สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 (ครัง้ ที่ 21)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ ห้ อง แอทธินี คริ สตัล ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริ เดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ซึ่งเป็ นปี ที่ก้าวเข้ าสูศ่ ตวรรษใหม่
ของเอสซีจี จากนันได้
้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ามีผ้ ูถือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 856 ราย รวมจานวนหุ้นได้
4,812,981 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจานวน 2,317 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 777,902,430 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วย
ตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้นจานวน 3,173 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 782,715,411 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
65.2263 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว
จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้ น
รับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัท คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซงึ่ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จานวน 12 คน
1. นายจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายเสนาะ

อูนากูล

3. นายสุเมธ

ตันติเวชกุล

4. นายปรี ชา
5. นายพนัส
6. นายยศ

อรรถวิภชั น์
สิมะเสถียร
เอื ้อชูเกียรติ

7. นายอาสา
8. นายชุมพล
9. นายธาริ นทร์

สารสิน
ณ ลาเลียง
นิมมานเหมินท์

10. นายประมนต์ สุธีวงศ์
11. นางธาริ ษา
12. นายกานต์

วัฒนเกส
ตระกูลฮุน

ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1

เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล

เจนนภา

คณะจัดการเอสซีจีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม จานวน 8 คน
1. นายเชาวลิต
เอกบุตร
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี การลงทุน
2. นายธนวงษ์
อารี รัชชกุล
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การบริ หารกลาง เอสซีจี
3. นายพิชิต
ไม้ พมุ่
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
Vice President – Operations,
SCG Cement-Building Materials
4. นายอารี ย์
ชวลิตชีวินกุล
Vice President – Regional Business,
SCG Cement-Building Materials
5. นายนิธิ
ภัทรโชค
Vice President – Domestic Market,
SCG Cement-Building Materials
6. นายชลณัฐ
ญาณารณพ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
7. นายสมชาย
หวังวัฒนาพาณิช
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-ปฏิบตั ิการ เอสซีจี เคมิคอลส์
8. นายรุ่งโรจน์
รังสิโยภาส
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด จานวน 2 คน
1. นายวินิจ
ศิลามงคล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน จานวน 2 คน
1. นางสาวปิ่ นหทัย ทองประเสริ ฐ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
2. นางสาวศิรินนั ท์ ตระกูลเงิน
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
นอกจากนีเ้ ลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนานางสาวลลิตา หงษ์ รัตนวงศ์ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยให้ เข้ าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครัง้ นี ้ และได้ กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่ วมเป็ น
สักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนันเลขานุ
้
การฯ จึงชี ้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และการแจ้ งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 23 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5
และมาตรา 34 กาหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือ และที่ได้ รับ
มอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย
ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตร และขอให้
ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทัง้ เก็ บบัตรยืนยัน
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การลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยขอให้ ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้ วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะ
ขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
สาหรั บผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่กรรมการหรื อกรรมการอิสระซึ่งมีเป็ นจานวนมากนัน้ บริ ษัทจะดาเนินการ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ในการนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วม
ประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถื อว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสีย งดัง กล่า ว
จะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผ้ ถู ือหุ้นและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้น
บางรายออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ขอให้ สง่ คืนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าที่ที่บริ เวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบภายหลังจาก
เสร็ จสิ ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ
อาจจะขอให้ ที่ประชุมดาเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่
ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิ ธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้ างต้ น จากนันประธานฯ
้
จึงได้ ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังนี ้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2556 (ครัง้ ที่ 20) เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 (ครัง้ ที่ 20)
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ่งได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็ บไซต์ของบริ ษัท และได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุม
ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ ประธานฯ ได้ รับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบันทึกชื่อผู้ถือหุ้น
ที่ซักถามหรื อให้ ความเห็ นในที่ ประชุมไว้ ในรายงานการประชุมผู้ถื อหุ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ ชี แ้ จงแนวทาง
ดาเนินการของเอสซีจีเกี่ยวกับประเด็นที่ผ้ ถู ือหุ้นให้ ความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี ที่ผ่านมาว่า บริ ษัทได้ บนั ทึกความเห็น
ของผู้ถือหุ้นไว้ ในรายงานการประชุม โดยได้ นาข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปปฏิบตั ิแล้ วหลายเรื่ อง และหลาย ๆ เรื่ องมีอยู่ใน
รายงานประจาปี แต่อาจไม่ได้ รวบรวมและนามารายงานให้ ที่ประชุมทราบทังหมด
้
ซึ่งบางเรื่ องอาจเป็ นเรื่ องสืบเนื่อง เช่น
กรณีคดีอดีตพนักงานทุจริ ตต่อผู้ถือหุ้นรายหนึง่ ซึง่ จะรายงานให้ ทราบในที่ประชุมครัง้ นี ้
เมื่อไม่มีผ้ ูถือ หุ้น เสนอความเห็น ประการใดอีก ประธานฯ ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุม พิจ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 (ครัง้ ที่ 20) เมื่อวันพุธที่
27 มีนาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
789,528,811 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.7434
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,030,600 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.2565
2. รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานสรุปผลการดาเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2556 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ รายงานผลการดาเนินงานของเอสซีจีในปี 2556 ให้ ที่ประชุมทราบ สรุ ปได้ ดังนี ้
ในปี 2556 เอสซีจีมีรายได้ จากการขาย 434,251 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 จากปี ก่อน ตามการเติบโตของ
ทุกธุรกิจในเอสซีจี และมีกาไรสาหรับปี 36,522 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 55 จากปี ก่อน ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากส่วนต่าง
ระหว่างราคาขายกับต้ นทุนวัตถุดิบ (Margin) ของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์ที่เริ่ มฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่อง และความต้ องการปูนซีเมนต์
ในประเทศที่เพิ่มสูงขึ ้น
ปี 2556 เอสซีจีเป็ นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ได้ รับการประเมินและจัด อันดับให้ เป็ นที่ 1 ของโลกเป็ นปี ที่ 3
ติดต่อกัน ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็ นการจัดอันดับบริ ษัท
ชันน
้ าของโลกที่มีการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน จากการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตวั อย่างของ
เรื่ องที่เอสซีจีดาเนินการหลายเรื่ อง เช่น
-

