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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (ครัง้ท่ี 25) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ประชมุ ณ ห้องแอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ด ิแอทธินี โฮเทล แบงคอ็ก เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพธุท่ี 28 มีนาคม 2561 เวลา 14:30 น. 

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นประธานท่ีประชมุ 

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 จากนัน้ได้แจ้ง
ให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 1,037 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 4,639,449 หุ้น 
และท่ีมอบฉันทะมาจ านวน 2,167 ราย รวมจ านวนหุ้ นได้ 734,746,682 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นทัง้ท่ีมาด้วย
ตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 3,204 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 739,386,131 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 61.6155 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุม
ตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จงึขอเปิดประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ  

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการ
ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานกุารคณะกรรมการได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท คณะจดัการเอสซีจี 
ตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้ สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด และตัวแทน
ผู้ สอบบัญชีซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม จ านวน 11 คน ดงันี ้
1. นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา ประธานกรรมการ  
2. นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ กรรมการอิสระ 
3. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ 
4. นายพนสั สิมะเสถียร กรรมการ 
5. นายชมุพล ณ ล าเลียง กรรมการอิสระ 
6. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ 
7. นายประมนต ์สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ 

 8.  นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ 
 9.  นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการ 
 10. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการ  
 11. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่  

เลขานุการคณะกรรมการ 
 นายวรพล เจนนภา 
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คณะจัดการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 11 คน 
1. นายชลณฐั   ญาณารณพ รองผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี 
   กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
2. นายสมชาย  หวงัวฒันาพาณิช Senior Vice President เอสซีจี เคมิคอลส์ 
3. นายมงคล   เฮงโรจนโสภณ Vice President-Olefins Business and Operations 
   เอสซีจี เคมิคอลส์ 
4. นายศกัดิช์ยั  ปฏิภาณปรีชาวฒุิ Vice President-Polyolefins and Vinyl Business 
   เอสซีจี เคมิคอลส์ 
5. นายอารีย์   ชวลิตชีวินกลุ กรรมการผู้จดัการใหญ่  

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
6. นายนิธิ   ภทัรโชค Vice President-Building Products and Distribution 

Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
7. นายชนะ   ภมีู Vice President-Cement and Construction Solution 

Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
8. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน Vice President-Regional Business 
   เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
9. นายธนวงษ์  อารีรัชชกลุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิง้ 

10. นายเชาวลิต เอกบตุร ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
11. นายยทุธนา  เจียมตระการ ผู้ชว่ยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 

และมีตวัแทนท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจี จ ากดั คือ นายกิตต ิตัง้จิตรมณีศกัดา 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 3 คน 
1. นายวินิจ   ศลิามงคล 
2. นายไวโรจน์  จินดามณีพิทกัษ์  
3. นางสาวธญัลกัษณ์  เกตแุก้ว 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จ านวน 2 คน 
1.  นายกลุชยั  ลีศ้ริิสรรพ์ 
2. นางสาวสธุญัญา  ยิม้ไพบลูย์  

นอกจากนีเ้ลขานกุารคณะกรรมการได้กล่าวแนะน านางสาวองัคณา ชดูวง อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น 
ซึง่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยท่ีเข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้และได้กลา่วเชิญชวนให้
ผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชี ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความ
ประสงค์ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง จากนัน้เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดวิธีการ
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ออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนบัคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ดงันี ้    

1. ข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง  

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 

3. ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่
เป็นการออกเสียงของคสัโตเดียน (Custodian)  

4. ในการลงคะแนนเสียงแตล่ะวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและท าเคร่ืองหมายยืนยัน
การลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจนบัและบนัทึกคะแนน
เสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วน 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ท าเคร่ืองหมายยืนยนัการลงคะแนน และจะขอให้ท่าน
คืนบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุใบ พร้อมกนัทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทจะด าเนินการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

5. ในการนบัคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทัง้
คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระ 
นัน้ ๆ และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยจะนบัคะแนนเสียงตาม 
บตัรเสียจากกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านัน้ และในการพิจารณาคะแนนเสียง 
ดังกล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือ 
มอบฉนัทะด้วย 

กรณีที่จะถือว่าเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่
ชัดเจนในบตัรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบตัรยืนยันการ
ลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี  Custodian) หรือ กรณีท่ีมีการ
แก้ไขการลงคะแนนในบตัรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากับ  

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

8. ส าหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบภายหลงัจากเสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้
เวลาในการนบัคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณา
ในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างตอ่เน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ีได้ตรวจนับ
คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

9. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม ขอให้ยกมือขึน้ 
และเม่ือประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งช่ือ-นามสกุล รวมทัง้สถานะว่าเป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะด้วย 

 ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าส าหรับผู้ ถือหุ้ นชาวต่างประเทศท่ีเข้าร่วมประชุมในวันนี ้บริษัทได้
อ านวยความสะดวกโดยจดัให้มีผู้แปลเป็นภาษาองักฤษ ในกรณีท่ีมีค าถามขอให้ผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศ
เขียนค าถามสง่ให้เจ้าหน้าท่ี ทัง้นีก้รรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมค าถามและตอบเป็นภาษาไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น
ท่านอ่ืน ๆ ท่ีเข้าร่วมประชมุได้เข้าใจด้วย จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่ามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ ซึ่งท่ีประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
ตามท่ีเสนอข้างต้น  

 นอกจากนัน้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้จะเหมือนกบัปีท่ีผ่าน
มา คือบริษัทไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่รายงาน
การประชุมครัง้ดังกล่าวทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้แจ้งผ่านระบบ
เผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ ถือหุ้ น
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด หลงัจากนัน้ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระดงันี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของเอสซีจีและ
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2560 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2560 ให้ท่ีประชุมทราบ 
สรุปได้ดงันี  ้
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ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 ดีขึน้กว่าปี 2559 จากการลงทนุของภาครัฐ รวมทัง้การส่งออกท่ี
ฟืน้ตวัตอ่เน่ือง อยา่งไรก็ตามเอสซีจีก็ยงัได้รับผลกระทบจากต้นทนุวตัถดุิบและพลงังานท่ีสงูขึน้ คา่เงินบาท
ท่ีแข็งคา่ ตลอดจนสภาพการแขง่ขนัในภมูิภาคท่ีรุนแรง 

เอสซีจีจึงเน้นแนวทางการด าเนินธุรกิจท่ีพร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็ว ปรับโครงสร้างการ
บริหารงานและการจดัการด้วยระบบ Integrated Business Excellence (IBE) ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตวั 
เพิ่มประสิทธิผล ลดต้นทนุ และขณะเดียวกนัก็เพิ่มรายได้ด้วย  

ส าหรับผลประกอบการในปี 2560 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 450,921 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 6 
จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภณัฑ์ท่ีปรับตวัเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม เอสซีจีมีผลก าไรเทา่กบั 55,041 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน โดยมีปัจจยัส าคญัจากสภาพการแขง่ขนัท่ีรุนแรงในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์
ก่อสร้าง ตลอดจนคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ และต้นทนุพลงังานท่ีสงูขึน้ 

ในปี 2560 เอสซีจีมีสดัส่วนรายได้จากการขายมาจากธุรกิจเคมิคอลส์ ร้อยละ 46 ธุรกิจซิเมนต์-
ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง ร้อยละ 36 และธุรกิจแพคเกจจิง้ ร้อยละ 18 ส่วนผลก าไรร้อยละ 76 มาจากธุรกิจเคมิคอลส์ 
ร้อยละ 13 จากธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และร้อยละ 8 จากธุรกิจแพคเกจจิง้ ท่ีเหลืออีกร้อยละ 3 
เป็นก าไรจากสว่นงานอ่ืน ๆ    

ภาพรวมการด าเนินงานท่ีส าคญัของเอสซีจีในปี 2560 สรุปได้ดงันี ้

1. การเสริมศักยภาพนวัตกรรม ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ดียิ่งขึน้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยการมุ่งให้ความส าคญักบัการเปิดรับนวตักรรมจากภายนอก (Open Innovation) การลงทนุ
ในธุรกิจสตาร์ทอพั และการน าเทคโนโลยีดจิิทลัมาเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เชน่ 

 การตัง้ Open Innovation Center เพ่ือต่อยอดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีการ
ขยายผลงานนวตักรรมท่ีวิจยัและพฒันาร่วมกบัมหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอร์ด ท่ีองักฤษ 
และมีการเปิดโรงงานน าร่องของธุรกิจเคมีภณัฑ์ร่วมกบัมหาวิทยาลยัในจีน  

 การตัง้บริษัท AddVentures ในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) เพ่ือ
ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอพัท่ีเก่ียวโยงกับเอสซีจี เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ เพ่ือให้ลูกค้า
เข้าถึงบริการรถขนส่งของเอสซีจี โลจิสติกส์ กว่า 7,000 คนัทัว่อาเซียน ได้สะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 การพฒันาระบบ Automation & Robotics ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตและซ่อมบ ารุง 
จนสามารถน าไปให้บริการกบัลกูค้าระดบันานาชาต ิ 

