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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ท่ี 21) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  

ประชมุ ณ ห้อง แอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยลั เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทย ุ
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14:30 น. 

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นประธานที่ประชมุ 
 

ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ก้าวเข้าสูศ่ตวรรษใหม่
ของเอสซีจี จากนัน้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 856 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 
4,812,981 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจ านวน 2,317 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 777,902,430 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วย
ตนเองและที่มอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 3,173 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 782,715,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
65.2263 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว 
จึงขอเปิดประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระ  

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้ น
รับทราบ โดยเลขานกุารคณะกรรมการได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท  คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และตวัแทนผู้สอบบญัชีซึง่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 12 คน 
1. นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสงัคม  
   เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
2. นายเสนาะ อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3. นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

  และกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
4. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายพนสั สมิะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
6. นายยศ เอือ้ชเูกียรต ิ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสงัคม

  เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
7. นายอาสา สารสนิ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
8. นายชมุพล  ณ ล าเลยีง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 10. นายประมนต์ สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 11. นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 12. นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการกิจการสงัคม 
    เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 
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เลขานุการคณะกรรมการ 
 นายวรพล เจนนภา 

คณะจัดการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 8 คน 
1. นายเชาวลติ เอกบตุร ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
   และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี การลงทนุ 
2. นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 
3. นายพิชิต ไม้พุม่ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 

  Vice President – Operations,  
  SCG Cement-Building Materials 

4. นายอารีย์ ชวลติชีวินกลุ Vice President – Regional Business, 
  SCG Cement-Building Materials 

5. นายนิธิ ภทัรโชค Vice President – Domestic Market, 
  SCG Cement-Building Materials 

6. นายชลณฐั ญาณารณพ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
7. นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-ปฏิบตัิการ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
8. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบัญชี จ ากัด จ านวน 2 คน 
1. นายวินิจ ศิลามงคล 
2. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จ านวน 2 คน 
1. นางสาวป่ินหทยั ทองประเสริฐ ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวศิรินนัท์ ตระกลูเงิน ตวัแทนผู้สอบบญัชี 

นอกจากนีเ้ลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะน านางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยให้เข้าร่วมสงัเกตการณ์การประชมุในครัง้นี ้และได้กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้น
เป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชี ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็น
สกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีง จากนัน้เลขานกุารฯ จึงชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสยีงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง 
และการแจ้งผลการนบัคะแนนในการประชมุ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้

 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 
และมาตรา 34 ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับ
มอบฉนัทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และขอให้
ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนบัและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด  (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบัตรยืนยัน
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การลงคะแนนเสยีงดงักลา่ว สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะ
ขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจ านวนมากนัน้ บริษัทจะด าเนินการ
ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

ในการนบัคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วม
ประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว
จะค านงึถึงการลงคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

 เนื่องจากการนบัคะแนนในแตล่ะวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผู้ ถือหุ้นและจ านวนคะแนนเสยีงในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้น
บางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเติม 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนที่การประชุมจะสิน้สดุ ขอให้สง่คืนบตัรยืนยนั
การลงคะแนนทัง้หมดกบัเจ้าหน้าที่ท่ีบริเวณประตทูางออก เพื่อหกัออกจากฐานคะแนนเสยีงในที่ประชมุ 

 ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลงัจาก
เสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ 
อาจจะขอให้ที่ประชมุด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปตอ่ไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนน 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้น จากนัน้ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดงันี ้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2556 (ครัง้ที่ 20) เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556  

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 (ครัง้ที่ 20) 
เมื่อวนัพธุที่ 27 มีนาคม 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ซึ่งได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ  

ก่อนการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ประธานฯ ได้รับทราบความเห็นของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัการบนัทึกช่ือผู้ ถือหุ้น 
ที่ซักถามหรือให้ความเห็นในที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้ น  และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้ชีแ้จงแนวทาง
ด าเนินการของเอสซีจีเก่ียวกบัประเด็นท่ีผู้ ถือหุ้นให้ความเห็นในที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาว่าบริษัทได้บนัทึกความเห็น
ของผู้ ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยได้น าข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปปฏิบตัิแล้วหลายเร่ือง และหลาย ๆ เร่ืองมีอยู่ใน
รายงานประจ าปี แต่อาจไม่ได้รวบรวมและน ามารายงานให้ที่ประชุมทราบทัง้หมด  ซึ่งบางเร่ืองอาจเป็นเร่ืองสืบเนื่อง เช่น
กรณีคดอีดีตพนกังานทจุริตตอ่ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ ซึง่จะรายงานให้ทราบในท่ีประชมุครัง้นี ้

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 (ครัง้ที่ 20) เมื่อวนัพธุที่ 
27 มีนาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 เห็นด้วย  789,528,811 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7434 
 ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2565 

2. รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2556 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2556 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี  ้

 ในปี 2556 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 434,251 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากปีก่อน ตามการเติบโตของ
ทกุธุรกิจในเอสซีจี และมีก าไรส าหรับปี 36,522 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 55 จากปีก่อน สว่นใหญ่เป็นผลมาจากสว่นต่าง
ระหว่างราคาขายกบัต้นทนุวตัถดุิบ (Margin) ของธุรกิจเคมีภณัฑ์ที่เร่ิมฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่อง และความต้องการปนูซีเมนต์
ในประเทศที่เพิ่มสงูขึน้ 

 ปี 2556 เอสซีจีเป็นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินและจดัอนัดบัให้เป็นที่ 1 ของโลกเป็นปีที่ 3 
ติดต่อกนั ในสาขาอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นการจดัอนัดบับริษัท
ชัน้น าของโลกที่มีการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน จากการปฏิบตัิตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตวัอย่างของ
เร่ืองที่เอสซีจีด าเนินการหลายเร่ือง เช่น 

- นโยบายไม่น าของเสียอตุสาหกรรมไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ที่นอกจากการลดปริมาณของเสีย
ที่เกิดขึน้แล้ว เอสซีจียงัได้ท าการวิจยัและพฒันาเพื่อน าของเสียกลบัมาใช้ใหม่ ท าให้มีของเสียเหลือน าไปฝังกลบ
เพียงร้อยละ 0.01 

- ขยายการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยืนไปยงัธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียน  

- สง่เสริมคูธุ่รกิจในการปฏิบตัิตามระบบการบริหารความปลอดภยั รวมทัง้พฒันากระบวนการผลติให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในปี 2556 เพิ่มขึน้
ต่อเนื่องเป็น 5,198 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีที่มีต่อนโยบายการจัดหาที่เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อม ซี่งเอสซีจีเป็นผู้ ริเร่ิมเป็นรายแรกของประเทศไทย 

- สนบัสนนุให้คูธุ่รกิจด าเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบตอ่ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายตาม 
“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการในงาน 
Supply Chain Sustainability Forum ซึ่งจดัขึน้เป็นครัง้แรกในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงพลงัและความมุ่งมัน่
ร่วมกนัของเอสซีจีและคูธุ่รกิจในการสร้างประโยชน์ให้กบัสงัคมและขยายเครือขา่ยการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 นอกจากนัน้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงการปรับปรุงในด้านการบริหาร
จดัการและการขยายธุรกิจที่ส าคญัในปี 2556 ดงันี ้
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 (1) การปรับโครงสร้างการบริหารงาน ในปี 2556 เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยรวม 3 ธุรกิจ
ของเอสซีจี ได้แก่ ซิเมนต์ ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง และจดัจ าหน่ายเข้าด้วยกนัเป็น เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภณัฑ์
ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจในระยะยาว เอสซีจีจึงก้าวสูศ่ตวรรษใหมด้่วย 3 กลุม่ธุรกิจหลกั ได้แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์ 

 (2) การขยายการด าเนินธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น าธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน ตามวิสยัทศัน์ของ
เอสซีจี ในปี 2556 ได้ใช้งบประมาณ 50,064 ล้านบาท ในโครงการลงทนุตา่ง ๆ เช่น 

- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศพม่า ก าลงัการผลิต 1.8 
ล้านตันต่อปี ซึ่งใช้เทคโนโลยีสะอาดที่ทันสมยัและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า ท่าเรือและโครงสร้างพืน้ฐานอื่น ๆ ด้วย 

- การเข้าซือ้หุ้นในสดัสว่นร้อยละ 85 ในบริษัท Prime Group ผู้ผลิตกระเบือ้งเซรามิกชัน้น าของประเทศ
เวียดนาม สง่ผลให้เอสซีจีมีก าลงัการผลติเซรามิก รวมทัง้สิน้ 225 ล้านตารางเมตร สงูสดุเป็นอนัดับหนึ่ง
ของโลก 

- การเข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุเพื่อรักษาสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 30.12 ในบริษัท Chandra Asri Petrochemical 
ผู้ผลิตปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใช้ในโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงงานโอเลฟินส์และ
โครงการลงทนุโรงงานยางสงัเคราะห์ ซึง่เป็นสนิค้าที่มีมลูค่าเพิ่มสงู 

- การเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท Primacorr Mandiri ผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์ชัน้น าในประเทศอินโดนีเซีย ที่มี
ก าลงัการผลติรวม 37,000 ตนัตอ่ปี นบัเป็นก้าวแรกของเอสซจีี สูต่ลาดบรรจภุณัฑ์ในประเทศอินโดนีเซยี 
ซึง่มีการเติบโตอยา่งรวดเร็ว 

ปี 2556 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย มีรายได้จากการขาย 38,929 ล้านบาท เพิ่มขึน้
ร้อยละ 25 จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวม ปัจจุบนัเอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียน
มลูคา่ประมาณ 71,800 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม และมีพนกังานในอาเซียน
นอกเหนือจากประเทศไทยจ านวน 14,950 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจ านวนพนกังานทัง้หมด 

 (3) เอสซีจี 100 ปีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยนื มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนาคต 
ปี 2556 เอสซีจีใช้งบประมาณลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาประมาณ 2,068 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 
45 จากปีก่อน และมีพนกังานในสาขานีจ้ านวน 1,262 คน ในจ านวนนีเ้ป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก
จ านวน 73 คน เพื่อมุ่งพฒันาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสงู (High Value Added Products and 
Services หรือ HVA) ซึ่งประสบความส าเร็จ ท าให้ยอดขายของสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพิ่มขึน้อย่าง
ตอ่เนื่องเป็น 149,924 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 ของรายได้รวม และมีรายได้จากการขายสนิค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม SCG eco value 114,770 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายรวม 

ในปี 2556 เอสซีจีได้ริเร่ิมจดังาน Thailand Innovation Forum: R&D to Commercialization เพื่อ
สนบัสนนุให้องค์กรตา่ง ๆ ตื่นตวัและให้ความส าคญักบัการวิจยัเชิงพาณิชย์อย่างจริงจงั ซึ่งได้รับความสนใจ
จากผู้บริหารระดบัสงู ทัง้จากภาครัฐและภาคเอกชน  



 -  - 6 

นอกจากนี ้ตลอดเดือนสิงหาคมปี  2556 เอสซีจีได้จัดงาน SCG 100th Anniversary Innovative 
Exposition ที่อาคาร SCG Experience เปิดโอกาสให้ผู้มีสว่นได้เสียทุกภาคสว่นและประชาชนทัว่ไป
เยี่ยมชมนวตักรรมสินค้าและบริการ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการคิดค้นและพฒันาอย่างจริงจงัในทุก
กลุม่ธุรกิจของเอสซีจี  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ ช่วยผู้จัดการใหญ่-
การเงินและการลงทนุ เอสซีจี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบความเห็นของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้

(1) ตวัชีว้ดัความส าเร็จของการรวม 3 ธุรกิจเดิมของเอสซีจี ได้แก่ ซิเมนต์ ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง และจดัจ าหน่าย 
เข้าด้วยกนัเป็น เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง  

