รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 (ครัง้ ที่ 25)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 จากนัน้ ได้ แจ้ ง
ให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 1,037 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 4,639,449 หุ้น
และที่มอบฉันทะมาจ านวน 2,167 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 734,746,682 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทัง้ ที่ม าด้ วย
ตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้นจานวน 3,204 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 739,386,131 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 61.6155 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
จากนั ้นประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ เ ลขานุก ารคณะกรรมการชี ้แจงรายละเอีย ด และวิธี ก าร
ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท คณะจัดการเอสซีจี
ตัวแทนที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้ ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภูมิ ไ ชย สอบบัญ ชี จากัด และตัว แทน
ผู้ส อบบัญ ชี ซึ่ง ทาหน้ า ที่ เ ป็ น ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 11 คน ดังนี ้
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการอิสระ
3. นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
กรรมการอิสระ
4. นายพนัส สิมะเสถียร
กรรมการ
5. นายชุมพล ณ ลาเลียง
กรรมการอิสระ
6. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
กรรมการอิสระ
7. นายประมนต์ สุธีวงศ์
กรรมการอิสระ
8. นางธาริษา วัฒนเกส
กรรมการอิสระ
9. นายกานต์ ตระกูลฮุน
กรรมการ
10. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
กรรมการ
11. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
กรรมการผู้จดั การใหญ่
เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล
เจนนภา
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คณะจัดการเอสซีจีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม จานวน 11 คน
1. นายชลณัฐ ญาณารณพ
รองผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
2. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช
Senior Vice President เอสซีจี เคมิคอลส์
3. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ
Vice President-Olefins Business and Operations
เอสซีจี เคมิคอลส์
4. นายศักดิช์ ยั ปฏิภาณปรี ชาวุฒิ Vice President-Polyolefins and Vinyl Business
เอสซีจี เคมิคอลส์
5. นายอารี ย์ ชวลิตชีวินกุล
กรรมการผู้จดั การใหญ่
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
6. นายนิธิ
ภัทรโชค
Vice President-Building Products and Distribution
Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
7. นายชนะ ภูมี
Vice President-Cement and Construction Solution
Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
8. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
Vice President-Regional Business
เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
9. นายธนวงษ์ อารี รัชชกุล
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ ้ง
10. นายเชาวลิต เอกบุตร
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
11. นายยุทธนา เจียมตระการ
ผู้ชว่ ยผู้จดั การใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
และมีตวั แทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจี จากัด คือ นายกิตติ ตังจิ
้ ตรมณีศกั ดา
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 3 คน
1. นายวินิจ
ศิลามงคล
2. นายไวโรจน์
จินดามณีพิทกั ษ์
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จานวน 2 คน
1. นายกุลชัย
ลี ้ศิริสรรพ์
2. นางสาวสุธญ
ั ญา ยิ ้มไพบูลย์
นอกจากนี ้เลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนานางสาวอังคณา ชูดวง อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ูถือหุ้น
ซึง่ เป็ นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ และได้ กล่าวเชิญชวนให้
ผู้ถือหุ้นเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่ วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความ
ประสงค์ในการร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนันเลขานุ
้
การฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดวิธีการ
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ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียด
สรุปได้ ดงั นี ้
1. ข้ อบังคับของบริษัทกาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย
3. ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้ องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่ง อย่างใด คือ เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็ นบางส่วน เว้ นแต่
เป็ นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ยกมือและทาเครื่ องหมายยืนยัน
การลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจนับและบันทึกคะแนน
เสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทังเก็
้ บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วน
ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ ทาเครื่ องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ ท่าน
คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบ พร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็จสิ ้นการประชุม
ส าหรับ ผู้ถือ หุ้น ที่ม อบฉัน ทะให้ แ ก่ก รรมการหรื อ กรรมการอิส ระนั ้น บริ ษัท จะดาเนิน การ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับ คะแนน บริ ษัท จะใช้ วิธี ห กั คะแนนเสีย งไม่เ ห็น ด้ ว ยและงดออกเสีย ง รวมทั ้ง
คะแนนเสีย งตามบัต รเสีย (ถ้ า มี) ออกจากจานวนเสีย งทั ้งหมดที่ เข้ าร่ วมประชุมในวาระ
นัน้ ๆ และส่วนที่ เ หลื อจะถื อว่าเป็ น คะแนนเสี ยงที่ เ ห็น ด้ ว ย โดยจะนับ คะแนนเสีย งตาม
บัต รเสีย จากกรณี ไ ม่เ ห็น ด้ ว ยและงดออกเสีย งเท่า นัน้ และในการพิจารณาคะแนนเสียง
ดัง กล่าวจะคานึง ถึง การลงคะแนนเสียงที่ ผ้ ูถือหุ้นที่ ม อบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือ
มอบฉันทะด้ วย
กรณี ที่จ ะถื อว่า เป็ นบัต รเสีย หมายถึง กรณี ที่ผ้ ูถื อ หุ้น หรื อ ผู้รับ มอบฉันทะแสดงเจตนาไม่
ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการ
ลงคะแนน หรื อมี การแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้ นกรณี Custodian) หรื อ กรณี ที่มีการ
แก้ ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกากับ
6. จานวนผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน
เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
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7. ในกรณีที่ผ้ ูถือ หุ้น หรื อ ผู้รับ มอบฉันทะมีค วามประสงค์จ ะกลับก่อ นที่ก ารประชุม จะสิ ้นสุด
ขอให้ ส่งคืนบัตรยืนยัน การลงคะแนนทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออก
จากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
8. สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบภายหลังจากเสร็ จสิ ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้ องใช้
เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ ที่ประชุมดาเนินการพิจารณา
ในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับ
คะแนนเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใดต้ องการสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ ยกมือขึ ้น
และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ให้ แจ้ งชื่อ -นามสกุล รวมทังสถานะว่
้
าเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะด้ วย
ประธานฯ ได้ แจ้ งเพิ่มเติมว่าสาหรั บผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ บริ ษัทได้
อานวยความสะดวกโดยจัดให้ มีผ้ แู ปลเป็ นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีคาถามขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างประเทศ
เขียนคาถามส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ ทังนี
้ ้กรรมการหรื อผู้บริหารจะรวบรวมคาถามและตอบเป็ นภาษาไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ท่านอื่น ๆ ที่เข้ าร่วมประชุมได้ เข้ าใจด้ วย จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่น
หรื อไม่ ซึ่ง ที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน
ตามที่เสนอข้ างต้ น
นอกจากนันประธานฯ
้
ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ จะเหมือนกับปี ที่ผ่าน
มา คือบริ ษัทไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผ่านมา โดยบริ ษัทได้ มีการเผยแพร่รายงาน
การประชุม ครั ง้ ดัง กล่าวทัง้ ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทัง้ แจ้ ง ผ่านระบบ
เผยแพร่ สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้น