 การพฒันาระบบจดัเก็บและเรียกคืนสินค้า หรือการใช้ Internet of Things หรือ IoT 
กบัระบบตรวจสอบสินค้าคงเหลือในสต๊อกแบบอตัโนมตัิ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยัระหวา่งปฏิบตังิาน 
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 การเปิดเอสซีจี เอ็กซ์เพรส (SCG EXPRESS) บริการจดัส่งพสัดดุ่วน และเป็นราย
เดียวในตลาดท่ีมีนวัตกรรมส่งพัสดุด่วนแบบควบคุมอุณหภูมิ  โดยมีแผนขยาย
พืน้ท่ีบริการทัว่ประเทศในชว่งกลางปี 2561 

2. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในอาเซียน ท่ีส าคญั เชน่ 

 ธุรกิจเคมีภัณฑ์: โครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของเวียดนาม หรือ Long Son 
Petrochemicals Company Limited คาดวา่จะใช้เวลาก่อสร้างโครงการประมาณ 5 ปี 

 ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง: การเข้าลงทุนใน Vietnam Construction Materials 
JSC ในภาคกลางของเวียดนาม ขณะท่ีโรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมาได้เร่ิมผลิตเม่ือ
เดือนมกราคม 2560 และในสปป.ลาวเม่ือเดือนมีนาคม 2560 ปัจจบุนัเอสซีจีมีโรงงานผลิต
ปนูซีเมนต์ใน 6 ประเทศหลกัของอาเซียน มีก าลงัการผลิตรวมกับในประเทศไทยด้วย
เทา่กบั 33.5 ล้านตนัตอ่ปี 

 ธุรกิจแพคเกจจิง้: ได้เข้าลงทนุใน PT Indocorr Packaging Cikarang ในอินโดนีเซีย มี
ก าลังการผลิตรวม 32,000 ตนัต่อปี รวมถึงการลงทุนในบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตของการใช้สินค้าอุปโภคบริโภค และไลฟ์สไตล์ท่ีเปล่ียนแปลง
ของผู้บริโภค 

ในปี 2560 เอสซีจีมีรายได้จากธุรกิจท่ีมีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน นอกประเทศไทย และ
จากการส่งออกไปยังอาเซียนประมาณ 106,597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวม เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 9 จากปีก่อน  

ทัง้นี ้สินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่า 573,412 ล้านบาท โดย ร้อยละ 
24 เป็นสินทรัพย์ในอาเซียนนอกประเทศไทย 

นอกจากนีเ้อสซีจียังให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานให้พร้อมต่อการ
เปล่ียนแปลง และสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีใหม่ๆ เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้า และการขยายธุรกิจสู่
ตา่งประเทศ โดยจะยดึมัน่การด าเนินธุรกิจตามหลกับรรษัทภิบาลท่ีดี เพ่ือการเป็นผู้น าธุรกิจอยา่งยัง่ยืนตาม
วิสยัทศัน์ของเอสซีจี โดยเน้นการปฏิบตัิตามนโยบายการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชนัอย่างเคร่งครัด ซึง่ในปี 
2560 ได้ก าหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคมุภายในเพ่ือปอ้งกนัการให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ี และน าผล
การประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบตังิานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ
ฝ่ายจดัการได้ร่วมกนัตอบข้อซกัถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) ในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 289 แสดงกราฟราคาหุ้นสามญัของบริษัทย้อนหลงั 5 ปี 
(2556-2560) เทียบกับดชันีตลาดหลักทรัพย์ฯ เหตใุดเส้นกราฟราคาหุ้นของบริษัทตัง้แต่
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กลางปี 2560 จงึแยกออกจากเส้นกราฟดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ไปในทิศทางท่ีเพิ่มสงูขึน้ 
ทัง้ท่ีก่อนหน้านีเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 ตอบ  ฝ่ายจดัการและกรรมการของเอสซีจีได้ติดตามดรูาคาหุ้นของบริษัทเทียบกับราคา
ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเน่ือง ในช่วงท่ีตลาดขึน้ นักลงทุนอาจเปล่ียน 
Segment ในการลงทนุ ซึง่บริษัทไมส่ามารถเปล่ียนหรือควบคมุตลาดได้ แตเ่ร่ืองท่ีสามารถ
ควบคมุได้คือเร่ืองพืน้ฐานในการท าธุรกิจ โดยท าให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขนัได้ 
ซึง่ต้องยอมรับว่าในปีท่ีผ่านมาธุรกิจหลกัคือเคมิคอลส์เป็นธุรกิจท่ีนกัลงทนุทัว่ไปยอมรับว่า
มีความผนัผวนค่อนข้างมาก มีค่าของความเส่ียงค่อนข้างมากเม่ือเทียบกับค่าความเส่ียง
โดยรวมของตลาด ท าให้ราคาหุ้นของบริษัท อาจจะด้อยกว่าตลาด นอกจากนี ้การลงทนุ
ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการลงทนุในธุรกิจเคมิคอลส์หรือท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจเคมคิอลส์ ท า
ให้นกัลงทนุคาดว่าจะมีความผนัผวนมากขึน้ ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการท างานแล้ว บริษัทยังได้ลงทุนในเร่ืองของการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้มีสินค้าท่ีมี
มลูคา่เพิ่มสงู (HVA) มากขึน้ เพ่ือชว่ยลดความผนัผวน  

(2) ถ้าเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากบัจีน จะมีผลกระทบกับเอสซีจีอย่างไร การ
ขึน้ภาษีสินค้าน าเข้าระหวา่งสหรัฐอเมริกากบัจีนมีผลกระทบตอ่เอสซีจีอย่างไร  

ตอบ  ผลกระทบต่อเอสซีจีคงไม่มาก เน่ืองจากรายการสินค้าท่ีขึน้ภาษีไม่ได้เป็นสินค้าท่ี
เก่ียวข้องกบัเอสซีจี  

(3) มีสินค้าและบริการใดบ้างของเอสซีจีท่ีอยู่ในข่ายจะถูก Disruptive จากเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล เอสซีจีได้ใช้นวัตกรรมใดบ้างท่ีท าให้เกิดสินค้า HVA ท าให้ยอดขายเพิ่มขึน้ การ
ลงทนุกบั Venture Capital Startup ทัว่โลกท าให้เอสซีจีมีการเปล่ียนแปลงอะไรบ้าง เอสซีจีได้
ใช้ Blockchain ในการท าธุรกิจนอกเหนือจากโลจิสติกส์มากน้อยเพียงใด และเหตุใด
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจยัและพฒันาของเอสซีจีในปี 2560 จึงลดลงจากปี 2559 ในสภาวะ
ปัจจบุนั บริษัทจะเน้นซือ้งานวิจยัท่ีท าเสร็จแล้วหรือจะพฒันางานวิจยัด้วยตวัเอง   

ตอบ  ผลกระทบจากเทคโนโลยีและดจิิทลักบัธุรกิจของเอสซีจีท่ีเป็น B2B เชน่ ธุรกิจ       เค
มิคอลส์ และแพคเกจจิง้ อาจจะยงัไม่มากเม่ือเทียบกับธุรกิจท่ีเป็น B2C  ท่ีติดต่อตรงกับ
ผู้บริโภค เชน่ธุรกิจผลิตภณัฑ์ก่อสร้างซึง่จะมีผลกระทบตลอดสายธุรกิจ ตัง้แตก่ารผลิต การ
ขาย โลจิสติกส์หรือการขนส่งจนถึงลูกค้า ถือเป็นโอกาสท่ีจะน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ปรับปรุงการท างาน ซึ่งได้มีการศกึษาเร่ืองการปรับปรุง Supply Chain มีการวางแผนงาน
รวมทัง้เร่ิมมีการลงทนุท่ีชดัเจนด้วย  

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของเอสซี จีในปี 2560 ลดลงเม่ือเทียบกับปี 2559   
เน่ืองจากในปี 2559 มีการลงทนุในโรงงานต้นแบบของปิโตรเคมีซึ่งใช้เงินลงทุนมากกว่าท่ี
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เป็นการลงทุนในลกัษณะปกติในปี 2560 นอกจากนีย้งัได้ปรับรูปแบบของการลงทุนหรือ
การใช้จ่ายในด้านการวิจยัพฒันา จากเดิมท่ีเน้นท าเองคอ่นข้างมากเป็นร่วมกบัสถาบนัอ่ืน
มากขึน้ เช่น การลงทนุพฒันาเคมีภณัฑ์ร่วมกบัมหาวิทยาลยั Oxford ท่ีองักฤษ การลงทนุ
ท าโรงงานต้นแบบร่วมกับมหาวิทยาลยัในจีน และการตัง้บริษัทท าวิจยัพฒันาในยุโรป ซึ่ง
คาดวา่จะเห็นผลมากขึน้ใน 1-2 ปีข้างหน้า ประกอบกบัการลงทนุในเร่ืองดจิิทลัเทคโนโลยีก็
จะเร่ิมส่งผลใน 1-2 ปีนีด้้วย โดยเอสซีจีมีเปา้หมายท่ีจะพยายามเพิ่มการลงทนุในเร่ืองการ
วิจยัและพฒันาให้มากขึน้ เน่ืองจากจะส่งผลต่อก าไรหรือยอดขายท่ีสูงขึน้ สิ่งท่ีลงทุนใน
เร่ือง Open Innovation หรือ Co-creation จะส่งผลให้สามารถพัฒนาธุจกิจท่ีเป็น HVA 
หรือสินค้าท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงขึน้ได้ตามหลักท่ีว่าถ้าลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพิ่มขึน้ สว่นท่ีเป็นภมูิคุ้มกนัของบริษัทก็จะดีขึน้ไปด้วย 