 การรวม 3 ธุรกิจดงักลา่วตัง้แตว่นัที่ 1 เมษายน 2556 นัน้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานตา่ง ๆ  
ให้รวดเร็ว ลดความซ า้ซ้อน เกิดความร่วมมือที่ดียิ่งขึน้ จดัสรรก าลงัพลอย่างเหมาะสม สามารถพฒันา
สินค้าใหม่ ๆ รวมทัง้การบริการในลกัษณะเป็น Package หรือ Solution เพื่อตอบโจทย์ลกูค้า และเพิ่มขีด
ความสามารถทางการเงินของเอสซีจี ตวัวดัความส าเร็จจึงเป็นเร่ืองของการพฒันาสินค้าใหม่ การดแูล
ช่องทางการจ าหนา่ย ความร่วมมือในการท างาน และการเข้าไปในธุรกิจในอาเซียน 

(2) การก าหนดนโยบายและการปฏิบตัิในเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อร้องเรียนตาม Whistleblower 
Policy ที่เข้าขา่ยทจุริต 

 เอสซีจีมีนโยบายในเร่ืองของการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยได้เข้าร่วมในภาคีเครือข่ายกับ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต รวมทัง้ได้รับการรับรอง (Certified) จากคณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยืนยนัว่าเอสซีจีมีความมุ่งมัน่ในเร่ืองนีแ้ละมี
การปฏิบตัิจริง ไมเ่ฉพาะระดบัจดัการ แตไ่ด้ปลกูฝังให้กบัพนกังานทกุระดบัให้มีความมุ่งมัน่ในเร่ืองนีด้้วย 
แม้วา่ท าให้ต้องใช้เวลามากในการคดัเลอืกผู้ ร่วมทนุ และการด าเนินโครงการตา่ง ๆ การปฏิบตัิเป็นเร่ือง
ที่ส าคญักว่าการก าหนดกฎเกณฑ์ ค่านิยมในเร่ืองของความสจุริต การรังเกียจสินบนและคอร์รัปชนั
ถกูปลกูฝังอยูใ่นระบบบคุลากรของเอสซีจี อยูใ่นจิตส านกึของพนกังานเอสซีจี นอกจากนีค้ณะกรรมการ
บริษัททกุคนได้ปฏิบตัิเป็นตวัอยา่งและจริงจงักบัเร่ืองนีเ้ป็นอยา่งมาก และจะร่วมมือกบัสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ตอ่ไป 

เร่ืองที่เข้าขา่ยทจุริตจ านวน 2 เร่ืองตามที่ปรากฏในรายงานการก ากบัดแูลกิจการ ในหน้า 20 ของรายงาน
ประจ าปี 2556 นัน้มีมลูคา่ความเสยีหายจ านวน 60,000 บาท และ 12,000 บาท ซึ่งบริษัทมีกระบวนการ
ด าเนินการและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทัง้ได้ตัง้คณะกรรมการสอบสวน และได้มีมาตรการลงโทษ
พนกังานท่ีกระท าผิดทัง้ 2 กรณี ด้วยการไลอ่อก 

(3) ตวัชีว้ดัความส าเร็จในเร่ืองนวตักรรม จ านวนสทิธิบตัร (Patent) ที่จดทะเบยีน และเป้าหมายของสนิค้า
และบริการท่ีมีมลูคา่เพิม่สงู หรือ HVA (High Value Added Products and Services) 

 เอสซีจีไม่ได้ก าหนดตวัชีว้ัดความส าเร็จเป็นจ านวนของการจดสิทธิบัตร ซึ่งมีขัน้ตอนและระยะเวลา
ค่อนข้างมาก  แต่ก าหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2558 จะมีสินค้า HVA ในสดัส่วนร้อยละ 50 ของ
ยอดขายรวม โดยในปี 2556 สดัสว่นของ HVA อยูท่ี่ร้อยละ 35 ซึ่งยอดขายของเอสซีจีจากปี 2547 ถึงปี 
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2556 เพิ่มขึน้จาก 190,000 ล้านบาท เป็น 434,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้กว่าสองเท่าตัว  โดยเป็น
ยอดขาย HVA ที่เพิ่มขึน้ประมาณ 19 เท่า ในขณะที่ยอดขายสินค้าที่เป็น Commodity เพิ่มขึน้
ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งยอดขายสินค้า HVA สร้างผลก าไรให้เอสซีจีในช่วงที่ธุรกิจอยู่ในวฏัจักรขาลง 
นอกจากนี ้การที่เอสซีจีได้เน้นการลงทุนด้านการวิจัยและพฒันานัน้ นอกจากจะช่วยพฒันาสินค้า 
HVA แล้ว ยงัก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพฒันากระบวนการท างานต่าง ๆ (Process Improvement) 
เพื่อท าให้ต้นทนุการผลติสนิค้าและบริการตอ่หนว่ยต ่าลงอีกด้วย  

(4) ความเสีย่งที่ส าคญัของการลงทนุในตา่งประเทศ และผลตอบแทนจากการลงทนุในตา่งประเทศ 

 เอสซีจีจะวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ส าหรับการลงทนุในต่างประเทศเอสซีจีอย่างเข้มงวด เช่น 
การประเมินความเสี่ยงด้านการเมือง อัตราแลกเปลี่ยน สิ่งแวดล้อม และภาวะตลาด เป็นต้น โดย
คณะกรรมการจะซกัถามฝ่ายจดัการอยา่งละเอียดเก่ียวกบัประเด็นความเสี่ยงต่างๆของการลงทนุ ทัง้นีธุ้รกิจ
ที่เอสซีจีเข้าไปลงทนุในอาเซียน สว่นใหญ่เป็นการเข้าซือ้กิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งจะใช้เวลา
ประมาณ 8-9 เดือนในการปรับปรุงกิจการให้เปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นเสมอตวัและท าก าไรต่อไป 
ผลตอบแทนจากการลงทนุในภมูิภาคในช่วง 7-8 ปีที่ผา่นมาอยูใ่นระดบัท่ีดีและดีกวา่ที่คาดการณ์ไว้  

(5) ผลกระทบตอ่ธุรกิจของเอสซีจีจากการทีป่ระเทศอินโดนีเซียประกาศ Mega Project ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

