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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครั งที" 24)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ อง แอทธิ นี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน% 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธิ นี กรุ งเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน
เลขที0 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที0 29 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็ นประธานที0ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรั บผู้ถือหุ้นที0 เข้ าร่ วมประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 จากนัน% ได้ แ จ้ ง
ให้ ที0ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 697 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 3,810,702 หุ้น และ
ที0มอบฉันทะมาจํานวน 2,368 ราย รวมจํ านวนหุ้นได้ 739,074,420 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทัง% ที0มาด้ วยตนเอง
และที0มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
% %นจํ านวน 3,065 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทัง% สิ %น 742,885,122 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 61.9071 ของจํานวนหุ้นที0จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดจํ
%
านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดประชุมเพื0อพิจารณาเรื0 องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
จากนั %นประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ เ ลขานุก ารคณะกรรมการชี %แจงรายละเอีย ด และวิธี ก าร
ประชุมให้ ผ้ ถู ื อหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท คณะจัดการเอสซีจี
ผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบัญ ชี จํา กัด และตัว แทนผู้ส อบบัญ ชี ซึ0 ง ทํา หน้ า ที0 เ ป็ น
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี %
กรรมการที"เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 12 คน ดังนี %
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคม
เพื0อการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพื0อการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน และ
เป็ นกรรมการอิสระ
3. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และเป็ นกรรมการอิสระ
4. นายพนัส
สิมะเสถียร
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายยศ
เอื %อชูเกียรติ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการ
สังคมเพื0อการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน
6. นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื0อการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็ นกรรมการอิสระ
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7. นายชุมพล

ณ ลําเลียง

8. นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์
10.นางธาริ ษา วัฒนเกส
11.นายกานต์ ตระกูลฮุน
12.นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็ นกรรมการ
อิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา และเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และเป็ นกรรมการอิสระ
กรรมการกิจการสังคมเพื0อการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม
เพื0อการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน

เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล
เจนนภา
คณะจัดการเอสซีจีท" ีเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 8 คน
1. นายชลณัฐ ญาณารณพ
รองผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
2. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-ปฏิบตั กิ าร เอสซีจี เคมิคอลส์
3. นายอารี ย์
ชวลิตชีวินกุล
President,
Vice President – Regional Business
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
4. นายนิธิ
ภัทรโชค
Vice President – Domestic Market
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
5. นายชนะ
ภูมี
Vice President – Operations
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
6. นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ %ง
7. นายเชาวลิต เอกบุตร
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
8. นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-การบริ หารกลาง เอสซีจี
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 4 คน
1. นายวินิจ
ศิลามงคล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
3. นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์
4. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที"ทาํ หน้ าที"เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จํานวน 2 คน
1. นางสาวทวีพร ไกรลักษณวราภา
2. นางสาวฉัษฐิ มา วรกิตติ
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นอกจากนี %เลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนํานางกัญญา บุญสุภาพร อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
ซึ0งเป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยซึ0งเข้ าร่ วมการประชุมในครัง% นี % และได้ กล่าวเชิญชวน
ให้ ผ้ ูถือหุ้นเป็ นสักขี พ ยานในการนับคะแนนเสี ยงร่ วมกับตัวแทนผู้สอบบัญ ชี ซึ0งไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดแสดง
ความประสงค์ในการร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนันเลขานุ
%
การฯ ได้ ชี %แจงรายละเอียดวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ ดงั นี %
1. ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดให้ การออกเสี ยงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมี คะแนนเสี ยง
เท่ากับจํานวนหุ้นที0 ถืออยู่และหุ้นที0 ได้ รับมอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง0 หุ้นเท่ากับหนึง0 เสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย
3. ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสี ยงลงคะแนนเพี ยงอย่างหนึ0งอย่างใด คื อ เห็ นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน เว้ นแต่
เป็ นการออกเสียงของ Custodian
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน% ประธานฯ จะสอบถามที0ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ื อหุ้นที0 ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ยกมือและทําเครื0 องหมายยืนยัน
การลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื0 อให้ เจ้ าหน้ าที0เข้ าไปตรวจนับและบันทึกคะแนน
เสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทังเก็
% บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วน
ผู้ถือหุ้นที0เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ ทําเครื0 องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ ทา่ น
คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที0เห็นด้ วยทุกใบ พร้ อมกันทังหมดเมื
%
0อเสร็ จสิ %นการประชุม
สํ า หรับ ผู้ ถือ หุ้ น ที 0ม อบฉัน ทะให้ แ ก่ก รรมการหรื อ กรรมการอิส ระนั %น บริ ษ ัท จะดํ า เนิน การ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับ คะแนน บริ ษัท จะใช้ วิธี ห ัก คะแนนเสี ย งไม่เ ห็น ด้ ว ยและงดออกเสี ย งออกจาก
จํานวนเสี ยงทัง% หมดที0 เข้ าร่วมประชุมในวาระนัน% ๆ และส่วนที0เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที0
เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที0ผ้ ถู ื อหุ้นที0
มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
6. จํานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะและจํ านวนคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน
เนื0องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ0มเติม
7. ในกรณีที0ผ้ ูถือ หุ้น หรื อ ผู้รับ มอบฉัน ทะมีค วามประสงค์จ ะกลับ ก่อนที 0ก ารประชุม จะสิ %นสุด
ขอให้ ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทังหมดกั
%
บเจ้ าหน้ าที0ที0บริ เวณประตูทางออก เพื0อหักออก
จากฐานคะแนนเสียงในที0ประชุม
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8. สํ าหรั บรายละเอี ยดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน% จะรวบรวมผลและแจ้ งให้ ที0ประชุม
ทราบภายหลังจากเสร็ จสิน% การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ ตามหากบางวาระต้ องใช้
เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ ที0ประชุมดําเนินการพิจารณาใน
วาระถัดไปต่อไปก่ อนเพื0 อให้ การประชุม เป็ นไปอย่างต่อเนื0 อง และเมื0 อเจ้ าหน้ าที0 ได้ ตรวจนับ
คะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที0ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในกรณี ที0ผ้ ูถือหุ้นรายใดต้ องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในที0ประชุม ขอให้ ยกมือขึ %น
และเมื0 อท่านประธานฯ อนุญ าตแล้ ว ให้ แจ้ งชื0 อ-นามสกุล รวมทัง% สถานะว่าเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะด้ วย
ประธานฯ ได้ แ จ้ งเพิ0 ม เติม ว่าสํ าหรั บผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที0 เข้ าร่ วมประชุม ในวัน นี % บริ ษั ทได้
อํานวยความสะดวกโดยจัดให้ มีผ้ แู ปลเป็ นภาษาอังกฤษ ในกรณี ที0มีคําถามขอให้ ผ้ ถู ื อหุ้นชาวต่างประเทศ
เขียนคําถามส่งให้ เจ้ าหน้ าที0 ทังนี
% %กรรมการหรื อผู้บริ หารจะรวบรวมคําถามและตอบเป็ นภาษาไทยเพื0อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ท่านอื0น ๆ ที0เข้ าร่ วมประชุมได้ เข้ าใจด้ วย จากนันประธานฯ
%
ได้ สอบถามที0ประชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื0น
หรื อไม่ ซึ0งที0 ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสี ยงลงคะแนน การนับคะแนนเสี ยง และการประกาศผลคะแนน
ตามที0เสนอข้ างต้ น
นอกจากนัน% ประธานฯ ได้ แ จ้ งให้ ที0 ประชุม ทราบว่าในการประชุม ผู้ถือหุ้นตัง% แต่ค รั ง% นี เ% ป็ นต้ น ไป
บริ ษัทจะไม่มี วาระพิ จารณารั บรองรายงานการประชุม ครั ง% ที0 ผ่านมา ซึ0งเป็ นไปตามที0 ได้ แ จ้ งให้ ที0ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 โดยในปี 2559 บริ ษัทได้ มีการเผยแพร่ รายงาน
การประชุม ครั ง% ดังกล่ าวทัง% ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บ ไซต์ ข องบริ ษั ท พร้ อมทัง% แจ้ ง ผ่านระบบ
เผยแพร่ ส ารสนเทศของตลาดหลักทรั พย์ ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วัน ประชุม และได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
สอบถามหรื อ แสดงความคิ ด เห็ น เกี0 ย วกับ รายงานการประชุม ดังกล่ าวแล้ ว อย่ างไรก็ ต ามไม่ มี ผ้ ูถื อหุ้ น
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด หลังจากนัน% ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดังนี %
วาระที" 1 รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของเอสซีจีและ
การเปลี0ยนแปลงที0สําคัญซึง0 เกิดขึ %นในรอบปี 2559 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ รายงานผลการดําเนิ นงานของเอสซีจีในปี 2559 ให้ ที0ประชุมทราบ
สรุ ปได้ ดงั นี %
ในปี 2559 เอสซีจีมีรายได้ จากการขาย 423,442 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 4 จากปี ก่อน เนื0องจาก
ราคาสินค้ าที0ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เอสซีจีมีผลกําไรสําหรับปี 56,084 ล้ านบาท เพิ0มขึ %นร้ อยละ 24 จากปี ก่อน
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โดยมี ปัจจัยสํ าคัญ จากวัฏ จักรขาขึน% ของอุตสาหกรรมปิ โตรเคมี และราคาต้ นทุนด้ านพลังงานที0 ยังอยู่ใน
ระดับตํ0า ซึง0 ส่งผลให้ อตั ราการทํากําไรอยูใ่ นระดับค่อนข้ างสูง
สําหรับผลประกอบการของแต่ละกลุ่มธุรกิจในปี 2559 นัน% เอสซีจีมีสดั ส่วนรายได้ จากการขาย
ดังนี %
• ธุรกิจเคมิคอลส์ มีรายได้ เป็ นสัดส่วนมากที0สดุ คือคิดเป็ นร้ อยละ 44 จากรายได้ ทงหมด
ั%
• ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง มีรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 38
• ธุรกิจแพคเกจจิ %ง มีรายได้ คดิ เป็ นร้ อยละ 18
ส่วนผลกําไรส่วนใหญ่ ร้อยละ 75 มาจากธุรกิ จเคมิคอลส์ ในขณะที0 ร้อยละ 15 มาจากธุรกิ จ
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง และร้ อยละ 6 มาจากธุรกิจแพคเกจจิ %ง ที0เหลืออีกร้ อยละ 4 เป็ นกําไรจากส่วน
งานอื0น ๆ
ปั จจัยสํ าคัญ ที0ทําให้ ทัง% รายได้ และกํ าไรส่วนใหญ่ มาจากธุรกิจเคมิคอล์ เนื0 องจากปี 2559 เป็ น
ช่วงขาขึ %นของธุรกิจปิ โตรเคมีต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานอยู่ในระดับตํ0า รวมทังการพั
%
ฒนาและเพิ0มยอดขาย
สินค้ าที0มีมลู ค่าเพิ0มสูง (HVA) มีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลที0เกิดจากการขยายธุรกิจ
ทังในประเทศและต่
%
างประเทศ
การดําเนินงานที0สําคัญในรอบปี 2559 สรุปได้ เป็ น 3 เรื0 อง ดังนี %
1. การขยายการลงทุนในอาเซียน โครงการที0สําคัญมีความคืบหน้ า ดังนี %
• ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้ าง: โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมา และลาว เริ0 มผลิตเมื0 อ
ต้ นปี 2560 และขยายการลงทุ น ในเวี ย ดนามโดยเข้ าซื อ% หุ้ นทั ง% หมดใน Vietnam
Construction Materials Joint Stock Company ซึ0 ง เป็ นผู้ ป ระกอบธุ รกิ จ ซี เมนต์ ค รบ
วงจร ซึง0 อยูท่ างตอนกลางของประเทศเวียดนาม
• ธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์: โรงงานกระดาษคราฟท์ในเวียดนาม ขยายกําลังการผลิตเพิ0มขึ %นเป็ น
2 เท่าจากกําลังการผลิตเดิม แล้ วเสร็ จเมื0อต้ นปี 2560
• ธุรกิ จเคมีภัณ ฑ์ : เพิ0มสัดส่วนการลงทุนในโครงการปิ โตรเคมี ครบวงจรของ Long Son
Petrochemicals Company ทางตอนใต้ ของเวียดนาม จากเดิมร้ อยละ 46 เป็ น ร้ อยละ 71
ในปี 2559 เอสซีจีมีรายได้ จากธุรกิจที0มีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน นอกประเทศไทย
และจากการส่งออกไปยังอาเซี ยนประมาณ 98,000 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 23 ของรายได้ รวม ลดลง
ร้ อยละ 2 จากปี ก่อน เนื0องจากมีการแข่งขันที0รุนแรงมากขึ %น ประกอบกับราคาสินค้ าปรับตัวลง
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ทังนี
% % เอสซีจี มีสินทรัพย์รวมในอาเซียน นอกประเทศไทย ณ วันที0 31ธันวาคม 2559 มูลค่า
126,055 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 23 ของสินทรัพย์รวมของบริ ษัท และมีพนักงานในอาเซียนนอกประเทศไทย
17,255 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32 ของจํานวนพนักงานทังหมด
%
2. การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
• ปี 2559 เอสซี จี มี รายได้ จ ากสิ น ค้ าและบริ การที0 มี มูล ค่าเพิ0 ม สูง (HVA) รวม 160,910
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 38 ของรายได้ จากการขายรวม ซึ0งเป็ นสัดส่วนที0 สูงขึ %นกว่าปี
2558
• เงินลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนารวม 4,350 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1 ของยอดขาย
• ปั จจุบนั มีพนักงานในสาขาวิจยั และพัฒนากว่า 1,800 คน ซึ0งกว่า 100 คน เป็ นผู้สําเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก
ผลงานนวัตกรรม และ HVA ที0สําคัญ เช่น
• เซียร์ ร่า (CIERRA™) สินค้ าในกลุ่ม Functional Materials ชนิดใหม่ของโลกที0เอสซีจีได้
พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยอ๊ อกซฟอร์ ด ประเทศอังกฤษ เป็ นนวัตกรรมทางด้ านสารที0มี
คุณ สมบัติ พิ เศษ เช่ น วัส ดุเติ ม แต่ ง เพื0 อ ป้ องกัน การติ ด ไฟ ป้ องกั น การซึ ม ผ่ า นของ
ความชื %นและออกซิเจนสําหรับสินค้ าบรรจุภัณฑ์ และป้องกันเชื %อแบคทีเรี ยสําหรับของ
ใช้ ในชีวิตประจําวัน
• Flexible Packaging นวัต กรรมในกลุ่ ม บรรจุ ภั ณ ฑ์ สํ า หรั บ บรรจุ สิ น ค้ า อาหารและ
สินค้ าอุปโภคบริ โภค
• “FEST” บรรจุภณ
ั ฑ์ที0ผลิตจากกระดาษที0มีมาตรฐานด้ านความสะอาดและปลอดภัยสูง
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม
• เพื0 ออํ านวยความสะดวกแก่ ประชาชนจํ านวนมากที0 เดิ นทางมาสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอสซีจี ได้ สร้ าง “สุขาเพื0อประชาชน”
ณ บริ เวณท้ องสนามหลวง โดยใช้ นวัตกรรมระบบการก่อสร้ างสํ าเร็ จรู ปที0ทนั สมัยของ
เอสซี จี ซึ0 ง สามารถสร้ างอย่ า งเร่ ง ด่ ว นให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาเพี ย ง 3 วัน โดยได้
จัดสร้ าง 5 จุด ในช่วง 2 เดือนแรกมีประชาชนมาใช้ บริ การกว่า 300,000 คน
• นอกจากนันเอสซี
%
จีมงุ่ มัน0 สืบสานพระราชปณิธาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
“การบริ หารจัดการนํ %าอย่างยัง0 ยืน” เพื0อการดําเนินธุรกิจให้ เติบโตอย่างยัง0 ยืน สามารถ
ฟั นฝ่ าวิกฤติและเติบโตอย่างต่อเนื0 องจนถึ งปั จจุบัน เมื0 อต้ นปี 2559 เอสซี จีได้ จัดงาน
“Thailand Sustainable Water Management Forum 2016” ที0 ป ระสานความร่ วมมื อ
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ทุกภาคส่วนเพื0อให้ เกิดแนวทางการบริ หารจัดการนํ %าอย่างยัง0 ยืน และได้ สานต่อการสร้ าง
ฝายชะลอนํ %าตาม แนวพระราชดําริ ในโครงการ 70,000 ฝาย รวมพลังรักษ์ นํ %าทัว0 ไทย และ
ส่งเสริ มให้ เกิด “สถานีรักษ์ นํ %า”
• ในเรื0 องของบรรษัทภิ บาล เอสซี จีได้ ยึดมั0นในการปฏิ บตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการ
ทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างเคร่ งครัด บริ ษัทได้ ผ่านการรับรองเป็ น Certified Company จาก
คณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตในปี 2556
และผ่านการประเมินอีกครัง% เป็ นการต่ออายุการรับรองใหม่เมื0อเดือนเมษายน 2559 ซึ0ง
เป็ นผลจากการที0บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญ ในการสื0อสารและการสร้ างความตระหนักรู้
ในการป้ องกัน การคอร์ รัปชันให้ กับ พนัก งานทุก ระดับ อย่างสมํ0 าเสมอ มี ก ารพัฒ นา
แบบทดสอบ คุณ ธรรมและจรรยาบรรณพนักงานเอสซี จี ซึ0งในปี 2559 เป็ น Phase 2
ต่อเนื0 องจากที0เริ0 มการทดสอบ Phase แรก เมื0อปี 2558 นอกจากนี ย% งั มุ่งมัน0 ปลูกฝั งใน
เรื0 องของบทบาท อํานาจ หน้ าที0และความรับผิดชอบ ในการจัดการความเสี0ยงและการ
ควบคุมที0ดีเพื0อป้องกันในเรื0 องการทุจริ ตคอร์ รัปชัน ตลอดจนได้ นําระบบ Compliance
Management System มาใช้ ในการควบคุม การปฏิ บัติ ด้านการต่อต้ านคอร์ รัป ชัน มี
การประเมินตนเองเกี0 ยวกับข้ อบ่งชี %เรื0 องการคอร์ รัปชัน การวิเคราะห์ความเสี0ยง วิธีการ
ลดความเสี0ยง และการควบคุมทังด้
% านระบบงานและด้ านการปฏิบตั ิของพนักงาน
หลังจากนั %นประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม ซึ0งประธานฯ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และ
ฝ่ ายจัดการได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี %
(1) การที0 เอสซี จี เคมิคอลส์ มี ผลกํ าไรสูงถึงร้ อยละ 75 ของกํ าไรของเอสซี จี ส่วนหนึ0งมาจาก
สินค้ า HVA เอสซีจีมีนโยบายที0จะเพิ0มอัตราส่วนของงบประมาณการวิจยั และพัฒนา (R & D)
ให้ มากกว่าร้ อยละ 1 ของรายได้ จากการขายหรื อไม่
ตอบ การที0เอสซีจี เคมิคอลส์ มีผลประกอบการที0ดีในปี 2559 นัน% ส่วนหนึ0งมาจากนโยบาย
ในเรื0 องการลงทุนด้ านนวัตกรรมที0มีมาอย่างต่อเนื0อง ทังในช่
% วงวัฏจักรธุรกิจขาขึ %นและขาลง
โดยถือเป็ นการสร้ างมูลค่าเพิ0มเพื0อบริ หารความเสี0ยง ส่วนเรื0 องงบประมาณ R & D ร้ อยละ
1 นัน% ถื อว่าผ่านเกณฑ์ ขัน% ต้ นแล้ ว แต่คงต้ องพยายามปรั บให้ สูงขึน% โดยส่วนหนึ0งจะมาจาก
ความร่ วมมื อหรื อลงทุนกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็ นหน่วยงานวิจยั มหาวิทยาลัย หรื อ
บริ ษัทอื0นๆ ที0มีเทคโนโลยีเพื0อให้ สามารถตอบโจทย์ลกู ค้ าให้ ดีขึ %น
(2) โครงการปิ โตรเคมี ที0 Long Son ประเทศเวี ยดนามซึ0งล่าช้ ามาค่อนข้ างจะนานนัน% ช่วงนี %
เป็ นวัฏจักรขาขึ %น จะสามารถเร่ งโครงการให้ สําเร็ จเร็ วขึ %นได้ หรื อไม่ และโครงการร่ วมลงทุน
กับ Chandra Asri Petrochemical ประเทศอินโดนีเซีย มีความคืบหน้ าอย่างไร
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ตอบ ในเรื0 องของการขยายธุรกิ จปิ โตรเคมี ทัง% ในประเทศเวียดนามและอินโดนี เซี ยนัน% เอสซี จี
พยายามเร่ งให้ โครงการในเวียดนามสามารถเริ0 มการก่อสร้ างได้ เร็ วที0 สุด แต่การที0ใช้ เวลา
พอสมควรนันเนื
% 0องจากเวียดนามเป็ นประเทศที0ต้องใช้ เวลาในการเรี ยนรู้ ปั จจุบนั มีแนวโน้ ม
ที0 ดี ตลาดมี ศกั ยภาพสูง มี ความคื บหน้ า พยายามจะเร่ งให้ เร็ ว คาดว่าจะใช้ เวลาในการ
ก่อสร้ างประมาณ 5 ปี ส่วนในอินโดนี เซี ยที0 จะร่ วมทุนกับ Chandra Asri Petrochemical
นัน% บริ ษั ทดัง กล่ าวได้ ป ระกาศที0 จ ะศึกษาโครงการที0 จ ะสร้ าง Complex ที0 2 ก็ ต้อ งดูผ ล
การศึกษาต่อไป ซึง0 คาดว่ามีศกั ยภาพค่อนข้ างสูง
(3) ธุรกิจของเอสซีจีมีโอกาสที0 จะได้ รับผลกระทบจากการเปลี0 ยนแปลงของผู้นําโลกในหลาย
ประเทศ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีการพัฒนาในด้ านเศรษฐกิจสังคมค่อนข้ างมาก มี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที0 12 (2560-2564) เอสซีจีมีวิสยั ทัศน์สําหรับ
ปี 2560 และปี ต่อ ๆ ไปอย่างไร
ตอบ วิสยั ทัศน์ของเอสซีจีในปี 2560 ยังคงเน้ นการขยายตัวในต่างประเทศภายในภูมิภาคนี %
ซึ0งเห็ นได้ จากโครงการลงทุนที0 ได้ ประกาศไปเมื0 อเร็ ว ๆ นี % เช่น โครงการลงทุนในประเทศ
เวียดนามทังธุ
% รกิจซิเมนต์และปิ โตรเคมีซึ0งถือว่าเป็ นโครงการใหญ่ เนื0องจากเอสซีจีเห็นว่า
ประเทศเวียดนามมีศกั ยภาพในการเจริ ญเติบโตค่อนข้ างสูง ช่วยให้ เอสซีจีสามารถขยาย
ธุรกิจต่อไปได้ อย่างต่อเนื0อง ส่วนประเทศอื0น ๆ เอสซีจีได้ เข้ าไปสร้ างฐานการดําเนินธุรกิจ
ในช่วงหลายปี ที0ผา่ นมาโดยตลอด ทังในประเทศเมี
%
ยนมา กัมพูชา หรื อ สปป.ลาว ซึ0งเอสซีจี
ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างได้ เข้ าไปก่อสร้ างโรงงานและเริ0 มมีการผลิตแล้ ว ต่อไปก็จะต้ อง
ทําให้ ธุรกิจเหล่านี %เจริ ญเติบโตมากขึ %น
สํา หรั บ ประเทศอิน โดนี เ ซี ย เอสซี จี มี ทัง% ธุร กิ จ ซิเ มนต์-ผลิต ภัณ ฑ์ ก่อ สร้ าง แพคเกจจิ ง%
และปิ โตรเคมี ถื อเป็ นประเทศที0มีศกั ยภาพทังประชากรและการเจริ
%
ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ซึ0งเอสซีจีจะมีการลงทุนต่อไปให้ มากขึ %น โดยรวมแล้ วเอสซีจีจะเน้ นตลาดที0มีศกั ยภาพสูง
เป็ นตลาดที0เอสซีจีมีฐานการผลิต มีฐานองค์ความรู้ อยู่แล้ วในระดับหนึ0ง โดยพยายามหา
จุดสมดุลในการขยายธุรกิจกับการบริ หารความเสี0ยงให้ ดีที0สดุ
ในประเทศไทย ธุ รกิ จ ของเอสซี จี มี ฐ านการตลาดที0 ค่อ นข้ างใหญ่ โอกาสที0 จ ะขยายตัว
เหมื อนช่วงที0 ผ่านมาอาจมี ไม่มากแล้ ว แต่เรื0 องของการสร้ างนวัตกรรม การลงทุนในเรื0 อง
การวิ จัยและพัฒ นาจะยังมี อยู่ต่อไป และอาศัยองค์ ความรู้ นี ก% ระจายเข้ าไปในธุ รกิ จ ใน
ต่างประเทศในระยะยาว นอกจากนี %เรื0 องที0สําคัญอีกเรื0 องหนึ0งคือเรื0 องของการพัฒนาอย่าง
ยัง0 ยืน โดยเฉพาะเรื0 องความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที0เกี0 ยวข้ องกับเอสซีจี ซึ0งปั จจุบนั
ได้ ขยายออกไปถึงนอกที0ทํางานด้ วย เรื0 องสิ0งแวดล้ อม ความสัมพันธ์ กบั ชุมชนก็สามารถทํา
ได้ ไม่มีสิ %นสุด เนื0องจากธุรกิจของเอสซีจีขยายออกไปต่างประเทศมากขึ %น ต้ องดูแลเรื0 องนี %
อย่างเข้ มข้ น
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โดยสรุ ปแล้ วเอสซีจีก็จะขยายฐานธุรกิจให้ เติบโต ดูแลในเรื0 องของความเสี0ยง และนําเอา
นวัตกรรมเข้ ามาช่วย ทําให้ เกิดการเจริ ญเติบโตอย่างยัง0 ยืน
(4) เอสซีจีคาดว่าเมื0อใดธุรกิจปิ โตรเคมีจะเป็ นขาลง และมีแนวทางการรับมืออย่างไร
ตอบ แนวทางที0เอสซีจีจะดําเนินการคือการพัฒนาสินค้ าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต
เพื0อให้ เกิดมูลค่าเพิ0ม เป็ นการลงทุนเพื0อสร้ างภูมิค้ มุ กันเป็ นตัวช่วยให้ ผลการดําเนินงานไม่
ลดลงมากในช่วงที0เป็ นขาลงของธุรกิจ นอกจากนี % ฐานของตลาดปิ โตรเคมีที0ใหญ่ขึ %นเรื0 อย ๆ
จากโอกาสที0กําลังการผลิตใหม่ ๆ จะเกิดขึ %น ซึง0 อีกประมาณ 7-8 ปี จากปั จจุบนั คาดว่าตลาด
เอธลี น จะขยายตัวจากปั จจุบนั ที0 มีตลาดประมาณ 140-150 ล้ านตันต่อปี เป็ นประมาณ
200 ล้ านตันต่อปี จะช่วยให้ เกิดขาขึ %นหรื อขาลงไม่รุนแรงอย่างในอดีต คาดว่าในช่วง 4-5 ปี
นี ธ% ุรกิ จปิ โตรเคมี ยังน่าจะอยู่ในช่วงที0 ดี หลังจากนัน% จะเป็ นขาลง ซึ0งก็ ไม่น่าจะลดลงหนัก
เหมือนในอดีตที0ผา่ นมา
(5) เอสซีจีมีนโยบายในด้ านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการใช้ เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
อย่างไร
ตอบ เอสซีจีมีการจัดทําแผนระยะปานกลาง (Medium Term Plan) อย่างเข้ มข้ นทุกปี และ
มีการสรุ ปผลเพื0อติดตามการดําเนินงานต่อไปในเรื0 องของเทคโนโลยีและดิจิทลั เอสซีจีได้
เริ0 มพิจารณามาหลายปี แล้ ว โดยได้ เริ0 มนําเทคโนโลยีเครื0 องจักรกล หุน่ ยนต์ และการจัดการ
โรงงานอัจฉริ ยะมาใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ เริ0 มใช้ Internet of Things (IOT) ในการ
บริ หารจัดการด้ านการผลิตและการบํารุ งรักษาโรงงานมาระยะหนึ0งแล้ ว โดยมีการกํ าหนด
แผนดําเนินการ และมีผ้ ูรับผิดชอบดูแลอย่างจริ งจัง นอกจากนี ย% งั มี การนํ าข้ อมูลมาใช้ ใน
การพัฒนาด้ าน Logistics หรื อการขนส่ง มีคณะทํางานที0ดแู ลเรื0 องธุรกิจดิจิทลั ที0อาจส่งผล
กระทบกับเอสซีจี และมีคณะทํ างานที0ดูแลเรื0 องการปรับปรุ งประสิทธิ ภาพฐานข้ อมูลและ
การสร้ างมูลค่าเพิ0มจากการใช้ เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
(6) การพัฒ นาอย่างยั0งยื นในด้ านสังคมนัน% ถื อว่าเอสซี จียังไม่ประสบความสํ าเร็ จ มี ปัญ หา
อย่างไร และมีความคาดหวังอย่างไร
ตอบ ในเรื0 อ งการประเมิ น ความยั0 ง ยื น เอสซี จี ใ ช้ เกณฑ์ เปรี ย บเที ย บของ Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) ซึ0งเป็ นองค์กรที0เชิญบริ ษัทระดับโลกเข้ าเป็ นสมาชิก มี การ
วัดเรื0 องความยัง0 ยืนใน 3 ด้ าน คือเศรษฐกิจ สิ0งแวดล้ อม และสังคม เอสซีจีได้ คะแนนในการ
ประเมินในด้ านเศรษฐกิ จและสิ0งแวดล้ อมอยู่ในระดับสูงเมื0 อเปรี ยบเที ยบกับบริ ษัทระดับ
โลก อย่างไรก็ ตามยังมี เรื0 องที0 ต้องดํ าเนิ นการในด้ านสังคมเพิ0 มเติม เช่นเรื0 องสุขภาพและ
ความปลอดภัย เอสซีจีดแู ลเรื0 องความปลอดภัยในกระบวนการผลิตได้ ดีมาก แต่ในเรื0 องการ
ขนส่งซึ0งเอสซีจีมีสินค้ าที0ขนส่งทางถนนด้ วยรถยนต์จํานวนมากและมีการดําเนินการร่วมกับ
คู่ธุรกิ จ ในประเด็นนี ย% งั คงต้ องมี การปรับปรุ ง ยังทํ าคะแนนได้ ค่อนข้ างน้ อยเมื0 อเที ยบกับ
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บริ ษัทชันนํ
% าต่างชาติ อีกทังยั
% งมีตวั ชี %วัดอื0น ๆ เช่นอัตราส่วนของพนักงานหญิ งตังแต่
% ระดับ
พนักงานถึงระดับอาวุโส ซึ0งการที0 เอสซี จีเป็ นผู้ผลิตและมีโรงงานหลายแห่งจึงมีพนักงาน
ชายค่อนข้ างมาก ทําให้ ต้องพิจารณาว่าจะทําอย่างไรให้ พนักงานหญิงมีโอกาสเติบโตก้ าวหน้ า
ในหน้ าที0การงาน นอกจากนี %ยังมี เรื0 องสิทธิ มนุษยชนที0ครอบคลุมการบริ หารจัดการแรงงาน
ต่างด้ าว เด็ก สตรี และผู้พิการ ที0จะต้ องพัฒนาให้ ทดั เทียมกับระดับโลกมากขึ %น
นอกจากนี % มีผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างประเทศสอบถามเรื0 องการดูแลสิ0งแวดล้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ0ง
ทางภาคเหนือ ซึ0งในหลักการเอสซีจีได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากเรื0 องสิ0งแวดล้ อมตามที0ได้
อธิ บ ายข้ างต้ น ค่ อ นข้ า งมั0น ใจว่ าไม่ น่ าจะมี ปั ญ หาที0 เกิ ด จากเอสซี จี โดยจะขอให้ ท าง
เจ้ าหน้ าที0ของบริ ษัทผู้ที0รับผิดชอบและมีความรู้ ทางด้ านภาคเหนือไปเล่าให้ ผ้ ถู ือหุ้นท่านนัน%
รับทราบ
(7) คู่แ ข่ง หลัก ในแต่ล ะอุต สาหกรรมของเอสซี จี ในระดับ ภู มิ ภ าคมี บ ริ ษั ท ใดบ้ าง มี แ นวคิ ด
อย่างไรในการรักษาความเป็ นผู้นําในภูมิภาคนี %
ตอบ ธุรกิจซีเมนต์ในประเทศไทยมีผ้ ผู ลิตหลัก 4 ราย ในประเทศกัมพูชามี 2 ราย ในประเทศ
เมียนมาเอสซีจีเป็ นผู้ผลิตรายใหญ่ ในประเทศอินโดนีเซียเอสซีจียงั เป็ นรายเล็กและยังต้ อง
ใช้ เวลาในการสร้ างฐานลูกค้ า ส่วนในประเทศเวียดนามซึ0งเอสซีจีเพิ0งเริ0 มเข้ าไปก็ยงั ถื อว่า
ไม่ใช่รายใหญ่ สําหรับธุรกิจปิ โตรเคมีเป็ นอุตสาหกรรมที0มีการแข่งขันกันทัว0 โลก ทังผู
% ้ ผลิต
ในยุโรป สหรัฐอเมริ กา รวมถึงในประเทศไทยเอง ส่วนธุรกิจบรรจุภณ
ั ฑ์ ในประเทศเวียดนาม
มีผ้ ผู ลิตในประเทศ และผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศจีนอีก 2 ราย ในขณะที0ในประเทศไทย
และประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เอสซีจีถือว่าเป็ นรายใหญ่ ส่วนในประเทศอินโดนีเซี ยเอสซี จียังเป็ น
รายเล็ก
(8) เอสซีจีมีแนวทางการพัฒ นาเชื0อมต่อความเป็ นศูนย์กลางการขนส่งที0บางซื0อกับธุรกิจโลจิ
สติกส์ของเอสซีจีอย่างไรหรื อไม่
ตอบ ในระยะยาวบางซื0อจะเป็ นจุดเชื0อมโยงใหญ่ของการขนส่งผู้โดยสาร แต่เนื0องจากธุรกิจ
ขนส่งของเอสซีจีเป็ นการขนส่งสินค้ าจึงยังไม่ได้ เข้ าไปมีบทบาทในเรื0 องนี %
(9) ทราบข่าวว่าเอสซีจีมีการยกที0ดนิ แปลงหนึง0 ให้ สาธารณะ มีข้อเท็จจริ งอย่างไร
ตอบ พื น% ที0 บึงบางซื0 อซึ0งอยู่ใกล้ กับสํ านักงานใหญ่ ของเอสซี จี เป็ นที0 ๆ มี นํา% เป็ นส่วนใหญ่
ขนาดพื %นที0รวมประมาณ 60 ไร่ มีแนวคิดที0จะยกให้ ภาครัฐ ซึ0งประกอบด้ วยกระทรวงการคลัง
และกรุ งเทพมหานคร เพื0 อพัฒ นาให้ ผ้ ูอยู่อาศัยกว่าหนึ0งพัน คนในบริ เวณดังกล่าวมี ที0อยู่
อาศัยที0ดีขึ %น
(10) เอสซีจีมีนโยบายเกี0 ยวกับธุรกิจ Start up ที0อาจช่วยสนับสนุนงานด้ านวิจยั และพัฒนาของ
เอสซีจีอย่างไร
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ตอบ เอสซีจีเห็นด้ วยว่า Start up เป็ นเรื0 องหนึ0งที0 จะมี ส่วนเข้ ามาช่วยได้ ในระยะยาว โดย
เพิ0งเริ0 มดําเนินการในเรื0 องนี ม% าส่วนหนึ0งแล้ วและหากมี ความคืบหน้ าจะรายงานให้ ทราบ
ต่อไป
(11) เอสซีจีมีนโยบายการลงทุนในเรื0 องของพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไร
ตอบ เอสซีจีมีการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ มากพอสมควร โดยเฉพาะในธุรกิ จซิเมนต์
และผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง โดยเป็ นการลงทุนในพื %นที0ของเอสซีจีเอง คาดว่าจะมีการลงทุนใน
เรื0 องนี %อย่างต่อเนื0อง
มติท" ีประชุม ที0ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559
วาระที" 2 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สินสุดวันที" 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ แจ้ งให้ ที0ประชุมทราบว่าเพื0 อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที0 กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทํางบ
การเงินประจําปี สิ %นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ ที0
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที0ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจําปี สิ %นสุดวันที0 31 ธันวาคม 2559 ซึ0งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี %แจงรายละเอียดให้
ผู้ถือหุ้นทราบดังนี %
งบการเงินประจําปี ของบริ ษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 ซึ0งได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง% นี %แล้ ว สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี %
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
สินทรัพย์
หนี %สิน
รายได้ จากการขาย
รายได้ รวม
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทและบริษัทย่ อย
539,688
258,070
423,442
432,640
56,084*
46.74*