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ ย วกับ รายงานการประชุม ดัง กล่า วแล้ ว อย่างไรก็ ตามไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด หลังจากนันประธานฯ
้
จึงได้ ดาเนินการประชุ มตามระเบียบ
วาระดังนี ้
วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานของเอสซีจีและ
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2560 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ รายงานผลการดาเนินงานของเอสซีจีในปี 2560 ให้ ที่ประชุมทราบ
สรุ ปได้ ดงั นี ้
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ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 ดีขึ ้นกว่าปี 2559 จากการลงทุนของภาครัฐ รวมทังการส่
้
งออกที่
ฟื น้ ตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเอสซีจีก็ยงั ได้ รับผลกระทบจากต้ นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สงู ขึ ้น ค่าเงินบาท
ที่แข็งค่า ตลอดจนสภาพการแข่งขันในภูมิภาคที่รุนแรง
เอสซี จี จึ ง เน้ น แนวทางการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ที่ พ ร้ อมปรั บ ตัว อย่ า งรวดเร็ ว ปรั บ โครงสร้ างการ
บริ หารงานและการจัดการด้ วยระบบ Integrated Business Excellence (IBE) ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัว
เพิ่มประสิทธิผล ลดต้ นทุน และขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้ ด้วย
สาหรับผลประกอบการในปี 2560 เอสซีจีมีรายได้ จากการขาย 450,921 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6
จากปี ก่อน จากราคาขายของสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม เอสซีจีมีผลกาไรเท่ากับ 55,041
ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 2 จากปี ก่อน โดยมีปัจจัยสาคัญจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์
ก่อสร้ าง ตลอดจนค่าเงินบาทที่แข็งค่า และต้ นทุนพลังงานที่สงู ขึ ้น
ในปี 2560 เอสซีจีมีสดั ส่วนรายได้ จากการขายมาจากธุรกิจเคมิคอลส์ ร้ อยละ 46 ธุรกิจซิเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง ร้ อยละ 36 และธุรกิจแพคเกจจิ ้ง ร้ อยละ 18 ส่วนผลกาไรร้ อยละ 76 มาจากธุรกิจเคมิคอลส์
ร้ อยละ 13 จากธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง และร้ อยละ 8 จากธุรกิจแพคเกจจิ ้ง ที่เหลืออีกร้ อยละ 3
เป็ นกาไรจากส่วนงานอื่น ๆ
ภาพรวมการดาเนินงานที่สาคัญของเอสซีจีในปี 2560 สรุปได้ ดงั นี ้
1. การเสริ มศักยภาพนวั ตกรรม ตอบโจทย์ ผ้ ู บริ โภคให้ ดีย่ ิงขึน้ ด้ วยเทคโนโลยี ดิจิ ทัล
โดยการมุ่งให้ ความสาคัญกับการเปิ ดรับนวัตกรรมจากภายนอก (Open Innovation) การลงทุน
ในธุรกิจสตาร์ ทอัพ และการนาเทคโนโลยีดจิ ิทลั มาเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เช่น
 การตัง้ Open Innovation Center เพื่อต่อยอดความร่ วมมือกับทุกภาคส่วน มีการ
ขยายผลงานนวัตกรรมที่วิจยั และพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยอ๊ อกซฟอร์ ด ที่องั กฤษ
และมีการเปิ ดโรงงานนาร่องของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีน
 การตังบริ
้ ษัท AddVentures ในรู ปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อ
ลงทุนในธุรกิจสตาร์ ทอัพที่เกี่ ยวโยงกับเอสซีจี เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้ ลูกค้ า
เข้ าถึงบริ การรถขนส่งของเอสซีจี โลจิสติกส์ กว่า 7,000 คันทัว่ อาเซียน ได้ สะดวก
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
 การพัฒนาระบบ Automation & Robotics ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตและซ่อมบารุง
จนสามารถนาไปให้ บริการกับลูกค้ าระดับนานาชาติ
 การพัฒนาระบบจัดเก็บและเรี ยกคืนสินค้ า หรื อการใช้ Internet of Things หรื อ IoT
กับระบบตรวจสอบสินค้ าคงเหลือในสต๊ อกแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวก รวดเร็ ว
และปลอดภัยระหว่างปฏิบตั งิ าน
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 การเปิ ดเอสซีจี เอ็กซ์เพรส (SCG EXPRESS) บริ การจัดส่งพัสดุด่วน และเป็ นราย
เดียวในตลาดที่ มีนวัตกรรมส่งพัสดุด่วนแบบควบคุม อุณหภูมิ โดยมีแผนขยาย
พื ้นที่บริการทัว่ ประเทศในช่วงกลางปี 2561
2. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ ในอาเซียน ที่สาคัญ เช่น
 ธุรกิจเคมีภัณฑ์: โครงการปิ โตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของเวียดนาม หรื อ Long Son
Petrochemicals Company Limited คาดว่าจะใช้ เวลาก่อสร้ างโครงการประมาณ 5 ปี
 ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง: การเข้ าลงทุนใน Vietnam Construction Materials
JSC ในภาคกลางของเวียดนาม ขณะที่โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมาได้ เริ่ มผลิตเมื่อ
เดือนมกราคม 2560 และในสปป.ลาวเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ปัจจุบนั เอสซีจีมีโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต์ใน 6 ประเทศหลักของอาเซียน มีกาลังการผลิตรวมกับ ในประเทศไทยด้ วย
เท่ากับ 33.5 ล้ านตันต่อปี
 ธุรกิจแพคเกจจิ ้ง: ได้ เข้ าลงทุนใน PT Indocorr Packaging Cikarang ในอินโดนีเซีย มี
กาลังการผลิตรวม 32,000 ตันต่อปี รวมถึง การลงทุนในบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อ
รองรับการเจริ ญเติบโตของการใช้ สินค้ าอุปโภคบริ โภค และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลง
ของผู้บริโภค
ในปี 2560 เอสซีจีมีรายได้ จากธุรกิจที่มีฐานการผลิต ในภูมิภาคอาเซียน นอกประเทศไทย และ
จากการส่ง ออกไปยัง อาเซี ยนประมาณ 106,597 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 24 ของรายได้ รวม เพิ่ม ขึน้
ร้ อยละ 9 จากปี ก่อน
ทังนี
้ ้ สินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่า 573,412 ล้ านบาท โดย ร้ อยละ
24 เป็ นสินทรัพย์ในอาเซียนนอกประเทศไทย
นอกจากนี เ้ อสซี จี ยัง ให้ ความส าคัญ กั บ การพัฒ นาทัก ษะ ของพนัก งานให้ พร้ อมต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้ องการของลูกค้ า และการขยายธุ รกิจ สู่
ต่างประเทศ โดยจะยึดมัน่ การดาเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อการเป็ นผู้นาธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตาม
วิสยั ทัศน์ของเอสซีจี โดยเน้ นการปฏิบตั ิตามนโยบายการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึง่ ในปี
2560 ได้ กาหนดมาตรการเพิ่มเติมด้ านการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้ สินบนแก่เจ้ าหน้ าที่ และนาผล
การประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบตั งิ านให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น
หลังจากนั ้นประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จดั การใหญ่ และ
ฝ่ ายจัดการได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ในรายงานประจาปี 2560 หน้ า 289 แสดงกราฟราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทย้ อนหลัง 5 ปี
(2556-2560) เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ฯ เหตุใดเส้ นกราฟราคาหุ้นของบริ ษัท ตังแต่
้
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กลางปี 2560 จึงแยกออกจากเส้ นกราฟดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ ้น
ทังที
้ ่ก่อนหน้ านี ้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ตอบ ฝ่ ายจัดการและกรรมการของเอสซีจีได้ ติดตามดูราคาหุ้น ของบริ ษัทเทียบกับราคา
ของดัช นี ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ อย่ า งต่อ เนื่ อ ง ในช่ ว งที่ ต ลาดขึ น้ นัก ลงทุน อาจเปลี่ ย น
Segment ในการลงทุน ซึง่ บริษัทไม่สามารถเปลี่ยนหรื อควบคุมตลาดได้ แต่เรื่ องที่สามารถ
ควบคุมได้ คือเรื่ องพื ้นฐานในการทาธุรกิจ โดยทาให้ มีความเข้ มแข็งและสามารถแข่งขันได้
ซึง่ ต้ องยอมรับว่าในปี ที่ผ่านมาธุรกิจหลักคือเคมิคอลส์เป็ นธุรกิจที่นกั ลงทุนทัว่ ไปยอมรับว่า
มีความผันผวนค่อนข้ างมาก มี ค่าของความเสี่ยงค่อนข้ างมากเมื่อเทียบกับค่าความเสี่ยง
โดยรวมของตลาด ทาให้ ราคาหุ้นของบริ ษัท อาจจะด้ อยกว่าตลาด นอกจากนี ้ การลงทุน
ส่วนใหญ่ของบริ ษัทเป็ นการลงทุนในธุรกิจเคมิคอลส์หรื อที่ เกี่ยวข้ องกับธุรกิจเคมิคอลส์ ทา
ให้ นกั ลงทุนคาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ ้น ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการทางานแล้ ว บริ ษัทยังได้ ลงทุนในเรื่ องของการวิจัย และพัฒ นาเพื่ อให้ มีสิน ค้ า ที่ มี
มูลค่าเพิ่มสูง (HVA) มากขึ ้น เพื่อช่วยลดความผันผวน
(2) ถ้ าเกิดสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐ อเมริ กากับจีน จะมีผลกระทบกับเอสซีจีอย่างไร การ
ขึ ้นภาษีสินค้ านาเข้ าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนมีผลกระทบต่อเอสซีจีอย่างไร
ตอบ ผลกระทบต่อเอสซีจี คงไม่มาก เนื่องจากรายการสินค้ าที่ขึน้ ภาษี ไม่ได้ เป็ นสินค้ าที่
เกี่ยวข้ องกับเอสซีจี
(3) มี สินค้ าและบริ การใดบ้ างของเอสซี จีที่ อยู่ในข่ายจะถูก Disruptive จากเทคโนโลยี แ ละ