นโยบายไม่นาของเสียอุตสาหกรรมไปฝั งกลบ (Zero Waste to Landfill) ที่นอกจากการลดปริ มาณของเสีย
ที่เกิดขึ ้นแล้ ว เอสซีจียงั ได้ ทาการวิจยั และพัฒนาเพื่อนาของเสียกลับมาใช้ ใหม่ ทาให้ มีของเสียเหลือนาไปฝั งกลบ
เพียงร้ อยละ 0.01

-

ขยายการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไปยังธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียน

-

ส่งเสริ มคูธ่ ุรกิจในการปฏิบตั ิตามระบบการบริ หารความปลอดภัย รวมทังพั
้ ฒนากระบวนการผลิตให้ เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งมูลค่าการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม (Green Procurement) ในปี 2556 เพิ่มขึ ้น
ต่อเนื่องเป็ น 5,198 ล้ านบาท ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีที่มีต่อนโยบายการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม ซี่งเอสซีจีเป็ นผู้ริเริ่ มเป็ นรายแรกของประเทศไทย

-

สนับสนุนให้ คธู่ ุรกิจดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม เปิ ดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกฝ่ ายตาม
“จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี ” (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้ อย่างเป็ นทางการในงาน
Supply Chain Sustainability Forum ซึ่งจัดขึ ้นเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงพลังและความมุ่งมัน่
ร่วมกันของเอสซีจีและคูธ่ ุรกิจในการสร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคมและขยายเครื อข่ายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