บริษัท
271,633
177,701
31,546
25,226
21.02

* หมายถึง กําไรสําหรับปี ส่วนที0เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
จากนัน% ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถาม ซึ0งกรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการได้
ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ ดงั นี %
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(1) ตามรายงานประจําปี 2559 หน้ า 150 เรื0 องของค่าใช้ จา่ ยภาษี ที0ลดลงประมาณ 4,600 ล้ านบาท
อยากทราบว่าเป็ นผลจากการเปลี0ยนแปลงในเรื0 องการลดภาษี เงินได้ นิติบุคคลของรัฐหรื อ
ว่าบริ ษัทมีการบริ หารจัดการที0ดีอย่างไร
ตอบ ในรายงานประจํ าปี 2559 หน้ า 150 แสดงให้ เห็ นว่าตัวเลขที0 แ สดงอยู่ใ นปี 2559
ประมาณ 4,600 ล้ านบาท และในปี 2558 ประมาณ 6,000 ล้ านบาท ซึ0งลดลงประมาณ
1,400 กว่าล้ านบาทจากปี 2558 เนื0 องจากในปี 2558 ผลการดําเนินงานของบริ ษัทมาบตาพุด
โอเลฟิ นส์ จํากัด (MOC) ซึ0งเป็ นบริ ษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจปิ โตรเคมี ผลการดําเนินงานเพิ0ง
เริ0 ม มี กําไร และยังมี ผ ลขาดทุน สะสมยกมา โดยไม่ มี ค วามแน่ นอนว่าจะสามารถใช้ ผ ล
ขาดทุนนันได้
% บริ ษัทจึงไม่ได้ ตงสิ
ั % นทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Asset)
แต่ เมื0 อ ปี 2559 เห็ น ได้ ชัด ว่ า วัฏ จัก รของธุ ร กิ จ ปิ โตรเคมี เปลี0 ย นไป ประกอบกั บ บริ ษั ท
สามารถทํ ากํ าไรได้ สูง ซึ0งทางบริ ษัทได้ ประเมินว่าหากสถานการณ์ ยังคงเป็ นเช่นนี ก% ็จะมี
ความสามารถในการใช้ ผ ลขาดทุน สะสมที0 มี อ ยู่ใ นอดี ต บริ ษั ท จึ ง ได้ ตัง% Deferred Tax
Asset ประมาณ 2,000 กว่าล้ านบาทในปี 2559 ทํ าให้ การจ่ายภาษี ลดตํ0าลงตามตัวเลขที0
เสนอ
(2) ตามรายงานประจํ าปี 2559 หน้ า 156 รายการ “สินค้ าคงเหลื อ” ตัวเลขในปี 2559 แสดง
จํานวนเงินติดลบประมาณ 386 ล้ านบาท ถื อว่าเป็ นการขาดทุนจากสต็อก (Stock Loss)
หรื อไม่
ตอบ จํานวนเงินในวงเล็บ 386 ล้ านบาท ของสินค้ าคงเหลือที0แสดงในงบกระแสเงินสดรวม
ของปี 2559 นัน% เป็ นการแสดงว่าสินค้ าคงเหลื อเพิ0 ม ขึน% จากปี 2558 ไม่ได้ เป็ นการแสดง
กํ า ไรหรื อ ขาดทุ น ซึ0 ง จํ า นวนเงิ น จะเปลี0 ย นแปลงไปตามธุ ร กิ จ เป็ นหลั ก และอาจจะ
เนื0องมาจากปริ มาณหรื อราคาที0เพิ0มขึ %น ซึง0 ถือว่าเป็ นการเคลื0อนไหวตามปกติ
(3) บริ ษัทใช้ เกณฑ์ การวัดมูล ค่ายุติธรรมของสินทรัพ ย์ และหนี ส% ินของบริ ษัทในต่างประเทศ
แตกต่างจากบริ ษัทในประเทศหรื อไม่
ตอบ บริ ษัทใช้ หลักเกณฑ์ การแบ่งข้ อมูลที0ใช้ ในการประเมินออกเป็ น 3 ระดับกับทังบริ
% ษัท
ในและต่างประเทศ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ0งถื อว่าเป็ นมาตรฐานสากลอยู่แล้ ว ตามที0
แสดงไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้ า 167
(4) เรื0 องภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน แสดงไว้ ในรายงานประจําปี 2559 หน้ า 210 ว่า
เป็ นตารางมรณะไทยของปี 2551 อยากทราบว่าบริ ษัทได้ ใช้ ตารางมรณะที0 เป็ นปั จ จุบัน
หรื อไม่
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ตอบ บริ ษัทยังคงใช้ ตารางอ้ างอิงที0 เป็ นปั จจุบนั ที0 ถือว่าเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริ ษัทจะมี การทบทวนเรื0 องภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงานทุก ๆ 3 ปี ตามสถานการณ์ที0เปลี0ยนแปลงไป
(5) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรั ฐ บาลของในประเทศและต่างประเทศ (ภายใต้ เรื0 องภาระ
ผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ตามรายงานประจําปี 2559 หน้ า 210) มี ความแตกต่าง
กัน มาก อยากทราบว่า บริ ษั ท มี ก ารจัด การผลตอบแทนจากการลงทุน ในต่า งประเทศ
อย่างไร
ตอบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที0 ปรากฏนี เ% ป็ นการแสดงอัตราดอกเบี %ยในแต่ละ
ประเทศซึ0งแตกต่างกันตามสภาวะเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี0ยน แต่บริ ษัทยังไม่ได้ ลงทุน
ในพันธบัตรเหล่านี %
(6) ค่ า Goodwill เป็ นการวัด มู ล ค่ า ตามต้ น ทุ น (Cost) ถ้ าจะรั บ รู้ เป็ นมู ล ค่ า แท้ จ ริ ง จะเป็ น
อย่างไร
ตอบ บริ ษัทมีการประเมินค่า Goodwill อย่างสมํ0าเสมอและเป็ นประจําทุกปี โดยจะมีการ
ปรับปรุงรายการเมื0อมูลค่าเปลี0ยนไป
(7) เหตุใดจึงเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) (TPC)
ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตอบ บริ ษัทไทยพลาสติกและเคมี ภัณ ฑ์ จํ ากัด (มหาชน) ได้ เพิกถอนหลักทรัพ ย์จากการ
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื0องจากสัดส่วนการถือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยมีไม่ถึงร้ อยละ 10 ของหุ้นที0ได้ จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
%
ษัท ซึง0 ตํ0า
กว่าเกณฑ์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เมื0อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที0ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี
สิ %นสุดวันที0 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี ต% ้ องได้ รับคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ0งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท" ีประชุม ที0ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ %นสุดวันที0 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง0 มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี %
เห็นด้ วย
748,751,813 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9321
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
508,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0678