ดิจิทัล เอสซีจีได้ ใช้ นวัตกรรมใดบ้ างที่ทาให้ เกิ ดสินค้ า HVA ทาให้ ยอดขายเพิ่มขึน้ การ
ลงทุนกับ Venture Capital Startup ทัว่ โลกทาให้ เอสซีจีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้ าง เอสซีจี ได้
ใช้ Blockchain ในการทาธุ รกิ จ นอกเหนื อจากโลจิ ส ติกส์ ม ากน้ อ ยเพี ยงใด และเหตุใ ด
ค่าใช้ จ่ายด้ านการวิจยั และพัฒนาของเอสซี จีในปี 2560 จึงลดลงจากปี 2559 ในสภาวะ
ปัจจุบนั บริษัทจะเน้ นซื ้องานวิจยั ที่ทาเสร็จแล้ วหรื อจะพัฒนางานวิจยั ด้ วยตัวเอง
ตอบ ผลกระทบจากเทคโนโลยีและดิจิทลั กับธุรกิจของเอสซีจีที่เป็ น B2B เช่น ธุรกิจ เค
มิคอลส์ และแพคเกจจิง้ อาจจะยังไม่มากเมื่อเทียบกับธุรกิจที่เป็ น B2C ที่ติดต่อตรงกับ
ผู้บริโภค เช่นธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างซึง่ จะมีผลกระทบตลอดสายธุรกิจ ตังแต่
้ การผลิต การ
ขาย โลจิสติกส์หรื อการขนส่งจนถึงลูกค้ า ถื อเป็ นโอกาสที่จะนาเทคโนโลยีม าใช้ ในการ
ปรับปรุงการทางาน ซึ่งได้ มีการศึกษาเรื่ องการปรับปรุง Supply Chain มีการวางแผนงาน
รวมทังเริ
้ ่มมีการลงทุนที่ชดั เจนด้ วย
ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นการวิ จัย และพัฒ นาของเอสซี จี ใ นปี 2560 ลดลงเมื่ อ เที ย บกับ ปี 2559
เนื่องจากในปี 2559 มีการลงทุนในโรงงานต้ นแบบของปิ โตรเคมีซึ่งใช้ เงินลงทุนมากกว่าที่
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เป็ นการลงทุนในลักษณะปกติในปี 2560 นอกจากนีย้ งั ได้ ปรับรู ปแบบของการลงทุนหรื อ
การใช้ จ่ายในด้ านการวิจยั พัฒนา จากเดิมที่เน้ นทาเองค่อนข้ างมากเป็ นร่วมกับสถาบันอื่น
มากขึ ้น เช่น การลงทุนพัฒนาเคมีภณ
ั ฑ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Oxford ที่องั กฤษ การลงทุน
ทาโรงงานต้ นแบบร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีน และการตังบริ
้ ษัททาวิจยั พัฒนาในยุโรป ซึ่ง
คาดว่าจะเห็นผลมากขึ ้นใน 1-2 ปี ข้างหน้ า ประกอบกับการลงทุนในเรื่ องดิจิทลั เทคโนโลยีก็
จะเริ่ มส่งผลใน 1-2 ปี นี ้ด้ วย โดยเอสซีจีมีเป้าหมายที่จะพยายามเพิ่มการลงทุนในเรื่ องการ
วิจยั และพัฒนาให้ มากขึ ้น เนื่องจากจะส่งผลต่อกาไรหรื อยอดขายที่ สูงขึน้ สิ่งที่ลงทุนใน
เรื่ อง Open Innovation หรื อ Co-creation จะส่ง ผลให้ สามารถพัฒนาธุจ กิจ ที่ เป็ น HVA
หรื อสิ นค้ าที่ มี มูล ค่าเพิ่ ม สูง ขึน้ ได้ ต ามหลัก ที่ ว่าถ้ า ลงทุนในการวิจัย และพัฒ นาอย่า งมี
ประสิทธิภาพและเพิ่มขึ ้น ส่วนที่เป็ นภูมิค้ มุ กันของบริษัทก็จะดีขึ ้นไปด้ วย
(4) เอสซีจีมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้ ห่นุ ยนต์ในการทางานทดแทนพนักงานเพียงใด มีแผนจะ
ลดจานวนพนักงานหรื อไม่
ตอบ เอสซีจีได้ มีการพัฒนาปรั บปรุ ง นาหุ่นยนต์ม าใช้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิ ภ าพในการผลิต
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการร่ วมมือกับเจ้ าของเทคโนโลยี หลายราย ในขณะเดียวกันก็มี การ
ฝึ กอบรม พัฒนาทักษะของพนักงานไปพร้ อมๆ กัน เพื่อรองรับ ธุรกิจซึ่งมีการเจริ ญเติบโต
มากขึ ้น ไม่ได้ มีแผนที่จะทาให้ มีผลกระทบในเรื่ องของจานวนพนักงาน หรื อทาให้ เกิดภาระ
ทางสังคม หากจะมีผลกระทบบ้ างก็คงเป็ นไปตามลักษณะธุรกิจโดยปกติ
(5) เอสซีจ ีม ีแ ผนจะเข้ า ร่ ว มโครงการในระเบีย งเศรษฐกิจ ภาคตะวัน ออก( Eastern
Economic Corridor Development หรื อ EEC) อย่างไร สนใจจะทาธุรกิจใด และจะเข้ า
ไปมีสว่ นร่วมกับบริษัทอื่นในโครงการขนาดใหญ่อย่างไรหรื อไม่
ตอบ การลงทุนใน EEC โดยหลักแล้ วจะเป็ นการลงทุนในธุรกิจเดิม เป็ น Light Industry
สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐ หรื อในเรื่ องเทคโนโลยี ส่วนการลงทุนไม่วา่ จะเป็ นรถไฟรางคู่
หรื อถนนยกระดับนันไม่
้ ใช่สิ่งที่เอสซีจีมีความชานาญ ก็คงไม่ลงทุน
(6) ประเทศไทยและหลายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็ นตลาดสาคัญกาลังเข้ าสู่ สังคมผู้สูงอายุ
เอสซีจีมีโ ครงการหรื อ เป้า หมายอย่า งไรเกี่ ย วกับ ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ๆ สาหรับ ผู้ส ูง อายุท่ี
กาลัง เพิ่ม มากขึ น้ นอกเหนือ จากเรื่ อ งวัส ดุก่อ สร้ าง น่า จะเป็ น โอกาสดีถ้ า เอสซีจีมี
นวัตกรรมที่เกี่ ยวกับยาและผลิตภัณฑ์ทางด้ านการแพทย์
ตอบ เรื่ อ งการตอบรับ ลูก ค้ า สูง อายุ เอสซีจีมีก ารพัฒ นาในธุร กิจ อื่น ๆ นอกเหนือ จาก
ธุร กิจ ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง เช่น ธุรกิจแพคเกจจิง้ มี การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ ไ ด้
สะดวกและไม่ ใ ช้ แ รงมากในการเปิ ด ธุ ร กิ จ เคมิ ค อลส์ มี ก ารลงทุน ในผลิต ภัณ ฑ์ ท าง
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การแพทย์ อุปกรณ์เครื่ องมือแพทย์ อย่างไรก็ตามธุรกิจที่จะมีผลโดยตรงกับการใช้ งานของ
ผู้บริ โภคที่สงู วัยยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างซึง่ ผู้บริโภคที่สงู วัยนามาใช้ ได้
(7) โรงเรี ยนทักษะพิพฒ
ั น์เป็ นโรงเรี ยนอะไร เป็ นโรงเรี ยนทัว่ ไป หรื อโรงเรี ยนพิเศษ
ตอบ โรงเรี ยนทักษะพิพฒ
ั น์เป็ นโรงเรี ยนที่เอสซีจีสอนเรื่ องการขับรถอย่างปลอดภัย เน้ นใน
เรื่ อ งรถบรรทุก โดยแต่ล ะปี มี ผ้ ูเ ข้ า อบรมมากกว่า 10,000 คน เดิ ม อบรมเฉพาะกลุ่ม
ผู้รับเหมาขนส่งหรื อพนักงานที่ขบั รถให้ เอสซีจี ปัจจุบนั เริ่มขยายไปภายนอก เป็ นส่วนที่ชว่ ย
เพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งให้ ดขี ึ ้น
(8) การแข็งค่าของเงินบาทขณะนี ้มีผลกระทบต่อเอสซีจีหรื อไม่
ตอบ การแข็งค่าของเงินบาทในปี 2560 มีผลกระทบพอสมควร ในปี 2561 ก็เช่นกัน ค่าเงิน
ทุกๆ 1 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐที่แข็งขึ ้น จะมีผลกระทบกับเอสซีจีประมาณ 2,200 ล้ านบาท
ในปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งขึ ้นประมาณ 2.50 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐ ก็มีผลกระทบกับเอสซีจี
ประมาณ 5,000-6,000 ล้ านบาท ซึ่งเอสซีจีต้องวางแผนพัฒนาปรับปรุ งประสิทธิภาพใน
การดาเนินงานให้ สามารถแข่งขันได้ แม้ วา่ ค่าเงินบาทแข็งขึ ้นก็ตาม
(9) โครงสร้ างกาไรของเอสซีจีในปั จจุบนั กว่าร้ อยละ 70 มาจากปิ โตรเคมีหรื อเคมีภณ
ั ฑ์ ทาให้
ความผันผวนที่เกิดขึ ้นมีผลกระทบต่อรายได้ และกาไรอย่างมากจนเป็ นตัวชี ้วัดราคาหุ้นของ
บริ ษัท การให้ น ้าหนักกับโครงสร้ างกาไรที่ปิโตรเคมีมากๆ ในปั จจุบนั เหมาะสมหรื อไม่ จะมี
ผลกระทบต่อรายได้ ในอนาคตอย่างไร บริษัทมีแผนดาเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรื อไม่
ตอบ สิ่งที่ฝ่ายจัดการให้ ความสาคัญคือความสามารถในการแข่งขันและการเจริ ญเติบโต
ของธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าในระยะยาวแล้ วถ้ าสามารถทาทังสองปั
้
จจัยได้ ดี ราคาหุ้นก็จะตามมา
ดังนันกลยุ
้
ทธ์หลักของธุรกิจปิ โตรเคมีคือต้ องสามารถแข่งขันได้ ในตลาดโลก จึงมุ่งเน้ นการ
ขยายฐานการผลิต การตลาด และพัฒนาสินค้ าให้ สามารถแข่งขันได้ ทงในระดั
ั้
บภูมิภาค
และระดับโลก ส่วนธุรกิจ ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างในตลาดที่เอสซีจีมีฐานอยู่นนั ้ มีการ
แข่งขันรุนแรง เนื่องจากมีกาลังการผลิตมากกว่าความต้ องการ แต่ก็เป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพ
ในการเติบโตสูง จึงต้ องใช้ เวลา เมื่อสภาพการแข่งขันลดลงก็เชื่อว่าการเจริ ญเติบโตหรื อ
การพัฒนาธุรกิจจะดีขึ ้น ส่วนธุรกิจแพคเกจจิ ้งซึ่งเป็ นธุรกิจระดับภูมิภาคก็มีการลงทุนทัง้
การขยายตลาดและการขยายประเภทของสินค้ าและบริ การใหม่ๆ โครงการลงทุนต่างๆ ก็
จะไปในแนวลักษณะนี ้
(10) ปั จจุบนั ธุรกิจซิเมนต์มีปัญหาค่อนข้ างมาก แต่บริ ษัทก็ยงั ขยายธุรกิจค่อนข้ างมาก มีการ
สร้ างโรงงานในที่ตา่ งๆ มุมมองของบริษัทเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจซิเมนต์เป็ นอย่างไร
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ตอบ ในช่วงสองถึง สามปี ที่ผ่านมาธุ รกิ จปูนซี เมนต์ในประเทศไทยและในภูมิภ าค เช่น
อินโดนีเซีย มีการแข่งขันที่สงู มาก จึงส่งผลกระทบต่อราคาขายและกาไร อย่างไรก็ตามเชื่อ
ว่ายังมีความสามารถในการเติบโต สาหรับประเทศไทยคงต้ องให้ เวลากับ โครงการลงทุน
ของภาครั ฐ ซึ่ง จะทาให้ มี การลงทุนของภาคเอกชนตามมา และเชื่ อว่ากลุ่ม ประเทศใน
อาเซี ยนมี ความต้ องการในเรื่ องของการลงทุน การพัฒ นาโครงสร้ างพื น้ ฐาน และการ
ปรับปรุงบ้ านที่อยูอ่ าศัย เชื่อว่าในระยะยาวธุรกิจนี ้จะมีการพัฒนาที่ดีขึ ้น
(11) ที่ดนิ ของโครงการปิ โตรเคมีที่ Long Son ประเทศเวียดนามเป็ นการซื ้อหรื อเช่า
ตอบ เป็ นที่ดินเช่าจากรัฐบาลเวียดนาม อายุสญ
ั ญาเช่า 49 ปี และสามารถต่ออายุสัญญา
ได้ เมื่อใกล้ จะหมดสัญญา
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ แจ้ ง ให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดทา
งบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา ซึง่ สรุปได้ ดงั นี ้
งบการเงินประจาปี ของบริ ษัท มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 ซึง่ ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน
ข้ อมูลสาคัญทางการเงิน