 (4) เอสซีจีมีนโยบายเก่ียวกับการใช้หุ่นยนต์ในการท างานทดแทนพนกังานเพียงใด มีแผนจะ
ลดจ านวนพนกังานหรือไม่    

ตอบ เอสซีจีได้มีการพัฒนาปรับปรุงน าหุ่นยนต์มาใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
อย่างต่อเน่ือง โดยมีการร่วมมือกับเจ้าของเทคโนโลยีหลายราย ในขณะเดียวกันก็มีการ
ฝึกอบรม พฒันาทกัษะของพนกังานไปพร้อมๆ กัน เพ่ือรองรับธุรกิจซึ่งมีการเจริญเติบโต
มากขึน้ ไม่ได้มีแผนท่ีจะท าให้มีผลกระทบในเร่ืองของจ านวนพนกังาน หรือท าให้เกิดภาระ
ทางสงัคม หากจะมีผลกระทบบ้างก็คงเป็นไปตามลกัษณะธุรกิจโดยปกต ิ

(5) เอสซีจ ีม ีแผนจะเข้าร่วม โครงการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะว ันออก(Eastern 
Economic Corridor Development หรือ EEC) อยา่งไร สนใจจะท าธุรกิจใด และจะเข้า
ไปมีสว่นร่วมกบับริษัทอ่ืนในโครงการขนาดใหญ่อยา่งไรหรือไม่ 

ตอบ การลงทุนใน EEC โดยหลกัแล้วจะเป็นการลงทุนในธุรกิจเดิม เป็น Light  Industry 
สอดคล้องกบันโยบายของรัฐ หรือในเร่ืองเทคโนโลยี ส่วนการลงทนุไม่วา่จะเป็นรถไฟรางคู ่
หรือถนนยกระดบันัน้ไมใ่ชส่ิ่งท่ีเอสซีจีมีความช านาญ ก็คงไมล่งทนุ  

(6) ประเทศไทยและหลายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นตลาดส าคญัก าลงัเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
เอสซีจีมีโครงการหรือเป้าหมายอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ส าหรับผู้ส ูงอายุท่ี
ก าล ังเพิ ่มมากขึน้  นอกเหนือจากเร่ืองว ัสดุก่อสร้าง น่าจะเป็นโอกาสดีถ้าเอสซีจีมี
นวัตกรรมท่ีเก่ียวกับยาและผลิตภัณฑ์ทางด้านการแพทย์  

ตอบ  เร่ืองการตอบรับลูกค้าสูงอายุ เอสซีจีมีการพฒันาในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจาก
ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  เช่น ธุรกิจแพคเกจจิง้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีใช้ได้
สะดวกและไม่ใช้แรงมากในการเปิด ธุรกิจเคมิคอลส์มีการลงทุนในผลิตภ ัณฑ์ทาง
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การแพทย์ อปุกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ อย่างไรก็ตามธุรกิจท่ีจะมีผลโดยตรงกบัการใช้งานของ
ผู้บริโภคท่ีสงูวยัยงัคงเป็นผลิตภณัฑ์ก่อสร้างซึง่ผู้บริโภคท่ีสงูวยัน ามาใช้ได้ 

(7) โรงเรียนทกัษะพิพฒัน์เป็นโรงเรียนอะไร เป็นโรงเรียนทัว่ไป หรือโรงเรียนพิเศษ  

  ตอบ โรงเรียนทกัษะพิพฒัน์เป็นโรงเรียนท่ีเอสซีจีสอนเร่ืองการขบัรถอย่างปลอดภยั เน้นใน
เร่ืองรถบรรทุก โดยแต่ละปีมีผู้ เข้าอบรมมากกว่า 10,000 คน เดิมอบรมเฉพาะกลุ่ม
ผู้ รับเหมาขนสง่หรือพนกังานท่ีขบัรถให้เอสซีจี ปัจจบุนัเร่ิมขยายไปภายนอก เป็นสว่นท่ีชว่ย
เพิ่มความปลอดภยัในการขนสง่ให้ดีขึน้ 

(8) การแข็งคา่ของเงินบาทขณะนีมี้ผลกระทบตอ่เอสซีจีหรือไม ่   

ตอบ การแข็งคา่ของเงินบาทในปี 2560 มีผลกระทบพอสมควร ในปี 2561 ก็เชน่กนั คา่เงิน
ทกุๆ 1 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐท่ีแข็งขึน้ จะมีผลกระทบกบัเอสซีจีประมาณ 2,200 ล้านบาท 
ในปี 2560 คา่เงินบาทแข็งขึน้ประมาณ 2.50 บาทตอ่ดอลลาร์สหรัฐ ก็มีผลกระทบกบัเอสซีจี
ประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท ซึ่งเอสซีจีต้องวางแผนพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานให้สามารถแขง่ขนัได้แม้วา่คา่เงินบาทแข็งขึน้ก็ตาม 

(9) โครงสร้างก าไรของเอสซีจีในปัจจุบนักว่าร้อยละ 70 มาจากปิโตรเคมีหรือเคมีภณัฑ์ ท าให้
ความผนัผวนท่ีเกิดขึน้มีผลกระทบตอ่รายได้และก าไรอย่างมากจนเป็นตวัชีว้ดัราคาหุ้นของ
บริษัท การให้น า้หนกักบัโครงสร้างก าไรท่ีปิโตรเคมีมากๆ ในปัจจบุนัเหมาะสมหรือไม่ จะมี
ผลกระทบตอ่รายได้ในอนาคตอย่างไร บริษัทมีแผนด าเนินการเปล่ียนแปลงอยา่งไรหรือไม ่

ตอบ สิ่งท่ีฝ่ายจดัการให้ความส าคญัคือความสามารถในการแข่งขนัและการเจริญเติบโต
ของธุรกิจ ซึ่งเช่ือว่าในระยะยาวแล้วถ้าสามารถท าทัง้สองปัจจยัได้ดี ราคาหุ้นก็จะตามมา 
ดงันัน้กลยทุธ์หลกัของธุรกิจปิโตรเคมีคือต้องสามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก จึงมุ่งเน้นการ
ขยายฐานการผลิต การตลาด และพฒันาสินค้าให้สามารถแข่งขนัได้ทัง้ในระดบัภูมิภาค
และระดบัโลก ส่วนธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในตลาดท่ีเอสซีจีมีฐานอยู่นัน้ มีการ
แขง่ขนัรุนแรง เน่ืองจากมีก าลงัการผลิตมากกว่าความต้องการ แตก็่เป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพ
ในการเติบโตสูง จึงต้องใช้เวลา เม่ือสภาพการแข่งขนัลดลงก็เช่ือว่าการเจริญเติบโตหรือ
การพฒันาธุรกิจจะดีขึน้ ส่วนธุรกิจแพคเกจจิง้ซึ่งเป็นธุรกิจระดบัภูมิภาคก็มีการลงทุนทัง้
การขยายตลาดและการขยายประเภทของสินค้าและบริการใหม่ๆ โครงการลงทนุต่างๆ ก็
จะไปในแนวลกัษณะนี ้

(10) ปัจจุบนัธุรกิจซิเมนต์มีปัญหาค่อนข้างมาก แต่บริษัทก็ยงัขยายธุรกิจค่อนข้างมาก มีการ
สร้างโรงงานในท่ีตา่งๆ มมุมองของบริษัทเก่ียวกบัอนาคตของธุรกิจซเิมนต์เป็นอยา่งไร 
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ตอบ ในช่วงสองถึงสามปีท่ีผ่านมาธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศไทยและในภูมิภาค เช่น 
อินโดนีเซีย มีการแข่งขนัท่ีสงูมาก จึงส่งผลกระทบตอ่ราคาขายและก าไร อย่างไรก็ตามเช่ือ
ว่ายงัมีความสามารถในการเติบโต ส าหรับประเทศไทยคงต้องให้เวลากับโครงการลงทุน
ของภาครัฐซึ่งจะท าให้มีการลงทุนของภาคเอกชนตามมา และเช่ือว่ากลุ่มประเทศใน
อาเซียนมีความต้องการในเร่ืองของการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และการ
ปรับปรุงบ้านท่ีอยูอ่าศยั เช่ือวา่ในระยะยาวธุรกิจนีจ้ะมีการพฒันาท่ีดีขึน้ 

(11) ท่ีดนิของโครงการปิโตรเคมีท่ี Long Son ประเทศเวียดนามเป็นการซือ้หรือเชา่ 

ตอบ เป็นท่ีดินเช่าจากรัฐบาลเวียดนาม อายสุญัญาเช่า 49 ปีและสามารถต่ออายุสัญญา
ได้เม่ือใกล้จะหมดสญัญา 

  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2560 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัท า
งบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา ซึง่สรุปได้ดงันี ้

งบการเงินประจ าปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน   หน่วย : ล้านบาท 

ข้อมูลส าคัญทางการเงนิ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สนิทรัพย์ 573,412 286,651 

หนีส้นิ 271,587 192,505 

รายได้จากการขาย 450,921 - 

รายได้รวม 464,237 30,735 

ก าไรส าหรับปี 55,041* 24,436 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 45.87* 20.36 

 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการได้
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้ 