13

4/12/2017 11:15:03 AM

วาระที" 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2559
ประธานฯ ได้ ชี %แจงให้ ที0ประชุมทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ
40 - 50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที0มีความจําเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ที0ไม่ปกติ บริ ษัทอาจ
นํามาประกอบการพิจารณาเปลี0ยนแปลงการจ่ายเงินปั นผลในช่วงนัน% ๆ ตามความเหมาะสมได้
ในปี 2559 บริ ษัทมีกําไรสุทธิสําหรับปี ตามงบการเงินรวมส่วนที0เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่จํานวน
56,084 ล้ านบาท ซึ0งเมื0 อพิ จารณาจากฐานะการเงิ นของบริ ษัทที0 มี กําไรสะสมสํ าหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผล
รวมทังการสร้
%
างความเชื0อมั0นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทัง% หมดแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นควรเสนอให้ ที0ประชุมผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติจ่ายเงิ นปั นผลประจํ าปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท
รวมเป็ นเงิน 22,800 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41 ของกํ าไรสํ าหรั บปี ตามงบการเงิ นรวม ซึ0งเป็ นไปตาม
นโยบายการจ่า ยเงิน ปั น ผลของบริ ษัท โดยบริ ษัท ได้ จ ่า ยเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลไปแล้ ว ในอัต ราหุ้น ละ
8.50 บาท เป็ นเงิน 10,200 ล้ านบาท เมื0อวันที0 25 สิงหาคม 2559 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายในอัตรา
หุ้นละ 10.50 บาท เป็ นเงิน 12,600 ล้ านบาท
จากนันเลขานุ
%
การคณะกรรมการได้ ชี %แจงเพิ0มเติมให้ ที0ประชุมทราบว่าเงินปั นผลงวดสุดท้ ายใน
อัตราหุ้นละ 10.50 บาทนันจะจ่
% ายจากกําไรที0เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 ซึ0งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณ 20/80 ทังนี
% % การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เฉพาะผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัท ตามที0ปรากฏรายชื0อ ณ วันกํ าหนดรายชื0อผู้มีสิทธิรับ
เงินปั นผลในวันศุกร์ ที0 7 เมษายน 2560 และปิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื0อเพื0อสิทธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์
ที0 10 เมษายน 2560 (ขึน% เครื0 องหมาย XD หรื อวันที0 ไม่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันอังคารที0 4 เมษายน 2560)
โดยมี กําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันพฤหัสบดี ที0 27 เมษายน 2560 และให้ รับเงิ นปั นผลภายใน 10 ปี ตาม
รายละเอียดที0ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 3
จากนัน% ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง0 ฝ่ ายจัดการได้ ตอบข้ อซักถามสรุ ปได้ ดงั นี %
(1) การกํ าหนดวันที0ผ้ ซู ื %อหลักทรัพย์ไม่ได้ สิทธิรับเงินปั นผล (XD) ในวันที0 4 เมษายน 2560 และ
ปิ ดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื0อเพื0 อสิทธิ รับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที0 10 เมษายน 2560 นัน%
ถูกต้ องแล้ วหรื อไม่ และเสนอแนะให้ กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลให้ เร็ วขึ %น
ตอบ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกําหนดวัน XD นันจะต้
% องเป็ น 3 วันทําการก่อนวันปิ ด
สมุดทะเบียนรวบรวมรายชื0อผู้มีสิทธิรับเงินปั นผล ซึง0 บริ ษัทได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องแล้ ว และการกําหนด
วันจ่ายเงินปั นผลซึ0งบริ ษัทได้ กําหนดการจ่ายภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที0ที0ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
นัน% เป็ นไปตามที0กฎหมายกําหนดให้ สามารถดําเนินการได้ และที0เคยดําเนินการมาในอดีต และ
ขอรั บข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเรื0 องการพิ จารณาวันจ่ายเงิ นปั นผลที0 อาจกํ าหนดให้ เร็ วขึน% ไว้
พิจารณาในโอกาสต่อไป และขอบคุณผู้ถือหุ้นที0ให้ ข้อแนะนําในเรื0 องนี %
(2) เสนอแนะให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลจากกํ าไรที0มาจากธุรกิจที0เสี ยภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 จน
หมดก่อนจึงจะจ่ายจากกําไรส่วนที0เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20
ตอบ เงินปั นผลจากกําไรที0มาจากธุรกิจที0เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ร้ อยละ 25 และร้ อยละ
23 ได้ ใช้ ไปหมดแล้ วโดยในปี ที0ผ่านมานันบริ
% ษัทได้ เริ0 มจ่ายเงินปั นผลจากธุรกิจที0เสียภาษี ใน
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อัตราร้ อยละ 20 เป็ นครัง% แรก ซึ0งเป็ นอัตราเดียวกับที0บริ ษัทได้ ใช้ ในการจ่ายเงินปั นผลในครัง%
นี %ด้ วยเช่นกัน
นอกจากนี % ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างประเทศเสนอแนะว่าบริ ษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปั นผลในรู ปแบบ
ผสมระหว่าง Cash Dividend และ Stock Dividend ไปในคราวเดี ยวกัน ซึ0งประธานฯ ได้ กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศสําหรับคําแนะนําดังกล่าว
เมื0อไม่มีการซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ ที0ประชุมพิจารณาอนุม ตั ิการจัดสรรกํ าไร
ประจํ าปี 2559 เพื0 อ จ่า ยเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ู ถื อ หุ้ น ทัง% ปี ในอัต ราหุ้ น ละ 19.00 บาท ตามรายละเอี ย ดที0
เสนอข้ า งต้ น โดยวาระนี ต% ้ องได้ รับ คะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้น ซึ0งมาประชุม และมี สิ ท ธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน
มติท" ีประชุม ที0ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2559 ตามที0คณะกรรมการเสนอด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง0 มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี %
เห็นด้ วย
747,819,294 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9863
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
102,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0136
วาระที" 4 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที"ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที0ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 36 กํ าหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตํ าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี ใน
อัตราหนึ0งในสามของจํานวนกรรมการทั %งหมด ซึ0งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง% นี %มีกรรมการที0
ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน คือ
(1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
(2) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
(3) นายยศ เอื %อชูเกียรติ
(4) นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพื0อการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพื0อการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน
กรรมการกิจการสังคมเพื0อการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน

เนื0 องจากนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาเป็ นผู้ที0ครบกํ าหนด
ออกจากตําแหน่งตามวาระในครัง% นี %ด้ วย ประธานฯ จึงได้ มอบหมายให้ นายพนัส สิมะเสถียร ซึง0 ทําหน้ าที0เป็ น
ประธานในการประชุมสรรหากรรมการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชี แ% จงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นทราบ
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นายพนัส สิมะเสถียร ชี %แจงให้ ที0ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอ
รายชื0อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
% นกรรมการระหว่างวันที0 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 แต่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื0อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
% นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหา ซึ0งมี นายพนัส สิ มะเสถี ยร ทํ าหน้ าที0 เป็ นประธานในที0
ประชุม และไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสี ย คื อ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรี ชา อรรถวิภัชน์ ที0 ครบ
กํ าหนดออกตามวาระในครั ง% นี % ได้ ใช้ หลักเกณฑ์ และวิธี การสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนวทางการ
พิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลเป็ นกรรมการที0 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ษั ท ซึ0 ง กํ า หนดให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที0เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มี
ความรู้ ความเชี0ยวชาญซึ0งรวมถึงบุคคลที0มีความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Chartered
Director) จากฐานข้ อมูลกรรมการ (Director Pool) และกําหนดว่าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมาย
ที0 เกี0 ยวข้ องและข้ อบังคับของบริ ษัท เป็ นผู้ที0มี ภาวะผู้นํา มี วิสัยทัศน์ กว้ างไกล มี คุณ ธรรมและจริ ยธรรม มี
ประวัติการทํ างานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ และให้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ ความชํานาญเฉพาะด้ านที0
จําเป็ นต้ องมี หรื อยังขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ ตารางความรู้ ความชํ านาญของคณะกรรมการ (Board
Skill Matrix) ด้ วย
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาลและสรรหาได้ พิจารณารายชื0 อบุคคลที0 กรรมการบริ ษัทเสนอจํ านวน
4 คน ซึ0งเป็ นกรรมการเดิ ม ที0 ครบกํ าหนดออกตามวาระ โดยได้ พิ จ ารณาคุณ สมบัติ เป็ นรายบุคคลอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอที0ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4
คน ได้ แก่ นายสุเมธ ตัน ติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิ ภัชน์ นายยศ เอื อ% ชูเกี ยรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน
เนื0องจากเห็นว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี0ยวชาญในด้ านการบริ หารองค์กรขนาดใหญ่ ด้ านเศรษฐกิจและ
การลงทุน มีประสบการณ์ในด้ านต่าง ๆ ที0สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดําเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้นํา มี
วิ สัยทัศ น์ กว้ างไกล เป็ นผู้ มี คุณ ธรรมและจริ ยธรรม มี ป ระวัติ การทํ างานที0 โปร่ ง ใสไม่ ด่ างพร้ อย และได้
ปฏิบตั งิ านในตําแหน่งหน้ าที0ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
คณะกรรมการบริ ษัทซึ0งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวางโดยพิจารณา
รายชื0อบุคคลทังหมดที
%
0ได้ รับการเสนอ รวมทังพิ
% จารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ ว
ว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตทิ ี0เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที0คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้
เสนอที0ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 (ครัง% ที0 24) เลือกตังกรรมการที
%
0ครบกําหนดออกตามวาระทัง% 4
คน ได้ แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายยศ เอื %อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง0
ทัง% นี ก% รรมการรายเดิ ม ทัง% 4 คนข้ างต้ น ไม่ มี การดํ ารงตํ าแหน่ ง เป็ นกรรมการหรื อ ผู้บ ริ ห ารใน
กิจการอื0นที0อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท นอกจากนี %คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ ว
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ว่า นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ซึง0 มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็ นกรรมการอิสระโดยได้ ดํารงตําแหน่ง
กรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นัน% สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที0เกี0ยวข้ อง
รวมทังเป็
% นกรรมการที0ได้ นําประสบการณ์ ความรู้ และความเชี0ยวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์
ในการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน
สําหรับประวัติ และความเชี0ยวชาญของบุคคลที0ได้ รับการเสนอชื0อ ระยะเวลาที0เคยดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที0ผ่านมา ข้ อมูลการถือหุ้น
ในบริ ษัท ข้ อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัท/กิจการอื0น ๆ รวมทัง%
ข้ อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับเสนอชื0อปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้ า 11-18
หลัง จากนัน% ประธานฯ ขอให้ เลขานุก ารคณะกรรมการชี แ% จงให้ ที0 ป ระชุม ทราบเกี0 ย วกับ วิ ธี ก าร
ลงคะแนนและเลือกตังกรรมการเป็
%
นรายบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการชี %แจงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กําหนดวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเพื0อเลือกตังกรรมการไว้
%
ดงั นี %
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง0 หุ้นต่อหนึง0 เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธี ออกเสี ยงลงคะแนนเลื อ กกรรมการเป็ นรายบุค คล และผู้ถื อหุ้นมี สิทธิ เ ลื อกตั %ง
บุค คลที 0 ไ ด้ รั บ การเสนอชื0 อเป็ นกรรมการได้ ไม่ เกิ น จํ านวนกรรมการที0 จ ะเลื อกตัง% ในครั ง% นัน% โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ0งได้ รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลํ าดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลื อกตัง% เป็ นกรรมการเท่า
จํ านวนกรรมการที0 จะเลื อกตังในครั
%
ง% นัน% ในกรณี ที0บุคคลซึ0งได้ รับเลื อกตัง% ในลํ าดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันอันจะทําให้ เกินจํานวนกรรมการที0จะเลือกตังในครั
%
ง% นัน% ให้ ประธานในที0 ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสี ยง
หนึง0 เป็ นเสียงชี %ขาดเพื0อให้ ได้ จํานวนกรรมการที0จะเลือกตังในครั
%
ง% นัน%
ดังนี %

