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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 (ครั งที" 24) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)  

ประชุม ณ ห้อง แอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั %น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน 
เลขที0 61 ถนนวิทย ุเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพธุที0 29 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น. 

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นประธานที0ประชมุ 
 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นที0เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 จากนั %นได้แจ้ง
ให้ที0ประชมุทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 697 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 3,810,702 หุ้น และ
ที0มอบฉันทะมาจํานวน 2,368 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 739,074,420 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทั %งที0มาด้วยตนเอง
และที0มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั %งสิ %นจํานวน 3,065 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทั %งสิ %น 742,885,122 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 61.9071 ของจํานวนหุ้นที0จําหน่ายได้แล้วทั %งหมดจํานวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชมุตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึขอเปิดประชมุเพื0อพิจารณาเรื0องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ  

จากนั %นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี %แจงรายละเอียด และวิธีการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานกุารคณะกรรมการได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัท คณะจดัการเอสซีจี 
ผู้ สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และตัวแทนผู้ สอบบัญชีซึ0งทําหน้าที0เป็น
ผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ดงันี % 

กรรมการที"เข้าร่วมประชุม จํานวน 12 คน ดงันี % 
1. นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสงัคม 
   เพื0อการพฒันาอยา่งยั0งยืน 
2. นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  
   กรรมการกิจการสงัคมเพื0อการพฒันาอย่างยั0งยืน และ
   เป็นกรรมการอิสระ 
3. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

  และเป็นกรรมการอิสระ 
4. นายพนสั สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
5. นายยศ เอื %อชเูกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการ

  สงัคมเพื0อการพฒันาอยา่งยั0งยืน 
6. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื0อการพฒันาอยา่งยั0งยืน 

  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ 
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7. นายชมุพล ณ ลําเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการ
  อิสระ 

8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
  สรรหา และเป็นกรรมการอิสระ 

 9. นายประมนต์ สธีุวงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
    และเป็นกรรมการอิสระ 
 10.นางธาริษา วฒันเกส กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ 
 11.นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการกิจการสงัคมเพื0อการพฒันาอยา่งยั0งยืน 
 12.นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการกิจการสงัคม 
    เพื0อการพฒันาอยา่งยั0งยืน 

เลขานุการคณะกรรมการ 
 นายวรพล เจนนภา 

คณะจัดการเอสซีจีที"เข้าร่วมประชุม  จํานวน 8 คน 
 1. นายชลณฐั ญาณารณพ รองผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี และ 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
 2. นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-ปฏิบตักิาร เอสซีจี เคมิคอลส์ 
 3. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกลุ President,  
    Vice President – Regional Business 

  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
 4. นายนิธิ ภทัรโชค Vice President – Domestic Market 

  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
 5. นายชนะ ภมีู Vice President – Operations 

  เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
 6. นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ %ง 
 7. นายเชาวลิต เอกบตุร ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
 8. นายยทุธนา เจียมตระการ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จาํกัด จํานวน 4 คน 
1. นายวินิจ   ศลิามงคล 

2. นางสาวสรีุย์รัตน์  ทองอรุณแสง 

3. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์  

4. นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที"ทาํหน้าที"เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จํานวน 2 คน 
1. นางสาวทวีพร  ไกรลกัษณวราภา 
2. นางสาวฉัษฐิมา  วรกิตติ 
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นอกจากนี %เลขานกุารคณะกรรมการได้กล่าวแนะนํานางกญัญา บญุสภุาพร อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น 
ซึ0งเป็นผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทยซึ0งเข้าร่วมการประชมุในครั %งนี % และได้กล่าวเชิญชวน
ให้ผู้ ถือหุ้ นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตวัแทนผู้สอบบัญชี ซึ0งไม่มีผู้ ถือหุ้ นรายใดแสดง
ความประสงค์ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง จากนั %นเลขานกุารฯ ได้ชี %แจงรายละเอียดวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนบัคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ดงันี %     

1. ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับจํานวนหุ้นที0ถืออยู่และหุ้นที0ได้รับมอบฉันทะโดยให้นบัหนึ0งหุ้นเทา่กบัหนึ0งเสียง  

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย 

3. ผู้ ถือหุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ0งอย่างใด คือ เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่
เป็นการออกเสียงของ Custodian  

4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั %น ประธานฯ จะสอบถามที0ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นที0 ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทําเครื0องหมายยืนยนั
การลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน เพื0อให้เจ้าหน้าที0เข้าไปตรวจนบัและบนัทึกคะแนน
เสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั %งเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วน 
ผู้ ถือหุ้นที0เห็นด้วยไมต้่องยกมือ โดยขอให้ทําเครื0องหมายยืนยนัการลงคะแนน และจะขอให้ทา่น
คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนที0เห็นด้วยทกุใบ พร้อมกนัทั %งหมดเมื0อเสร็จสิ %นการประชมุ 

สําหรับผู้ถือหุ้นที0มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั %น บริษัทจะดําเนินการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีห ักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก
จํานวนเสียงทั %งหมดที0เข้าร่วมประชมุในวาระนั %น ๆ และสว่นที0เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที0
เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที0ผู้ ถือหุ้นที0
มอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 

6. จํานวนผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน 
เนื0องจากอาจมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะบางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิ0มเตมิ 

7. ในกรณีที0ผู้ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนที0การประชมุจะสิ %นสดุ 
ขอให้ส่งคืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนทั %งหมดกับเจ้าหน้าที0ที0บริเวณประตทูางออก เพื0อหกัออก
จากฐานคะแนนเสียงในที0ประชมุ 
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8. สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั %น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที0ประชุม
ทราบภายหลังจากเสร็จสิ %นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้
เวลาในการนบัคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที0ประชมุดําเนินการพิจารณาใน
วาระถัดไปต่อไปก่อนเพื0อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื0อง และเมื0อเจ้าหน้าที0ได้ตรวจนับ
คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที0ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

9. ในกรณีที0ผู้ ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที0ประชุม ขอให้ยกมือขึ %น 
และเมื0อท่านประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื0อ-นามสกุล รวมทั %งสถานะว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉนัทะด้วย 

 ประธานฯ ได้แจ้งเพิ0มเติมว่าสําหรับผู้ ถือหุ้ นชาวต่างประเทศที0เข้าร่วมประชุมในวันนี % บริษัทได้
อํานวยความสะดวกโดยจดัให้มีผู้แปลเป็นภาษาองักฤษ ในกรณีที0มีคําถามขอให้ผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
เขียนคําถามส่งให้เจ้าหน้าที0 ทั %งนี %กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคําถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื0อให้ผู้ ถือหุ้น
ทา่นอื0น ๆ ที0เข้าร่วมประชมุได้เข้าใจด้วย จากนั %นประธานฯ ได้สอบถามที0ประชมุวา่มีความเห็นเป็นอยา่งอื0น
หรือไม่ ซึ0งที0ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
ตามที0เสนอข้างต้น  

 นอกจากนั %นประธานฯ ได้แจ้งให้ที0ประชุมทราบว่าในการประชุมผู้ ถือหุ้ นตั %งแต่ครั %งนี %เป็นต้นไป  
บริษัทจะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั %งที0ผ่านมา ซึ0งเป็นไปตามที0ได้แจ้งให้ที0ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการเผยแพร่รายงาน
การประชุมครั %งดังกล่าวทั %งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั %งแจ้งผ่านระบบ
เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ น
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี0ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ ถือหุ้ น
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด หลงัจากนั %นประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดงันี % 

วาระที" 1 รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2559 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้ จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการดําเนินงานของเอสซีจีและ
การเปลี0ยนแปลงที0สําคญัซึ0งเกิดขึ %นในรอบปี 2559 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดําเนินงานของเอสซีจีในปี 2559 ให้ที0ประชุมทราบ 
สรุปได้ดงันี % 

ในปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 423,442 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน เนื0องจาก
ราคาสินค้าที0ปรับตวัลดลง อยา่งไรก็ตาม เอสซีจีมีผลกําไรสําหรับปี 56,084 ล้านบาท เพิ0มขึ %นร้อยละ 24 จากปีก่อน 
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โดยมีปัจจัยสําคญัจากวฏัจักรขาขึ %นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และราคาต้นทุนด้านพลังงานที0ยังอยู่ใน
ระดบัตํ0า ซึ0งสง่ผลให้อตัราการทํากําไรอยูใ่นระดบัคอ่นข้างสงู 

สําหรับผลประกอบการของแต่ละกลุ่มธุรกิจในปี 2559 นั %น เอสซีจีมีสดัส่วนรายได้จากการขาย 
ดงันี % 

• ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้เป็นสดัสว่นมากที0สดุคือคดิเป็นร้อยละ 44 จากรายได้ทั %งหมด 

• ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง มีรายได้คดิเป็นร้อยละ 38  

• ธุรกิจแพคเกจจิ %ง มีรายได้คดิเป็นร้อยละ 18  

ส่วนผลกําไรส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มาจากธุรกิจเคมิคอลส์ ในขณะที0ร้อยละ 15 มาจากธุรกิจ
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และร้อยละ 6 มาจากธุรกิจแพคเกจจิ %ง ที0เหลืออีกร้อยละ 4  เป็นกําไรจากส่วน
งานอื0น ๆ  

ปัจจัยสําคญัที0ทําให้ทั %งรายได้และกําไรส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเคมิคอล์ เนื0องจากปี 2559 เป็น
ชว่งขาขึ %นของธุรกิจปิโตรเคมีต้นทนุวตัถดุิบและพลงังานอยู่ในระดบัตํ0า รวมทั %งการพฒันาและเพิ0มยอดขาย
สินค้าที0มีมลูค่าเพิ0มสงู (HVA) มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลที0เกิดจากการขยายธุรกิจ
ทั %งในประเทศและตา่งประเทศ 