Mega Project ของประเทศอินโดนีเซียนัน้คาดว่าน่าจะด าเนินการได้ และคาดว่าเร่ืองการลงทนุใน
โครงสร้างพืน้ฐานจะเกิดขึน้ในทกุประเทศในภมูิภาคนี ้ทัง้กมัพชูา เมียนมาร์ และลาว ส าหรับโรงงาน
ปนูซีเมนต์แห่งแรกที่เอสซีจีไปลงทนุในอินโดนีเซียนัน้ คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2558 และ
ปัจจุบันเร่ิมพิจารณาโอกาสในการขยายโรงงานแห่งที่สองด้วย Mega Project ดังกล่าวจะส่งผลให้
ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์และวสัดกุ่อสร้างโดยทัว่ไปในอินโดนีเซียเพิ่มสงูขึน้ด้วย  

(6) นวตักรรมใหม ่ๆ ในหมวด Distribution ของเอสซีจี  

เอสซีจีได้ร่วมทนุกับบริษัทนิชิเร โลจิสติกส์ (ญ่ีปุ่ น) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบขนส่งสินค้า
แบบควบคุมอณุหภมูิ มีระบบห้องเย็นในตวัรถและเป็นระบบโลจิสติกส์แบบประหยดัพลงังาน พร้อมทัง้
มีระบบ GPS ที่สามารถติดตามต าแหน่งการเดินรถได้แบบทนัเวลา ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่จะสร้างโอกาส
ในอนาคตของเอสซีจีค่อนข้างมาก นอกจากนีย้งัได้ลงทนุเร่ืองการบริหารจดัการคลงัสินค้า (Warehouse 
Management) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทนัสมยัอีกด้วย 

(7) การพิจารณาพืน้ที่ปลกูสวนป่าเพื่อเป็นวตัถดุิบในการผลติกระดาษ  

 สวนป่าหรือการปลกูต้นยคูาลปิตสัต้องใช้พืน้ท่ีมาก สว่นใหญ่ไม่ได้ใช้พืน้ท่ีปลกูของเอสซีจีเอง พืน้ที่ปลกู
จะอยู่นอกกรุงเทพฯ โดยกระจายไปที่ภาคอีสานและภาคตะวนัตก และมีการสง่เสริมให้ปลกูในพืน้ที่
ของเกษตรกรเอง หรือบริเวณคนันาตา่ง ๆ เพื่อให้มีไม้เพียงพอตอ่การผลติเยื่อกระดาษ 

(8) การบริหารควบคุมบริษัทย่อยกว่า 200 บริษัท  

 เอสซีจีมีบริษัทที่เข้าไปลงทุนทัง้หมดประมาณ 260 กว่าบริษัท โดยเป็นบริษัทร่วมทุน 50-60 บริษัท 
นอกเหนือจากนัน้เป็นบริษัทที่เอสซีจีถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีพนกังานของเอสซีจีปฏิบตัิงาน โดยแต่ละธุรกิจมี
ระบบบริหารงานและมีหน่วยงานของตนเอง เช่น หน่วยงานวางแผน หน่วยงานตรวจสอบ เป็นต้น และ
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ที่ส าคญัเอสซีจี มีการกระจายอ านาจ และมีการก าหนดอ านาจด าเนินการว่าระดบัใดมีอ านาจอนมุตัิ
อย่างไร เพื่อให้มีการด าเนินการที่ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา นอกจากนีก็้มีการก าหนดเป้าหมาย 
ตัวชีว้ัดที่ชัดเจน มีการจดัท าแผนธุรกิจ 5 ปี แผนรายปี และมีการทบทวนและวดัผลการด าเนินงานเป็น
รายเดือนอีกด้วย 

(9) การเลิกการลงทุนในกิจการที่เอสซีจีถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งเป็นกิจการที่ไม่สามารถปรับปรุงได้  

 เมื่อคราววิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 เอสซีจีได้ยกเลิกการลงทนุในหลาย ๆ กิจการที่เอสซีจีถือหุ้นสว่นน้อย 
แตไ่มใ่ช่ธุรกิจหลกั  

(10) การปรับปรุงวิธีการสง่มอบงานของพนกังานทีโ่ยกย้ายเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่อง  

 รับไปพิจารณาปรับปรุง  

(11) เงินลงทนุ ระยะเวลาคุ้มทนุ คา่ใช้จ่ายและก าไรของธุรกิจ SCG Heim  

 SCG Heim (บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับประเทศญ่ีปุ่ นเพื่อผลิต
และจ าหนา่ยบ้านส าเร็จรูป) ลงทนุประมาณ 2,000 ล้านบาท ปัจจบุนัยงัขาดทนุประมาณ 200 ล้านบาท 
ซึ่งปกติโครงการใหม่จะขาดทุน ประมาณ 2-3 ปีแรก ประกอบกบัมีการเปลี่ยนแบบของลกูค้าท าให้มี
ค่าใช้จ่ายสงูขึน้ และปัญหาน า้ท่วมท าให้ตลาดหายไปอีก อย่างไรก็ตามเอสซีจียงัมองว่าเป็นธุรกิจที่มี
ศกัยภาพสงู รวมทัง้สามารถสง่ออกไปยงัตา่งประเทศได้ในอนาคต  

(12) มาตรการแก้ไขของเอสซีจีจากผลกระทบจากวิกฤติการเมืองที่เกิดขึน้  

 เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มชะลอตวัตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูนซีเมนต์
และวสัดกุ่อสร้าง แตย่งัมีโครงการของภาครัฐ โครงการด้านท่ีอยู่อาศยัและการก่อสร้างของโรงงานต่าง ๆ 
ยงัไปได้ดีแตค่งจะทะยอยลดลง ในสว่นของโครงการใหมก็่ยงัไมม่ีแนวโน้มจะเกิดขึน้ เอสซีจีจึงได้มีการปรับ
แผนการด าเนินงานมาอยา่งตอ่เนื่อง โดยในสว่นของปนูซีเมนต์ ก็จะสง่ออกไปประเทศที่ยงัขาดแคลน เช่น
ญ่ีปุ่ น ดงันัน้โรงงานยงัสามารถเดินเต็มก าลงัการผลติได้ เนื่องจากยงัมีชอ่งทางการสง่ออก ในปีนีค้าดว่า
ยอดขายในภมูิภาคจะเพิ่มขึน้  