จากนัน% เลขานุการคณะกรรมการได้ ชี %แจงขันตอนการลงคะแนนสํ
%
าหรับการเลือกตังกรรมการ
%
(1) สําหรับวาระที0 4 จะมีการเลือกตังกรรมการเป็
%
นรายบุคคล โดยประธานฯ จะขอให้ ที0ประชุม
พิจ ารณาบุค คลที 0เ สนอชื 0อ เข้ า รับ การเลือ กตั %งกรรมการไปทีล ะคน ตามที 0ป รากฏใน
หนังสือนัดประชุมวาระที0 4 ซึง0 จะปรากฏชื0อของบุคคลที0ได้ รับการเลือกตัง% คือ
4.1 นายสุเมธ ตันติเวชกุล
4.2 นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
4.3 นายยศ เอื %อชูเกียรติ
4.4 นายกานต์ ตระกูลฮุน
(2) ในการเลือกตังกรรมการแต่
%
ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ %น
และทําเครื0 องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที0เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ
(3) เมื0อประธานฯ ได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการครบทั
%
ง% 4 คน แล้ ว เจ้ าหน้ าที0จะเข้ าไปเก็บบัตร
จากผู้ถือหุ้นที0 ลงคะแนนไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสี ยงเพื0 อตรวจนับคะแนน ส่ว นผู้ ถื อ หุ้ น ที0
ลงคะแนนเห็นด้ วย จะขอให้ ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที0เห็นด้ วยพร้ อมกับบัตรยืนยัน
การลงคะแนนวาระอื0น ๆ เมื0อเสร็ จสิ %นการประชุม
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หลังจากนันผู
% ้ ถือหุ้นได้ สอบถามและให้ ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติเลือกตังกรรมการ
%
ซึ0งประธานฯ
ประธานกรรมการพิจรณาผลตอบแทน และฝ่ ายจัดการได้ ตอบชี %แจงข้ อซักถามดังกล่าว สรุปได้ ดงั นี %
(1) กรรมการที0มีสว่ นได้ เสียในวาระนี %ยังต้ องอยูใ่ นห้ องประชุมด้ วยหรื อไม่
ตอบ ที0ผา่ นมาในวาระนี %ยังคงให้ กรรมการที0เกี0ยวข้ องร่วมอยูใ่ นห้ องประชุมด้ วย
(2) กรณีนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ซึ0งดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จํากัดนัน%
บริ ษั ทดังกล่าวมี ก ารดํ าเนิ น ธุรกิ จ ที0 เหมื อนหรื อ ขัดแย้ งกับ ธุ รกิ จ ของเอสซี จี แพคเกจจิ ง%
หรื อไม่
ตอบ บริ ษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จํากัด มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจเกี0ยวกับการตัดกระดาษ
และการทํากระดาษโรเนียว ดังนันจึ
% งไม่ถือว่าขัดแย้ งหรื อแข่งขันกับธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ %ง
(3) การจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั นายกานต์ ตระกูลฮุน เดือนละ 270,000 บาทในฐานะประธานที0
ปรึกษาคณะจัดการ ตามที0ได้ เปิ ดเผยในรายงานประจําปี 2559 ซึ0งเมื0อรวมกับค่าตอบแทน
กรรมการแล้ วทํ าให้ มี รายได้ สูงเที ยบเท่าประธานกรรมการ เป็ นรายการที0 ต้องขออนุมัติ
ผู้ถือหุ้นด้ วยหรื อไม่
ตอบ นายกานต์ ตระกูลฮุน ได้ รับมอบหมายให้ ปฏิบตั ิหน้ าที0เพิ0มเติมในตําแหน่งประธาน
ที0 ปรึ กษาคณะจัดการ เอสซี จี เป็ นการช่วยงานของฝ่ ายจัดการนอกเหนื อจากการดํ ารง
ตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ซึ0งฝ่ ายจัดการจะมีการจ้ างที0ปรึ กษาซึ0งเป็ นอดีตฝ่ ายจัดการที0ยงั มี
งานต่อเนื0 อง มี การติ ดต่อประสานงานแทนบริ ษั ทเพื0 อช่วยเหลื องานของฝ่ ายจัด การให้
สามารถดําเนินงานได้ อย่างต่อเนื0อง จึงได้ เปิ ดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบใน
รายงานประจํ าปี โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นการพิจารณาตามแนวการให้ ผล
ประโยชน์ตอบแทนของธุรกิจชันนํ
% าในประเทศ
(4) เสนอแนะให้ พิจารณาจัดตังคณะกรรมการเงา
%
(Shadow Board) ซึ0งมีการดําเนินการอยู่ใน
หลายประเทศ โดยประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นที0 สนใจในประเด็นต่าง ๆ ที0 คณะกรรมการย่อยของ
คณะกรรมการชุดใหญ่ดําเนินงานอยู่
ตอบ ประธานได้ ขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับข้ อเสนอแนะ และขอรับไว้ พิจารณา
เมื0อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที0ประชุม พิจ ารณาเลือกตั %งกรรมการ
เป็ นรายบุคคล โดยในปี นี %มีผ้ ูได้ รับการเสนอชื0อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
% นกรรมการบริ ษัท แทนกรรมการที0 ค รบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คนเท่ากับจํานวนกรรมการที0จะเลือกตังในครั
%
ง% นี %
มติ ที" ประชุ ม ที0 ประชุ ม มี มติ เลื อกตั ง% นายสุ เมธ ตั น ติ เวชกุ ล นายปรี ชา อรรถวิ ภั ช น์
นายยศ เอื %อชูเกี ยรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็ นกรรมการของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงดังนี %
(1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
เห็นด้ วย
685,737,216 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 91.6857
ไม่เห็นด้ วย
62,082,282 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 8.3006
งดออกเสียง
102,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0136
(2) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
เห็นด้ วย
705,329,317 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 94.3052
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ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(3) นายยศ เอื %อชูเกียรติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(4) นายกานต์ ตระกูลฮุน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

37,859,581 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
4,732,600 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

5.0619
0.6327

706,463,126 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 94.4568
36,632,472 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 4.8979
4,825,900 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.6452
737,025,262 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.5431
10,794,236 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.4432
102,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0136

วาระที" 5 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี %แจง
รายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้ งให้ ที0 ประชุมทราบว่ าในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ประจําปี 2558-2560 เนื0องจากมีมาตรฐานการทํางานที0ดี มีความเชี0ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
% บตั ิ
หน้ าที0ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี % เมื0อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทจดทะเบียนอื0นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริ ษัทเคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีค่าสอบ
บัญชีที0เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิ ไชย สอบบัญ ชี จํ ากัด เป็ นสํ านักงานสอบบัญ ชี ของบริ ษัท และมี ม ติให้ เสนอที0 ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจํ าปี 2560 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
% คคลเป็ นผู้สอบบัญ ชีและอนุมัติค่าสอบบัญ ชี ตามรายละเอี ยดใน
หนังสือนัดประชุมหน้ า 5-7 ดังนี %
1) ขออนุมตั แิ ต่งตังผู
% ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2560 ดังนี %
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที0 3378) หรื อ
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที0 3565) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที0 5565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที0 8179)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที0มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ อง
กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง% นี % บริ ษั ท ที0 เป็ นสํ า นั ก งานสอบบัญ ชี แ ละผู้ สอบบัญ ชี ต ามรายชื0 อ ที0 เสนอข้ า งต้ น ไม่ มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที0เกี0 ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว สําหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้ อมูลความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชีที0ได้ รับเสนอชื0อปรากฏ
ตามสิ0งที0สง่ มาด้ วยลําดับที0 3 ในหนังสือนัดประชุมหน้ า 21-24
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2) ขออนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัท และงบการเงินรวม เป็ นเงินจํานวน 6.03 ล้ านบาท (เพิ0มขึ %นจากปี 2559 เป็ นจํานวน 0.60 ล้ านบาท)
โดยมีรายละเอียดดังนี %
ปี 2560

ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี SCC
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC
และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

260,000 บาท
5.77 ล้ านบาท

ปี 2559
255,000 บาท
5.17 ล้ านบาท

6.03 ล้ านบาท

5.43 ล้ านบาท

ทังนี
% % ค่าสอบบัญชีปี 2559 ข้ างต้ นไม่รวมค่าบริ การอื0น (Non-audit fee) ซึ0งจ่ายเป็ นค่าตอบแทน
การตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยัง0 ยืน จํานวน 1.50 ล้ านบาท
3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี 2560 ของบริ ษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษั ทย่อยที0 จ ดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ ซึ0งตรวจสอบโดยเคพี เอ็ม จี ประเทศไทย
และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริ ษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี %
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศ
ไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัทย่อยที0จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
− จํานวนบริ ษัทย่อย
− จํานวนเงิน
2. ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศ
− จํานวนบริ ษัทย่อย
− จํานวนเงิน
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังหมด
%