(1) ตามรายงานประจ าปี 2560 หน้า 146 อยากทราบว่าเหตใุดผลการด าเนินงานในประเทศ
อินโดนีเซียจงึขาดทนุมากและจะขาดทนุตอ่ไปอีกนานเพียงใด  

 ตอบ  ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียท่ีขาดทนุมี 2 ธุรกิจคือธุรกิจซิเมนต์และธุรกิจเซรามิก ซึ่ง
ธุรกิจซเิมนต์มีก าลงัการผลิตโดยรวมของทัง้อตุสาหกรรมมากกวา่ความต้องการในประเทศ 
และเป็นปีแรกท่ีเอสซีจีเร่ิมด าเนินการเต็มปี จึงจ าเป็นต้องขายสินค้าในราคาต ่าเพ่ือให้
สามารถขายสินค้าให้ได้ก่อนและเดินโรงงานได้ ปัจจบุนัราคาขายเร่ิมดีขึน้เน่ืองจากสินค้า
ได้รับการยอมรับท่ีดีขีน้ อย่างไรก็ตามยังคงมีก าลังการผลิตท่ีมากกว่าความต้องการ
เหลืออยู่ ประกอบกบัมีข่าวว่าผู้ผลิตจากประเทศจีนจะเข้าไปลงทนุเพิ่มเติมอีกในประเทศ
อินโดนีเซีย ดงันัน้ จงึต้องใช้เวลาอีกสกัระยะเพื่อให้สภาพตลาดดีขึน้  

 ส่วนธุรกิจเซรามิกนัน้ก็มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจซิเมนต์ เน่ืองจากมีความต้องการใช้
สินค้าประมาณคร่ึงหนึ่งของก าลงัการผลิตโดยรวมของทัง้ประเทศ ขณะเดียวกันมีสินค้า
จากจีนเข้ามาอีกประมาณร้อยละ 20 ของตลาดโดยรวม สง่ผลให้ราคากระเบือ้งเซรามิกใน
อินโดนีเซียลดลงทุกปี นอกจากนีย้ังมีปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งคือสภาพของตลาดใน
อินโดนีเซีย เม่ือประมาณ 2-3 ปีก่อน ราคาท่ีดินได้ปรับตวัขึน้ไปสูงมาก ภาคเอกชนจึงไม่
ลงทนุก่อสร้าง ท าให้ตลาดกระเบือ้งเซรามิกอยู่ในสภาวะคอ่นข้างซบเซา และสง่ผลกระทบ
ต่อธุรกิจเซรามิกของเอสซีจี อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามท่ีจะลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ แต่เร่ืองของตลาดคงต้องใช้เวลากว่าท่ีสภาพตลาดจะฟื้นตวักลับมา โดย
ธุรกิจเซรามิกจะใช้เวลาฟืน้ตวันานกว่าธุรกิจซิเมนต์ เน่ืองจากความต้องการสินค้าเซรามิก
จะตามหลงัสินค้าปนูซีเมนต์ 

(2) ตามรายงานประจ าปี 2560 หน้า 148 อยากทราบวา่ใครเป็นผู้ประเมินอิสระ  

 ตอบ  การประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย์และหนีส้ินจากการซือ้ธุรกิจ
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในประเทศท่ีบริษัทเข้าไปซือ้กิจการ เชน่ในปี 2560 มีการเข้าซือ้
กิจการในประเทศเวียดนามก็จะใช้บริษัทผู้ประเมินอิสระในประเทศเวียดนาม 

(3) ตามรายงานประจ าปี 2560 หน้า 155 บริษัทมีทุนเรือนหุ้ นท่ีจดทะเบียนจ านวน 1,600  
ล้านหุ้น เป็นหุ้นท่ีออกและช าระแล้ว 1,200 ล้านหุ้น อยากทราบว่าบริษัทจะด าเนินการ
อยา่งไรกบัอีก 400 ล้านหุ้นท่ีเหลือ 

ตอบ  ทุนเรือนหุ้นท่ีจดทะเบียนไว้จ านวน 1,600 ล้านหุ้นนัน้เป็นเร่ืองท่ีเคยขออนุมัติจาก 
ผู้ ถือหุ้นไว้นานแล้ว ในปัจจบุนัคิดว่ายงัไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องเรียกช าระเพิ่ม จึงยงัไมมี่
การเปล่ียนแปลง 
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(4) ตามรายงานประจ าปี 2560 หน้า 157 อยากทราบว่ารายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่นัน้  
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมากเพราะเหตใุด 

ตอบ  รายการท่ีอาจถกูจดัประเภทใหม่ท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างมาก มาจากการขาย
หุ้นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากดั (มหาชน) (PTTGC) ในปีท่ีผา่นมา 

(5) ตามรายงานประจ าปี 2560 หน้า 162 งบกระแสเงินสดรวมมีการเปล่ียนแปลงจากปี 2559 
หลายรายการ ท าให้สินทรัพย์ด าเนินงานลดลงกว่า 11,000 ล้านบาท จากท่ีเพิ่มขึน้กว่า 
2,000 ล้านบาทในปี 2559 อยากทราบวา่จะมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้หรือไม่ 

ตอบ  สินทรัพย์ด าเนินงานท่ีลดลงในปี 2560 สว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้
หมนุเวียนอ่ืน รวมทัง้สินค้าคงเหลือ ซึง่เพิ่มขึน้ตามลกัษณะธุรกิจท่ีขยายตวั 

(6) ตามรายงานประจ าปี 2560 หน้า 215 จ านวนผู้ ถือหุ้นกู้ ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงมาก
น้อยเพียงใด และมีโอกาสให้ผู้ ท่ีสนใจรายใหมเ่ข้าซือ้หุ้นกู้หรือไม ่

ตอบ  หุ้นกู้ เป็นเร่ืองท่ีบริษัทด าเนินการตอ่เน่ือง จ านวนผู้ ถือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้จาก 12,400 รายในปี 
2559 เป็น 13,094 ราย ในปี 2560 โดยผู้ ถือหุ้ นกู้ รายเดิมจะมีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นกู้ ก่อน 
รายใหม ่เว้นแตมี่การเพิ่มจ านวนหุ้นกู้หรือมีผู้ ถือหุ้นกู้ เดมิไมใ่ช้สิทธิในการจองซือ้หุ้นกู้  

(7) ตามรายงานประจ าปี 2560 หน้า 218 เร่ืองการวิเคราะห์ความอ่อนไหวนัน้เข้าใจว่าเป็นเร่ือง 
Sensitivity Analysis  ไมแ่นใ่จวา่ Conservative แคไ่หน และใครเป็นผู้วิเคราะห์ 

ตอบ  การวิเคราะห์ความออ่นไหวส าหรับเร่ืองผลประโยชน์พนกังาน ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอกท่ีได้รับการขึน้ทะเบียน ซึง่จะประเมินใหมท่กุ 3 ปี  

(8) ตามรายงานประจ าปี 2560 หน้า 233-234 เร่ืองการปอ้งกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
เอสซีจีท า Swap และ Forward น้อยไปหรือไม ่เพราะคา่เงินบาทแข็งขึน้ทกุวนั 

ตอบ  ในการป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน บริษัทจะพิจารณาและตดัสินใจตาม
สถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ ดงันัน้เม่ือเหตกุารณ์ผ่านไปแล้วอาจท าให้เห็นว่าท่ีผ่านมาได้
ท าน้อยไป ซึง่ต้องถือวา่เป็นผลท่ีเกิดจากการด าเนินการตัง้แตช่ว่งเวลานัน้ 

 เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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เห็นด้วย    738,847,555 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.8647 
ไมเ่ห็นด้วย   88,100 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0119 
งดออกเสียง    912,700 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.1233 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2560  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 
40 - 50 ของก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แตใ่นกรณีท่ีมีความจ าเป็น หรือมีเหตกุารณ์ท่ีไม่ปกติ บริษัทอาจ
น ามาประกอบการพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ จากนัน้
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

 เลขานกุารคณะกรรมการได้ชีแ้จงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล การเครดิตภาษีเงินปันผล และ
ก าหนดวนัจา่ยเงินปันผล รวมทัง้ก าหนดการท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

 ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้ น
บริษัทใหญ่จ านวน 55,041 ล้านบาท ซึ่งเม่ือพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทท่ีมีก าไรสะสม รวมทัง้การ
สร้างความเช่ือมัน่ตอ่นกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีส่วนได้เสียทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงิน 
22,800 ล้านบาท คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 41 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัท  

 ทัง้นีบ้ริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 
ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงิน 
12,600 ล้านบาท  

 จากนัน้เลขานุการคณะกรรมการได้ชีแ้จงเพิ่มเติมให้ท่ีประชุมทราบว่าเงินปันผลงวดสดุท้ายใน
อตัราหุ้นละ 10.50 บาทนัน้จะจ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80 ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้น
เฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน 2561 (ขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไมมี่สิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุท่ี 4 
เมษายน 2561) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 2-3 

 เมื่อไม่มีการซกัถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไร
ประจ าปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นทัง้ปีในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท โดยเป็นเงินปันผล
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งวดสดุท้ายในอตัราหุ้นละ 10.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย    739,847,857 เสียง คดิเป็นร้อยละ  99.9998 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง    1,100 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0001 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 4 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีใน
อตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี  ้มีกรรมการท่ี
ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน คือ  