การดําเนินงานที0สําคญัในรอบปี 2559 สรุปได้เป็น 3 เรื0อง ดงันี % 

1. การขยายการลงทนุในอาเซียน โครงการที0สําคญัมีความคืบหน้า ดงันี % 

• ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง: โรงงานปนูซีเมนต์ในเมียนมา และลาว เริ0มผลิตเมื0อ
ต้นปี 2560 และขยายการลงทุนในเวียดนามโดยเข้าซื %อหุ้ นทั %งหมดใน Vietnam 
Construction Materials Joint Stock Company ซึ0งเป็นผู้ ประกอบธุรกิจซีเมนต์ครบ
วงจร ซึ0งอยูท่างตอนกลางของประเทศเวียดนาม 

• ธุรกิจบรรจภุณัฑ์: โรงงานกระดาษคราฟท์ในเวียดนาม ขยายกําลงัการผลิตเพิ0มขึ %นเป็น 
2 เทา่จากกําลงัการผลิตเดมิ แล้วเสร็จเมื0อต้นปี 2560  

• ธุรกิจเคมีภัณฑ์: เพิ0มสดัส่วนการลงทุนในโครงการปิโตรเคมีครบวงจรของ Long Son 
Petrochemicals Company ทางตอนใต้ของเวียดนาม จากเดมิร้อยละ 46 เป็น ร้อยละ 71 

 ในปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากธุรกิจที0มีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน นอกประเทศไทย 
และจากการส่งออกไปยังอาเซียนประมาณ 98,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  23 ของรายได้รวม ลดลง 
ร้อยละ 2 จากปีก่อน เนื0องจากมีการแขง่ขนัที0รุนแรงมากขึ %น ประกอบกบัราคาสินค้าปรับตวัลง  
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 ทั %งนี % เอสซีจี มีสินทรัพย์รวมในอาเซียน นอกประเทศไทย ณ วนัที0 31ธันวาคม 2559 มลูค่า 
126,055 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และมีพนกังานในอาเซียนนอกประเทศไทย 
17,255 คน คดิเป็นร้อยละ 32 ของจํานวนพนกังานทั %งหมด 

2. การวิจยัและพฒันานวตักรรม  

• ปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากสินค้าและบริการที0มีมูลค่าเพิ0มสูง (HVA) รวม 160,910 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของรายได้จากการขายรวม ซึ0งเป็นสัดส่วนที0สูงขึ %นกว่าปี 
2558 

• เงินลงทนุด้านการวิจยัและพฒันารวม 4,350 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1 ของยอดขาย  

• ปัจจบุนัมีพนกังานในสาขาวิจยัและพฒันากว่า 1,800 คน ซึ0งกว่า 100 คน เป็นผู้ สําเร็จ
การศกึษาระดบัปริญญาเอก 

 ผลงานนวตักรรม และ HVA ที0สําคญั เชน่ 

• เซียร์ร่า (CIERRA™) สินค้าในกลุ่ม Functional Materials ชนิดใหม่ของโลกที0เอสซีจีได้
พฒันาร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด ประเทศองักฤษ เป็นนวตักรรมทางด้านสารที0มี
คุณสมบัติพิเศษ เช่น วัสดุเติมแต่งเพื0อป้องกันการติดไฟ ป้องกันการซึมผ่านของ
ความชื %นและออกซิเจนสําหรับสินค้าบรรจุภัณฑ์ และป้องกนัเชื %อแบคทีเรียสําหรับของ
ใช้ในชีวิตประจําวนั 

• Flexible Packaging  นวัตกรรมในกลุ่มบรรจุภัณฑ์สําหรับบรรจุสินค้าอาหารและ
สินค้าอปุโภคบริโภค  

• “FEST”  บรรจภุณัฑ์ที0ผลิตจากกระดาษที0มีมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภยัสงู  

3. ความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

• เพื0ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนจํานวนมากที0 เดินทางมาสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช เอสซีจี ได้สร้าง “สขุาเพื0อประชาชน” 
ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยใช้นวตักรรมระบบการก่อสร้างสําเร็จรูปที0ทนัสมัยของ
เอสซีจี ซึ0งสามารถสร้างอย่างเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 3 วัน โดยได้
จดัสร้าง 5 จดุ ในชว่ง 2 เดือนแรกมีประชาชนมาใช้บริการกวา่ 300,000 คน 

• นอกจากนั %นเอสซีจีมุง่มั0นสืบสานพระราชปณิธาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ 
“การบริหารจดัการนํ %าอย่างยั0งยืน” เพื0อการดําเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั0งยืน สามารถ
ฟันฝ่าวิกฤติและเติบโตอย่างต่อเนื0องจนถึงปัจจุบัน เมื0อต้นปี 2559 เอสซีจีได้จัดงาน 
“Thailand Sustainable Water Management Forum 2016” ที0ประสานความร่วมมือ
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ทกุภาคส่วนเพื0อให้เกิดแนวทางการบริหารจดัการนํ %าอย่างยั0งยืน และได้สานต่อการสร้าง
ฝายชะลอนํ %าตาม แนวพระราชดําริในโครงการ 70,000 ฝาย รวมพลงัรักษ์นํ %าทั0วไทย และ 
สง่เสริมให้เกิด “สถานีรักษ์นํ %า” 

• ในเรื0องของบรรษัทภิบาล เอสซีจีได้ยึดมั0นในการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชนัอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จาก
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2556 
และผ่านการประเมินอีกครั %ง เป็นการตอ่อายกุารรับรองใหม่เมื0อเดือนเมษายน 2559 ซึ0ง
เป็นผลจากการที0บริษัทได้ให้ความสําคญั ในการสื0อสารและการสร้างความตระหนกัรู้
ในการป้องกันการคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกระดับอย่างสมํ0าเสมอ มีการพัฒนา
แบบทดสอบ คุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงานเอสซีจี ซึ0งในปี 2559 เป็น Phase 2 
ต่อเนื0องจากที0เริ0มการทดสอบ Phase แรก เมื0อปี 2558 นอกจากนี %ยงัมุ่งมั0นปลูกฝังใน
เรื0องของบทบาท อํานาจ หน้าที0และความรับผิดชอบ  ในการจดัการความเสี0ยงและการ
ควบคมุที0ดีเพื0อป้องกันในเรื0องการทุจริตคอร์รัปชนั ตลอดจนได้นําระบบ Compliance 
Management System มาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน มี
การประเมินตนเองเกี0ยวกบัข้อบ่งชี %เรื0องการคอร์รัปชนั การวิเคราะห์ความเสี0ยง วิธีการ
ลดความเสี0ยง และการควบคมุทั %งด้านระบบงานและด้านการปฏิบตัิของพนกังาน  

หลงัจากนั %นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ0งประธานฯ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
ฝ่ายจดัการได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี % 

(1) การที0เอสซีจี เคมิคอลส์ มีผลกําไรสูงถึงร้อยละ 75 ของกําไรของเอสซีจี ส่วนหนึ0งมาจาก
สินค้า HVA เอสซีจีมีนโยบายที0จะเพิ0มอตัราส่วนของงบประมาณการวิจยัและพฒันา (R & D) 
ให้มากกวา่ร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายหรือไม ่ 

 ตอบ การที0เอสซีจี เคมิคอลส์ มีผลประกอบการที0ดีในปี 2559 นั %น สว่นหนึ0งมาจากนโยบาย
ในเรื0องการลงทนุด้านนวตักรรมที0มีมาอย่างตอ่เนื0อง ทั %งในชว่งวฏัจกัรธุรกิจขาขึ %นและขาลง 
โดยถือเป็นการสร้างมลูคา่เพิ0มเพื0อบริหารความเสี0ยง   ส่วนเรื0องงบประมาณ R & D ร้อยละ 
1 นั %น ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั %นต้นแล้ว แต่คงต้องพยายามปรับให้สูงขึ %น โดยส่วนหนึ0งจะมาจาก
ความร่วมมือหรือลงทุนกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานวิจยั มหาวิทยาลัย หรือ
บริษัทอื0นๆ ที0มีเทคโนโลยีเพื0อให้สามารถตอบโจทย์ลกูค้าให้ดีขึ %น  

(2) โครงการปิโตรเคมีที0 Long Son ประเทศเวียดนามซึ0งล่าช้ามาค่อนข้างจะนานนั %น ช่วงนี %
เป็นวฏัจกัรขาขึ %น จะสามารถเร่งโครงการให้สําเร็จเร็วขึ %นได้หรือไม่ และโครงการร่วมลงทุน
กบั Chandra Asri Petrochemical ประเทศอินโดนีเซีย มีความคืบหน้าอยา่งไร  
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ตอบ ในเรื0องของการขยายธุรกิจปิโตรเคมีทั %งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียนั %น เอสซีจี
พยายามเร่งให้โครงการในเวียดนามสามารถเริ0มการก่อสร้างได้เร็วที0สุด แต่การที0ใช้เวลา
พอสมควรนั %นเนื0องจากเวียดนามเป็นประเทศที0ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ปัจจบุนัมีแนวโน้ม
ที0ดี ตลาดมีศกัยภาพสูง มีความคืบหน้า พยายามจะเร่งให้เร็ว คาดว่าจะใช้เวลาในการ
ก่อสร้างประมาณ 5 ปี ส่วนในอินโดนีเซียที0จะร่วมทุนกับ Chandra Asri Petrochemical 
นั %น บริษัทดังกล่าวได้ประกาศที0จะศึกษาโครงการที0จะสร้าง Complex ที0 2 ก็ต้องดูผล
การศกึษาตอ่ไป  ซึ0งคาดวา่มีศกัยภาพคอ่นข้างสงู 

(3) ธุรกิจของเอสซีจีมีโอกาสที0จะได้รับผลกระทบจากการเปลี0ยนแปลงของผู้ นําโลกในหลาย