หน่ วย : ล้ านบาท

บริษัทและบริษัทย่ อย

บริษัท

สินทรัพย์

573,412

286,651

หนี ้สิน

271,587

192,505

รายได้ จากการขาย

450,921

-

รายได้ รวม

464,237

30,735

กาไรสาหรับปี

55,041*

24,436

กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

45.87*

20.36

* หมายถึง กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
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จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการได้
ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ตามรายงานประจาปี 2560 หน้ า 146 อยากทราบว่าเหตุใดผลการดาเนินงานในประเทศ
อินโดนีเซียจึงขาดทุนมากและจะขาดทุนต่อไปอีกนานเพียงใด
ตอบ ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียที่ขาดทุนมี 2 ธุรกิจคือธุรกิจซิเมนต์และธุรกิจเซรามิก ซึ่ง
ธุรกิจซิเมนต์มีกาลังการผลิตโดยรวมของทังอุ
้ ตสาหกรรมมากกว่าความต้ องการในประเทศ
และเป็ นปี แรกที่เ อสซีจีเริ่ มดาเนินการเต็ม ปี จึงจาเป็ นต้ องขายสินค้ าในราคาต่าเพื่ อให้
สามารถขายสินค้ าให้ ได้ ก่อนและเดินโรงงานได้ ปั จจุบนั ราคาขายเริ่ มดีขึ ้นเนื่องจากสินค้ า
ได้ รั บ การยอมรั บ ที่ ดี ขี น้ อย่า งไรก็ ต ามยัง คงมี กาลัง การผลิ ต ที่ ม ากกว่าความต้ อ งการ
เหลืออยู่ ประกอบกับมีข่าวว่าผู้ผลิตจากประเทศจีนจะเข้ าไปลงทุนเพิ่มเติม อีกในประเทศ
อินโดนีเซีย ดังนัน้ จึงต้ องใช้ เวลาอีกสักระยะเพื่อให้ สภาพตลาดดีขึ ้น
ส่วนธุรกิจเซรามิกนัน้ ก็ มีลักษณะใกล้ เคียงกับธุรกิจ ซิเมนต์ เนื่องจากมีความต้ องการใช้
สินค้ าประมาณครึ่ งหนึ่งของกาลังการผลิตโดยรวมของทังประเทศ
้
ขณะเดียวกัน มีสินค้ า
จากจีนเข้ ามาอีกประมาณร้ อยละ 20 ของตลาดโดยรวม ส่งผลให้ ราคากระเบื ้องเซรามิกใน
อินโดนีเซียลดลงทุกปี นอกจากนี ย้ ังมี ปัจจัยหลักอี กประการหนึ่งคือสภาพของตลาดใน
อินโดนีเซีย เมื่อประมาณ 2-3 ปี ก่อน ราคาที่ดินได้ ปรับตัวขึ ้นไปสูงมาก ภาคเอกชนจึงไม่
ลงทุนก่อสร้ าง ทาให้ ตลาดกระเบื ้องเซรามิกอยู่ในสภาวะค่อนข้ างซบเซา และส่งผลกระทบ
ต่ อ ธุ ร กิ จ เซรามิ ก ของเอสซี จี อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท พยายามที่ จ ะลดต้ น ทุ น และเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพ แต่เรื่ องของตลาดคงต้ องใช้ เวลากว่าที่สภาพตลาดจะฟื ้นตัวกลับมา โดย
ธุรกิจเซรามิกจะใช้ เวลาฟื น้ ตัวนานกว่าธุรกิจซิเมนต์ เนื่องจากความต้ องการสินค้ าเซรามิก
จะตามหลังสินค้ าปูนซีเมนต์
(2) ตามรายงานประจาปี 2560 หน้ า 148 อยากทราบว่าใครเป็ นผู้ประเมินอิสระ
ตอบ การประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย์และหนี ้สินจากการซื ้อธุรกิจ
ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในประเทศที่บริ ษัทเข้ าไปซื ้อกิจการ เช่นในปี 2560 มีการเข้ าซื ้อ
กิจการในประเทศเวียดนามก็จะใช้ บริษัทผู้ประเมินอิสระในประเทศเวียดนาม
(3) ตามรายงานประจ าปี 2560 หน้ า 155 บริ ษัท มี ทุนเรื อนหุ้นที่ จ ดทะเบียนจ านวน 1,600
ล้ านหุ้น เป็ นหุ้นที่ ออกและชาระแล้ ว 1,200 ล้ านหุ้น อยากทราบว่าบริ ษัทจะดาเนิน การ
อย่างไรกับอีก 400 ล้ านหุ้นที่เหลือ
ตอบ ทุนเรื อนหุ้นที่ จดทะเบียนไว้ จานวน 1,600 ล้ านหุ้นนันเป็
้ นเรื่ องที่เคยขออนุมัติจ าก
ผู้ถือหุ้นไว้ นานแล้ ว ในปั จจุบนั คิดว่ายังไม่มีความจาเป็ นที่จะต้ องเรี ยกชาระเพิ่ม จึงยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลง
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(4) ตามรายงานประจาปี 2560 หน้ า 157 อยากทราบว่ารายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่นนั ้
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะเหตุใด
ตอบ รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างมาก มาจากการขาย
หุ้นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) (PTTGC) ในปี ที่ผา่ นมา
(5) ตามรายงานประจาปี 2560 หน้ า 162 งบกระแสเงินสดรวมมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2559
หลายรายการ ทาให้ สินทรัพย์ดาเนินงานลดลงกว่า 11,000 ล้ านบาท จากที่เพิ่มขึน้ กว่า
2,000 ล้ านบาทในปี 2559 อยากทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ ้นหรื อไม่
ตอบ สินทรัพย์ดาเนินงานที่ลดลงในปี 2560 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้ องกับลูกหนี ้การค้ าและลูกหนี ้
หมุนเวียนอื่น รวมทังสิ
้ นค้ าคงเหลือ ซึง่ เพิ่มขึ ้นตามลักษณะธุรกิจที่ขยายตัว
(6) ตามรายงานประจาปี 2560 หน้ า 215 จานวนผู้ถือหุ้นกู้ในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงมาก
น้ อยเพียงใด และมีโอกาสให้ ผ้ ทู ี่สนใจรายใหม่เข้ าซื ้อหุ้นกู้หรื อไม่
ตอบ หุ้นกู้เป็ นเรื่ องที่บริษัทดาเนินการต่อเนื่อง จานวนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นจาก 12,400 รายในปี
2559 เป็ น 13,094 ราย ในปี 2560 โดยผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะมีสิทธิ ในการจองซื อ้ หุ้นกู้ก่ อน
รายใหม่ เว้ นแต่มีการเพิ่มจานวนหุ้นกู้หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นกู้เดิมไม่ใช้ สิทธิในการจองซื ้อหุ้นกู้
(7) ตามรายงานประจาปี 2560 หน้ า 218 เรื่ องการวิเคราะห์ความอ่อนไหวนันเข้
้ าใจว่าเป็ นเรื่ อง
Sensitivity Analysis ไม่แน่ใจว่า Conservative แค่ไหน และใครเป็ นผู้วิเคราะห์
ตอบ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวสาหรับเรื่ องผลประโยชน์พนักงาน ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียน ซึง่ จะประเมินใหม่ทกุ 3 ปี
(8) ตามรายงานประจาปี 2560 หน้ า 233-234 เรื่ องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
เอสซีจีทา Swap และ Forward น้ อยไปหรื อไม่ เพราะค่าเงินบาทแข็งขึ ้นทุกวัน
ตอบ ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริ ษัทจะพิจารณาและตัดสินใจตาม
สถานการณ์ในช่วงเวลานัน้ ๆ ดังนันเมื
้ ่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้ วอาจทาให้ เห็นว่าที่ผ่านมาได้
ทาน้ อยไป ซึง่ ต้ องถือว่าเป็ นผลที่เกิดจากการดาเนินการตังแต่
้ ชว่ งเวลานัน้
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

738,847,555
88,100
912,700
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8647
0.0119
0.1233
0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ
40 - 50 ของกาไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจาเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริ ษัทอาจ
นามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปั นผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ จากนัน้
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจ่ายเงินปั นผล
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
เลขานุการคณะกรรมการได้ ชี ้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล การเครดิตภาษี เงินปั นผล และ
กาหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทังก
้ าหนดการที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
ในปี 2560 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับปี ตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้น
บริ ษัทใหญ่จานวน 55,041 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริ ษัทที่มีกาไรสะสม รวมทังการ
้
สร้ างความเชื่อมัน่ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ เสียทังหมดแล้
้
ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอ
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงิ นปั นผลประจ าปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็ นเงิ น
22,800 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 41 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
ทั ้งนี ้บริ ษัท ได้ จ ่า ยเงิน ปั นผลระหว่า งกาลไปแล้ ว ในอัต ราหุ้นละ 8.50 บาท เป็ น เงิน 10,200
ล้ านบาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท เป็ นเงิน
12,600 ล้ านบาท
จากนันเลขานุ
้
การคณะกรรมการได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมให้ ที่ประชุมทราบว่า เงินปันผลงวดสุดท้ ายใน
อัตราหุ้นละ 10.50 บาทนันจะจ่
้ ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณ 20/80 ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 (ขึ ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 4
เมษายน 2561) โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 2-3
เมื่อไม่มีการซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุม ตั ิการจัดสรรกาไร
ประจาปี 2560 เพื่อ จ่า ยเงิน ปั น ผลให้ แ ก่ผ้ ูถื อ หุ้น ทัง้ ปี ใ นอัต ราหุ้น ละ 19.00 บาท โดยเป็ น เงิ น ปั น ผล
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งวดสุดท้ ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

739,847,857
0
1,100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9998
0.0000
0.0001
0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี ใ น
อัตราหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการที่
ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน คือ
(1) นายพนัส สิมะเสถียร
(2) นายอาสา สารสิน
(3) นายชุมพล ณ ลาเลียง
(4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการผู้จดั การใหญ่

จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
สรรหา ชีแ้ จงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า นายพนัส สิมะเสถียร
และนายอาสา สารสิน ได้ แจ้ งความประสงค์ไม่ขอเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทอีก และได้ ชี ้แจงต่อ
ที่ประชุมต่อไปว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่ อบุคคลเข้ ารั บการพิจ ารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ
และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม รวม 6 คน และรายชื่อ
บุคคลที่มีความสามารถในการเป็ นกรรมการบริ ษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) โดยได้ พิจารณาตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี และความรู้ ความ
ช านาญของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่ อให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ ในการดาเนินธุ รกิ จของ
เอสซี จี แ ล้ ว ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและสรรหาได้ มี ม ติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ เ สนอที่ ป ระชุ ม
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คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอชื่ อบุคคลรวม 4 คน เข้ ารั บการพิจารณาเลื อกตัง้ เป็ นกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ แก่
1) นายชุมพล ณ ลาเลียง
2) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
3) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ซึ่งมีการดารงตาแหน่งเพิ่มเติมจากข้ อมูลที่ปรากฏ
ในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากได้ รับโปรดเกล้ า ฯ แต่งตังให้
้ ดารงตาแหน่งเลขาธิ การ
พระราชวัง และผู้อานวยการทรั พย์ สิ นส่วนพระมหากษั ตริ ย์ โดยมี ผลตัง้ แต่วันที่ 11
มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป
4) นายเกษม วัฒนชัย
เนื่ องจากเห็นว่าเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มี ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สูง มี ภาวะผู้นา
มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย โดยนายชุมพล
ณ ลาเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็ นกรรมการเดิมซึง่ ปฏิบตั งิ านในตาแหน่งหน้ าที่เป็ นอย่างดีตลอดมา
ทังนี
้ ้นายชุมพล ณ ลาเลียง ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระมาประมาณ 3.5 ปี แต่ได้ ดารงตาแหน่งกรรมการมาเกินกว่า
9 ปี นัน้ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ อีกทังได้
้ นาความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้
ข้ อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน สาหรับพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และนายเกษม วัฒนชัย เป็ นผู้ได้ รับการเสนอชื่อใหม่
แทนกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระ ทังนี
้ ้บุคคลทัง้ 4 คนข้ างต้ นไม่ได้ ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
หรื อผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 ได้ พิจ ารณาคุณ สมบัติเ ป็ นรายบุคคลอย่างละเอี ยดรอบคอบแล้ วว่าเป็ นผู้มี คุณสมบัติที่
เหมาะสม มีคุณ สมบัติครบถ้ วนตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องและข้ อบัง คับของบริ ษัท มีประสบการณ์ ที่เป็ น
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเสนอ โดยให้ เ สนอที่ ประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี 2561 เลื อกตัง้ นายชุม พล ณ ล าเลี ยง
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระ และเลือกตัง้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และ
นายเกษม วัฒนชัย เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
สาหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ ข้ อมูลการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปี ที่ผา่ นมา ข้ อมูลการถือหุ้น
ในบริษัท ข้ อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการหรื อผู้บริ หารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทัง้
ข้ อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้ รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้ า 13-20
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หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการได้ ร่วมกันตอบข้ อซักถามและรั บทราบข้ อสังเกตของ
ผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) สามารถบอกรายชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมรวม 6 คน ได้ หรื อไม่ สาหรับกรรมการอิสระที่
เปิ ดเผยในรายงานประจาปี 2560 หน้ า 93 ซึ่งกาหนดว่ากรรมการอิสระมี วาระการดารง
ตาแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนัน้ การสิ ้นสุดการเป็ นกรรมการอิสระขึ ้นกับอะไร
ระยะเวลา 9 ปี ใช่หรื อไม่ และทาไมไม่มีการกาหนดเรื่ องวาระในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะอื่นๆ ระเบียบเรื่ องนี ้มาจากไหน ใครเป็ น
ผู้กาหนด
ตอบ ขอตอบเป็ น 2 ประเด็น (1) การเป็ นกรรมการอิสระต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามกฎเกณฑ์ที่
หน่วยงานกากับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เช่น ไม่เป็ นพนักงานของบริ ษัท (2) การ
กาหนดเป็ น 3 วาระ นัน้ เป็ นเรื่ องที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ กาหนดตาม
แนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทก็เห็นว่าเป็ นระยะเวลาที่มีความเหมาะสม และเป็ นที่ยอมรับในระดับ
สากล
(2) บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ 2 คน คือ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และนายเกษม วัฒนชัย
เคยได้ บริ หารธุรกิจสินทรัพย์ขนาดใหญ่ขนาดไหน หรื อได้ รับการเสนอชื่อเพราะเป็ น Board
Seat ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการโดยใช้ Board Skill Matrix
ควรอธิบายว่าคืออะไร
ตอบ การพิจ ารณาสรรหากรรมการเป็ นไปตามระเบี ยบของบริ ษั ท ส่วนเรื่ อง Matrix เป็ น
หลักเกณฑ์ทวั่ ไปที่ใช้ ในการพิจารณา สาหรับผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ 2 ท่านคือ พลอากาศเอก
สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และนายเกษม วัฒนชัย นันเป็
้ นผู้แทนของผู้ถือหุ้นใหญ่
สาหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่ องคุณสมบัติตา่ งๆ ก็ใช้ กบั กรรมการเดิม 2 ท่านคือนายชุมพล
ณ ลาเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ด้ วย
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ ขอให้ เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงให้ ที่ประชุม
ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
เลขานุก ารคณะกรรมการชี ้แจงว่า ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษัท ข้ อ 30 กาหนดวิธี ก ารออกเสีย ง
ลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
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(2) ให้ ใช้ วิธี ออกเสี ยงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุค คล และผู้ถือหุ้นมี สิทธิ เลือกตั ง้
บุค คลที่ไ ด้ รับ การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกิ นจานวนกรรมการที่ จะเลื อกตัง้ ในครั ง้ นัน้ โดยจะแบ่ง
คะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่า
จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้ รั บเลื อกตังในล
้ าดับถัดลงมามี คะแนนเสี ยง
เท่ากันอันจะทาให้ เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียง
หนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
จากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการได้ ชี ้แจงขันตอนการลงคะแนนส
้
าหรับการเลือกตังกรรมการ
้
ดังนี ้
(1) สาหรับวาระที่ 4 จะมีการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยประธานฯ จะขอให้ ที่ประชุม
พิจ ารณาบุค คลที ่เ สนอชื ่อ เข้ า รับ การเลือ กตั ้งกรรมการไปทีล ะคน ตามที ่ป รากฏใน
หนังสือนัดประชุม วาระที่ 4 ซึง่ จะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้ รับการเลือกตัง้ คือ
4.1 นายชุมพล ณ ลาเลียง
4.2 นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส
4.3 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
4.4 นายเกษม วัฒนชัย
(2) ในการเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้น
และทาเครื่ องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ
(3) เมื่อประธานฯ ได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการครบทั
้
ง้ 4 คน แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บบัตร
จากผู้ถือหุ้นที่ ลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสี ยงเพื่ อตรวจนับคะแนน ส่ว นผู้ถือ หุ้น ที่
ลงคะแนนเห็นด้ วย จะขอให้ ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยพร้ อมกับบัตรยืน ยัน
การลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ ้นการประชุม
เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการเป็ น
รายบุค คล โดยในปี นีม้ ี ผ้ ูไ ด้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับเลื อกตัง้ เป็ น กรรมการบริ ษัท แทนกรรมการที่ค รบ
กาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คนเท่ากับจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้
มติ ท่ ี ประชุ ม ที่ ประชุ ม มี ม ติ เ ลื อกตัง้ นายชุ ม พล ณ ล าเลี ย ง นายรุ่ ง โรจน์ รั ง สิ โ ยภาส
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และ นายเกษม วัฒนชัย เป็ นกรรมการของบริษัทด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1) นายชุมพล ณ ลาเลียง
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

725,601,363
13,987,812
1,400
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

98.1085
1.8912
0.0001
0.0000

729,793,813
9,673,822
122,940
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

98.6753
1.3079
0.0166
0.0000

725,379,683
14,207,592
3,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

98.0785
1.9210
0.0004
0.0000

721,491,178
17,914,097
185,300
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

97.5527
2.4221
0.0250
0.0000

(2) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

(3) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
(4) นายเกษม วัฒนชัย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจง
รายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทได้ เชิญสานักงานสอบบัญชี
ชัน้ น า 6 ราย เข้ าร่ วมยื่ นข้ อเสนอการให้ บริ การสอบบัญชี ให้ แก่ บริ ษั ทและบริ ษั ทย่อยทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ปรากฏว่ามีสานักงานสอบบัญชี 3 รายได้ ยื่นข้ อเสนอการให้ บริ การสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการ
พิ จารณาคัดเลื อกผู้ส อบบัญชี ไ ด้ ก าหนดหลักเกณฑ์ เพื่ อใช้ ในการคัดเลื อกผู้สอบบัญชี โดยอ้ างอิ ง จาก
กระบวนการคัดเลือกสานักงานสอบบัญชีขององค์กรหรื อบริ ษัทชันน
้ าในต่างประเทศ เสนอให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
(KPMG) เป็ นส านักงานสอบบัญชี ของบริ ษัทและบริ ษั ทย่อย ประจ าปี 2561-2565 เนื่ องจากข้ อเสนอของ
KPMG เป็ นประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
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คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2561 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดใน
หนังสือนัดประชุมหน้ า 5-7 ดังนี ้
1) ขออนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2561 ดังนี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรื อ
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ อง
กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ที่ เ ป็ น ส านัก งานสอบบัญ ชี แ ละผู้ส อบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้ า งต้ น ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าว สาหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้ อมูลความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี ที่ได้ รับเสนอชื่อปรากฏ
ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุมหน้ า 21-24
2) ขออนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัท และงบการเงินรวม เป็ นเงินจานวน 6.05 ล้ านบาท (เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 เป็ นจานวน 0.02 ล้ านบาท)
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี SCC
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปี และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC
และงบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

