรรมการผู้จดั การ บริ ษัทกฎหมายเอสซีจี จากัด รายงานให้ ที่ประชุม ทราบความคืบหน้ า
ของโครงการที่มาบตาพุด และคดีอดีตพนักงานทุจริ ตเกี่ยวกับใบหุ้น ซึ่งสรุ ปได้ ดงั นี ้
ความคืบหน้ าของโครงการที่มาบตาพุด
ตามที่ผ้ ฟู ้ องคดีได้ ฟ้องหน่วยงานของรั ฐว่าละเลยการปฏิบตั ิหน้ าที่ไม่ออกกฎเกณฑ์รายละเอียด
การทาโครงการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนอย่างรุนแรง และขอให้ ศาลสัง่ เพิกถอน
ใบอนุญาตต่าง ๆ รวมทังขอให้
้
ศาลมีคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราวด้ วย ต่อมาศาลปกครองกลางได้ มีคาสัง่ คุ้มครอง
ชัว่ คราวให้ ทุกโครงการในคดีนี ้หยุดดาเนินการ โดยในระหว่างนัน้ ทางกระทรวงทรัพพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมได้ ออกประกาศเรื่ องประเภทโครงการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนอย่าง
รุนแรง และกระบวนการทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ ที่เรี ยกว่า EHIA เมื่อมีประกาศ
ดังกล่าวแล้ วในปี 2553 ศาลปกครองกลางได้ มี คาพิพากษาว่า หน่วยงานของรัฐไม่ได้ ละเลยการปฏิบตั ิ
หน้ าที่เพราะเป็ นหน้ าที่ของรัฐบาล และให้ โครงการที่ไม่อยู่ในประเภทโครงการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพอย่างรุนแรงตามประกาศกระทรวงทรัพย์ฯ ดาเนินการต่อไปได้ แต่ ให้ โครงการที่อยู่
ในประเภทโครงการที่อาจก่อให้ เกิ ดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมและชุมชนอย่างรุ นแรงให้ หยุดดาเนินการ
ชัว่ คราว แล้ วให้ ไปทา EHIA ให้ เสร็ จก่อน โดยทังฝ่
้ ายผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานของรัฐได้ อทุ ธรณ์คาพิพากษา
ต่อศาลปกครองสูงสุด นัน้
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โครงการของเอสซีจีที่เข้ าข่ายโครงการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อมและชุมชนอย่าง
รุนแรงมีเพียง 1 โครงการ คือโครงการขยายกาลังการผลิตไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ และโครงการดังกล่าวได้
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ (EHIA) อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว และต่อมา
ในปี 2557 ศาลปกครองสูงสุดได้ มีคาสัง่ ยกเลิกคาสัง่ คุ้มครองชัว่ คราว ทาให้ ปัจจุบนั เอสซีจีสามารถดาเนิน
โครงการดังกล่าวต่อไปได้ ตามปกติ ส่วนคดีที่ฝ่ายผู้ฟ้องคดี หน่วยงานของรัฐ ได้ ยื่นอุทธรณ์ตอ่ ศาลปกครอง
สูงสุดไปแล้ ว ขณะนี ้ยังไม่มีความคืบหน้ าในส่วนนี ้ ทังนี
้ ้ เอสซีจีไม่ได้ เป็ นคูค่ วามในคดี แต่ได้ ติดตามความ
คืบหน้ าของคดีมาโดยตลอด
คดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัท
ตามที่ทายาทและผู้จดั การมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ ฟ้องนายประพันธิ์ ชูเมือง (อดีตพนักงาน
บริษัท) ให้ ชดใช้ คา่ เสียหาย เนื่องจากนายประพันธิ์ฯ ได้ ทาการทุจริ ตต่อผู้ถือหุ้น และฟ้องบริ ษัทให้ ร่วมรับผิด
ในฐานะนายจ้ าง รวมถึงฟ้องบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (TSD) ให้ ร่วมรับผิดในฐานะ
นายทะเบียน และฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้ องให้ ร่วมรับผิด เมื่อปลายปี 2554 ศาลชันต้
้ นได้ มีคาพิพากษาให้ นาย
ประพันธิ์ฯ ชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่โจทก์ และให้ บริ ษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้ างด้ วย ต่อมาบริ ษัทและ
โจทก์ได้ ยื่นอุทธรณ์คาพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ได้ มีคาพิพากษาให้ นายประพันธิ์ฯ บริ ษัท
ในฐานะนายจ้ าง และ TSD ในฐานะนายทะเบียนหุ้น ร่วมรับผิดต่อโจทก์ ซึ่งบริ ษัทและโจทก์ได้ ยื่นฎีกาต่อ
ศาลฎีกาในเวลาต่อมานัน้
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้ มีคาพิพากษายืนตามคาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้