นอกจากนันกรรมการผู
้
้ จัดการใหญ่ได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึง การปรับปรุ งในด้ านการบริ หาร
จัดการและการขยายธุรกิจที่สาคัญในปี 2556 ดังนี ้
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(1) การปรับโครงสร้ างการบริหารงาน ในปี 2556 เอสซีจีได้ ปรับโครงสร้ างการบริ หารงาน โดยรวม 3 ธุรกิจ
ของเอสซีจี ได้ แก่ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง และจัดจาหน่ายเข้ าด้ วยกันเป็ น เอสซีจี ซิเมนต์ -ผลิตภัณฑ์
ก่ อ สร้ าง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิท ธิ ภาพการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ส่ง เสริ ม การพัฒ นานวัต กรรมสิน ค้ า และบริ ก ารที่
ตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคได้ อย่างรวดเร็ วและมีประสิทธิ ภาพ และสนับสนุนการเติบโตของ
ธุรกิจในระยะยาว เอสซีจีจึงก้ าวสูศ่ ตวรรษใหม่ด้วย 3 กลุม่ ธุรกิจหลัก ได้ แก่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์
(2) การขยายการดาเนินธุรกิจ เพื่อก้ าวสู่การเป็ นผู้นาธุรกิจอย่ างยั่งยืนในอาเซียน ตามวิสยั ทัศน์ของ
เอสซีจี ในปี 2556 ได้ ใช้ งบประมาณ 50,064 ล้ านบาท ในโครงการลงทุนต่าง ๆ เช่น
- โครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศพม่า กาลังการผลิต 1.8
ล้ านตันต่อปี ซึ่ง ใช้ เทคโนโลยีสะอาดที่ทันสมัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม โดยมีการก่อสร้ าง
โรงไฟฟ้ า ท่าเรื อและโครงสร้ างพืน้ ฐานอื่น ๆ ด้ วย
- การเข้ าซื ้อหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 85 ในบริ ษัท Prime Group ผู้ผลิตกระเบื ้องเซรามิกชันน
้ าของประเทศ
เวียดนาม ส่งผลให้ เอสซีจีมีกาลังการผลิตเซรามิก รวมทังสิ
้ ้น 225 ล้ านตารางเมตร สูงสุดเป็ นอันดับหนึ่ง
ของโลก
- การเข้ าซื ้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้ อยละ 30.12 ในบริ ษัท Chandra Asri Petrochemical
ผู้ผลิตปิ โตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใช้ ในโครงการขยายกาลังการผลิตโรงงานโอเลฟิ นส์และ
โครงการลงทุนโรงงานยางสังเคราะห์ ซึง่ เป็ นสินค้ าที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง
- การเข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 90 ในบริ ษัท Primacorr Mandiri ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ชนน
ั ้ าในประเทศอินโดนีเซีย ที่มี
กาลังการผลิตรวม 37,000 ตันต่อปี นับเป็ นก้ าวแรกของเอสซีจี สูต่ ลาดบรรจุภณ
ั ฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย
ซึง่ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว
ปี 2556 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย มีรายได้ จากการขาย 38,929 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ร้ อยละ 25 จากปี ก่อน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของรายได้ จากการขายรวม ปั จจุบนั เอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียน
มูลค่าประมาณ 71,800 ล้ านบาท หรื อประมาณร้ อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม และมีพนักงานในอาเซีย น
นอกเหนือจากประเทศไทยจานวน 14,950 คน คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของจานวนพนักงานทังหมด
้
(3) เอสซีจี 100 ปี แห่ งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนาคต
ปี 2556 เอสซีจีใช้ งบประมาณลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนาประมาณ 2,068 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ
45 จากปี ก่อน และมีพนักงานในสาขานี ้จานวน 1,262 คน ในจานวนนี ้เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาปริ ญญาเอก
จานวน 73 คน เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้ าและบริ การที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and
Services หรื อ HVA) ซึ่ง ประสบความสาเร็ จ ทาให้ ยอดขายของสินค้ าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพิ่มขึน้ อย่า ง
ต่อเนื่องเป็ น 149,924 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 35 ของรายได้ รวม และมีรายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การ
ที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม SCG eco value 114,770 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26 ของรายได้ จากการขายรวม
ในปี 2556 เอสซีจีได้ ริเริ่ มจัดงาน Thailand Innovation Forum: R&D to Commercialization เพื่อ
สนับสนุนให้ องค์กรต่าง ๆ ตื่นตัวและให้ ความสาคัญกับการวิจยั เชิงพาณิชย์อย่างจริ งจัง ซึ่งได้ รับความสนใจ
จากผู้บริ หารระดับสูง ทังจากภาครั
้
ฐและภาคเอกชน
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นอกจากนี ้ ตลอดเดือ นสิง หาคมปี 2556 เอสซีจี ได้ จัด งาน SCG 100th Anniversary Innovative
Exposition ที่อาคาร SCG Experience เปิ ดโอกาสให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วนและประชาชนทัว่ ไป
เยี่ยมชมนวัตกรรมสินค้ าและบริ การ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมัน่ ในการคิดค้ นและพัฒนาอย่างจริ งจังในทุก
กลุม่ ธุรกิจของเอสซีจี
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ การเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ ได้ ตอบข้ อซักถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) ตัวชี ้วัดความสาเร็ จของการรวม 3 ธุรกิจเดิมของเอสซีจี ได้ แก่ ซิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง และจัดจาหน่าย
เข้ าด้ วยกันเป็ น เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
การรวม 3 ธุรกิจดังกล่าวตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2556 นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทางานต่าง ๆ
ให้ รวดเร็ ว ลดความซ ้าซ้ อน เกิดความร่ วมมือที่ดียิ่งขึ ้น จัดสรรกาลังพลอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
สินค้ าใหม่ ๆ รวมทังการบริ
้
การในลักษณะเป็ น Package หรื อ Solution เพื่อตอบโจทย์ลกู ค้ า และเพิ่มขีด
ความสามารถทางการเงินของเอสซีจี ตัววัดความสาเร็ จจึงเป็ นเรื่ องของการพัฒนาสินค้ าใหม่ การดูแล
ช่องทางการจาหน่าย ความร่วมมือในการทางาน และการเข้ าไปในธุรกิจในอาเซียน
(2) การกาหนดนโยบายและการปฏิบตั ิในเรื่ องการต่อต้ านคอร์ รัปชัน และข้ อร้ องเรี ยนตาม Whistleblower
Policy ที่เข้ าข่ายทุจริ ต
เอสซีจีมีนโยบายในเรื่ องของการต่อต้ านคอร์ รัปชันอย่างชัดเจน โดยได้ เข้ าร่ วมในภาคี เครื อข่ายกับ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต รวมทังได้
้ รับการรับรอง (Certified) จากคณะกรรมการแนวร่ วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต และยืนยันว่าเอสซีจีมีความมุ่งมัน่ ในเรื่ องนี ้และมี