เมื่อไมม่ีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2556 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2556 

3. พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้

งบการเงินประจ าปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2556 ตัง้แต่หน้า 108-233 ซึ่งได้
สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี  ้
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 งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและ 

บริษัทย่อย 
บริษัท 

สนิทรัพย์ 440,436 236,254 

หนีส้นิ 253,414 157,488 

รายได้จากการขาย 434,251 - 

รายได้รวม 447,392 30,468 

ก าไรส าหรับปี 36,522* 24,440 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 30.44* 20.37 

 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี ได้ตอบ
ข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้

(1) การประเมินมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์ (Residual Value) ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมลูค่าแล้วและยงัคง
ใช้งานอยู ่(หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 13 ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2556 
หน้า 160-161)  

 บริษัทไมไ่ด้มีการประเมินมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์ แตแ่สดงเฉพาะมลูค่าตัง้ต้นตามที่ได้เคยบนัทึกไว้ 
และได้ตดัคา่เสือ่มราคาไปเต็มมลูคา่แล้ว 

(2) สาเหตุที่ไม่ปรากฏมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนของประเทศจีน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 
ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ ท่ีแสดงในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 175 เร่ืองข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน
ภมูิศาสตร์)  

 ประเทศจีนเป็นประเทศที่บริษัทส่งสินค้าเข้าไปขายโดยผ่านการท าธุรกรรมซือ้มาขายไปเท่านัน้  จึงไม่
มีส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  

(3) การก าหนดจ านวนตวัแทนเข้าเป็นกรรมการหรือกรรมการบริหารในกิจการที่บริษัทถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 
10 ขึน้ไป (หมายเหตปุระกอบงบการเงินที่ 11 เงินลงทนุระยะยาวอื่น ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2556 
หน้า 158)  

 เอสซีจีจะมีตวัแทนเข้าเป็นกรรมการในกิจการร่วมทนุตามสดัสว่นการถือหุ้น 

(4) สาเหตุที่ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี 2555 และปี 2556 
แตกตา่งกนัมาก (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 20 หนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังาน ที่แสดงในรายงาน
ประจ าปี 2556 หน้า 169)  

 บริษัทมีการทบทวนสมมติฐานและวิธีการค านวณผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัทกุ ๆ 3 ปี โดยปี 2555 เป็นปีที่ครบก าหนดการทบทวน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
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การค านวณประมาณการหนีส้ินผลประโยชน์ของพนกังาน ในขณะท่ีในปี 2556 เป็นการค านวณต่อเนื่อง
ตามสมมติฐานหลกัของปี 2555  

(5) ผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม ่ทีม่ีผลบงัคบัใช้ใน
วนัท่ี 1 มกราคม 2557(หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 40 ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 186)  

 บริษัทได้ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวแล้วพบว่าเป็น
การปรับปรุงที่ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

(6) สาเหตทุี่คา่ใช้จ่ายในการบริหารรายการที่เป็นเงินเดือน สวสัดิการ ค่าใช้จ่ายพนกังานและผู้บริหารในปี 
2556 สงูกว่าปี 2555 มาก (หมายเหตปุระกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 19 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 225) 

 ในปี 2556 ได้มีการปรับโครงสร้างใหมโ่ดยรับโอนพนกังานทัง้หมดจากบริษัทเอสซีจี แอคเค้าน์ติง้ เซอร์วิสเซส 
จ ากดั กลบัมาที่บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) จึงท าให้มีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้ 

 เมื่อไมม่ีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2556 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

 เห็นด้วย  787,717,573 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7428 
 ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2571 

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2556  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40-50 ของก าไรสทุธิ
ของงบการเงินรวม แตใ่นกรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตกุารณ์ไมป่กติ บริษัทอาจน ามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
จ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ 

 ในปี 2556 บริษัทมีก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวมจ านวน 36,522 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริษัท ที่มีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผล รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย
ทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเงินปันผลประจ าปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 
15.50 บาท รวมเป็นเงิน 18,600 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 51 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นอตัราที่มากกว่า
ที่ก าหนดเป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว 2 ครัง้ ในอตัรา
รวมหุ้นละ 8.50 บาท ตามที่แสดงในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 3 ดงันี ้

เงนิปันผลระหว่างกาล วันที่จ่าย 
อัตรา 

(บาท/หุ้น) 
รวมจ านวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

1. งวดคร่ึงปีแรก 29 สงิหาคม 2556 5.50  6,600 
2. เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี 28 พฤศจิกายน 2556 3.00  3,600 
 รวมเงินปันผลระหวา่งกาล 8.50  10,200 
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 ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท  โดยจ่ายจากก าไรที่
เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด  

 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 3 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 (ขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 24 เมษายน 2557 และให้รับเงิน
ปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 3-4 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นเร่ืองการพิจารณาจ่ายเงินปันผลว่าบริษัทมีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40-50 ของก าไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2556 ในอัตราร้อยละ 51 
ที่ขออนมุตัินัน้เป็นอตัราที่คณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสมแล้ว 

 เมื่อไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2556 
เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 15.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น 
โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 787,701,472 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7428 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2571 

5. พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั และข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในอตัราหนึ่งในสาม
ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 คน คือ  

(1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
  และกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

(2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
(3) นายยศ เอือ้ชเูกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสงัคม 

  เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
(4) นายกานต์ ตระกลูฮนุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการกิจการสงัคม  

  เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งนายเสนาะ อูนากูล ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่นได้เสยี คือ นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ ท่ีครบก าหนดออกตามวาระในครัง้นี ้ได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยแนวทางดงักลา่ว
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ก าหนดคณุสมบตัิของผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คัดเลือก
จากผู้ทรงคุณวฒุิและผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล เป็นผู้มีคณุธรรม
และจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทัง้มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ 
และให้ค านงึถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน ที่จ าเป็นต้องมีหรือ
ยงัขาดอยูใ่นคณะกรรมการด้วย 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณารายช่ือบคุคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอ โดยเสนอมา
รวมทัง้สิน้จ านวน 5 คน ซึง่เป็นกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 4 คน และเป็นบคุคลภายนอกที่ได้รับการ
เสนอช่ือมาใหม่ 1 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบก าหนด
ออกตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายสเุมธ ตนัติเวชกุล  นายปรีชา อรรถวิภชัน์  นายยศ เอือ้ชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน 
เป็นกรรมการตอ่ไป เนือ่งจากทัง้ 4 คน ได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ เป็นอยา่งดีตลอดมา 

นอกจากนีป้ระธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอ
รายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการในระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
เสนอวาระและรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยีได้หารือกนัอยา่งกว้างขวาง รวมทัง้พิจารณาจากคณุสมบตัิ
เป็นรายบคุคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ  ต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
และตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ 
โดยให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เลือกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายสเุมธ 
ตนัติเวชกลุ  นายปรีชา อรรถวิภชัน์  นายยศ เอือ้ชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย
ประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และข้อมลูตา่ง ๆ  ที่เก่ียวข้อง ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วยในล าดบัที่ 3 ของหนงัสอืนดัประชมุ 

ทัง้นี ้นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ และนายปรีชา อรรถวิภชัน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งนานกว่า 9 ปี ยงัคงมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่
บริษัทต้องการ อีกทัง้สามารถปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอยา่งดี 

อนึง่ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 86 ได้ก าหนดห้ามกรรมการเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือ
บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าท าเพื่อประโยชน์ตนหรือ
ประโยชน์ผู้อื่น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ ดงันัน้ ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่
จะมีการลงมติเลอืกตัง้กรรมการในวาระนีว้่านายปรีชา อรรถวิภชัน์ ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพคล้ายคลงึกบัธุรกิจของบริษัทตามข้อมลูในหน้า 35 ของหนงัสอืนดัประชมุ และได้เรียนให้ที่ประชมุทราบวา่
การด ารงต าแหนง่ดงักลา่วนัน้ไมไ่ด้เป็นการแขง่ขนัท่ีมีนยัส าคญัแตป่ระการใดตอ่บริษัทหรือท าให้กระทบต่อการด าเนินงาน
ของบริษัท และเป็นเร่ืองที่นายปรีชา อรรถวิภชัน์ ได้มีบทบาทในการพฒันาร่วมกบักระทรวงอตุสาหกรรมต่อเนื่อ งมาจาก
ครัง้ที่ยงัด ารงต าแหนง่ในกระทรวงอตุสาหกรรม 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ขอให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนและเลือกตัง้กรรมการ 
ซึ่งปี 2557 นีเ้ป็นปีแรกที่เปลี่ยนจากการเลือกตัง้กรรมการทัง้คณะเป็นการเลือกตัง้กรรมการรายบุคคลตามที่ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 ได้อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัทข้อ 30 



 -  - 13 

 เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งแก้ไขโดยมติที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2556 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสยีงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บคุคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัอนัจะท าให้
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชมุลงคะแนนเสยีงอีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีง
ชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

 เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติม ดงันี ้
 (1)  ในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนน พร้อมทัง้

ลงลายมือช่ือในบตัร โดยใช้คะแนนเสียงทัง้หมดเลอืกตัง้กรรมการไปทีละคน  
 (2)  ประธานฯ จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาบคุคลที่เสนอช่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล ตามที่ปรากฏใน

หนงัสอืนดัประชมุวาระท่ี 5 
 (3)  ในการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะคน หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ สว่นผู้ ถือหุ้น

ที่เห็นด้วยไมต้่องยกมือ 
(4) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลอืกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบตัรจากผู้ ถือหุ้นที่

ลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนบัคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนน
เป็นรายบคุคลต่อไป ส่วนท่านผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้วย จะขอให้สง่บตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วย
พร้อมกบับตัรยืนกนัการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ  

อนึง่ ประธานฯ รับทราบข้อสงัเกตของผู้ ถือหุ้นเก่ียวกบัข้อความในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 5 วา่การพิจารณาให้
กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระนัน้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สว่นผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ เลอืกตัง้กรรมการ  

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดย
ในปีนีม้ีผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 คนเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นี ้  

 มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเลือกตัง้ นายสเุมธ ตนัติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภชัน์ นายยศ เอือ้ชูเกียรติ และ
นายกานต์ ตระกลูฮนุ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

(1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 

เห็นด้วย 744,003,326 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.3737  

ไมเ่ห็นด้วย   34,098,044 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.3710  

งดออกเสยีง   1,990,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2552 
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(2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 

เห็นด้วย   746,805,430 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 95.7329 

ไมเ่ห็นด้วย   31,293,940  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 4.0115  

งดออกเสยีง   1,992,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2554 

(3) นายยศ เอือ้ชเูกียรติ 

เห็นด้วย   768,244,096 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.4811 

ไมเ่ห็นด้วย   9,849,675 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.2626 

งดออกเสยีง   1,998,399 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2561 

(4) นายกานต์ ตระกลูฮนุ 

เห็นด้วย   776,034,774 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4798 

ไมเ่ห็นด้วย   1,940,756  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2487 

งดออกเสยีง   2,116,640  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2713 

6. พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เมื่อปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดัเป็นส านกังานสอบบญัชีประจ าปี 2555-2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเช่ียวชาญ
ในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา นอกจากนัน้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน อตัรา
คา่สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้วเห็นวา่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั มีคา่สอบบญัชี
ที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชี  และมีมติให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้
บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิคา่สอบบญัชี ดงันี ้

(1) ขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2557 ดงันี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 
- นางสาวสรีุรัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565) 

 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตทุ้ายวาระท่ี 6 ของหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้น หน้า 7 

(2) ขออนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ประจ าปี 2557 เป็นเงินจ านวน 250,000 บาท (เท่ากบัค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจ าปี 2556) 

ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกับ
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 
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นอกจากนีก้รรมการผู้จดัการใหญ่ได้รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชมุรับทราบว่าค่าสอบบญัชีประจ าปี และรายไตรมาส
ของบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2557 จ านวน 116 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 28.08 ล้านบาท เมื่อรวมกบัคา่สอบบญัชีงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทอีก 250,000 บาท จึงรวมเป็นคา่สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดเป็นเงินทัง้สิน้ 28.33 ล้านบาท 

หลงัจากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
ได้ตอบข้อซกัถามเก่ียวกบัคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส ว่าค่าสอบบญัชีงบการเงิน
ของบริษัทจ านวน 250,000 บาทนัน้เป็นคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทปี 2557 ไมร่วมคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส
อีกประมาณ 6 ล้านบาททีผู่้สอบบญัชีจะต้องสอบทานงบการเงินของบริษัทยอ่ยทัง้หมดด้วย ซึง่เป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัทโดย
ได้รวมอยูใ่นคา่สอบบญัชีจ านวนทัง้สิน้ 28.33 ล้านบาทแล้ว และรับทราบความเห็นของผู้ ถือหุ้นว่าบริษัทควรแยกค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทออกจากยอดรวมเพื่อความชดัเจน 

 เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด  
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2557 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

  มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุตัิการแตง่ตัง้นายวนิิจ ศิลามงคล หรือนางสาวสรีุรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ 
ริมดสุติ แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 และก าหนดค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจ าปี 2557 เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทัง้รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อย
จ านวน 116 บริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 28.08 ล้านบาท รวมค่าสอบบญัชีบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 28.33 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสยีงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  772,707,731 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.1794 
 ไมเ่ห็นด้วย   4,362,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.5598 
 งดออกเสยีง   2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2606 

7. รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

7.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 42 ก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน
และโบนสัตามจ านวนที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 11 เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติ
ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้วและให้มีผลตัง้แต่วนัที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่ า
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่นดงันี ้

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ 
- คา่ตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยให้ไป
พิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง  

- โบนสั คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนสัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 
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 จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2557 โดยเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงตา่ง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควร ให้เสนอท่ีประชุม
ผู้ ถือหุ้นรับทราบการคงคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์เดิมซึง่ได้รับอนมุตัิมาตัง้แตปี่ 2547 

 ทัง้นีใ้นปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกิน
หลกัเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2556 หน้า 41-43 

7.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนมุตัิ
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และให้มีผลตัง้แต่วนัที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไป
จนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น ดงันี ้

 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 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนของคณะอนกุรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในปี 2557 ตามอตัราเดิมที่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นข้างต้นอนุมตัิไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน (คณะกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน) ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของ
คณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนกุรรมการในปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2556 หน้า 35-39 และหน้า 41-43 ตามล าดบั 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
รับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่ง ๆ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

  เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าของโครงการท่ีมาบตาพดุ และคดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพดุ  

ตามทีม่ีโครงการของเอสซีจีที่เข้าขา่ยโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 1 โครงการ คือ
โครงการขยายก าลงัการผลติไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) นัน้ โครงการ
ดงักลา่วได้ด าเนินการตามรัฐธรรมนญูมาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้วนแล้ว ดงันี ้
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(1) จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสขุภาพ (EHIA) 
(2) จดัให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชมุชนและผู้มีสว่นได้เสยี 
(3) องค์การอิสระทางด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพให้ความเห็นประกอบ 

โดยการนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (กนอ.) เห็นวา่โครงการได้ด าเนินการครบถ้วนแล้ว กนอ. จึงได้สง่เร่ืองให้อยัการเพื่อ
ยื่นขอให้ศาลปกครองสงูสดุมีค าสัง่ยกเลกิการระงบัโครงการชัว่คราวเพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการตอ่ไปได้ ขณะนี ้อยัการ
ได้ด าเนินการยื่นค าร้องขอให้ยกเลิกค าสัง่คุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองสงูสดุแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสงูสดุ 

ในสว่นของคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ ฝ่ายผู้ ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ายผู้ถกูฟ้อง ได้ยื่นอทุธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสงูสดุไปแล้วนัน้ เร่ืองนี ้เอสซีจีไมไ่ด้เป็นคูค่วามในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด จนถึงขณะนีย้งั
ไมม่ีความคืบหน้าใดในสว่นนี ้ 

คดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้นของบริษัท  

ตามที่ทายาทและผู้จดัการมรดกของผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพนัธ์ิ ชูเมือง อดีตพนกังาน และบริษัทให้
ชดใช้ค่าเสียหาย เน่ืองจากนายประพนัธ์ิฯ ได้ท าการทจุริตต่อผู้ ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชัน้ต้นได้มีค าพิพากษา
ให้นายประพนัธ์ิฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ซึ่งบริษัทได้ยื่นอทุธรณ์
ค าพิพากษาของศาลชัน้ต้นต่อศาลอทุธรณ์ไปแล้วตัง้แต่ต้นปี 2555 นัน้ คดีนีศ้าลอทุธรณ์ได้นดัฟังค าพิพากษาในวนัที่ 29 
เมษายน 2557 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1)  การฟืน้ตวัของวฏัจกัรของธุรกิจเคมีภณัฑ์ 

 วฏัจักรของธุรกิจเคมีภณัฑ์มีการฟืน้ตวัอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ไตรมาสแรกของปี 2556 ส่วนต่างราคา
สนิค้าและวตัถดุิบปรับตวัสงูขึน้กวา่ปี 2555 คอ่นข้างมาก และคาดวา่ในปี 2557 ก็จะยงัคงดีตอ่เนื่องอยู่
เนื่องจากก าลงัการผลิตของโลกเพิ่มขึน้ไม่มากในขณะที่ความต้องการซือ้ เพิ่มขึน้มากกว่า โดยตัง้แต่
เดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ 2557 สว่นต่างราคาสินค้าและวตัถดุิบสงูกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา แต่ก็
ยงัมีความเสีย่งเนื่องจากราคาแนฟทาซึ่งเป็นวตัถุดิบหลกัจะขึน้ลงตามราคาน า้มนัในตลาดโลก จึงต้อง
ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศอยา่งใกล้ชิด 