(1) นายพนสั สิมะเสถียร  กรรมการ 
(2) นายอาสา สารสิน  กรรมการอิสระ  
(3) นายชมุพล ณ ล าเลียง กรรมการอิสระ  
(4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่  

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตนัติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายพนัส สิมะเสถียร 
และนายอาสา สารสิน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก และได้ชีแ้จงตอ่
ท่ีประชุมต่อไปว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการระหว่างวนัท่ี 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ
และรายช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม รวม 6 คน และรายช่ือ
บคุคลท่ีมีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้พิจารณาตามแนวทางการก ากับดแูลกิจการท่ีดี และความรู้ ความ
ช านาญของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix เพ่ือให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของ 
เอสซีจีแล้ว ท่ีประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอท่ีประชุม
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอช่ือบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้แก่ 

1) นายชมุพล ณ ล าเลียง 

2) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

3) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล ซึ่งมีการด ารงต าแหน่งเพิ่มเติมจากข้อมลูท่ีปรากฏ
ในหนงัสือนดัประชุม เน่ืองจากได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
พระราชวังและผู้ อ านวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีผลตัง้แต่วันท่ี 11 
มีนาคม 2561 เป็นต้นไป 

4) นายเกษม วฒันชยั 

เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง มีภาวะผู้ น า  
มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย โดยนายชมุพล 
ณ ล าเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการเดมิซึง่ปฏิบตังิานในต าแหนง่หน้าท่ีเป็นอย่างดีตลอดมา 
ทัง้นีน้ายชมุพล ณ ล าเลียง ซึง่เป็นกรรมการอิสระมาประมาณ 3.5 ปี แตไ่ด้ด ารงต าแหนง่กรรมการมาเกินกว่า 
9 ปี นัน้ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทัง้ได้น าความรู้ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้
ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบายการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันา
อย่างยัง่ยืน ส าหรับพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล และนายเกษม วฒันชยั เป็นผู้ ได้รับการเสนอช่ือใหม่
แทนกรรมการเดิมท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ทัง้นีบ้คุคลทัง้ 4 คนข้างต้นไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท  

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ มีคุณสมบตัิท่ี
เหมาะสม มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและข้อบงัคบัของบริษัท มีประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเสนอ โดยให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 เลือกตัง้ นายชุมพล ณ ล าเลียง  
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ และเลือกตัง้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล และ 
นายเกษม วฒันชยั เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ 

 ส าหรับประวตัิ และความเช่ียวชาญของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ระยะเวลาท่ีเคยด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการ ข้อมลูการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการ/กรรมการชดุย่อยในรอบปีท่ีผา่นมา ข้อมลูการถือหุ้น
ในบริษัท ข้อมลูการด ารงต าแหนง่กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอ่ืน ๆ รวมทัง้
ข้อมลูความสมัพนัธ์ของผู้ได้รับเสนอช่ือปรากฏตามหนงัสือนดัประชมุหน้า 13-20  
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หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึง่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อสังเกตของ 
ผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) สามารถบอกรายช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมรวม 6 คน ได้หรือไม ่ส าหรับกรรมการอิสระท่ี
เปิดเผยในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 93 ซึ่งก าหนดว่ากรรมการอิสระมีวาระการด ารง
ต าแหนง่กรรมการไมเ่กิน 3 วาระตดิตอ่กนันัน้ การสิน้สดุการเป็นกรรมการอิสระขึน้กบัอะไร 
ระยะเวลา 9 ปีใชห่รือไม ่และท าไมไมมี่การก าหนดเร่ืองวาระในคณะกรรมการชดุย่อย เชน่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะอ่ืนๆ  ระเบียบเร่ืองนีม้าจากไหน ใครเป็น
ผู้ก าหนด  

ตอบ ขอตอบเป็น 2 ประเด็น (1) การเป็นกรรมการอิสระต้องมีคณุสมบตัิตามกฎเกณฑ์ท่ี
หน่วยงานก ากับดแูลตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก าหนด เช่น ไม่เป็นพนกังานของบริษัท (2) การ
ก าหนดเป็น 3 วาระ นัน้ เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ก าหนดตาม
แนวทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทก็เห็นว่าเป็นระยะเวลาท่ีมีความเหมาะสม และเป็นท่ียอมรับในระดบั
สากล 

(2) บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ 2 คน คือ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล และนายเกษม วฒันชยั 
เคยได้บริหารธุรกิจสินทรัพย์ขนาดใหญ่ขนาดไหน หรือได้รับการเสนอช่ือเพราะเป็น Board 
Seat ของผู้ ถือหุ้นใหญ่ ในการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการโดยใช้ Board Skill Matrix 
ควรอธิบายวา่คืออะไร  

ตอบ การพิจารณาสรรหากรรมการเป็นไปตามระเบียบของบริษัท ส่วนเร่ือง Matrix เป็น
หลกัเกณฑ์ทัว่ไปท่ีใช้ในการพิจารณา ส าหรับผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 2 ท่านคือ พลอากาศเอก 
สถิตย์พงษ์ สขุวิมล และนายเกษม วฒันชยั นัน้เป็นผู้แทนของผู้ ถือหุ้นใหญ่  

ส าหรับหลกัเกณฑ์การพิจารณาเร่ืองคณุสมบตัิตา่งๆ ก็ใช้กบักรรมการเดมิ 2 ทา่นคือนายชมุพล 
ณ ล าเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ด้วย 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงให้ท่ีประชุม
ทราบเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
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 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั ง้
บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไม่เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไมไ่ด้ 
 (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่า
จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับเลือกตัง้ในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียง
หนึง่เป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ 

 จากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการได้ชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนส าหรับการเลือกตัง้กรรมการ
ดงันี ้
 (1) ส าหรับวาระท่ี 4 จะมีการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานฯ จะขอให้ที่ประชุม

พิจารณาบคุคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตัง้กรรมการไปทีละคน ตามที่ปรากฏใน
หนงัสือนัดประชุมวาระท่ี 4 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคลท่ีได้รับการเลือกตัง้ คือ 

4.1  นายชุมพล ณ ล าเลียง 
4.2  นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
4.3  พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล 
4.4 นายเกษม วัฒนชัย 

 (2) ในการเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคน หากผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ 
และท าเคร่ืองหมายในบตัรยืนยนัการลงคะแนน สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยไมต้่องยกมือ 

(3) เม่ือประธานฯ ได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปเก็บบตัร
จากผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพ่ือตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นท่ี
ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยพร้อมกับบตัรยืนยัน
การลงคะแนนวาระอ่ืน ๆ เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

เมื่อไม่มีข้อซกัถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบุคคล โดยในปีนีมี้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คนเท่ากับจ านวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นี ้

 มติที่ ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้ นายชุมพล ณ ล าเ ลียง นายรุ่งโรจน์ รังสิ โยภาส                         
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล และ นายเกษม วฒันชยั เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) นายชมุพล ณ ล าเลียง  
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เห็นด้วย    725,601,363 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.1085 
ไมเ่ห็นด้วย   13,987,812 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 1.8912 
งดออกเสียง    1,400 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

(2) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

เห็นด้วย    729,793,813 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.6753 
ไมเ่ห็นด้วย   9,673,822 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 1.3079 
งดออกเสียง    122,940 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0166 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

(3) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล 

เห็นด้วย    725,379,683 เสียง คดิเป็นร้อยละ  98.0785 
ไมเ่ห็นด้วย   14,207,592 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 1.9210 
งดออกเสียง    3,300 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0004 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000  

(4) นายเกษม วฒันชยั 

เห็นด้วย    721,491,178 เสียง คดิเป็นร้อยละ  97.5527 
ไมเ่ห็นด้วย   17,914,097 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 2.4221 
งดออกเสียง    185,300 เสียง  คดิเป็นร้อยละ    0.0250 
บตัรเสีย     0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จง
รายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าในปี 2560 บริษัทได้เชิญส านกังานสอบบญัชี
ชัน้น า 6 ราย เข้าร่วมย่ืนข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ ปรากฏว่ามีส านกังานสอบบญัชี 3 รายได้ย่ืนข้อเสนอการให้บริการสอบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีได้ก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือใช้ในการคัดเลือกผู้ สอบบัญชี โดยอ้างอิงจาก
กระบวนการคดัเลือกส านกังานสอบบญัชีขององค์กรหรือบริษัทชัน้น าในต่างประเทศ  เสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
(KPMG) เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561-2565 เน่ืองจากข้อเสนอของ 
KPMG เป็นประโยชน์สงูสดุแก่บริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนุมตัิค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดใน
หนงัสือนดัประชมุหน้า 5-7 ดงันี ้ 

1) ขออนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 ดงันี ้
 - นายวินิจ ศลิามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3378) หรือ 

- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) หรือ 
 - นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179) 

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั โดยเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุสมบตัิสอดคล้อง
กบัประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทัง้นี  ้บริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชีและผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าว ส าหรับประวตัิของผู้สอบบญัชี และข้อมลูความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี ท่ีได้รับเสนอช่ือปรากฏ
ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3 ในหนงัสือนดัประชมุหน้า 21-24 

2) ขออนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2561 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจ านวน 6.05 ล้านบาท (เพิ่มขึน้จากปี 2560 เป็นจ านวน 0.02 ล้านบาท) 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่สอบบญัชี ปี 2561 ปี 2560 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปี SCC 268,000 บาท 260,000 บาท 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและ     
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC 
และงบการเงินรวม 

5.78 ล้านบาท 5.77 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 6.05 ล้านบาท 6.03 ล้านบาท 

 ส าหรับค่าสอบบัญชีปี 2560 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็น
คา่ตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยืน จ านวน 1.56 ล้านบาท 

3) รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2561 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย 
และเคพีเอ็มจีในตา่งประเทศ โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี มีรายละเอียดดงันี ้ 
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คา่สอบบญัชี ปี 2561 ปี 2560 

1. ค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในประเทศ
ไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

  

  

 จ านวนบริษัทย่อย 124 บริษัท 127 บริษัท 

 จ านวนเงิน 23.68 ล้านบาท 23.29 ล้านบาท 

2. คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยใน
ตา่งประเทศ 

  
  

 จ านวนบริษัทย่อย 68 บริษัท 68 บริษัท 

 จ านวนเงิน 24.12 ล้านบาท 26.61 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยทัง้หมด 47.80 ล้านบาท 49.90 ล้านบาท 

 (คา่สอบบญัชีปี 2561 ของบริษัทย่อยอาจเปล่ียนแปลงตามจ านวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงาน
ท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี) 

 หลังจากนัน้ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและ
ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ซึ่งฝ่ายจดัการและผู้สอบบญัชีได้ตอบชีแ้จงข้อซกัถามดงักล่าว สรุปได้
ดงันี ้

 (1) ค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด 
และมีแนวทางก าหนดคา่ตอบแทนท่ีไมไ่ด้มีการก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีชดัเจนได้อยา่งไรท่ี
ท าให้นา่เช่ือถือมากขึน้ 

  ตอบ ผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับการแต่งตัง้จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะตรวจสอบงบการเงินและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นหลัก ส่วนเร่ืองรายงานอ่ืนจะเป็นกรณีพิเศษ ส าหรับ
รายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืนซึ่งบริษัทได้จดัท ารายงานนีเ้ป็นประจ าทกุปี ถือเป็นรายงาน
ท่ีนอกเหนือจากรายงานปกติ โดยบริษัทมีการประกวดราคากับรายอ่ืนด้วย ค่าบริการท่ี
ผู้สอบบญัชีเสนอจะอยูบ่นพืน้ฐานของจ านวนชัว่โมงและปริมาณงานท่ีคาดไว้ 

 (2) คา่สอบบญัชีปี 2561 จ านวน 6.05 ล้านบาทได้รวมคา่ตรวจรับรองรายงานการพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน จ านวน 1.56 ล้านบาท แล้วหรือไม ่

  ตอบ  จ านวน 6.05 ล้านบาทเป็นคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561ท่ีเสนอขออนมุตั ิสว่นตวัเลขท่ี
เปิดเผยเพิ่มเติมจ านวน 1.56 ล้านบาท เป็นคา่ตรวจรับรองรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน
ของปี 2560 ซึง่ไมใ่ชค่า่สอบบญัชี 
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 (3) มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 (IFRS9) ท่ีจะบงัคบัใช้ในอนาคตนัน้จะมีผลกระทบ
ตอ่บริษัทอยา่งไรบ้าง 

  ตอบ IFRS9 เป็นมาตรฐานฯ ท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้เคร่ืองมือทางการเงินตา่งๆ ท่ีคาดว่าจะ
ประกาศออกมาใช้ ซึ่งเท่าท่ีประเมินจะมีผลกระทบต่อบริษัทน้อยมาก เพราะไม่ใช่ธุรกิจ
ทางการเงินโดยตรง  

(4) เสนอแนะว่าในอนาคตอาจจะสามารถน า AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในการสอบ
บญัชีได้ ซึง่จะท าให้คา่สอบบญัชีถกูลง 

ตอบ รับทราบ 

(5) ตามท่ีประธานฯ แจ้งวา่ต้องเป็นผู้สอบบญัชีติดตอ่กนัไม่เกิน 5 ปี แตต่ามหมายเหตใุนวาระ
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี (หนงัสือนดัประชมุหน้า 6 หมายเหตขุ้อ 2.1)  นายวินิจ ศลิามงคล 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2554-2560 ซึ่งเกินห้าปีติดตอ่กนั จึงขอทราบรายละเอียด
วา่นบัอยา่งไร 

 ตอบ  การได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีเป็นเร่ืองหนึง่ และการลงลายมือช่ือในความเห็นของ
ผู้สอบบญัชีในรายงานงบการเงินเป็นอีกเร่ืองหนึ่ง ต้องแยกกนั ส าหรับนายวินิจฯ นัน้ได้รับ
การแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชี 2 ครัง้คือปี 2547-2551 และปี 2554-2560 แต่อาจจะไม่ได้
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในปีนัน้ๆ ตามกฎของ ก.ล.ต. ให้นบัปีท่ีได้รับแต่งตัง้และลงลายมือช่ือ
ด้วย กรณีของนายวินิจฯ นัน้ ได้รับแต่งตัง้ ตัง้แต่ปี 2554 แต่ลงลายมือช่ือตัง้แต่ปี 2557 
เป็นต้นมา จงึยงัไมถ่ึง 5 ปี 

 เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง 
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตัง้นายวินิจ ศิลามงคล หรือนายไวโรจน์ จินดามณี
พิทักษ์  หรือนางสาวพรทิพย์  ริมดุสิ ต หรือนางสาวธัญลักษณ์  เกตุแก้ว แห่ งบริษัทเคพี เ อ็มจี   
ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัท
ประจ าปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทัง้สิน้ 6.05 
ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย   737,129,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7416 
ไมเ่ห็นด้วย   789,961 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1068 
งดออกเสียง 1,119,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1514 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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  นอกจากนีท่ี้ประชุมได้รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี 2561 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและ 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ จ านวน 124 บริษัท เป็น
เงิน 23.68 ล้านบาท และค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจ านวน 68 บริษัท เป็นเงิน 
24.12 ล้านบาท รวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยรวมเป็นทัง้สิน้ 47.80 ล้านบาท 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับการขออนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ ซึง่เลขานกุารคณะกรรมการ ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุ 
ดงันี ้

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวน
ท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2547 ได้มีมตกิ าหนดให้
กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของทัง้คณะเดือนละ 1.8 ล้านบาท และโบนสัของทัง้คณะไม่เกินร้อยละ 
0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจา่ยให้แก่ผู้ ถือหุ้น และให้คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบง่จา่ยกนัเอง 

 นอกจากนีท่ี้ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ ท่ี  18 เ ม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติ
คา่ตอบแทนของกรรมการชดุย่อย ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหน้า 7-8 ดงันี ้

คณะกรรมการชุดย่อย ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

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

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

ประธาน 150,000 37,500 
กรรมการ 100,000 25,000 

ทัง้นีค้่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตัง้แต่วันท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมตเิปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืน 

อย่างไรก็ดี เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจ าทุกปี ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุม  
ผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตาม  

ส าหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ
กรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชัน้น าในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่ม
อตุสาหกรรมเดียวกนัอยา่งรอบคอบแล้ว 



 
                                                                                                                                            

23 
 

ส าหรับการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดุย่อยในปี 2560 ซึง่เป็นการจ่ายโดยไม่
เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏ
อยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 หน้า 71 หน้า 91-93 และหน้า 98-101  

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชดุย่อยชดุตา่ง ๆ โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ 
ประจ าปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย  713,624,417  เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.5611 
ไมเ่ห็นด้วย   25,182,028 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 3.4074 
งดออกเสียง   102,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0138 
ไมมี่สิทธิออกเสียง   130,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0175 
บตัรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 7 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชีแ้จง ในรายละเอียด
ให้ท่ีประชมุพิจารณา 

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทรวม 2 ข้อ คือข้อ 19 และ ข้อ 29 ดงันี ้

 การแก้ไขข้อบังคับข้อ 19  

 เน่ืองด้วยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตท่ีิ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเตมิกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 100 เร่ืองการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท าให้ข้อบงัคบัของบริษัท  
ข้อ 19 ซึง่ก าหนดตามกฎหมายเดมิไมมี่ผลใช้บงัคบัได้ตอ่ไปเน่ืองจากขดักบักฎหมายดงักล่าว  

 สาระส าคญัของการเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 19 มีดงันี ้

- ลดสัดส่วนหุ้นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  
ลงเหลือ 10% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด (จากเดิม 20%) และคณะกรรมการต้องจดั
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ภายใน 45 วนั (จากเดมิ 1 เดือน) และ 
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- หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมตามท่ีผู้ ถือหุ้ นร้องขอ ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวสามารถจัดประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นได้เอง โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 

 ข้อความภายหลงัปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะเป็นไปตามท่ีเสนอในหนงัสือนดัประชมุ หน้า 9 ดงันี ้

“ข้อ 19  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร  

 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้
ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเชน่นี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้
ถือหุ้นภายในส่ีสิบห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง  
ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้
นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตาม  
วรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม  
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรค
สามครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ใน 
ข้อ 20 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