ปี 2561
268,000 บาท
5.78 ล้ านบาท

ปี 2560
260,000 บาท
5.77 ล้ านบาท

6.05 ล้ านบาท

6.03 ล้ านบาท

ส าหรั บ ค่ า สอบบัญ ชี ปี 2560 ข้ างต้ นไม่ ร วมค่ า บริ ก ารอื่ น (Non-audit fee) ซึ่ ง จ่ า ยเป็ น
ค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน จานวน 1.56 ล้ านบาท
3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2561 ของบริ ษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสของบริ ษัทย่อยที่จ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย
และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี ้
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ค่าสอบบัญชี
1. ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศ
ไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ
บริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์แห่ง
ประเทศไทย
 จานวนบริ ษัทย่อย
 จานวนเงิน
2. ค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศ
 จานวนบริ ษัทย่อย
 จานวนเงิน
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทังหมด
้

ปี 2561

ปี 2560

124 บริ ษัท
23.68 ล้ านบาท

127 บริ ษัท
23.29 ล้ านบาท

68 บริ ษัท
24.12 ล้ านบาท
47.80 ล้ านบาท

68 บริ ษัท
26.61 ล้ านบาท
49.90 ล้ านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2561 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจานวนบริษัทย่อย และ/หรื อปริ มาณงาน
ที่เกิดขึ ้นจริงระหว่างปี )
หลัง จากนัน้ ผู้ถือหุ้นได้ ส อบถามและให้ ข้อเสนอแนะก่อ นการลงมติแ ต่ง ตัง้ ผู้สอบบัญ ชี แ ละ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ซึ่งฝ่ ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้ ตอบชี ้แจงข้ อซักถามดังกล่าว สรุปได้
ดังนี ้
(1) ค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด
และมีแนวทางกาหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้ มีการกาหนดเป็ นจานวนเงินที่ชดั เจนได้ อย่างไรที่
ทาให้ นา่ เชื่อถือมากขึ ้น
ตอบ ผู้ส อบบัญ ชี ที่ไ ด้ รับการแต่ง ตัง้ จากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบงบการเงิน และ
แสดงความเห็นต่องบการเงิน เป็ นหลัก ส่วนเรื่ องรายงานอื่ นจะเป็ นกรณี พิเศษ ส าหรั บ
รายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนซึ่งบริ ษัทได้ จดั ทารายงานนี ้เป็ นประจาทุกปี ถือเป็ นรายงาน
ที่นอกเหนือจากรายงานปกติ โดยบริ ษัทมีการประกวดราคากับรายอื่นด้ วย ค่าบริ การที่
ผู้สอบบัญชีเสนอจะอยูบ่ นพื ้นฐานของจานวนชัว่ โมงและปริมาณงานที่คาดไว้
(2) ค่าสอบบัญชีปี 2561 จานวน 6.05 ล้ านบาทได้ รวมค่าตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน จานวน 1.56 ล้ านบาท แล้ วหรื อไม่
ตอบ จานวน 6.05 ล้ านบาทเป็ นค่าสอบบัญชีประจาปี 2561ที่เสนอขออนุมตั ิ ส่วนตัวเลขที่
เปิ ดเผยเพิ่มเติมจานวน 1.56 ล้ านบาท เป็ นค่าตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ของปี 2560 ซึง่ ไม่ใช่คา่ สอบบัญชี
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(3) มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS9) ที่จะบังคับใช้ ในอนาคตนันจะมี
้
ผลกระทบ
ต่อบริษัทอย่างไรบ้ าง
ตอบ IFRS9 เป็ นมาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ เครื่ องมือทางการเงินต่างๆ ที่คาดว่าจะ
ประกาศออกมาใช้ ซึ่งเท่าที่ประเมินจะมีผลกระทบต่อบริ ษัทน้ อยมาก เพราะไม่ใช่ธุรกิจ
ทางการเงินโดยตรง
(4) เสนอแนะว่าในอนาคตอาจจะสามารถนา AI (Artificial Intelligence) มาใช้ ในการสอบ
บัญชีได้ ซึง่ จะทาให้ คา่ สอบบัญชีถกู ลง
ตอบ รับทราบ
(5) ตามที่ประธานฯ แจ้ งว่าต้ องเป็ นผู้สอบบัญชีติดต่อกันไม่เกิน 5 ปี แต่ตามหมายเหตุในวาระ
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี (หนังสือนัดประชุมหน้ า 6 หมายเหตุข้อ 2.1) นายวินิจ ศิลามงคล
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ในปี 2554-2560 ซึ่งเกินห้ าปี ติดต่อกัน จึงขอทราบรายละเอียด
ว่านับอย่างไร
ตอบ การได้ รับแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีเป็ นเรื่ องหนึง่ และการลงลายมือชื่อในความเห็นของ
ผู้สอบบัญชีในรายงานงบการเงินเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง ต้ องแยกกัน สาหรับนายวินิจฯ นันได้
้ รับ
การแต่งตังให้
้ เป็ นผู้สอบบัญชี 2 ครัง้ คือปี 2547-2551 และปี 2554-2560 แต่อาจจะไม่ได้
เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในปี นนๆ
ั ้ ตามกฎของ ก.ล.ต. ให้ นบั ปี ที่ได้ รับแต่งตังและลงลายมื
้
อชื่อ
ด้ วย กรณี ของนายวินิจฯ นัน้ ได้ รับแต่งตัง้ ตังแต่
้ ปี 2554 แต่ลงลายมือชื่อตังแต่
้ ปี 2557
เป็ นต้ นมา จึงยังไม่ถึง 5 ปี
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
และกาหนดค่า สอบบัญ ชีป ระจ าปี 2561 โดยวาระนี ้ต้ อ งได้ รับ คะแนนเสีย งข้ า งมากของจ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ี ประชุ ม ที่ ประชุมมี มติด้วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของจ านวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตังนายวิ
้
นิจ ศิลามงคล หรื อนายไวโรจน์ จินดามณี
พิ ทั ก ษ์ หรื อนางสาวพรทิ พ ย์ ริ มดุ สิ ต หรื อนางสาวธั ญ ลั ก ษณ์ เกตุ แ ก้ ว แห่ ง บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2561 และกาหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท
ประจาปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท และงบการเงินรวม เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 6.05
ล้ านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
737,129,184 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
99.7416
ไม่เห็นด้ วย
789,961 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.1068
งดออกเสียง
1,119,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.1514
บัตรเสีย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
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นอกจากนี ้ที่ประชุมได้ รับทราบค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ของบริ ษัทย่อยในประเทศไทยและ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 124 บริษัท เป็ น
เงิน 23.68 ล้ านบาท และค่าสอบบัญชีประจาปี ของบริ ษัทย่อยในต่างประเทศจานวน 68 บริ ษัท เป็ นเงิน
24.12 ล้ านบาท รวมเป็ นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมเป็ นทังสิ
้ ้น 47.80 ล้ านบาท
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจาปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบเกี่ ยวกับการขออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ซึง่ เลขานุการคณะกรรมการ ได้ รายงานต่อที่ประชุม
ดังนี ้
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจานวน
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้ มีมติกาหนดให้
กรรมการได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนของทังคณะเดื
้
อนละ 1.8 ล้ านบาท และโบนัสของทังคณะไม่
้
เกินร้ อยละ
0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และให้ คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
นอกจากนี ท้ ี่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นครั ง้ ที่ 18 เมื่ อ วั น ที่ 30 มี น าคม 2554 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้ า 7-8 ดังนี ้
คณะกรรมการชุดย่ อย

ตาแหน่ ง

ประธาน
กรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ปี )
180,000
120,000
150,000
100,000

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครั ง้ )
45,000
30,000
37,500
25,000

ทัง้ นีค้ ่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้ มีผลตังแต่
้ วันที่ ได้ รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น
อย่างไรก็ดี เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยเป็ น
ประจาทุกปี ถึง แม้ ว่า หลัก เกณฑ์แ ละอัต ราค่า ตอบแทนดัง กล่า วไม่มีก ารเปลี่ย นแปลงจากที่ที่ป ระชุม
ผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม
ส าหรั บ ในปี 2561 คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น สมควรให้ คงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษั ทและ
กรรมการชุดย่ อยตามหลักเกณฑ์ และอัตราเดิม ที่ ที่ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น ได้ มี ม ติ อ นุมัติ ไ ว้ ตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้ พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเที ยบกับบริ ษัทชัน้ นาในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว
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สาหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2560 ซึง่ เป็ นการจ่ายโดยไม่
เกินหลักเกณฑ์ข้างต้ น และรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏ
อยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 หน้ า 71 หน้ า 91-93 และหน้ า 98-101
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
ประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
713,624,417 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
25,182,028 เสียง
งดออกเสียง
102,100 เสียง
ไม่มีสิทธิออกเสียง
130,000 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