ประเทศ ในขณะเดียวกนัประเทศไทยก็มีการพฒันาในด้านเศรษฐกิจสงัคมคอ่นข้างมาก มี
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที0 12 (2560-2564) เอสซีจีมีวิสยัทศัน์สําหรับ
ปี 2560 และปีตอ่ ๆ ไปอยา่งไร    

ตอบ วิสยัทศัน์ของเอสซีจีในปี 2560 ยงัคงเน้นการขยายตวัในตา่งประเทศภายในภมูิภาคนี % 
ซึ0งเห็นได้จากโครงการลงทุนที0ได้ประกาศไปเมื0อเร็ว ๆ นี % เช่น โครงการลงทุนในประเทศ
เวียดนามทั %งธุรกิจซิเมนต์และปิโตรเคมีซึ0งถือว่าเป็นโครงการใหญ่ เนื0องจากเอสซีจีเห็นว่า
ประเทศเวียดนามมีศกัยภาพในการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง ช่วยให้เอสซีจีสามารถขยาย
ธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื0อง ส่วนประเทศอื0น ๆ เอสซีจีได้เข้าไปสร้างฐานการดําเนินธุรกิจ
ในช่วงหลายปีที0ผา่นมาโดยตลอด ทั %งในประเทศเมียนมา กมัพชูา หรือ สปป.ลาว ซึ0งเอสซีจี 
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้เข้าไปก่อสร้างโรงงานและเริ0มมีการผลิตแล้ว ต่อไปก็จะต้อง
ทําให้ธุรกิจเหลา่นี %เจริญเตบิโตมากขึ %น  

สําหรับประเทศอินโดนีเซีย เอสซีจีมีทั %งธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แพคเกจจิ %ง 
และปิโตรเคมี ถือเป็นประเทศที0มีศกัยภาพทั %งประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ซึ0งเอสซีจีจะมีการลงทุนต่อไปให้มากขึ %น โดยรวมแล้วเอสซีจีจะเน้นตลาดที0มีศกัยภาพสูง 
เป็นตลาดที0เอสซีจีมีฐานการผลิต มีฐานองค์ความรู้อยู่แล้วในระดบัหนึ0ง โดยพยายามหา
จดุสมดลุในการขยายธุรกิจกบัการบริหารความเสี0ยงให้ดีที0สดุ 

ในประเทศไทย ธุรกิจของเอสซีจีมีฐานการตลาดที0ค่อนข้างใหญ่ โอกาสที0จะขยายตัว
เหมือนช่วงที0ผ่านมาอาจมีไม่มากแล้ว แต่เรื0องของการสร้างนวตักรรม การลงทุนในเรื0อง
การวิจัยและพัฒนาจะยังมีอยู่ต่อไป และอาศัยองค์ความรู้นี %กระจายเข้าไปในธุรกิจใน
ตา่งประเทศในระยะยาว นอกจากนี %เรื0องที0สําคญัอีกเรื0องหนึ0งคือเรื0องของการพฒันาอย่าง
ยั0งยืน โดยเฉพาะเรื0องความปลอดภยัของพนกังานและผู้ ที0เกี0ยวข้องกบัเอสซีจี ซึ0งปัจจุบนั
ได้ขยายออกไปถึงนอกที0ทํางานด้วย เรื0องสิ0งแวดล้อม ความสมัพนัธ์กบัชมุชนก็สามารถทํา
ได้ไม่มีสิ %นสุด เนื0องจากธุรกิจของเอสซีจีขยายออกไปต่างประเทศมากขึ %น ต้องดแูลเรื0องนี %
อยา่งเข้มข้น 
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โดยสรุปแล้วเอสซีจีก็จะขยายฐานธุรกิจให้เติบโต ดแูลในเรื0องของความเสี0ยง และนําเอา
นวตักรรมเข้ามาชว่ย ทําให้เกิดการเจริญเตบิโตอยา่งยั0งยืน 

(4) เอสซีจีคาดวา่เมื0อใดธุรกิจปิโตรเคมีจะเป็นขาลง และมีแนวทางการรับมืออยา่งไร     

ตอบ แนวทางที0เอสซีจีจะดําเนินการคือการพฒันาสินค้าและนวตักรรมในกระบวนการผลิต
เพื0อให้เกิดมลูคา่เพิ0ม เป็นการลงทนุเพื0อสร้างภูมิคุ้มกนัเป็นตวัช่วยให้ผลการดําเนินงานไม่
ลดลงมากในชว่งที0เป็นขาลงของธุรกิจ นอกจากนี % ฐานของตลาดปิโตรเคมีที0ใหญ่ขึ %นเรื0อย ๆ 
จากโอกาสที0กําลงัการผลิตใหม่ ๆ จะเกิดขึ %น ซึ0งอีกประมาณ 7-8 ปีจากปัจจบุนัคาดวา่ตลาด
เอธลีน จะขยายตวัจากปัจจุบนัที0มีตลาดประมาณ 140-150 ล้านตนัต่อปี เป็นประมาณ 
200 ล้านตนัตอ่ปี จะชว่ยให้เกิดขาขึ %นหรือขาลงไม่รุนแรงอย่างในอดีต คาดว่าในช่วง 4-5 ปี
นี %ธุรกิจปิโตรเคมียังน่าจะอยู่ในช่วงที0ดี หลังจากนั %นจะเป็นขาลง ซึ0งก็ไม่น่าจะลดลงหนัก
เหมือนในอดีตที0ผา่นมา  

(5) เอสซีจีมีนโยบายในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
อยา่งไร 

 ตอบ เอสซีจีมีการจดัทําแผนระยะปานกลาง (Medium Term Plan) อย่างเข้มข้นทกุปี และ
มีการสรุปผลเพื0อติดตามการดําเนินงานต่อไปในเรื0องของเทคโนโลยีและดิจิทลั เอสซีจีได้
เริ0มพิจารณามาหลายปีแล้ว โดยได้เริ0มนําเทคโนโลยีเครื0องจกัรกล หุน่ยนต์ และการจดัการ
โรงงานอัจฉริยะมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้เริ0มใช้ Internet of Things (IOT) ในการ
บริหารจดัการด้านการผลิตและการบํารุงรักษาโรงงานมาระยะหนึ0งแล้ว โดยมีการกําหนด
แผนดําเนินการ และมีผู้ รับผิดชอบดแูลอย่างจริงจงั นอกจากนี %ยงัมีการนําข้อมูลมาใช้ใน
การพฒันาด้าน Logistics หรือการขนส่ง มีคณะทํางานที0ดแูลเรื0องธุรกิจดิจิทลัที0อาจส่งผล
กระทบกับเอสซีจี และมีคณะทํางานที0ดูแลเรื0องการปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูลและ
การสร้างมลูคา่เพิ0มจากการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมลูด้วย 

(6) การพัฒนาอย่างยั0งยืนในด้านสังคมนั %น ถือว่าเอสซีจียังไม่ประสบความสําเร็จ มีปัญหา
อยา่งไร และมีความคาดหวงัอยา่งไร  

 ตอบ ในเรื0 องการประเมินความยั0งยืน เอสซีจีใช้เกณฑ์เปรียบเทียบของ Dow Jones 
Sustainability Indices (DJSI) ซึ0งเป็นองค์กรที0เชิญบริษัทระดบัโลกเข้าเป็นสมาชิก มีการ
วดัเรื0องความยั0งยืนใน 3 ด้าน คือเศรษฐกิจ สิ0งแวดล้อม และสงัคม เอสซีจีได้คะแนนในการ
ประเมินในด้านเศรษฐกิจและสิ0งแวดล้อมอยู่ในระดบัสูงเมื0อเปรียบเทียบกับบริษัทระดบั
โลก อย่างไรก็ตามยังมีเรื0องที0ต้องดําเนินการในด้านสังคมเพิ0มเติม เช่นเรื0องสุขภาพและ
ความปลอดภัย เอสซีจีดแูลเรื0องความปลอดภยัในกระบวนการผลิตได้ดีมาก แตใ่นเรื0องการ
ขนสง่ซึ0งเอสซีจีมีสินค้าที0ขนส่งทางถนนด้วยรถยนต์จํานวนมากและมีการดําเนินการร่วมกบั
คู่ธุรกิจ ในประเด็นนี %ยงัคงต้องมีการปรับปรุง ยังทําคะแนนได้ค่อนข้างน้อยเมื0อเทียบกับ
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บริษัทชั %นนําตา่งชาติ อีกทั %งยงัมีตวัชี %วดัอื0น ๆ เช่นอตัราส่วนของพนกังานหญิงตั %งแต่ระดบั
พนักงานถึงระดบัอาวุโส ซึ0งการที0เอสซีจีเป็นผู้ผลิตและมีโรงงานหลายแห่งจึงมีพนักงาน
ชายคอ่นข้างมาก ทําให้ต้องพิจารณาว่าจะทําอยา่งไรให้พนกังานหญิงมีโอกาสเติบโตก้าวหน้า
ในหน้าที0การงาน นอกจากนี %ยงัมีเรื0องสิทธิมนุษยชนที0ครอบคลุมการบริหารจดัการแรงงาน
ตา่งด้าว เดก็ สตรีและผู้พิการ ที0จะต้องพฒันาให้ทดัเทียมกบัระดบัโลกมากขึ %น 

 นอกจากนี % มีผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศสอบถามเรื0องการดแูลสิ0งแวดล้อม โดยเฉพาะอยา่งยิ0ง
ทางภาคเหนือ ซึ0งในหลกัการเอสซีจีได้ให้ความสําคญัอย่างมากเรื0องสิ0งแวดล้อมตามที0ได้
อธิบายข้างต้น ค่อนข้างมั0นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาที0 เกิดจากเอสซีจี โดยจะขอให้ทาง
เจ้าหน้าที0ของบริษัทผู้ ที0รับผิดชอบและมีความรู้ทางด้านภาคเหนือไปเลา่ให้ผู้ ถือหุ้นท่านนั %น
รับทราบ 