นายประพันธิ์ฯ ชดใช้ ค่าเสียหายต่อโจทก์ ให้ บริ ษัทร่ วมรับผิดในฐานะนายจ้ าง และให้ TSD ร่ วมรับผิดใน
ฐานะนายทะเบียนหุ้น และเพื่อให้ เป็ นไปตามคาพิพากษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริ ษัทได้ ชาระหนี ้
ตามคาพิพากษาให้ แก่โจทก์เสร็ จสิ ้นแล้ วด้ วยการคืนใบหุ้นสามัญของบริ ษัท เงินปั นผลก่อนฟ้องคดีพร้ อม
ดอกเบี ้ยและเงินปั นผลหลังฟ้องคดี รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายในการดาเนินคดี เป็ นเงินประมาณ 319 ล้ านบาท ซึ่ง
บริษัทได้ ตงส
ั ้ ารองค่าใช้ จา่ ยดังกล่าวไว้ ทงหมดแล้
ั้
ว ทาให้ คดีความที่มีตอ่ โจทก์สิ ้นสุดลง
สาหรับการแบ่งส่วนความรับผิดชอบค่าเสียหายนัน้ เนื่องจากยังไม่สามารถตามตัวนายประพันธิ์ ฯ
ให้ มารับผิดได้ บริ ษัทและ TSD จึงมีข้อตกลงร่ วมกันว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายกันคนละ 1 ใน 3 โดยให้
บริ ษัทชาระค่าเสียหายทังหมดไปก่
้
อนเพื่อให้ คดีความกับโจทก์ยุติลงโดยเร็ วก่อน ทังนี
้ ร้ ะหว่าง TSD กับ
บริษัทนัน้ TSD ได้ ชาระค่าเสียหายจานวน 1 ใน 3 คืนให้ กบั บริษัทแล้ ว
ทังนี
้ ้ในส่วนที่เป็ นค่าเสียหายของนายประพันธิ์ฯ นัน้ ในเบื ้องต้ นบริ ษัทและ TSD จะช่วยกันตาม
ตัวนายประพันธิ์ ฯ ให้ มาชาระหนี ้ภายใน 30 วัน แต่หากไม่สามารถตามตัวได้ บริ ษัทและ TSD จะหารื อ
ร่ วมกัน และจะฟ้องไล่เบี ้ยกับนายประพันธิ์ ฯ ต่อไป โดยขณะนี ้บริ ษัทยังคงจ้ างนักสืบเพื่อติดตามตัวนาย
ประพันธิ์ฯ อยูเ่ ป็ นระยะ
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เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเรื่ องความคืบหน้ าของโครงการที่
มาบตาพุดและคดีอดีตพนักงานทุจริ ตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริ ษัท บริ ษัทจะรายงานผ่านช่องทางการเผยแพร่
ข้ อมูลสารสนเทศตามปกติของบริษัท โดยจะไม่รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
ผู้ถือหุ้นได้ กล่าวชื่นชมและประทับใจคณะผู้บริ หารและพนักงานที่ ไ ด้ ทุ่มเทอย่างมาก ทาให้
บริษัทเติบโตมาทุกวันนี ้ และภูมิใจที่เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเป็ นเวลานาน
ก่อนปิ ดการประชุม ประธานฯ ได้ แจ้ งที่ประชุมเพื่อทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ในครัง้ นี ้เสร็ จสิ ้นลง บริ ษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษบน
เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท พร้ อมทัง้ แจ้ ง ผ่า นระบบเผยแพร่ สารสนเทศของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ ภายใน 14 วัน
หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรื อมีความเห็นสามารถแจ้ งเลขานุการบริ ษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และ
ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจ าปี ของบริ ษัท ตัง้ แต่ปี 2560 เป็ นต้ นไป จะไม่มีวาระพิจ ารณารับรอง
รายงานการประชุมอีก ซึ่งก็เป็ นไปตามที่หลาย ๆ บริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ดาเนินการเช่นนี ้ อีกทั ้ง
กฎหมายก็ไม่ได้ กาหนดให้ ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นคืนบัตร
ยืนยันการลงคะแนนที่ บริ เวณทางออกเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป โดยกล่าวเสริ มว่าผู้ถือหุ้นที่มีความ
ตัง้ ใจดี ที่ ต้อ งการแนะน าหรื อ ซัก ถามข้ อ มูล เกี่ ย วกับ เอสซี จี ส ามารถติด ต่อได้ กับ เลขานุก ารบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้ องได้ ภายหลังจากปิ ดประชุม พร้ อมทังขอบคุ
้
ณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้ าร่วม
ประชุมและให้ ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี ้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17:25 น.
- ลงนาม (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม
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