96.5611
3.4074
0.0138
0.0175
0

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชี ้แจงในรายละเอียด
ให้ ที่ประชุมพิจารณา
ประธานกรรมการบรรษัทภิ บาลและสรรหาได้ เสนอขอให้ ที่ ประชุม พิจารณาอนุมัติ การแก้ ไ ข
ข้ อบังคับของบริษัทรวม 2 ข้ อ คือข้ อ 19 และ ข้ อ 29 ดังนี ้
การแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 19
เนื่องด้ วยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 100 เรื่ องการให้ สิทธิผ้ ูถือหุ้นเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ทาให้ ข้อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 19 ซึง่ กาหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้ บงั คับได้ ตอ่ ไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว
สาระสาคัญของการเสนอแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 19 มีดงั นี ้
- ลดสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ ขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเรี ยกประชุม วิสามัญผู้ถื อ หุ้น
ลงเหลือ 10% ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
(จากเดิม 20%) และคณะกรรมการต้ องจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วัน (จากเดิม 1 เดือน) และ
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- หากคณะกรรมการไม่จัดประชุม ตามที่ผ้ ูถือหุ้นร้ องขอ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถจัดประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นได้ เอง โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ข้ อความภายหลังปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว จะเป็ นไปตามที่เสนอในหนังสือนัดประชุม หน้ า 9 ดังนี ้
“ข้ อ 19 คณะกรรมการจะเรี ย กประชุม ผู้ถื อ หุ้นเป็ น การประชุมวิ สามัญเมื่ อใดก็ ได้ สุดแต่จะ
เห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้
ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จัดให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง
ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
่งเข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้
นัน้ จะเรี ยกประชุม เองก็ ไ ด้ ภ ายในสี่ สิ บห้ า วันนับ แต่วัน ครบก าหนดระยะเวลาตาม
วรรคสอง ในกรณี เช่นนี ้ ให้ ถื อว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทต้ องรั บผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายอันจ าเป็ นที่ เกิ ดจากการจัดให้ มี การประชุม และ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค
สามครัง้ ใดจานวนผู้ถือหุ้นซึ่ งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อ 20 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้ องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มี
การประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท”
การแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 29
เนื่องจากหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการสรรหา
กรรมการบริ ษัท โดยเฉพาะเรื่ องคุณสมบัติและความหลากหลายของกรรมการ เพื่อให้ บริ ษัทสามารถสรรหา
บุคคลที่มีความเหมาะสมเป็ นกรรมการให้ สอดคล้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท จึงขอเสนอแก้ ไขข้ อบังคับ
ของบริษัทข้ อ 29 โดยตัดข้ อย่อยในวงเล็บที่ 2 ซึง่ กาหนดไว้ แต่เดิมว่า กรณีที่ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นต้ องมีสญ
ั ชาติไทย
ข้ อความภายหลังปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว จะเป็ นไปตามที่เสนอในหนังสือนัดประชุม หน้ า 10 ดังนี ้
“ข้ อ 29 ให้ มีกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่าเก้ าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน ซึง่ แต่งตังและถอดถอน
้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
กรรมการต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาและมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
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(1) บรรลุนิตภิ าวะ
(2) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย คนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(3) ไม่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่
ได้ กระทาโดยทุจริต
(4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการหรื อองค์การ หรื อหน่วยงานของ
รัฐฐานทุจริตต่อหน้ าที่”
คณะกรรมการบริ ษัทจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 19
และข้ อ 29 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและให้ ใช้ ข้อความใหม่ ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 9-10
รวมถึงให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขข้ อบังคับตามที่เสนอ
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและให้ ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ และที่
ปรึกษากฎหมายได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ขณะนี ้รัฐสภากาลังพิจารณาร่ างกฎหมายเกี่ยวกับ Voting Online ซึ่งน่าจะผ่านสภาฯ ใน
อีกไม่นาน เอสซีจีได้ พิจารณาเรื่ องนี ้อย่างไรบ้ างหรื อไม่ ถ้ ามี Voting Online จะเป็ นอย่างไร
สาหรับข้ อความที่เพิ่มขึ ้นมาในวรรคสุดท้ ายของข้ อบังคับข้ อ 19 ที่เสนอแก้ ไขหมายความว่า
ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายกรณีองค์ประชุมไม่ครบคือผู้ถือหุ้นที่ขอให้ จดั การประชุม ใช่หรื อไม่
ข้ อความนี ้บริษัทเขียนขึ ้นเองหรื อตลาดหลักทรัพย์หรื อ ก.ล.ต. เป็ นผู้เขียนขึ ้น
ตอบ ข้ อความที่เสนอแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 19 เป็ นการคัดลอกมาจากคาสั่ง หัวหน้ า คสช.
บริ ษัทไม่ได้ เขียนขึ ้นเอง ซึ่งในทางปฏิบตั ิ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์
อยูร่ ะหว่างการหารื อร่วมกันที่จะกาหนดมาตรการให้ ข้อกฎหมายนี ้ใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ จริง
(2) การแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 29 เข้ าใจได้ ว่ารัฐบาลต้ องการให้ ผ้ ถู ือหุ้นต่างประเทศสามารถเป็ น
กรรมการได้ เป็ นการเปลี่ยนโครงสร้ างกรรมการให้ มีชาวต่างประเทศเข้ ามา แต่มีข้อสงสัย
ว่าจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติชาวต่างประเทศว่าเป็ นคนดี ไม่ทุจริ ต ไม่มีประวัติ
เสื่อมเสียได้ อย่างไร
ตอบ การแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 29 ดังกล่าว เป็ นการแก้ ไขข้ อบังคับให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิ
ด้ านการกากับดูแลกิจการที่ดี ในระดับสากล การสรรหาและคัดเลือกกรรมการยังคงต้ อง
พิจารณาโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และขออนุมตั ิผ้ ถู ือหุ้น มิได้ มีเจตนาที่
จะแต่ง ตั ้งชาวต่างประเทศมาเป็ นกรรมการ และจะใช้ ความระมัดระวัง อย่างยิ่งในการ
ดาเนินการ อย่างไรก็ดีการที่เป็ นบริษัทที่มีธุรกิจในต่างประเทศมาก การมีภาพพจน์ที่เป็ น
สากลย่อมเป็ นผลดี
อนึ่ง มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการตรวจสอบบุคคลที่อยู่ตา่ งประเทศสามารถทาได้ โดย
ขอตรวจสอบไปยังสถานทูตไทยในประเทศนัน้ ซึ่งจะติดต่อไปยังหน่วยงานที่เก็บประวัติ
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อาชญากรรมหรื อประวัติอื่นของบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ ซึ่งเป็ นความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
(3) จากคาสัง่ หัวหน้ า คสช. นี ้มีบริ ษัทมหาชนกี่บริ ษัทที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว มีข้อกาหนดเรื่ อง
ระยะเวลาหรื อไม่
ตอบ มีหลายบริ ษัทเริ่ มแก้ ไขข้ อบังคับตามกฎหมายใหม่แล้ ว เข้ าใจว่าบริ ษัทมหาชนส่วน
ใหญ่ จ ะแก้ ไขข้ อบั ง คั บ เรื่ องนี ก้ ั น ในปี นี ้ เพราะเป็ นเรื่ องที่ ต้ องปฏิ บั ติ เนื่ อ งจาก
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 30 กาหนดว่า ข้ อบังคับของบริ ษัทต้ องไม่ขัด
หรื อแย้ งกับกฎหมาย
เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น ซัก ถามอย่างใดอี ก ประธานฯ เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิจ ารณาอนุมัติก ารแก้ ไ ข
ข้ อบังคับข้ อ 19 และ ข้ อ 29 ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 19 และ ข้ อ 29 ของบริ ษัท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

738,021,409
252,700
106,900
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9512
0.0342
0.0144
0.0000