 (7) คู่แข่งหลักในแต่ละอุตสาหกรรมของเอสซีจีในระดับภูมิภาคมีบริษัทใดบ้าง มีแนวคิด
อยา่งไรในการรักษาความเป็นผู้ นําในภมูิภาคนี % 

 ตอบ ธุรกิจซีเมนต์ในประเทศไทยมีผู้ผลิตหลกั 4 ราย ในประเทศกมัพชูามี 2 ราย ในประเทศ
เมียนมาเอสซีจีเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ในประเทศอินโดนีเซียเอสซีจียงัเป็นรายเล็กและยงัต้อง
ใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้า ส่วนในประเทศเวียดนามซึ0งเอสซีจีเพิ0งเริ0มเข้าไปก็ยงัถือว่า
ไม่ใช่รายใหญ่ สําหรับธุรกิจปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที0มีการแข่งขนักันทั0วโลก ทั %งผู้ผลิต
ในยโุรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงในประเทศไทยเอง ส่วนธุรกิจบรรจภุณัฑ์ ในประเทศเวียดนาม
มีผู้ผลิตในประเทศ และผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศจีนอีก 2 ราย ในขณะที0ในประเทศไทย
และประเทศฟิลิปปินส์เอสซีจีถือว่าเป็นรายใหญ่ ส่วนในประเทศอินโดนีเซียเอสซีจียังเป็น
รายเล็ก 

(8) เอสซีจีมีแนวทางการพฒันาเชื0อมต่อความเป็นศนูย์กลางการขนส่งที0บางซื0อกับธุรกิจโลจิ
สตกิส์ของเอสซีจีอยา่งไรหรือไม ่

 ตอบ ในระยะยาวบางซื0อจะเป็นจดุเชื0อมโยงใหญ่ของการขนสง่ผู้ โดยสาร แตเ่นื0องจากธุรกิจ
ขนสง่ของเอสซีจีเป็นการขนสง่สินค้าจงึยงัไมไ่ด้เข้าไปมีบทบาทในเรื0องนี %  

(9) ทราบขา่ววา่เอสซีจีมีการยกที0ดนิแปลงหนึ0งให้สาธารณะ มีข้อเท็จจริงอยา่งไร 

 ตอบ พื %นที0บึงบางซื0อซึ0งอยู่ใกล้กับสํานักงานใหญ่ของเอสซีจี เป็นที0 ๆ มีนํ %าเป็นส่วนใหญ่ 
ขนาดพื %นที0รวมประมาณ 60 ไร่ มีแนวคิดที0จะยกให้ภาครัฐ ซึ0งประกอบด้วยกระทรวงการคลัง
และกรุงเทพมหานคร เพื0อพัฒนาให้ผู้ อยู่อาศัยกว่าหนึ0งพันคนในบริเวณดงักล่าวมีที0อยู่
อาศยัที0ดีขึ %น   

(10) เอสซีจีมีนโยบายเกี0ยวกบัธุรกิจ Start up ที0อาจช่วยสนบัสนุนงานด้านวิจยัและพฒันาของ
เอสซีจีอยา่งไร 
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 ตอบ เอสซีจีเห็นด้วยว่า Start up เป็นเรื0องหนึ0งที0จะมีส่วนเข้ามาช่วยได้ในระยะยาว โดย
เพิ0งเริ0มดําเนินการในเรื0องนี %มาส่วนหนึ0งแล้วและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบ
ตอ่ไป 

(11) เอสซีจีมีนโยบายการลงทนุในเรื0องของพลงังานแสงอาทิตย์อยา่งไร 

 ตอบ เอสซีจีมีการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์มากพอสมควร โดยเฉพาะในธุรกิจซิเมนต์
และผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง โดยเป็นการลงทุนในพื %นที0ของเอสซีจีเอง คาดว่าจะมีการลงทุนใน
เรื0องนี %อยา่งตอ่เนื0อง 

มตทีิ"ประชุม ที0ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559 

วาระที" 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิ  นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ แจ้งให้ที0ประชุมทราบว่าเพื0อให้เป็นไปตามกฎหมายที0กําหนดให้บริษัทต้องจดัทํางบ
การเงินประจําปี สิ %นสุด ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้ที0
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที0ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจําปี สิ %นสดุวนัที0 31 ธันวาคม 2559 ซึ0งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชี %แจงรายละเอียดให้
ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี % 

งบการเงินประจําปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ซึ0งได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้น
ทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครั %งนี %แล้ว สรุปสาระสําคญัได้ดงันี % 

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน   หน่วย : ล้านบาท 

  บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์ 539,688 271,633 

หนี %สนิ 258,070 177,701 

รายได้จากการขาย 423,442 - 

รายได้รวม 432,640 31,546 

กําไรสาํหรับปี 56,084* 25,226 

กําไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 46.74* 21.02 

 * หมายถึง กําไรสําหรับปีส่วนที0เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

จากนั %น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ0งกรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการได้
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี %  
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(1) ตามรายงานประจําปี 2559 หน้า 150 เรื0องของคา่ใช้จา่ยภาษีที0ลดลงประมาณ 4,600 ล้านบาท 
อยากทราบว่าเป็นผลจากการเปลี0ยนแปลงในเรื0องการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐหรือ
วา่บริษัทมีการบริหารจดัการที0ดีอย่างไร  

ตอบ ในรายงานประจําปี  2559 หน้า 150 แสดงให้เห็นว่าตัวเลขที0แสดงอยู่ในปี 2559 
ประมาณ 4,600 ล้านบาท และในปี 2558 ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ0งลดลงประมาณ 
1,400 กว่าล้านบาทจากปี 2558 เนื0องจากในปี 2558 ผลการดําเนินงานของบริษัทมาบตาพุด 
โอเลฟินส์ จํากัด (MOC) ซึ0งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ผลการดําเนินงานเพิ0ง
เริ0มมีกําไร และยังมีผลขาดทุนสะสมยกมา โดยไม่มีความแน่นอนว่าจะสามารถใช้ผล
ขาดทนุนั %นได้ บริษัทจึงไมไ่ด้ตั %งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (Deferred Tax Asset) 
แต่เมื0อปี 2559 เห็นได้ชัดว่าวัฏจักรของธุรกิจปิโตรเคมีเปลี0ยนไป ประกอบกับบริษัท
สามารถทํากําไรได้สูง ซึ0งทางบริษัทได้ประเมินว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี %ก็จะมี
ความสามารถในการใช้ผลขาดทุนสะสมที0มีอยู่ในอดีต บริษัทจึงได้ตั %ง Deferred Tax 
Asset ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทในปี 2559 ทําให้การจ่ายภาษีลดตํ0าลงตามตวัเลขที0
เสนอ 

(2) ตามรายงานประจําปี 2559 หน้า 156 รายการ “สินค้าคงเหลือ” ตวัเลขในปี 2559 แสดง
จํานวนเงินติดลบประมาณ 386 ล้านบาท ถือว่าเป็นการขาดทุนจากสต็อก (Stock Loss) 
หรือไม ่ 

 ตอบ จํานวนเงินในวงเล็บ 386 ล้านบาท ของสินค้าคงเหลือที0แสดงในงบกระแสเงินสดรวม
ของปี 2559 นั %น เป็นการแสดงว่าสินค้าคงเหลือเพิ0มขึ %นจากปี 2558 ไม่ได้เป็นการแสดง
กําไรหรือขาดทุน ซึ0งจํานวนเงินจะเปลี0ยนแปลงไปตามธุรกิจเป็นหลักและอาจจะ
เนื0องมาจากปริมาณหรือราคาที0เพิ0มขึ %น ซึ0งถือวา่เป็นการเคลื0อนไหวตามปกต ิ

(3) บริษัทใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี %สินของบริษัทในต่างประเทศ
แตกตา่งจากบริษัทในประเทศหรือไม ่ 

 ตอบ บริษัทใช้หลกัเกณฑ์การแบ่งข้อมูลที0ใช้ในการประเมินออกเป็น 3 ระดบักับทั %งบริษัท
ในและต่างประเทศ ในการวดัมูลค่ายุติธรรมซึ0งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว ตามที0
แสดงไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินหน้า 167 

(4) เรื0องภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน แสดงไว้ในรายงานประจําปี 2559 หน้า 210 ว่า
เป็นตารางมรณะไทยของปี 2551 อยากทราบว่าบริษัทได้ใช้ตารางมรณะที0เป็นปัจจุบัน
หรือไม ่



                                                                                                                                           4/12/2017 11:15:03 AM 

13 
 

 ตอบ บริษัทยงัคงใช้ตารางอ้างอิงที0เป็นปัจจุบนัที0ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการทบทวนเรื0องภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังานทกุ ๆ 3 ปี ตามสถานการณ์ที0เปลี0ยนแปลงไป 

(5) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของในประเทศและต่างประเทศ (ภายใต้เรื0องภาระ
ผกูพันผลประโยชน์ของพนกังาน ตามรายงานประจําปี 2559 หน้า 210) มีความแตกต่าง
กันมาก อยากทราบว่าบริษัทมีการจัดการผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ
อยา่งไร  

 ตอบ อัตราผลตอบแทนพันธบตัรรัฐบาลที0ปรากฏนี %เป็นการแสดงอัตราดอกเบี %ยในแต่ละ
ประเทศซึ0งแตกตา่งกนัตามสภาวะเศรษฐกิจและอตัราแลกเปลี0ยน แตบ่ริษัทยงัไม่ได้ลงทุน
ในพนัธบตัรเหลา่นี % 