(2)  นโยบายการจัดตัง้ส านักงานใหญ่ในภูมิภาค (Regional Operating Head Quarter) ของเอสซีจี   

 เอสซีจี ขยายการลงทนุในอาเซียนมากขึน้ ปัจจุบนัมีพนกังานในภมูิภาคอาเซียนประมาณ 15,000 คน 
ในปี 2556 เอสซีจีได้จดัตัง้ส านกังานในประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแรก ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ 
คล้ายกบัในประเทศไทย เช่น หนว่ยงานที่ดแูลงานการบคุคล การวางแผน ฯลฯ และในปี 2557 มีแผนที่จะ
จดัตัง้ส านกังานขึน้ที่ประเทศเวียดนามเช่นกนั สว่นในประเทศฟิลิปินส์จะเน้นการลงทนุเก่ียวกบัช่องทาง 
การจัดจ าหน่ายก่อน ส าหรับประเทศพม่าอาจจะพิจารณาจัดตัง้เมื่อ โรงงานผลิตปนูซีเมนต์เกิดขึน้
เรียบร้อยแล้ว  
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(3)  สถานะทางการเงินของบริษัท  

 เอสซีจีมีความเข้มแข็งทางการเงินสงูมาก ในปี 2556 บริษัทมีอตัราส่วนหนีส้ินสทุธิต่อกระแสเงินสด
ที่ได้จากการด าเนินงาน (Net debt to EBITDA ratio) ประมาณ 2.6 เท่า โดยตัง้เป้าหมายระยะยาว
ไว้ที่ 2.5 เท่า แม้ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทมีก าไรไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงวฏัจักรขาลงของธุรกิจ
เคมีภัณฑ์ประกอบกับปัญหาอุทกภัย บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าร้อยละ 50 ของก าไร 
แสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของสถานะทางการเงินของบริษัท 

(4) เสนอให้บริษัทก าหนดให้วาระคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็นวาระ
เพื่อทราบ   

 บริษัทรับไปพิจารณา 

(5) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้และรายได้จากการส่งออกของเอสซีจี ใน 5-10 ปีข้างหน้า  

 เอสซีจีมีการวางแผนลว่งหน้าในระยะ 3-5 ปี โดยมีการพิจารณา ติดตามและปรับปรุงแผนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องปีต่อปี และกรรมการผู้จดัการใหญ่ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการลงทนุของเอสซีจีในระยะ 3 ปีที่ผ่าน
มาได้เน้นการลงทุนในต่างประเทศมากขึน้ โดยหลงัจากโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตโอเลฟินส์ที่นิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพดุซึ่งเป็นโครงการลงทนุขนาดใหญ่ในประเทศแล้วเสร็จในปี 2553 ตัง้แต่ปี 2554 
เป็นต้นมา เอสซีจีก็เร่ิมลงทุนในภูมิภาคมากขึน้ คาดว่าในอนาคตสดัส่วนยอดขายจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซียนจะค่อย ๆ เพิ่มสงูขึน้ ในขณะที่สดัส่วนยอดขายในประเทศไทยจะค่อย ๆ ลดลง
ตามล าดบั ส าหรับการสง่ออกไปยงัอาเซียนนัน้ เอสซีจีมีสดัสว่นการสง่ออกประมาณร้อยละ 35 – 40 
ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของเอสซีจีที่จะส่งสินค้าเข้าไปจ าหน่ายก่อน เมื่อมียอดขายที่ เหมาะสมกบัการ
ลงทนุแล้วจึงจะพิจารณาเร่ืองตัง้โรงงาน โดยเน้นการเข้าซือ้กิจการซึ่งรวดเร็วกว่าการสร้างโรงงานใหม่ และ
เมื่อยอดขายในอาเซียนมีมากในระดบัหนึง่ก็จะพิจารณาลดการสง่ออกจากประเทศไทยลง 

(6) ผลกระทบจากการเพิ่มก าลงัการผลติปนูซีเมนต์ในตา่งประเทศตอ่ก าลงัการผลติปนูซีเมนต์ในประเทศ  

 ในปี 2556 เอสซีจีส่งออกปูนซีเมนต์ไปยงัประเทศเมียนมาร์ประมาณ 2 ล้านตนั และคาดว่าจะเพิ่ม
มากขึน้ในปี 2557 ตามความต้องการท่ีเพิ่มขึน้ ส าหรับประเทศกมัพชูาซึง่แม้จะมีโรงงานผลิตปนูซีเมนต์
อยู่แล้ว แต่ก็ยงัผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงยังต้องน าเข้าจากประเทศไทย คาดว่าในปี 
2558 เมื่อโครงการขยายก าลงัการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานในประเทศกัมพูชาแล้วเสร็จ จะท าให้
สามารถลดการสง่ออกจากประเทศไทยลงได้ สว่นในประเทศไทย เมื่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองผา่นพ้นไป
ก็คาดวา่จะท าให้ความต้องการใช้ปนูซีเมนต์ในประเทศกลบัคืนมา  

(7) การเปลีย่นแปลงธุรกิจหลกัของเอสซีจีในอนาคต   

 3 ธุรกิจหลกัของเอสซีจีจะยงัคงมีอยู ่โดยจะพฒันาเร่ืองการจดัจ าหน่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึน้ และครอบคลมุ
ทัง้ภมูิภาค นอกจากนี ้ก็ยงัคงพิจารณาโอกาสในธุรกิจใหม่ด้วย 

(8) ผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสงูตอ่พืน้ท่ีที่เป็นแหลง่วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติของบริษัท  

โครงการดงักลา่วไมม่ีผลกระทบกบัพืน้ท่ีของบริษัท 
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เมื่อไมม่ีข้อซกัถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอยา่งใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จง
เร่ืองการเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงต่อไป และประธานฯ ได้ขอบคณุ
ผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุและให้ความเห็นตา่ง ๆ ในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

 

   ปิดประชมุเวลา 17:15 น. 

  

  (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

  ประธานท่ีประชมุ 