 การแก้ไขข้อบังคับข้อ 29  

 เน่ืองจากหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในระดบัสากล ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการสรรหา
กรรมการบริษัท โดยเฉพาะเร่ืองคณุสมบตัิและความหลากหลายของกรรมการ เพ่ือให้บริษัทสามารถสรรหา
บคุคลท่ีมีความเหมาะสมเป็นกรรมการให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท จงึขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 29 โดยตดัข้อย่อยในวงเล็บท่ี 2 ซึง่ก าหนดไว้แตเ่ดมิวา่ กรณีท่ีไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นต้องมีสญัชาตไิทย  

 ข้อความภายหลงัปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะเป็นไปตามท่ีเสนอในหนงัสือนดัประชมุ หน้า 10 ดงันี ้

“ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคนแตไ่มเ่กินสิบสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอน
โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น และกรรมการไมน้่อยกว่ากึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัดิงัตอ่ไปนี ้
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(1) บรรลนุิตภิาวะ 
(2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุในความผิดเก่ียวกับทรัพย์ท่ี

ได้กระท าโดยทจุริต 
(4) ไมเ่คยถกูลงโทษ ไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหนว่ยงานของ

รัฐฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี” 

คณะกรรมการบริษัทจงึขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 19 
และข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดมิและให้ใช้ข้อความใหม ่ตามท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 9-10 
รวมถึงให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอ 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ และท่ี
ปรึกษากฎหมายได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้ 

 (1) ขณะนีรั้ฐสภาก าลงัพิจารณาร่างกฎหมายเก่ียวกับ Voting Online ซึ่งน่าจะผ่านสภาฯ ใน
อีกไมน่าน เอสซีจีได้พิจารณาเร่ืองนีอ้ยา่งไรบ้างหรือไม ่ถ้ามี Voting Online จะเป็นอยา่งไร 
ส าหรับข้อความท่ีเพิ่มขึน้มาในวรรคสดุท้ายของข้อบงัคบัข้อ 19 ท่ีเสนอแก้ไขหมายความว่า
ผู้ ท่ีรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายกรณีองค์ประชมุไม่ครบคือผู้ ถือหุ้นท่ีขอให้จดัการประชมุใช่หรือไม่ 
ข้อความนีบ้ริษัทเขียนขึน้เองหรือตลาดหลกัทรัพย์หรือ ก.ล.ต. เป็นผู้ เขียนขึน้ 

  ตอบ ข้อความท่ีเสนอแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 19 เป็นการคดัลอกมาจากค าสั่งหัวหน้า คสช. 
บริษัทไม่ได้เขียนขึน้เอง  ซึ่งในทางปฏิบตัิ ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์
อยูร่ะหวา่งการหารือร่วมกนัท่ีจะก าหนดมาตรการให้ข้อกฎหมายนีใ้ช้ปฏิบตัไิด้จริง 

 (2) การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 29 เข้าใจได้ว่ารัฐบาลต้องการให้ผู้ ถือหุ้นต่างประเทศสามารถเป็น
กรรมการได้ เป็นการเปล่ียนโครงสร้างกรรมการให้มีชาวตา่งประเทศเข้ามา แตมี่ข้อสงสยั
ว่าจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิชาวต่างประเทศว่าเป็นคนดี ไม่ทุจริต ไม่มีประวัติ
เส่ือมเสียได้อยา่งไร  

  ตอบ  การแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 29 ดงักล่าว เป็นการแก้ไขข้อบงัคบัให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในระดบัสากล การสรรหาและคดัเลือกกรรมการยังคงต้อง
พิจารณาโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และขออนมุตัิผู้ ถือหุ้น มิได้มีเจตนาท่ี
จะแต่งตัง้ชาวต่างประเทศมาเป็นกรรมการ และจะใช้ความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการ
ด าเนินการ  อยา่งไรก็ดีการท่ีเป็นบริษัทท่ีมีธุรกิจในต่างประเทศมาก การมีภาพพจน์ท่ีเป็น
สากลย่อมเป็นผลดี 

อนึ่ง มีผู้ ถือหุ้นได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการตรวจสอบบุคคลท่ีอยู่ตา่งประเทศสามารถท าได้โดย
ขอตรวจสอบไปยงัสถานทูตไทยในประเทศนัน้ ซึ่งจะติดต่อไปยงัหน่วยงานท่ีเก็บประวัติ
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อาชญากรรมหรือประวัติอ่ืนของบุคคลท่ีต้องการตรวจสอบ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกบัประเทศท่ีเป็นคูส่ญัญา 

(3) จากค าสัง่หวัหน้า คสช. นีมี้บริษัทมหาชนก่ีบริษัทท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว มีข้อก าหนดเร่ือง
ระยะเวลาหรือไม ่

ตอบ  มีหลายบริษัทเร่ิมแก้ไขข้อบงัคบัตามกฎหมายใหม่แล้ว เข้าใจว่าบริษัทมหาชนส่วน
ใหญ่จะแก้ไขข้อบังคับเ ร่ืองนี ก้ันในปีนี  ้ เพราะเ ป็นเ ร่ือง ท่ี ต้องปฏิบัติ  เ น่ืองจาก
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 30 ก าหนดว่า ข้อบงัคบัของบริษัทต้องไม่ขัด
หรือแย้งกบักฎหมาย  

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ข้อบงัคบัข้อ 19 และ ข้อ 29 ของบริษัท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้บริษัทแก้ไขข้อบงัคบัข้อ 19 และ ข้อ 29 ของบริษัท ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  738,021,409 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9512 
ไมเ่ห็นด้วย   252,700 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0342 
งดออกเสียง 106,900 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 0.0144 
บตัรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0000 

เม่ือครบวาระท่ีเสนอในท่ีประชมุแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ตอบข้อซกัถามของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเขียนค าถามส่งขึน้มา ซึ่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงโดยสรุปว่ามีหลายค าถามท่ีได้ชีแ้จงใปแล้ว
เช่น เร่ืองของ HVA งบวิจยัและพฒันา โครงการปิโตรเคมีท่ีเวียดนาม และบางส่วนเป็นข้อแนะน าให้ฝ่ายจดัการ
พิจารณาเพิ่มเติมเร่ืองข้อมูล เช่น ข้อมูลกรรมการในบริษัทย่อย อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ท่ี
แสดงผลการด าเนินงาน ซึง่จะน าไปพิจารณาตอ่ไป และบางสว่นเป็นค าชมเชย 

จากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ และฝ่ายจดัการได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี  ้

(1) เอสซีจี เอ็กซ์เพรสมีทิศทางการด าเนินงานอยา่งไรในอนาคต 

  ตอบ เอสซีจี เอ็กซ์เพรสเป็นธุรกิจจดัส่งพสัดยุ่อยในลกัษณะ B2C และ C2C จากเดิมท่ีมี
เอสซีจี โลจิสติกส์ ท่ีธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็น B2B โดยได้เร่ิมด าเนินธุรกิจเม่ือเดือนมกราคม 
2560 ในปีแรกมียอดพสัดปุระมาณ 8-9 แสนกล่อง ยอดขายประมาณ 40-50 ล้านบาท มี
ยอดขายเติบโตทกุเดือน คาดว่าในปี 2561 จะมียอดขายเพิ่มขึน้ตามการเติบโตของตลาด
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ขนส่งพสัดยุ่อยและ e-commerce จุดเด่นคือมีบริการขนส่งแบบควบคมุอุณหภูมิ (Cool 
Delivery) เหมาะส าหรับขนส่งอาหาร ปัจจุบนัเร่ิมขยายจุดรับส่ง (Service Point)  จากปี
แรกท่ีให้บริการเฉพาะแถบกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก และบางสว่น
ของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คาดว่ากลางปี 2561 จะมี Service 
Point ครอบคลมุทัว่ประเทศ  

 (2)   กลยทุธ์ในอนาคตของเอสซีจีซึง่ต้องเผชิญกบัตลาดท่ีมีคูแ่ขง่เกิดขึน้อยูเ่ร่ือย จะควบคมุหรือ
ลดต้นทนุ และเพิ่มรายได้ เพิ่มก าไร และเพิ่มเงินปันผลอยา่งไร  

ตอบ ในเร่ืองการด าเนินธุรกิจให้สามารถอยูไ่ด้และแข่งขนัได้อย่างยัง่ยืนนัน้ ขอยกตวัอย่างการ
ลงทนุในโครงการขนาดใหญ่ของเอสซีจี เช่น โครงการปิโตรเคมีในเวียดนาม เป็นโครงการท่ีใน
ตลาดเวียดนามยังไม่มีผู้ ผลิตอยู่  และรัฐบาลเวียดนามให้ความส าคัญ ประกอบกับ
ความสามารถในเร่ืองธุรกิจปิโตรเคมีและการพัฒนาตลาดมาแล้วในระดับหนึ่ง ท าให้เป็น
โครงการลงทุนท่ีสามารถแข่งขนัได้ในตลาดนัน้ๆ แล้วมีการตอ่ยอด เช่น น านวตักรรมท่ีเอสซีจี
ท าทัง้ในประเทศไทยและท่ีพัฒนาร่วมกับต่างประเทศมาประกอบกัน โครงการลงทุนใน
ลกัษณะนีจ้ะท าให้เอสซีจีมีความแข็งแกร่งและสามารถแขง่ขนัได้ในระยะยาว 