(6) ค่า Goodwill เป็นการวัดมูลค่าตามต้นทุน (Cost) ถ้าจะรับรู้เป็นมูลค่าแท้จริงจะเป็น
อยา่งไร 

 ตอบ บริษัทมีการประเมินค่า Goodwill อย่างสมํ0าเสมอและเป็นประจําทุกปี โดยจะมีการ
ปรับปรุงรายการเมื0อมลูคา่เปลี0ยนไป 

(7) เหตใุดจงึเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) (TPC) 
ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ตอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) ได้เพิกถอนหลักทรัพย์จากการ
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เนื0องจากสดัสว่นการถือหุ้น
ของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยมีไม่ถึงร้อยละ 10 ของหุ้นที0ได้จําหน่ายได้แล้วทั %งหมดของบริษัท ซึ0งตํ0า
กวา่เกณฑ์การถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายย่อย ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

 เมื0อไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที0ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจําปี 
สิ %นสุดวันที0 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี %ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ0งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที"ประชุม  ที0ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจําปี สิ %นสดุวนัที0 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ0งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี % 

เห็นด้วย    748,751,813 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9321 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0 
งดออกเสียง    508,300 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0678 
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วาระที" 3 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2559  

 ประธานฯ ได้ชี %แจงให้ที0ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 
40 - 50 ของกําไรสทุธิของงบการเงินรวม แตใ่นกรณีที0มีความจําเป็น หรือมีเหตกุารณ์ที0ไม่ปกติ บริษัทอาจ
นํามาประกอบการพิจารณาเปลี0ยนแปลงการจา่ยเงินปันผลในชว่งนั %น ๆ ตามความเหมาะสมได้ 

 ในปี 2559 บริษัทมีกําไรสทุธิสําหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนที0เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่จํานวน 
56,084 ล้านบาท ซึ0งเมื0อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที0มีกําไรสะสมสําหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล 
รวมทั %งการสร้างความเชื0อมั0นต่อนักลงทุน ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทั %งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรเสนอให้ที0ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท 
รวมเป็นเงิน 22,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ0งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 
8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท เมื0อวนัที0 25 สิงหาคม 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัรา
หุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงิน 12,600 ล้านบาท  

 จากนั %นเลขานุการคณะกรรมการได้ชี %แจงเพิ0มเติมให้ที0ประชุมทราบว่าเงินปันผลงวดสดุท้ายใน
อตัราหุ้นละ 10.50 บาทนั %นจะจ่ายจากกําไรที0เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ0งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80 ทั %งนี % การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น
เฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามที0ปรากฏรายชื0อ ณ วนักําหนดรายชื0อผู้ มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัศกุร์ที0 7 เมษายน 2560 และปิดสมดุทะเบียนรวบรวมรายชื0อเพื0อสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์
ที0 10 เมษายน 2560 (ขึ %นเครื0องหมาย XD หรือวนัที0ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที0 4 เมษายน 2560) 
โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที0 27 เมษายน 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตาม
รายละเอียดที0ปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 3 

จากนั %น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ0งฝ่ายจดัการได้ตอบข้อซกัถามสรุปได้ดงันี %  

(1) การกําหนดวนัที0ผู้ ซื %อหลกัทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวนัที0 4 เมษายน 2560 และ
ปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื0อเพื0อสิทธิรับเงินปันผลในวนัจันทร์ที0 10 เมษายน 2560 นั %น
ถกูต้องแล้วหรือไม ่และเสนอแนะให้กําหนดวนัจา่ยเงินปันผลให้เร็วขึ %น 

ตอบ ตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ การกําหนดวนั XD นั %นจะต้องเป็น 3 วนัทําการก่อนวนัปิด
สมดุทะเบียนรวบรวมรายชื0อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล ซึ0งบริษัทได้ปฏิบตัถิกูต้องแล้ว และการกําหนด
วนัจ่ายเงินปันผลซึ0งบริษัทได้กําหนดการจ่ายภายใน 1 เดือนนบัแต่วนัที0ที0ประชมุผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ
นั %น เป็นไปตามที0กฎหมายกําหนดให้สามารถดําเนินการได้ และที0เคยดําเนินการมาในอดีต และ
ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้ นเรื0องการพิจารณาวันจ่ายเงินปันผลที0อาจกําหนดให้เร็วขึ %นไว้
พิจารณาในโอกาสตอ่ไป และขอบคณุผู้ ถือหุ้นที0ให้ข้อแนะนําในเรื0องนี % 

 (2) เสนอแนะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกําไรที0มาจากธุรกิจที0เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 จน
หมดก่อนจงึจะจา่ยจากกําไรส่วนที0เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 

  ตอบ เงินปันผลจากกําไรที0มาจากธุรกิจที0เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ร้อยละ 25 และร้อยละ 
23 ได้ใช้ไปหมดแล้วโดยในปีที0ผ่านมานั %นบริษัทได้เริ0มจ่ายเงินปันผลจากธุรกิจที0เสียภาษีใน
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อตัราร้อยละ 20 เป็นครั %งแรก ซึ0งเป็นอตัราเดียวกบัที0บริษัทได้ใช้ในการจ่ายเงินปันผลในครั %ง
นี %ด้วยเชน่กนั 

  นอกจากนี % ได้มีผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศเสนอแนะวา่บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปแบบ
ผสมระหว่าง Cash Dividend และ Stock Dividend ไปในคราวเดียวกัน ซึ0งประธานฯ ได้กล่าว
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นชาวตา่งประเทศสําหรับคําแนะนําดงักลา่ว 

 เมื0อไม่มีการซกัถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที0ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไร
ประจําปี 2559 เพื0อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั %งปีในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท ตามรายละเอียดที0
เสนอข้างต้น โดยวาระนี %ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ0งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

มติที"ประชุม ที0ประชมุมีมติอนมุตักิารจดัสรรกําไรประจําปี 2559 ตามที0คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ0งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี % 

เห็นด้วย    747,819,294 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9863 
ไมเ่ห็นด้วย    0 เสียง  คดิเป็นร้อยละ       0 
งดออกเสียง    102,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ   0.0136 

วาระที" 4 พจิารณาเลือกตั  งกรรมการแทนกรรมการที"ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที0ประชมุทราบว่าตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 36 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปีใน
อตัราหนึ0งในสามของจํานวนกรรมการทั %งหมด ซึ0งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั %งนี %มีกรรมการที0
ครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 คน คือ  

(1) นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสงัคมเพื0อการพฒันาอยา่งยั0งยืน  

(2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

(3) นายยศ เอื %อชเูกียรต ิ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
กรรมการกิจการสงัคมเพื0อการพฒันาอยา่งยั0งยืน 

(4) นายกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการกิจการสงัคมเพื0อการพฒันาอยา่งยั0งยืน 
 

              เนื0องจากนายสุเมธ ตนัติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ ที0ครบกําหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระในครั %งนี %ด้วย ประธานฯ จงึได้มอบหมายให้นายพนสั สิมะเสถียร ซึ0งทําหน้าที0เป็น
ประธานในการประชมุสรรหากรรมการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชี %แจงรายละเอียดให้ผู้ ถือ
หุ้นทราบ 
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              นายพนสั สิมะเสถียร ชี %แจงให้ที0ประชมุทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอ
รายชื0อบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั %งเป็นกรรมการระหว่างวนัที0 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 แต่
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื0อบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั %งเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ0งมีนายพนัส สิมะเสถียร ทําหน้าที0เป็นประธานในที0
ประชุม และไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสีย คือ  นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิภัชน์ ที0ครบ
กําหนดออกตามวาระในครั %งนี % ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการ
พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที0 ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ0งกําหนดให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคดัเลือกผู้ ที0เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ มี
ความรู้ความเชี0ยวชาญซึ0งรวมถึงบุคคลที0มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered 
Director) จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และกําหนดว่าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย
ที0เกี0ยวข้องและข้อบังคบัของบริษัท เป็นผู้ ที0มีภาวะผู้ นํา มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มี
ประวัติการทํางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที0
จําเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความชํานาญของคณะกรรมการ (Board 
Skill Matrix) ด้วย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณารายชื0อบุคคลที0กรรมการบริษัทเสนอจํานวน     
4 คน ซึ0งเป็นกรรมการเดิมที0ครบกําหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที0ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 
คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภัชน์ นายยศ เอื %อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน 
เนื0องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคณุวุฒิ มีความเชี0ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและ
การลงทนุ มีประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ ที0สอดคล้องกบักลยทุธ์ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้ นํา มี
วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที0โปร่งใสไม่ด่างพร้อย และได้
ปฏิบตังิานในตําแหนง่หน้าที0ในฐานะกรรมการและกรรมการชดุย่อยได้เป็นอยา่งดีตลอดมา 

คณะกรรมการบริษัทซึ0งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณา
รายชื0อบคุคลทั %งหมดที0ได้รับการเสนอ รวมทั %งพิจารณาคณุสมบตัิเป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว
วา่เป็นผู้ มีคณุสมบตัทีิ0เหมาะสม จงึมีมตเิห็นชอบตามที0คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้
เสนอที0ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั %งที0 24) เลือกตั %งกรรมการที0ครบกําหนดออกตามวาระทั %ง 4 
คน ได้แก่ นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ นายปรีชา อรรถวิภชัน์ นายยศ เอื %อชเูกียรต ิและนายกานต์ ตระกลูฮนุ เป็น
กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ0ง 

ทั %งนี %กรรมการรายเดิมทั %ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้ บริหารใน
กิจการอื0นที0อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท นอกจากนี %คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว
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วา่ นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ และนายปรีชา อรรถวิภชัน์ ซึ0งมีคณุสมบตัเิป็นกรรมการอิสระโดยได้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั %น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที0เกี0ยวข้อง 
รวมทั %งเป็นกรรมการที0ได้นําประสบการณ์ ความรู้ และความเชี0ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์
ในการกําหนดกลยทุธ์และการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีตามแนวทางการพฒันาอย่างยั0งยืน  