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ ว ประธานฯ ได้ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ตอบข้ อซักถามของ
ผู้ถือหุ้นที่เขียนคาถามส่งขึ ้นมา ซึ่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงโดยสรุ ปว่ามีหลายคาถามที่ได้ ชี ้แจงใปแล้ ว
เช่น เรื่ องของ HVA งบวิจยั และพัฒนา โครงการปิ โตรเคมีที่เวียดนาม และบางส่วนเป็ นข้ อแนะนาให้ ฝ่ายจัดการ
พิจารณาเพิ่มเติมเรื่ องข้ อมูล เช่น ข้ อมูลกรรมการในบริ ษัทย่อย อัตราส่วนทางการเงิ น (Financial Ratio) ที่
แสดงผลการดาเนินงาน ซึง่ จะนาไปพิจารณาต่อไป และบางส่วนเป็ นคาชมเชย
จากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและให้ ข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ และฝ่ ายจัดการได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุ ปได้ ดงั นี ้
(1) เอสซีจี เอ็กซ์เพรสมีทิศทางการดาเนินงานอย่างไรในอนาคต
ตอบ เอสซีจี เอ็กซ์เพรสเป็ นธุรกิจจัดส่งพัสดุย่อยในลักษณะ B2C และ C2C จากเดิมที่มี
เอสซีจี โลจิสติกส์ ที่ธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็ น B2B โดยได้ เริ่ มดาเนินธุรกิจเมื่อเดือนมกราคม
2560 ในปี แรกมียอดพัสดุประมาณ 8-9 แสนกล่อง ยอดขายประมาณ 40-50 ล้ านบาท มี
ยอดขายเติบโตทุกเดือน คาดว่าในปี 2561 จะมี ยอดขายเพิ่มขึ ้นตามการเติบโตของตลาด
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ขนส่งพัสดุย่อยและ e-commerce จุดเด่นคือมีบริ การขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cool
Delivery) เหมาะสาหรับขนส่งอาหาร ปั จจุบนั เริ่ มขยายจุดรับส่ง (Service Point) จากปี
แรกที่ให้ บริการเฉพาะแถบกรุงเทพฯ ปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และบางส่วน
ของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ และภาคใต้ คาดว่ากลางปี 2561 จะมี Service
Point ครอบคลุมทัว่ ประเทศ
(2) กลยุทธ์ในอนาคตของเอสซีจีซงึ่ ต้ องเผชิญกับตลาดที่มีคแู่ ข่งเกิดขึ ้นอยูเ่ รื่ อย จะควบคุมหรื อ
ลดต้ นทุน และเพิ่มรายได้ เพิ่มกาไร และเพิ่มเงินปันผลอย่างไร
ตอบ ในเรื่ องการดาเนินธุรกิจให้ สามารถอยูไ่ ด้ และแข่งขันได้ อย่างยัง่ ยืนนัน้ ขอยกตัวอย่างการ
ลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของเอสซีจี เช่น โครงการปิ โตรเคมีในเวียดนาม เป็ นโครงการที่ ใน
ตลาดเวี ย ดนามยัง ไม่ มี ผ้ ู ผลิ ต อยู่ และรั ฐ บาลเวี ย ดนามให้ ความส าคัญ ประกอบกั บ
ความสามารถในเรื่ องธุรกิ จปิ โตรเคมี และการพัฒนาตลาดมาแล้ วในระดับหนึ่ง ทาให้ เป็ น
โครงการลงทุนที่สามารถแข่งขันได้ ในตลาดนันๆ
้ แล้ วมีการต่อยอด เช่น นานวัตกรรมที่เอสซีจี
ท าทัง้ ในประเทศไทยและที่ พัฒนาร่ วมกับต่างประเทศมาประกอบกัน โครงการลงทุนใน
ลักษณะนี ้จะทาให้ เอสซีจีมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ ในระยะยาว
(3) เอสซี จี มี ทรั พ ย์ สิ นทางปั ญญาอยู่ม ากน้ อยเพี ยงใด ก่อให้ เกิ ดรายได้ หรื อไม่ การพัฒ นา
นวัตกรรมต่อไปจากสิ่งที่เอสซีจีเก่ง เอสซีจีอาจไม่ต้องทาวิจยั และพัฒนา (R&D) เองก็ได้
อาจจะทากับสถาบันการศึกษากับคนที่ทา Innovation อยูแ่ ล้ วก็ได้
ตอบ ปัจจุบนั เอสซีจียื่นจดสิทธิบตั ร (รวมอนุสิทธิบตั ร) ประมาณ 1,500 ฉบับ นอกจากนี ้ยัง
มีที่เป็ นความลับทางการค้ า (Trade Secret) หรื อองค์ความรู้ในการดาเนินธุรกิจของเอสซีจี
อีกด้ วย ซึ่งมีหน่วยงานเฉพาะที่ดแู ลเรื่ องของการใช้ ประโยชน์ การขาย และการไปร่วมมือ
กับคนอื่น ส่วนเรื่ องการวิจยั และพัฒนาเอสซีจีไม่ได้ ทาเองทังหมด
้
อาจทากับมหาวิทยาลัย
ลูกค้ าหรื อคูค่ ้ าก็เป็ นได้ ซึง่ เอสซีจีก็ใช้ แนวทางนี ้อยู่ เพื่อให้ มีประสิทธิภาพและได้ ผลรวดเร็ว
(4) เอสซีจีต้องใช้ สกุลเงินต่างประเทศหลายสกุล จึงมีโอกาสที่จะเกิดความพลาดพลังบ้
้ างใน
เรื่ องอัตราแลกเปลี่ยน จะปิ ดความรั่วไหลนี ้ได้ อย่างไร
ตอบ หลายๆ ธุ รกิ จ ที่ เ อสซี จี ไ ปลงทุน ในบางประเทศ เช่น สปป. ลาว เมี ยนมา อัตรา
แลกเปลี่ยนมี ผลกระทบพอสมควร เนื่องจากบางครัง้ อาจจะไม่สามารถทาการแลกเปลี่ยน
เงิ นในสกุลของประเทศนัน้ ๆ ได้ ซึ่งเครื่ องมื อป้องกันความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ ยนก็
สามารถใช้ ได้ กับเงินสกุลหลักๆ แต่เงินสกุลในแต่ละประเทศอาจมี ข้อจากัด แต่ประเทศ
เหล่านี ้ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ ว ธนาคารต่างชาติเริ่ มเข้ าไปตังสาขามากขึ
้
้น คาดว่าต่อไป
การป้องกันความเสี่ยงจะทาได้ ง่ายขึ ้น และเป็ นความตังใจของเอสซี
้
จีที่จะมีเครื่ องมือป้องกัน
ความผันผวนเรื่ องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
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(5) หนี ้ที่สงสัยว่าจะสูญ และหนี ้ที่มีอายุตงแต่
ั ้ 6 เดือนขึ ้นไปจนถึงมากกว่า 12 เดือนมีจานวน
เพิ่มมากขึ ้น จะทาอย่างไรที่จะเก็บหนี ้ให้ เร็วกว่านี ้
ตอบ โดยส่วนใหญ่ แล้ ว เอสซี จี ขายเป็ นเงิ นสดหรื อมี หนังสื อค า้ ประกันธนาคาร (Bank
Guarantee) จึงค่อนข้ างมัน่ ใจว่าหนี ้สูญยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ซึ่งบริ ษัทพยายามดูแล
อย่ า งใกล้ ชิ ด และมี ก ารพัฒ นาปรั บ ปรุ ง โดยการน าเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ จัด เก็ บ
ฐานข้ อมูล และการสร้ างเครื อข่ายกับกลุ่มผู้ที่ค้าขายร่ วมกัน เพื่อตรวจสอบสถานะเครดิต
ของลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง
(6) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรื อ Circular Economy ที่ได้ กล่าวถึงในรายงานการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน คืออะไรและดีอย่างไร
ตอบ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรื อ Circular Economy เป็ นเรื่ องที่มีการพูดถึงอย่างมาก
ในปี ที่ ผ่ า นมาและคงจะต่ อ เนื่ อ งไปในระยะยาวด้ ว ย โดยในปี นี เ้ อสซี จี มี แ ผนจะจัด
Symposium เรื่ องนี ้เพื่อดึงคนที่มีความรู้มาให้ ความรู้ เนื่องจากทุกธุรกิจของเอสซีจีมีความ
เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนี ้ การให้ ความสนใจและทาเรื่ องนี ้อย่างจริงจังจะทาให้ การดาเนินงานเน้ น
ในเชิงป้องกันมากกว่าตังรั้ บ
(7) การจัดการความปลอดภัยของข้ อมูลของเอสซีจีเป็ นอย่างไร
ตอบ IT Security เป็ นความเสี่ยงหนึง่ ที่เอสซีจีให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก มีการว่าจ้ างที่
ปรึ กษาภายนอกที่ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญในด้ า นนี ้ และมี นโยบายในการลงทุ น เพื่ อ
ปรับปรุงเรื่ องความปลอดภัยให้ ดีที่สดุ
(8) ภายใน 3 ปี นี ้ประเทศไทยจะเป็ นสังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่อตั ราการเกิดของคนรุ่ นใหม่จะ
ลดลง องค์กรขนาดใหญ่อย่างเอสซีจีจะบริหารจัดการอย่างไร
ตอบ เรื่ องการจ้ างงานผู้สงู อายุ เนื่องจากเป็ นธุรกิจอุตสาหกรรม อาจมีสภาพการทางานที่
ต้ องระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็มีเรื่ อง Automation และ Robotic ที่นามาใช้ ก็พยายามหา
จุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของสังคมและผลประโยชน์ของบริษัทให้ ดีที่สดุ
(9) เห็นด้ วยในเรื่ องของการพัฒนาพนักงาน แต่ในด้ านสุขภาพ เอสซีจีมีโครงการอย่างไรบ้ าง
ตอบ ในเรื่ องของการพัฒนาสุขภาพของพนักงาน บริ ษัทเพิ่งเปิ ด Health Center สาหรับ
พนักงานที่ ส านักงานใหญ่ บางซื่ อ ซึ่งได้ รับการตอบรั บจากพนักงานอย่างดีมากทัง้ จาก
พนักงานรุ่นใหม่และรุ่นเก่า
(10) โครงสร้ างการดาเนินงานเพื่อความยัง่ ยืน ตามที่แสดงในรายงานการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน 2560
หน้ า 21 มีทงคณะกรรมการและคณะท
ั้
างานรวมประมาณ 30 คณะ ไม่แน่ใจว่านโยบายจาก
ข้ างบนจะมาถึงข้ างล่างอย่างไร องค์กรในปั จจุบันจะคุยกันเรื่ อง Flat Organization เรื่ อง
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Horizontal Organization ขอฝากให้ พิจารณาสื่อสารกันได้ โดยไม่ต้องมีคนกลาง และเรื่ อง
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ควรมีการเชิญนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้ องมาร่วมด้ วย
ตอบ ปั จจุบนั เอสซีจีหาคาแนะนาและสิ่งที่สามารถทาร่ วมกันได้ กับองค์กรภายนอก ใน
ลักษณะที่ร่วมมือกัน ก็จะพยายามรักษาในลักษณะนี ้ ส่วนโครงสร้ างการดาเนินงานเพื่อ
ความยั่ง ยื น ที่ แสดงในรายงานเป็ นการอธิ บายว่ามี หน่ว ยงานใดเกี่ ยวข้ องบ้ าง ในการ
ประชุมก็จะประชุมคณะใหญ่ซึ่งจะประกอบด้ วย Team Leader หรื อ Issue Leader ซึ่งจะ
ไปประชุมกลุ่มย่อยกันต่อ ลักษณะการทางานที่ มี ประสิทธิ ภาพจึงเป็ นการกระจายงาน
ออกไปที่หน้ างานให้ มากที่สดุ
(11) ให้ ข้อสังเกตเกี่ ยวกับการลงลายมือชื่อโดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ใน
รายงานการให้ ความเชื่ อมั่นอย่างจ ากัดอย่างเป็ นอิสระ (รายงานการพัฒนาอย่างยั่ง ยื น
2560 หน้ า 155) ซึง่ ปกติจะเห็นแต่การลงลายมือชื่อบุคคลในนามบริษัท
ตอบ การลงลายมือชื่อโดยบริ ษัทเคยเห็นอยู่บ้าง ในกรณีนี ้บริ ษัทได้ ว่าจ้ างสานักงานสอบ
บัญชีไม่ใช่เป็ นบุคคล
หลังจากนัน้ เลขานุการคณะกรรมการได้ แจ้ ง ให้ ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2561 ในครั ง้ นี เ้ สร็ จ สิ น้ ลง บริ ษั ท จะเผยแพร่ ร ายงานการประชุม ทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริ ษัท พร้ อมทังแจ้
้ งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรื อมีความเห็นสามารถแจ้ งเลขานุการบริ ษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม
และภายหลังเสร็ จสิ น้ การประชุม ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นคืนบัตรยื นยันการลงคะแนนที่ บริ เวณทางออกเพื่ อ เป็ น
หลักฐานอ้ างอิงต่อไป
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละ
เวลามาเข้ าร่วมประชุมและให้ ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี ้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.45 น.
- ลงนาม (นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม
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