 (3) เอสซีจีมีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่มากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่  การพัฒนา
นวตักรรมต่อไปจากสิ่งท่ีเอสซีจีเก่ง เอสซีจีอาจไม่ต้องท าวิจยัและพฒันา (R&D) เองก็ได้ 
อาจจะท ากบัสถาบนัการศกึษากบัคนท่ีท า Innovation อยูแ่ล้วก็ได้  

 ตอบ ปัจจบุนัเอสซีจีย่ืนจดสิทธิบตัร (รวมอนสุิทธิบตัร) ประมาณ 1,500 ฉบบั นอกจากนีย้งั
มีท่ีเป็นความลบัทางการค้า (Trade Secret) หรือองค์ความรู้ในการด าเนินธุรกิจของเอสซีจี
อีกด้วย ซึ่งมีหน่วยงานเฉพาะท่ีดแูลเร่ืองของการใช้ประโยชน์ การขาย และการไปร่วมมือ
กบัคนอ่ืน ส่วนเร่ืองการวิจยัและพฒันาเอสซีจีไม่ได้ท าเองทัง้หมด อาจท ากบัมหาวิทยาลยั 
ลกูค้าหรือคูค้่าก็เป็นได้ ซึง่เอสซีจีก็ใช้แนวทางนีอ้ยู่ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและได้ผลรวดเร็ว 

 (4) เอสซีจีต้องใช้สกลุเงินต่างประเทศหลายสกุล จึงมีโอกาสท่ีจะเกิดความพลาดพลัง้บ้างใน
เร่ืองอตัราแลกเปล่ียน จะปิดความร่ัวไหลนีไ้ด้อยา่งไร 

  ตอบ  หลายๆ ธุรกิจท่ีเอสซีจีไปลงทุนในบางประเทศ  เช่น สปป. ลาว เมียนมา อัตรา
แลกเปล่ียนมีผลกระทบพอสมควร เน่ืองจากบางครัง้อาจจะไม่สามารถท าการแลกเปล่ียน
เงินในสกุลของประเทศนัน้ๆ ได้ ซึ่งเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงด้านอัตราแลกเปล่ียนก็
สามารถใช้ได้กับเงินสกุลหลักๆ แต่เงินสกุลในแต่ละประเทศอาจมีข้อจ ากัด แต่ประเทศ
เหล่านีก็้มีการพฒันาอย่างรวดเร็ว ธนาคารตา่งชาติเร่ิมเข้าไปตัง้สาขามากขึน้ คาดว่าตอ่ไป
การปอ้งกนัความเส่ียงจะท าได้ง่ายขึน้ และเป็นความตัง้ใจของเอสซีจีท่ีจะมีเคร่ืองมือป้องกนั
ความผนัผวนเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนอย่างตอ่เน่ือง  
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 (5) หนีท่ี้สงสยัว่าจะสญู และหนีท่ี้มีอายตุัง้แต ่6 เดือนขึน้ไปจนถึงมากกว่า 12 เดือนมีจ านวน
เพิ่มมากขึน้ จะท าอยา่งไรท่ีจะเก็บหนีใ้ห้เร็วกวา่นี ้

  ตอบ  โดยส่วนใหญ่แล้วเอสซีจีขายเป็นเงินสดหรือมีหนังสือค า้ประกันธนาคาร (Bank 
Guarantee) จึงค่อนข้างมัน่ใจว่าหนีสู้ญยงัอยู่ในภาวะท่ีควบคมุได้ ซึ่งบริษัทพยายามดแูล
อย่างใกล้ชิด และมีการพัฒนาปรับปรุงโดยการน าเทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองมือจัดเก็บ
ฐานข้อมูล และการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้ ท่ีค้าขายร่วมกัน เพ่ือตรวจสอบสถานะเครดิต
ของลกูค้าอยา่งตอ่เน่ือง 

 (6) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ท่ีได้กล่าวถึงในรายงานการพัฒนา
อยา่งยัง่ยืน คืออะไรและดีอยา่งไร 

  ตอบ แนวคดิเศรษฐกิจหมนุเวียน หรือ Circular Economy เป็นเร่ืองท่ีมีการพดูถึงอยา่งมาก
ในปีท่ีผ่านมาและคงจะต่อเน่ืองไปในระยะยาวด้วย โดยในปีนีเ้อสซีจีมีแผนจะจัด 
Symposium เร่ืองนีเ้พ่ือดงึคนท่ีมีความรู้มาให้ความรู้ เน่ืองจากทกุธุรกิจของเอสซีจีมีความ
เก่ียวข้องกบัเร่ืองนี ้การให้ความสนใจและท าเร่ืองนีอ้ยา่งจริงจงัจะท าให้การด าเนินงานเน้น
ในเชิงปอ้งกนัมากกวา่ตัง้รับ 

 (7) การจดัการความปลอดภยัของข้อมลูของเอสซีจีเป็นอยา่งไร 

  ตอบ  IT Security เป็นความเส่ียงหนึง่ท่ีเอสซีจีให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก มีการว่าจ้างท่ี
ปรึกษาภายนอกท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านนี ้และมีนโยบายในการลงทุนเพ่ือ
ปรับปรุงเร่ืองความปลอดภยัให้ดีท่ีสดุ  

 (8) ภายใน 3 ปีนีป้ระเทศไทยจะเป็นสงัคมผู้สูงอายุ ในขณะท่ีอตัราการเกิดของคนรุ่นใหม่จะ
ลดลง องค์กรขนาดใหญ่อยา่งเอสซีจีจะบริหารจดัการอยา่งไร  

  ตอบ เร่ืองการจ้างงานผู้สงูอายุ เน่ืองจากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม อาจมีสภาพการท างานท่ี
ต้องระมดัระวงั ในขณะเดียวกนัก็มีเร่ือง Automation และ Robotic ท่ีน ามาใช้ ก็พยายามหา
จดุสมดลุระหวา่งผลประโยชน์ของสงัคมและผลประโยชน์ของบริษัทให้ดีท่ีสดุ   

 (9) เห็นด้วยในเร่ืองของการพฒันาพนกังาน แตใ่นด้านสขุภาพ เอสซีจีมีโครงการอยา่งไรบ้าง 

  ตอบ  ในเร่ืองของการพฒันาสุขภาพของพนักงาน บริษัทเพิ่งเปิด Health Center ส าหรับ
พนักงานท่ีส านักงานใหญ่ บางซ่ือ ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานอย่างดีมากทัง้จาก
พนกังานรุ่นใหมแ่ละรุ่นเก่า 

 (10) โครงสร้างการด าเนินงานเพ่ือความยัง่ยืน ตามท่ีแสดงในรายงานการพฒันาอย่างยัง่ยืน 2560 
หน้า 21 มีทัง้คณะกรรมการและคณะท างานรวมประมาณ 30 คณะ ไม่แน่ใจว่านโยบายจาก
ข้างบนจะมาถึงข้างล่างอย่างไร องค์กรในปัจจุบันจะคุยกันเร่ือง Flat Organization เร่ือง 
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Horizontal Organization ขอฝากให้พิจารณาส่ือสารกันได้โดยไม่ต้องมีคนกลาง  และเร่ือง
การพฒันาอยา่งยัง่ยืน ควรมีการเชิญนกัวิชาการและผู้ เก่ียวข้องมาร่วมด้วย 

  ตอบ  ปัจจุบนัเอสซีจีหาค าแนะน าและสิ่งท่ีสามารถท าร่วมกันได้กับองค์กรภายนอก ใน
ลกัษณะท่ีร่วมมือกัน ก็จะพยายามรักษาในลักษณะนี ้ส่วนโครงสร้างการด าเนินงานเพ่ือ
ความยั่งยืน ท่ีแสดงในรายงานเป็นการอธิบายว่ามีหน่วยงานใดเก่ียวข้องบ้าง ในการ
ประชุมก็จะประชุมคณะใหญ่ซึ่งจะประกอบด้วย Team Leader หรือ Issue Leader ซึ่งจะ
ไปประชุมกลุ่มย่อยกันต่อ ลักษณะการท างานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นการกระจายงาน
ออกไปท่ีหน้างานให้มากท่ีสดุ  

 (11) ให้ข้อสังเกตเก่ียวกับการลงลายมือช่ือโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ใน
รายงานการให้ความเช่ือมั่นอย่างจ ากัดอย่างเป็นอิสระ (รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
2560 หน้า 155) ซึง่ปกตจิะเห็นแตก่ารลงลายมือช่ือบคุคลในนามบริษัท 

  ตอบ  การลงลายมือช่ือโดยบริษัทเคยเห็นอยู่บ้าง ในกรณีนีบ้ริษัทได้ว่าจ้างส านกังานสอบ
บญัชีไมใ่ชเ่ป็นบคุคล 

 หลังจากนัน้เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ในครัง้นีเ้สร็จสิน้ลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทัง้แจ้งผา่นระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน 
14 วนั หากผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานกุารบริษัทภายใน 1 เดือนนบัจากวนัประชมุ 
และภายหลังเสร็จสิน้การประชุม ขอให้ผู้ ถือหุ้ นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนท่ีบริเวณทางออกเพ่ือเป็น
หลกัฐานอ้างอิงตอ่ไป 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ ได้ขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีสละ
เวลามาเข้าร่วมประชมุและให้ความเห็นตา่ง ๆ ในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

   ปิดประชมุเวลา 17.45 น. 

  

 - ลงนาม - 

  (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

  ประธานท่ีประชมุ 