 สําหรับประวตั ิและความเชี0ยวชาญของบคุคลที0ได้รับการเสนอชื0อ ระยะเวลาที0เคยดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีที0ผ่านมา ข้อมลูการถือหุ้น
ในบริษัท ข้อมลูการดํารงตําแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื0น ๆ รวมทั %ง
ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ ได้รับเสนอชื0อปรากฏตามหนงัสือนดัประชมุหน้า 11-18  

หลังจากนั %นประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี %แจงให้ที0ประชุมทราบเกี0ยวกับวิธีการ
ลงคะแนนและเลือกตั %งกรรมการเป็นรายบคุคล 
 เลขานุการคณะกรรมการชี %แจงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กําหนดวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเพื0อเลือกตั %งกรรมการไว้ดงันี % 
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึ0งหุ้นตอ่หนึ0งเสียง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั %ง
บุคคลที0ได้รับการเสนอชื0อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจํานวนกรรมการที0จะเลือกตั %งในครั %งนั %น โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไมไ่ด้ 
 (3) บุคคลซึ0งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั %งเป็นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที0จะเลือกตั %งในครั %งนั %น ในกรณีที0บุคคลซึ0งได้รับเลือกตั %งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันอนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการที0จะเลือกตั %งในครั %งนั %น ให้ประธานในที0ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียง
หนึ0งเป็นเสียงชี %ขาดเพื0อให้ได้จํานวนกรรมการที0จะเลือกตั %งในครั %งนั %น 

 จากนั %น เลขานุการคณะกรรมการได้ชี %แจงขั %นตอนการลงคะแนนสําหรับการเลือกตั %งกรรมการ
ดงันี % 
 (1) สําหรับวาระที0 4 จะมีการเลือกตั %งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานฯ จะขอให้ที0ประชุม

พิจารณาบุคคลที0เสนอชื0อเข้ารับการเลือกตั %งกรรมการไปทีละคน ตามที0ปรากฏใน
หนงัสือนัดประชุมวาระที0 4 ซึ0งจะปรากฏชื0อของบคุคลที0ได้รับการเลือกตั %ง คือ 

4.1  นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ 
4.2  นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 
4.3  นายยศ เอื %อชเูกียรต ิ
4.4 นายกานต์ ตระกลูฮนุ 

 (2) ในการเลือกตั %งกรรมการแตล่ะคน หากผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ %น 
และทําเครื0องหมายในบตัรยืนยนัการลงคะแนน สว่นผู้ ถือหุ้นที0เห็นด้วยไมต้่องยกมือ 

(3) เมื0อประธานฯ ได้เสนอให้เลือกตั %งกรรมการครบทั %ง 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที0จะเข้าไปเก็บบตัร
จากผู้ ถือหุ้ นที0ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื0อตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที0
ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนที0เห็นด้วยพร้อมกับบตัรยืนยนั
การลงคะแนนวาระอื0น ๆ เมื0อเสร็จสิ %นการประชมุ 
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หลงัจากนั %นผู้ ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติเลือกตั %งกรรมการ ซึ0งประธานฯ 
ประธานกรรมการพิจรณาผลตอบแทน และฝ่ายจดัการได้ตอบชี %แจงข้อซกัถามดงักล่าว สรุปได้ดงันี % 

(1) กรรมการที0มีสว่นได้เสียในวาระนี %ยงัต้องอยูใ่นห้องประชมุด้วยหรือไม ่

 ตอบ  ที0ผา่นมาในวาระนี %ยงัคงให้กรรมการที0เกี0ยวข้องร่วมอยูใ่นห้องประชมุด้วย 

(2)   กรณีนายปรีชา อรรถวิภชัน์ ซึ0งดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จํากดันั %น 
บริษัทดังกล่าวมีการดําเนินธุรกิจที0เหมือนหรือขัดแย้งกับธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ %ง 
หรือไม ่

 ตอบ  บริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จํากดั มีลกัษณะการประกอบธุรกิจเกี0ยวกบัการตดักระดาษ
 และการทํากระดาษโรเนียว ดงันั %นจงึไมถื่อวา่ขดัแย้งหรือแขง่ขนักบัธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ %ง   

(3)   การจา่ยคา่ตอบแทนให้กบันายกานต์ ตระกลูฮนุ เดือนละ 270,000 บาทในฐานะประธานที0
ปรึกษาคณะจดัการ ตามที0ได้เปิดเผยในรายงานประจําปี 2559 ซึ0งเมื0อรวมกบัคา่ตอบแทน
กรรมการแล้วทําให้มีรายได้สูงเทียบเท่าประธานกรรมการ เป็นรายการที0ต้องขออนุมัต ิ
ผู้ ถือหุ้นด้วยหรือไม ่

 ตอบ  นายกานต์ ตระกลูฮนุ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที0เพิ0มเติมในตําแหน่งประธาน
ที0ปรึกษาคณะจัดการ เอสซีจี เป็นการช่วยงานของฝ่ายจัดการนอกเหนือจากการดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท ซึ0งฝ่ายจดัการจะมีการจ้างที0ปรึกษาซึ0งเป็นอดีตฝ่ายจดัการที0ยงัมี
งานต่อเนื0อง มีการติดต่อประสานงานแทนบริษัทเพื0อช่วยเหลืองานของฝ่ายจัดการให้
สามารถดําเนินงานได้อย่างตอ่เนื0อง จึงได้เปิดเผยคา่ตอบแทนดงักล่าวให้ผู้ ถือหุ้นทราบใน
รายงานประจําปี โดยการจ่ายค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นการพิจารณาตามแนวการให้ผล
ประโยชน์ตอบแทนของธุรกิจชั %นนําในประเทศ 

(4) เสนอแนะให้พิจารณาจดัตั %งคณะกรรมการเงา (Shadow Board) ซึ0งมีการดําเนินการอยู่ใน
หลายประเทศ โดยประกอบด้วยผู้ ถือหุ้ นที0สนใจในประเด็นต่าง ๆ ที0คณะกรรมการย่อยของ
คณะกรรมการชดุใหญ่ดําเนินงานอยู ่ 

ตอบ ประธานได้ขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ และขอรับไว้พิจารณา  

เมื0อไม่มีข้อซกัถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที0ประชุมพิจารณาเลือกตั %งกรรมการ
เป็นรายบุคคล โดยในปีนี %มีผู้ ได้รับการเสนอชื0อให้ได้รับเลือกตั %งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที0ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คนเท่ากับจํานวนกรรมการที0จะเลือกตั %งในครั %งนี % 

 มติ ที" ประชุม  ที0 ประชุมมี มติ เลื อกตั %ง นายสุ เมธ ตันติ เวชกุล นายปรีชา อรรถวิภั ชน์                         
นายยศ เอื %อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกลูฮนุ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี % 

(1) นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ 
เห็นด้วย 685,737,216 เสียง คดิเป็นร้อยละ 91.6857  
ไมเ่ห็นด้วย   62,082,282 เสียง คดิเป็นร้อยละ 8.3006  
งดออกเสียง   102,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0136 

(2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 
เห็นด้วย  705,329,317 เสียง คดิเป็นร้อยละ 94.3052 
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ไมเ่ห็นด้วย   37,859,581 เสียง คดิเป็นร้อยละ 5.0619  
งดออกเสียง   4,732,600 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.6327 

(3) นายยศ เอื %อชเูกียรติ 
เห็นด้วย  706,463,126 เสียง คดิเป็นร้อยละ 94.4568 
ไมเ่ห็นด้วย    36,632,472 เสียง คดิเป็นร้อยละ 4.8979 
งดออกเสียง    4,825,900 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.6452 

(4) นายกานต์ ตระกลูฮนุ 
เห็นด้วย  737,025,262 เสียง คดิเป็นร้อยละ 98.5431 
ไมเ่ห็นด้วย   10,794,236 เสียง คดิเป็นร้อยละ 1.4432 
งดออกเสียง   102,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0136 

วาระที" 5 พจิารณาแต่งตั  งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี %แจง
รายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที0ประชุมทราบว่าในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจําปี 2558-2560 เนื0องจากมีมาตรฐานการทํางานที0ดี มีความเชี0ยวชาญในการสอบบญัชี รวมทั %งปฏิบตัิ
หน้าที0ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี % เมื0อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอตัราคา่สอบบญัชี
ของบริษัทจดทะเบียนอื0นในระดบัเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด มีค่าสอบ
บญัชีที0เหมาะสม                                                                                    

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที0ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2560 พิจารณาอนุมตัิแต่งตั %งบุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมัติค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดใน
หนงัสือนดัประชมุหน้า 5-7 ดงันี %  

1) ขออนมุตัแิตง่ตั %งผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2560 ดงันี % 

 - นายวินิจ ศลิามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที0 3378) หรือ 
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที0 3565) หรือ 

 - นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที0 5565) หรือ 
 - นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที0 8179) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั โดยเป็นผู้สอบบญัชีที0มีคณุสมบตัิสอดคล้อง
กบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทั %งนี % บริษัทที0 เป็นสํานักงานสอบบัญชีและผู้ สอบบัญชีตามรายชื0อที0 เสนอข้างต้นไม่มี
ความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที0เกี0ยวข้องกับบุคคล
ดงักล่าว สําหรับประวตัิของผู้สอบบญัชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชีที0ได้รับเสนอชื0อปรากฏ
ตามสิ0งที0สง่มาด้วยลําดบัที0 3 ในหนงัสือนดัประชมุหน้า 21-24 
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2) ขออนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2560 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจํานวน 6.03 ล้านบาท (เพิ0มขึ %นจากปี 2559 เป็นจํานวน 0.60 ล้านบาท) 
โดยมีรายละเอียดดงันี % 