ปี 2560

ปี 2559

127 บริ ษัท
23.29 ล้ านบาท

126 บริ ษัท
23.37 ล้ านบาท

68 บริ ษัท
26.61 ล้ านบาท

68 บริ ษัท
26.49 ล้ านบาท
49.86 ล้ านบาท

49.90 ล้ านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2560 ของบริ ษัทย่อยอาจเปลี0ยนแปลงตามจํานวนบริ ษัทย่อย และ/หรื อปริ มาณงาน
ที0เกิดขึ %นจริ งระหว่างปี )
ค่ า สอบบัญ ชี ปี 2559 ข้ า งต้ น ไม่ รวมค่ า บริ ก ารอื0 น (Non-audit fee) ซึ0 ง บริ ษั ท ย่ อ ยจ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิ บตั ิตามเงื0 อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุนจํานวน 2.86 ล้ านบาท และ
ค่าที0ปรึกษาทางด้ านภาษี และการให้ บริ การอื0น จํานวน 7.60 ล้ านบาท
หลังจากนัน% ผู้ถือหุ้น ได้ ส อบถามและให้ ข้ อเสนอแนะก่ อ นการลงมติแ ต่ง ตัง% ผู้ส อบบัญ ชี แ ละ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ซึ0งประธานฯ และฝ่ ายจัดการได้ ตอบชี %แจงข้ อซักถามดังกล่าว สรุ ปได้
ดังนี %
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(1) ค่าสอบทานงบการเงิ นรวมในปี 2560 ที0 เพิ0 มขึน% จากปี 2559 เป็ นจํ านวน 600,000 บาท มา
จากประเด็นสําคัญอะไรที0เพิ0มขึ %น
ตอบ สํ า หรั บ ค่ า สอบบั ญ ชี ง บการเงิ น ประจํ า ปี 2560 และค่ า สอบทานงบการเงิ น
รายไตรมาสของบริ ษัท และงบการเงินรวม ที0เพิ0มขึ %นจํานวน 600,000 บาทนัน% ส่วนใหญ่มา
จากค่าสอบทานงบการเงินของบริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) (TPC)
ซึ0งในปั จจุบนั TPC ได้ เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เรี ยบร้ อยแล้ ว จึงไม่
ต้ อ งจัด ทํ า งบการเงิ น รายไตรมาส ดัง นัน% จึ ง ให้ ผ้ ู ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท เป็ นผู้ ส อบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของ TPC แทน
(2) ให้ แก้ ไขข้ อมูลของผู้สอบบัญ ชี ที0พิมพ์ ผิด ได้ แก่ นางสาวพรทิพ ย์ฯ ซึ0งจบการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโท แต่ชื0อย่อเป็ นเพียงปริ ญ ญาตรี และนางสาวธัญ ลักษณ์ ฯ ซึ0งไม่ระบุชื0อย่อของ
ปริ ญญา ควรแก้ ไขให้ ถกู ต้ องและสอดคล้ องกัน
ตอบ ขอบคุณและรับไปแก้ ไข
(3) กรณี บ ริ ษัทย่อยของเอสซี จี จํ านวน 3 บริ ษั ท คื อ บริ ษัทไทย-เยอรมัน เซรามิ ค อิ นดัส ทรี0
จํ ากัด (มหาชน) บริ ษั ท ควอลิ ตี ค% อนสตรั ค ชั0น โปรดัคส์ จํ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ท ไทย
พลาสติกและเคมี ภัณ ฑ์ จํ ากัด (มหาชน) ได้ ผ่านการรั บรองเป็ น Certified Company ปี
2559 นัน% เป็ นการรับรองเฉพาะในเรื0 องของการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันหรื อไม่ มีผลต่อ
การสอบบัญชีด้วยหรื อไม่
ตอบ บริ ษัทย่อยทัง% 3 แห่งดังกล่าวได้ ผ่านการรับรองเป็ น Certified Company ในเรื0 องของ
การเข้ าร่ วมโครงการต่ อต้ านการทุ จริ ตคอร์ รั ปชันจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิ บัติ ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันว่าได้ ปฏิบตั ิตามแนวมาตรฐานที0กําหนดไว้
เป็ นการเพิ0มความเชื0อมั0นให้ กับทุก ๆ ฝ่ ายที0เกี0 ยวข้ อง โดยไม่มีประเด็นที0เกี0 ยวข้ องกับการ
สอบบัญชีโดยตรง
(4) เสนอแนะให้ ผ้ ูสอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยเขียนให้ ชดั เจน เพื0อให้ เข้ าใจง่าย
ยิ0งขึ %น
ตอบ ขอบคุณสําหรับข้ อแนะนํา และขอรับไว้ พิจารณา
เมื0อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที0ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั %งผู้สอบบัญชี
และกํ า หนดค่าสอบบัญ ชีป ระจํ า ปี 2560 โดยวาระนี %ต้ อ งได้ รับ คะแนนเสีย งข้ า งมากของจํ า นวนเสีย ง
ทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นซึ0งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ท" ี ประชุ ม ที0 ประชุมมี มติ ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของจํ านวนเสี ยงทัง% หมดของผู้ถื อหุ้นซึ0 ง
มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน อนุ มั ติ ก ารแต่ ง ตั ง% นายวิ นิ จ ศิ ล ามงคล หรื อ นายไวโรจน์
จิ นดามณี พิ ทั กษ์ หรื อนางสาวพรทิ พ ย์ ริ ม ดุ สิ ต หรื อนางสาวธั ญ ลั กษณ์ เกตุ แก้ ว แห่ งบริ ษั ทเคพี เอ็ ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2560 และกํ าหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท
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ประจํ าปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท และงบการเงิ นรวม เป็ นเงิ นรวมทัง% สิน% 6.03
ล้ านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี % ดังนี %
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

746,827,476 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.8546
982,672 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.1313
104,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0139

นอกจากนี ท% ี0 ประชุมได้ รับทราบค่าสอบบัญชีประจํ าปี 2560 ของบริ ษัทย่อยในประเทศไทยและ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทย่อยที0จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวน 127 บริ ษัท เป็ น
เงิ น 23.29 ล้ านบาท และค่าสอบบัญ ชี ประจํ าปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศจํ านวน 68 บริ ษั ท เป็ นเงิ น
26.61 ล้ านบาท รวมเป็ นค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยรวมเป็ นทังสิ
% %น 49.90 ล้ านบาท
วาระที" 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2560
ประธานฯ แจ้ งให้ ที0 ป ระชุ ม ทราบว่ า สํ าหรั บ ปี 2560 คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรให้ คง
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที0ที0ประชุมผู้ถือหุ้นได้
มี มติอนุมัติไว้ โดยไม่มี การเปลี0 ยนแปลงแต่อย่างใด โดยมี รายละเอี ยดในหนังสื อนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หน้ าที0 7 ที0ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ า ดังนี %
ตามข้ อบังคับของบริ ษั ทข้ อ 42 ซึ0งกํ าหนดให้ กรรมการบริ ษั ทได้ รับค่าตอบแทนและโบนัสตาม
จํานวนที0 ที0ประชุมผู้ถือหุ้นกํ าหนด โดยที0 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง% ที0 11 เมื0 อวันที0 24 มี นาคม 2547 ได้ มีมติ
กําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว และที0ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง% ที0 18 เมื0อวันที0 30 มีนาคม
2554 ได้ ม ีม ติอ นุม ตั ิค า่ ตอบแทนของกรรมการชุด ย่อ ย โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ดังกล่ าว ให้ มี ผลตัง% แต่วันที0 ได้ รับอนุมัติ จากที0 ประชุมผู้ถื อหุ้ นเป็ นต้ นไปจนกว่าที0 ประชุมผู้ถื อหุ้นจะมี ม ติ
เปลี0ยนแปลงเป็ นอย่างอื0น ดังนี %
1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไปพิจารณา
แบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส
กรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที0มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดย
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที0เหมาะสม และให้ ไปพิจารณา
แบ่งจ่ายกันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ" ืนๆ ไม่มี
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2) ค่ าตอบแทนกรรมการชุดย่ อย มีรายละเอียดดังนี %
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

เบียประชุม
(บาท/คน/ครั ง)
45,000
30,000
37,500

100,000

25,000

เพื0อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที0ดีและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัท
เห็ นสมควรให้ เสนอที0 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อย
เป็ นประจําทุกปี ถึงแม้ ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี0ยนแปลงจากที0ที0ประชุม
ผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม สําหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ เสนอที0ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการคงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม
ที0ที0ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิไว้ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ0งได้ พิจารณา
ความเหมาะสมจากขอบเขตหน้ าที0 และความรั บผิ ดชอบ ผลการดํ าเนิ นงานของบริ ษั ท ตลอดจนข้ อมู ล
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชันนํ
% าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว
ทั ง% นี % ในปี 2559 ได้ มี ก ารจ่ ายค่ า ตอบแทนและโบนั ส ให้ แก่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ซึ0 ง ไม่ เกิ น
หลักเกณฑ์ ข้างต้ น สํ าหรั บรายละเอี ยดขอบเขตหน้ าที0 ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทน
ให้ แก่ คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจํ าปี 2559 หน้ า 98-101 และหน้ า 73-74
ตามลําดับ
เมื0 อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามในเรื0 องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
ประธานฯ เสนอให้ ที0 ประชุมพิ จารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ทและกรรมการชุดย่ อยชุดต่าง ๆ
ประจําปี 2560 โดยวาระนี %ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นซึ0ง
มาประชุม
มติท" ี ประชุ ม ที0 ประชุมมี มติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
ประจําปี 2560 ตามที0คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมด
%
ของผู้ถือหุ้นซึง0 มาประชุม ดังนี %
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง

720,903,941
26,150,710
103,500
130,000
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 96.4693
คิดเป็ นร้ อยละ 3.4994
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0138
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0173
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วาระที" 7 พิจารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ"มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวม
เป็ นวงเงินทังสิน 300,000 ล้ านบาท
ประธานฯ แจ้ งให้ ที0ประชุม ทราบว่าตามที0 ที0ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2558 ได้ อนุมัติให้
บริ ษั ท ออกหุ้น กู้ว งเงิ น จํ า นวนไม่ เกิ น 250,000 ล้ า นบาทนัน% บริ ษั ท ได้ ใ ช้ ไปในการลงทุน เพื0 อ ให้ เกิ ด ผล
ประโยชน์ให้ กับผู้ถือหุ้น และบริ ษัทยังมีโครงการขยายการลงทุนอยู่อย่างต่อเนื0อง คณะกรรมการบริ ษัทจึง
เห็นควรให้ เสนอที0ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทเพิ0มวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก
จํานวน 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินทังสิ
% %น 300,000 ล้ านบาท ทังนี
% %หุ้นกู้ในวงเงิน 300,000 ล้ านบาทนี %
ขึ %นอยู่กบั ดุลพินิจและเงื0อนไขของคณะกรรมการหรื อกรรมการที0ได้ รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดที0ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 8-9
หลังจากนันประธานฯ
%
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นซักถามและให้ ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี %
(1) บริ ษัทออกหุ้นกู้เพื0อนําไปลงทุนในด้ านใดบ้ าง
ตอบ วงเงินหุ้นกู้ที0ขออนุมตั ิเพิ0มขึ %นนัน% ส่วนหนึ0งเพื0อให้ เอสซีจีมีความสามารถและมีความ
พร้ อมสํ าหรับการลงทุน เช่น การเข้ าซื อ% กิ จการต่าง ๆ เนื0 องจากบางโครงการไม่สามารถ
วางแผนกํ าหนดเวลาการเข้ าซื %อกิจการล่วงหน้ าในระยะยาวได้ โดยหากผู้ขายและบริ ษัทมี
ความพร้ อม เมื0อโอกาสมาถึงบริ ษัทก็สามารถเข้ าลงทุนได้ ทนั ที อีกส่วนหนึง0 เนื0องจากเอสซีจี
ยังมีโครงการลงทุนในระยะยาวอีกหลายโครงการ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจปิ โตรเคมีครบ
วงจรในประเทศเวี ยดนาม ที0 ปัจ จุบัน เอสซี จีถือหุ้นอยู่ประมาณร้ อยละ 71 ซึ0งจํ าเป็ นต้ อง
จัดหาเงิ น กู้เพื0 อให้ โครงการดังกล่ าวเริ0 ม ต้ น เดิ นหน้ าก่ อสร้ างได้ โดยจะต้ องใช้ เงิ น ลงทุน
ค่อนข้ างสูงถึงประมาณ 200,000 ล้ านบาท ดังนันแม้
% ว่าปั จจุบนั บริ ษัทมีวงเงินสําหรับออก
หุ้นกู้ 250,000 ล้ านบาท และได้ ใช้ สําหรับออกหุ้นกู้ไปแล้ วประมาณ 166,500 ล้ านบาท ซึ0ง
ยังตํ0 ากว่าวงเงิ น ที0 ได้ รับ อนุมัติ ไว้ แ ล้ ว แต่เพื0 อให้ มี ความยื ดหยุ่น สํ าหรั บ การลงทุน ต่าง ๆ
บริ ษั ท จึงขออนุมัติวงเงิ น หุ้น กู้เพิ0 ม เติม ทัง% นี ร% ายละเอี ย ดที0 ก ล่าวมาเป็ นเพี ยงตัวอย่างใน
เบื %องต้ น ซึง0 บริ ษัทจะสามารถแจ้ งรายละเอียดของโครงการลงทุนต่าง ๆ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบได้
เมื0อโครงการดังกล่าวได้ รับการอนุมตั แิ ละมีรายละเอียดการลงทุนที0ชดั เจนแล้ ว
(2) บริ ษัทมี นโยบายให้ ซื %อหุ้นของบริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน) เพื0อเพิก
ถอนหลัก ทรั พ ย์ ดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรั พ ย์ ฯ เป็ นนโยบายที0 ส วนทางกัน กับ ที0 ข อ
อนุมตั อิ อกหุ้นกู้เพิ0มหรื อไม่
ตอบ การขออนุมตั ิออกหุ้นกู้เพิ0มในครัง% นี % ไม่เกี0ยวข้ องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัท
ไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีโอกาสได้ ซื %อหุ้นกู้ของบริ ษัทบ้ างหรื อไม่ และจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
ที0มาประชุมในวันนี %จองซื %อหุ้นกู้ในวันนี %ได้ หรื อไม่
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ตอบ เนื0องจากบริ ษัทได้ กําหนดวิธีปฏิบตั ิในการขายหุ้นกู้รอบใหม่ ซึ0งส่วนใหญ่ จะเป็ นการ
ออกทดแทนหรื อเพิ0มเติมบ้ างเป็ นครัง% คราวนัน% แบ่งเป็ น 3 ช่วงเวลา ดังนี %
• ช่วงที0หนึง0 จะให้ สิทธิกบั ผู้ถือหุ้นกู้ชดุ เดิมที0ครบกําหนดไถ่ถอนจองซื %อหุ้นกู้ก่อน
• ช่วงที0สอง เสนอขายหุ้นกู้ในอัตราจํานวนไม่เกินร้ อยละ 80 ของหุ้นกู้ที0เหลือจากช่วง
ที0หนึง0 เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นกู้ SCC ชุดอื0นที0ไม่ได้ ครบกําหนดไถ่ถอน
• ช่วงที0 สาม เสนอขายหุ้นกู้ในอัตราจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของหุ้นกู้ที0เหลื อจาก
ช่วงที0หนึง0 ให้ กบั นักลงทุนที0เป็ นผู้ลงทุนประชาชนทัว0 ไป
ทัง% นี % บริ ษั ทไม่ได้ เพิ0 ม ปริ ม าณการออกหุ้นกู้ในแต่ล ะงวดทุกครั ง% โดยเฉพาะในระยะหลัง
ดังนัน% ในงวดใดที0ไม่มีการเพิ0มปริ มาณก็จะมีผ้ ถู ือหุ้นกู้เดิมส่วนใหญ่จะใช้ สิทธิ ประมาณร้ อยละ
90 ที0จะลงทุนต่อ จึงทําให้ ปริ มาณหุ้นกู้ที0จะเหลือจําหน่ายได้ ในช่วงที0สองและสามค่อนข้ างน้ อย
สํ าหรับแผนการลงทุนในอนาคตมี ความเป็ นไปได้ ที0เอสซี จีจะต้ องจัดหาเงินเพิ0 มขึน% กรณี
เหล่านัน% ก็จะเป็ นการออกหุ้นกู้ซึ0งเพิ0ม มากกว่าจํ านวนเดิม และอาจจะทํ าให้ มีการจัดสรร
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นรายใหม่ ๆ มีความเป็ นไปได้ มากขึ %น
เมื0อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที0ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ0มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินทังสิ
% %น 300,000 ล้ านบาท โดยวาระนี %ต้ อง
ได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี0ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นที0มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติท" ีประชุม ที0 ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ0มวงเงินอีก 50,000
ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินทังสิ
% %น 300,000 ล้ านบาทตามที0คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี0ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
%
้ ถือหุ้นที0มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี % ดังนี %
เห็นด้ วย
742,168,371 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.4160
ไม่เห็นด้ วย
4,255,680 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.5700
งดออกเสียง
103,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0138
เมื 0อ ครบวาระที 0เ สนอในที 0ป ระชุม แล้ ว ประธานฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ซัก ถามและให้
ข้ อเสนอแนะ ซึ0งประธานฯ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้
ดังนี %
(1) สาเหตุที0บริ ษัทเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จํากัด (มหาชน)
(TPC) ออกจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ตอบ เนื0องจากการหมุนเวียนของหุ้น TPC ที0มีการซื %อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีน้อย
และบริ ษัท ดัง กล่าวไม่มีน โยบายที0จ ะออกหุ้น เพิ0ม แต่อย่างใด จึง ให้ ผ้ ูถือ หุ้น ได้ มีโอกาส
ตัด สิน ใจว่า จะขายหุ้ น หรื อ เป็ นผู้ ถ ื อ หุ้ น ต่อ ซึ 0ง หลัง จากที 0หุ้ น TPC ออกจากตลาด
หลัก ทรัพ ย์ฯ แล้ ว การขายหุ้ น ยัง จะทํ า ได้ แ ต่ไ ม่ไ ด้ ส ะดวกเหมือ นเดิม แต่ห ากยัง เป็ น
ผู้ถือหุ้นอยู่ก็จะได้ รับเงินปั นผลเหมือนผู้ถือหุ้นคนอื0น ๆ
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(2) เมื0อไรเอสซีจีจะเป็ นเบอร์ หนึ0ง
ตอบ บริ ษัทก็พยายามอยู่ในทุกๆ ด้ าน
(3) ปั จจุบนั มีการประชุมระดับโลกที0เป็ นที0ยอมรับคือ World Economic Forum ซึ0งผู้บริ หาร
ขององค์กรทั %งหลายพยายามที0จ ะเข้ า ไปมีส่ว นร่ วม จึง เสนอให้ บริ ษัท พิจ ารณาเข้ าร่ ว ม
เนื0องจากเห็นว่าเป็ นเรื0 องดีสําหรับเอสซีจีที0จะเติบโตไปข้ างหน้ า
ตอบ ขอบคุณ สําหรับข้ อเสนอแนะที0จะให้ เอสซีจีเข้ าไปมีบทบาทในอนาคตไม่ใช่สําหรับ
ผู้ถื อ หุ้ น เท่า นั %น แต่สํ า หรับ ระดับ ประเทศและระดับ โลกด้ ว ย ซึ0ง ในรายงานการพัฒ นา
อย่า งยัง0 ยืน มีห ลายเรื0 อ งที 0เ อสซีจีไ ด้ ทํา ตามที 0ผ้ ู ถือ หุ้ น เสนอ เอสซีจีม ีค วามมุ่ง มั น0 ที 0จ ะ
ตอบสนองต่อผู้ถือหุ้นเป็ นอันดับที0สําคัญ ที0ส ุด และหลังจากนั %นก็ไปที0กลุ่ม อื0นๆ ที0เอสซีจี
จะทําประโยชน์ได้
นอกจากนี %มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ซกั ถาม ให้ ข้อสังเกตและข้ อเสนอแนะ ซึง0 ฝ่ ายจัดการรับไปพิจารณา ดังนี %
-

ขอแสดงความชื 0น ชมผู้ ส อบบัญ ชี (บริ ษ ัท เคพีเ อ็ม จี ภูม ิไ ชย สอบบัญ ชี จํ า กัด ) ที0
ปฏิบตั ิงานได้ ดีมาก

-

เสนอแนะให้ พิจ ารณาเรื0 อง Variable Performance Bonus ให้ แ ก่ค ณะกรรมการ แทน
การจ่ายเป็ น Fixed Bonus

-

เสนอแนะให้ บริ ษัทออกหุ้นกู้ที0ไม่กําหนดระยะเวลาไถ่ถอน (Perpetual Debenture)

-

เสนอแนะให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้น (Stock Dividend)

-

อนาคตของเอสซีจีจะมุ่งเน้ นธุรกิจใดเป็ นหลัก ได้ ประโยชน์จากโครงการพัฒ นาประเทศ
ในอนาคตอย่างไร และมีเทคโนโลยีสําหรับอนาคตเพื0อราคาหุ้นในอนาคตด้ วยหรื อไม่

-

กล่า วขอบคุณ ผู้ บ ริ ห ารที0ทํา ให้ เ อสซีจีมีทั %งอัต ราที 0เ ติบ โตทางด้ า นธุรกิจ และมุ่ง เน้ น ให้
ความสําคัญด้ าน CSR ซึ0งเป็ นจุดเด่นของเอสซีจี
เมื0อไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นคืนบัตร
ยืนยันการลงคะแนนที0บริ เวณทางออกเพื0อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป พร้ อมทังขอบคุ
%
ณ ผู้ถือหุ้นที0สละเวลา
มาเข้ าร่วมประชุมและให้ ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี % และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17:30 น.
- ลงนาม(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที0ประชุม
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