คา่สอบบญัชี ปี 2560 ปี 2559 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปี SCC 260,000 บาท 255,000 บาท 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจําปีและ     

คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC 

และงบการเงินรวม 

5.77 ล้านบาท 5.17 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 6.03 ล้านบาท 5.43 ล้านบาท 

 ทั %งนี % คา่สอบบญัชีปี 2559 ข้างต้นไม่รวมคา่บริการอื0น (Non-audit fee) ซึ0งจ่ายเป็นคา่ตอบแทน
การตรวจรับรองรายงานการพฒันาอย่างยั0งยืน จํานวน 1.50 ล้านบาท 

3) รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี 2560 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทย่อยที0จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ0งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอ็มจีในตา่งประเทศ โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี %  

 

คา่สอบบญัชี ปี 2560 ปี 2559 
1. คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยในประเทศ

ไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทย่อยที0จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

  

  

− จํานวนบริษัทย่อย 127 บริษัท 126 บริษัท 

− จํานวนเงิน 23.29 ล้านบาท 23.37 ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศ 

    

− จํานวนบริษัทย่อย 68 บริษัท 68 บริษัท 

− จํานวนเงิน 26.61 ล้านบาท 26.49 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทั %งหมด 49.90 ล้านบาท 49.86 ล้านบาท 

 (คา่สอบบญัชีปี 2560 ของบริษัทย่อยอาจเปลี0ยนแปลงตามจํานวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงาน
ที0เกิดขึ %นจริงระหวา่งปี) 

 ค่าสอบบัญชีปี 2559 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื0น (Non-audit fee) ซึ0งบริษัทย่อยจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื0อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุนจํานวน 2.86 ล้านบาท และ
คา่ที0ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื0น จํานวน 7.60 ล้านบาท 

 หลังจากนั %นผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติแต่งตั %งผู้ สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 ซึ0งประธานฯ และฝ่ายจดัการได้ตอบชี %แจงข้อซกัถามดงักล่าว สรุปได้
ดงันี % 
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 (1) ค่าสอบทานงบการเงินรวมในปี 2560 ที0เพิ0มขึ %นจากปี 2559 เป็นจํานวน 600,000 บาท มา
จากประเดน็สําคญัอะไรที0เพิ0มขึ %น 

  ตอบ สําหรับค่าสอบบัญ ชีงบการเงินประจําปี  2560 และค่าสอบทานงบการเงิน 
รายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม ที0เพิ0มขึ %นจํานวน 600,000 บาทนั %น ส่วนใหญ่มา
จากค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากดั (มหาชน) (TPC) 
ซึ0งในปัจจุบนั TPC ได้เพิกถอนหลกัทรัพย์ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงไม่
ต้องจัดทํางบการเงินรายไตรมาส ดังนั %น จึงให้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ สอบทาน 
งบการเงินรายไตรมาสของ TPC แทน   

 (2) ให้แก้ไขข้อมูลของผู้ สอบบญัชีที0พิมพ์ผิด ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ฯ ซึ0งจบการศึกษาระดบั
ปริญญาโท แต่ชื0อย่อเป็นเพียงปริญญาตรี และนางสาวธัญลกัษณ์ฯ ซึ0งไม่ระบุชื0อย่อของ
ปริญญา ควรแก้ไขให้ถกูต้องและสอดคล้องกนั 

  ตอบ  ขอบคณุและรับไปแก้ไข 

 (3) กรณีบริษัทย่อยของเอสซีจีจํานวน 3 บริษัท คือ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี0 
จํากัด (มหาชน) บริษัทควอลิตี %คอนสตรัคชั0นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทย
พลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company ปี 
2559 นั %น เป็นการรับรองเฉพาะในเรื0องของการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัหรือไม่ มีผลตอ่
การสอบบญัชีด้วยหรือไม ่

  ตอบ บริษัทยอ่ยทั %ง 3 แห่งดงักล่าวได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company ในเรื0องของ
การเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัว่าได้ปฏิบตัิตามแนวมาตรฐานที0กําหนดไว้ 
เป็นการเพิ0มความเชื0อมั0นให้กับทุก ๆ ฝ่ายที0เกี0ยวข้อง โดยไม่มีประเด็นที0เกี0ยวข้องกับการ
สอบบญัชีโดยตรง  

(4) เสนอแนะให้ผู้สอบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยเขียนให้ชดัเจน เพื0อให้เข้าใจง่าย
ยิ0งขึ %น  

 ตอบ  ขอบคณุสําหรับข้อแนะนํา และขอรับไว้พิจารณา 

 เมื0อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที0ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตั %งผู้สอบบญัชี 
และกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 โดยวาระนี %ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั %งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ0งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  มติที"ประชุม ที0ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั %งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ0ง 
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั %งนายวินิจ ศิลามงคล หรือนายไวโรจน์                  
จินดามณีพิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนางสาวธัญลักษณ์  เกตุแก้ว แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี  
ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560 และกําหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัท
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ประจําปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั %งสิ %น 6.03 
ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี % ดงันี % 

เห็นด้วย      746,827,476 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.8546 
ไมเ่ห็นด้วย   982,672 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.1313 
งดออกเสียง    104,500 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0139 

  นอกจากนี %ที0ประชุมได้รับทราบค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและ 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที0จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จํานวน 127 บริษัท เป็น
เงิน 23.29 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจําปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจํานวน 68 บริษัท เป็นเงิน 
26.61 ล้านบาท รวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยรวมเป็นทั %งสิ %น 49.90 ล้านบาท 

วาระที" 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ที0ประชุมทราบว่า สําหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คง
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมที0ที0ประชมุผู้ ถือหุ้นได้
มีมติอนุมัติไว้ โดยไม่มีการเปลี0ยนแปลงแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
หน้าที0 7 ที0ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ดงันี % 

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ0งกําหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตาม
จํานวนที0ที0ประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด โดยที0ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครั %งที0 11 เมื0อวนัที0 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติ
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที0ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั %งที0 18 เมื0อวนัที0 30 มีนาคม 
2554 ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการชดุย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ดังกล่าว ให้มีผลตั %งแต่วันที0ได้รับอนุมัติจากที0ประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นต้นไปจนกว่าที0ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติ
เปลี0ยนแปลงเป็นอย่างอื0น ดงันี % 

 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณา
แบง่จา่ยกนัเอง 
 

- โบนัส 
กรรมการบริษัทได้รับโบนสัไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที0มีการจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดย
ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที0เหมาะสม และให้ไปพิจารณา
แบง่จา่ยกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อื"นๆ ไมมี่ 
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2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดงันี % 

 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบี  ยประชุม 
(บาท/คน/ครั ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 180,000 45,000 
กรรมการ 120,000 30,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

ประธาน 150,000 37,500 

กรรมการ 100,000 25,000 

เพื0อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที0ดีและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอที0ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเป็นผู้ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 
เป็นประจําทกุปี ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี0ยนแปลงจากที0ที0ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตาม สําหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที0ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการคงคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิม
ที0ที0ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ0งได้พิจารณา
ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที0และความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูล
เปรียบเทียบกบับริษัทชั %นนําในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัอย่างรอบคอบแล้ว 

ทั %งนี % ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ0งไม่ เกิน
หลักเกณฑ์ข้างต้น สําหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที0ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 หน้า 98-101 และหน้า 73-74 
ตามลําดบั 

เมื0อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามในเรื0องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ  
ประธานฯ เสนอให้ที0ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 
ประจําปี 2560 โดยวาระนี %ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั %งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ0ง
มาประชมุ 

มติที"ประชุม ที0ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 
ประจําปี 2560 ตามที0คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั %งหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ0งมาประชมุ ดงันี % 

เห็นด้วย      720,903,941   เสียง คดิเป็นร้อยละ 96.4693 
ไมเ่ห็นด้วย    26,150,710 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 3.4994 
งดออกเสียง    103,500 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0138 
ไมมี่สิทธิออกเสียง   130,000 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0173 
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วาระที" 7 พจิารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ"มวงเงนิอีก 50,000 ล้านบาท รวม
เป็นวงเงนิทั  งสิ  น 300,000 ล้านบาท 

  ประธานฯ แจ้งให้ที0ประชุมทราบว่าตามที0ที0ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ได้อนุมัติให้
บริษัทออกหุ้ นกู้ วงเงินจํานวนไม่เกิน 250,000 ล้านบาทนั %น บริษัทได้ใช้ไปในการลงทุนเพื0อให้เกิดผล
ประโยชน์ให้กับผู้ ถือหุ้น และบริษัทยงัมีโครงการขยายการลงทนุอยู่อย่างต่อเนื0อง คณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นควรให้เสนอที0ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทเพิ0มวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีก
จํานวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั %งสิ %น 300,000 ล้านบาท ทั %งนี %หุ้นกู้ ในวงเงิน 300,000 ล้านบาทนี % 
ขึ %นอยู่กบัดลุพินิจและเงื0อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที0ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว ตามรายละเอียดที0ปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 8-9 

  หลงัจากนั %นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี %  

(1) บริษัทออกหุ้นกู้ เพื0อนําไปลงทนุในด้านใดบ้าง 
ตอบ วงเงินหุ้นกู้ ที0ขออนุมตัิเพิ0มขึ %นนั %น ส่วนหนึ0งเพื0อให้เอสซีจีมีความสามารถและมีความ
พร้อมสําหรับการลงทุน เช่น การเข้าซื %อกิจการต่าง ๆ เนื0องจากบางโครงการไม่สามารถ
วางแผนกําหนดเวลาการเข้าซื %อกิจการล่วงหน้าในระยะยาวได้ โดยหากผู้ขายและบริษัทมี
ความพร้อม เมื0อโอกาสมาถึงบริษัทก็สามารถเข้าลงทนุได้ทนัที อีกสว่นหนึ0งเนื0องจากเอสซีจี
ยงัมีโครงการลงทนุในระยะยาวอีกหลายโครงการ เชน่ โครงการลงทนุในธุรกิจปิโตรเคมีครบ
วงจรในประเทศเวียดนาม ที0ปัจจุบันเอสซีจีถือหุ้ นอยู่ประมาณร้อยละ 71 ซึ0งจําเป็นต้อง
จัดหาเงินกู้ เพื0อให้โครงการดังกล่าวเริ0มต้นเดินหน้าก่อสร้างได้ โดยจะต้องใช้เงินลงทุน
คอ่นข้างสูงถึงประมาณ 200,000 ล้านบาท ดงันั %นแม้ว่าปัจจุบนับริษัทมีวงเงินสําหรับออก
หุ้นกู้   250,000 ล้านบาท และได้ใช้สําหรับออกหุ้นกู้ ไปแล้วประมาณ 166,500 ล้านบาท ซึ0ง
ยังตํ0ากว่าวงเงินที0ได้รับอนุมัติไว้แล้ว แต่เพื0อให้มีความยืดหยุ่นสําหรับการลงทุนต่าง ๆ 
บริษัทจึงขออนุมัติวงเงินหุ้ นกู้ เพิ0มเติม ทั %งนี %รายละเอียดที0กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างใน
เบื %องต้น ซึ0งบริษัทจะสามารถแจ้งรายละเอียดของโครงการลงทนุตา่ง ๆ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบได้
เมื0อโครงการดงักลา่วได้รับการอนมุตัแิละมีรายละเอียดการลงทนุที0ชดัเจนแล้ว  

(2) บริษัทมีนโยบายให้ซื %อหุ้นของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เพื0อเพิก
ถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นนโยบายที0สวนทางกันกับที0ขอ
อนมุตัอิอกหุ้นกู้ เพิ0มหรือไม ่

ตอบ  การขออนมุตัิออกหุ้นกู้ เพิ0มในครั %งนี % ไม่เกี0ยวข้องกบัการเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัท
ไทยพลาสตกิและเคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) ออกจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

(3) ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจะมีโอกาสได้ซื %อหุ้นกู้ ของบริษัทบ้างหรือไม่ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
ที0มาประชมุในวนันี %จองซื %อหุ้นกู้ ในวนันี %ได้หรือไม ่
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ตอบ เนื0องจากบริษัทได้กําหนดวิธีปฏิบตัิในการขายหุ้นกู้ รอบใหม่ ซึ0งส่วนใหญ่จะเป็นการ
ออกทดแทนหรือเพิ0มเตมิบ้างเป็นครั %งคราวนั %น แบง่เป็น 3 ชว่งเวลา ดงันี % 
• ชว่งที0หนึ0ง จะให้สิทธิกบัผู้ ถือหุ้นกู้ชดุเดมิที0ครบกําหนดไถ่ถอนจองซื %อหุ้นกู้ ก่อน  
• ชว่งที0สอง เสนอขายหุ้นกู้ ในอตัราจํานวนไม่เกินร้อยละ 80 ของหุ้นกู้ ที0เหลือจากช่วง

ที0หนึ0ง เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นกู้  SCC ชดุอื0นที0ไมไ่ด้ครบกําหนดไถ่ถอน   
• ช่วงที0สาม เสนอขายหุ้นกู้ ในอัตราจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ ที0เหลือจาก

ชว่งที0หนึ0ง  ให้กบันกัลงทนุที0เป็นผู้ลงทนุประชาชนทั0วไป   
ทั %งนี % บริษัทไม่ได้เพิ0มปริมาณการออกหุ้ นกู้ ในแต่ละงวดทุกครั %ง โดยเฉพาะในระยะหลัง 
ดงันั %น ในงวดใดที0ไม่มีการเพิ0มปริมาณก็จะมีผู้ ถือหุ้นกู้ เดิมส่วนใหญ่จะใช้สิทธิประมาณร้อยละ 
90 ที0จะลงทนุตอ่ จึงทําให้ปริมาณหุ้นกู้ ที0จะเหลือจําหน่ายได้ในชว่งที0สองและสามคอ่นข้างน้อย 
สําหรับแผนการลงทุนในอนาคตมีความเป็นไปได้ที0เอสซีจีจะต้องจัดหาเงินเพิ0มขึ %น กรณี
เหล่านั %นก็จะเป็นการออกหุ้นกู้ ซึ0งเพิ0มมากกว่าจํานวนเดิม และอาจจะทําให้มีการจดัสรร
ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายใหม ่ๆ มีความเป็นไปได้มากขึ %น 

 เมื0อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใดอีก  ประธานฯ เสนอให้ที0ประชุมพิจารณาอนุมตัิการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ0มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั %งสิ %น 300,000 ล้านบาท โดยวาระนี %ต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี0ของจํานวนเสียงทั %งหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 มติที"ประชุม ที0ประชุมมีมติอนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ0มวงเงินอีก 50,000 
ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั %งสิ %น 300,000 ล้านบาทตามที0คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในสี0ของจํานวนเสียงทั %งหมดของผู้ ถือหุ้นที0มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี % ดงันี % 

เห็นด้วย      742,168,371   เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.4160 
ไมเ่ห็นด้วย   4,255,680 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.5700 
งดออกเสียง    103,300 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0138 

เมื0อครบวาระที0เสนอในที0ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามและให้
ข้อเสนอแนะ ซึ0งประธานฯ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้
ดงันี % 

(1) สาเหตทีุ0บริษัทเพิกถอนหลกัทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) 
(TPC) ออกจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
ตอบ เนื0องจากการหมุนเวียนของหุ้น TPC ที0มีการซื %อขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีน้อย 
และบริษัทดงักล่าวไม่มีนโยบายที0จะออกหุ้นเพิ0มแต่อย่างใด จึงให้ผู้ ถือหุ้นได้มีโอกาส
ตดัส ินใจว ่าจะขายหุ้นห รือเป็นผู้ถือหุ้นต ่อ ซึ 0งหลงัจากที 0หุ้น  TPC ออกจากตลาด
หลกัทรัพย์ฯ แล้วการขายหุ้นยงัจะทําได้แต่ไม่ได้สะดวกเหมือนเดิม แต่หากยงัเป็น 
ผู้ ถือหุ้นอยู่ก็จะได้รับเงินปันผลเหมือนผู้ ถือหุ้นคนอื0น ๆ   
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(2)  เมื0อไรเอสซีจีจะเป็นเบอร์หนึ0ง 

ตอบ  บริษัทก็พยายามอยู่ในทุกๆ ด้าน 

(3) ปัจจุบนัมีการประชุมระดบัโลกที0เป็นที0ยอมรับคือ World Economic Forum ซึ0งผู้บริหาร
ขององค์กรทั %งหลายพยายามที0จะเข้าไปมีส่วนร่วม จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาเข้าร่วม 
เนื0องจากเห็นว่าเป็นเรื0องดีสําหรับเอสซีจีที0จะเติบโตไปข้างหน้า 

ตอบ ขอบคณุสําหรับข้อเสนอแนะที0จะให้เอสซีจีเข้าไปมีบทบาทในอนาคตไม่ใช่สําหรับ 
ผู้ถือหุ้นเท่านั %น แต่สําหรับระดบัประเทศและระดบัโลกด้วย ซึ0งในรายงานการพฒันา
อย่างยั 0งยืนมีหลายเรื0องที0เอสซีจีได้ทําตามที0ผู้ถือหุ้นเสนอ เอสซีจีมีความมุ่งมั 0นที0จะ
ตอบสนองต่อผู้ ถือหุ้นเป็นอนัดบัที0สําคญัที0สุด และหลงัจากนั %นก็ไปที0กลุ่มอื0นๆ ที0เอสซีจี
จะทําประโยชน์ได้ 

 นอกจากนี %มีผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ ซึ0งฝ่ายจดัการรับไปพิจารณา ดงันี % 

- ขอแสดงความชื0นชมผู้สอบบญั ชี (บริษ ัทเคพีเอ ็มจี ภ ูม ิไชย สอบบญั ชี จําก ัด) ที0
ปฏิบตัิงานได้ดีมาก 

- เสนอแนะให้พิจารณาเรื0อง Variable Performance Bonus ให้แก่คณะกรรมการ แทน
การจ่ายเป็น Fixed Bonus 

- เสนอแนะให้บริษัทออกหุ้นกู้ ที0ไม่กําหนดระยะเวลาไถ่ถอน (Perpetual Debenture) 

- เสนอแนะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น (Stock Dividend) 

- อนาคตของเอสซีจีจะมุ่งเน้นธุรกิจใดเป็นหลกั ได้ประโยชน์จากโครงการพฒันาประเทศ
ในอนาคตอย่างไร และมีเทคโนโลยีสําหรับอนาคตเพื0อราคาหุ้นในอนาคตด้วยหรือไม่ 

- กล่าวขอบคณุผู้บริหารที0ทําให้เอสซีจีมีทั %งอตัราที0เติบโตทางด้านธุรกิจและมุ่งเน้นให้
ความสําคญัด้าน CSR ซึ0งเป็นจุดเด่นของเอสซีจี 

เมื0อไม่มีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบตัร
ยืนยนัการลงคะแนนที0บริเวณทางออกเพื0อเป็นหลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป พร้อมทั %งขอบคณุ ผู้ ถือหุ้นที0สละเวลา
มาเข้าร่วมประชมุและให้ความเห็นตา่ง ๆ ในวนันี % และขอปิดประชมุ 

 
   ปิดประชมุเวลา 17:30 น. 
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