การปฏิบตั ิจริ ง ไม่เฉพาะระดับจัดการ แต่ได้ ปลูกฝั งให้ กบั พนักงานทุกระดับให้ มีความมุ่งมัน่ ในเรื่ องนี ้ด้ วย
แม้ วา่ ทาให้ ต้องใช้ เวลามากในการคัดเลือกผู้ร่วมทุน และการดาเนินโครงการต่าง ๆ การปฏิบตั ิเป็ นเรื่ อง
ที่สาคัญกว่าการกาหนดกฎเกณฑ์ ค่านิยมในเรื่ องของความสุจริ ต การรังเกียจสินบนและคอร์ รัปชัน
ถูกปลูกฝั งอยูใ่ นระบบบุคลากรของเอสซีจี อยูใ่ นจิตสานึกของพนักงานเอสซีจี นอกจากนี ้คณะกรรมการ
บริ ษัททุกคนได้ ปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่างและจริ งจังกับเรื่ องนี ้เป็ นอย่างมาก และจะร่ วมมือกับสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ต่อไป
เรื่ องที่เข้ าข่ายทุจริ ตจานวน 2 เรื่ องตามที่ปรากฏในรายงานการกากับดูแลกิจการ ในหน้ า 20 ของรายงาน
ประจาปี 2556 นันมี
้ มลู ค่าความเสียหายจานวน 60,000 บาท และ 12,000 บาท ซึ่งบริ ษัทมีกระบวนการ
ดาเนินการและตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง รวมทังได้
้ ตงคณะกรรมการสอบสวน
ั้
และได้ มีมาตรการลงโทษ
พนักงานที่กระทาผิดทัง้ 2 กรณี ด้ วยการไล่ออก
(3) ตัวชี ้วัดความสาเร็ จในเรื่ องนวัตกรรม จานวนสิทธิบตั ร (Patent) ที่จดทะเบียน และเป้าหมายของสินค้ า
และบริ การที่มีมลู ค่าเพิม่ สูง หรื อ HVA (High Value Added Products and Services)
เอสซีจีไม่ได้ กาหนดตัวชี ว้ ัดความสาเร็ จ เป็ นจานวนของการจดสิทธิ บัตร ซึ่งมีขนั ้ ตอนและระยะเวลา
ค่อนข้ างมาก แต่กาหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2558 จะมีสินค้ า HVA ในสัด ส่ว นร้ อยละ 50 ของ
ยอดขายรวม โดยในปี 2556 สัดส่วนของ HVA อยูท่ ี่ร้อยละ 35 ซึ่งยอดขายของเอสซีจีจากปี 2547 ถึงปี
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2556 เพิ่มขึ ้นจาก 190,000 ล้ านบาท เป็ น 434,000 ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ม ขึน้ กว่า สองเท่า ตัว โดยเป็ น
ยอดขาย HVA ที่เ พิ่ม ขึน้ ประมาณ 19 เท่า ในขณะที่ ย อดขายสิน ค้ า ที่เ ป็ น Commodity เพิ่ม ขึ น้
ประมาณร้ อยละ 50 ซึ่งยอดขายสินค้ า HVA สร้ างผลกาไรให้ เอสซีจีในช่วงที่ธุรกิจอยู่ในวัฏจักรขาลง
นอกจากนี ้ การที่เอสซีจีได้ เน้ นการลงทุน ด้ านการวิจัยและพัฒนานั ้น นอกจากจะช่วยพัฒนาสินค้ า
HVA แล้ ว ยังก่อให้ เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนากระบวนการทางานต่าง ๆ (Process Improvement)
เพื่อทาให้ ต้นทุนการผลิตสินค้ าและบริ การต่อหน่วยต่าลงอีกด้ วย
(4) ความเสีย่ งที่สาคัญของการลงทุนในต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ
เอสซีจีจะวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้ านต่าง ๆ สาหรับการลงทุนในต่างประเทศเอสซีจีอย่างเข้ มงวด เช่น
การประเมินความเสี่ยงด้ านการเมือง อัตราแลกเปลี่ยน สิ่งแวดล้ อม และภาวะตลาด เป็ นต้ น โดย
คณะกรรมการจะซักถามฝ่ ายจัดการอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงต่างๆของการลงทุน ทังนี
้ ้ธุรกิจ
ที่เอสซีจีเข้ าไปลงทุนในอาเซียน ส่วนใหญ่เป็ นการเข้ าซื ้อกิจการที่ประสบปั ญหาทางการเงิน ซึ่งจะใช้ เวลา
ประมาณ 8-9 เดือนในการปรับปรุ งกิจการให้ เปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็ นเสมอตัวและทากาไรต่อไป
ผลตอบแทนจากการลงทุนในภูมิภาคในช่วง 7-8 ปี ที่ผา่ นมาอยูใ่ นระดับที่ดีและดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
(5) ผลกระทบต่อธุรกิจของเอสซีจีจากการทีป่ ระเทศอินโดนีเซียประกาศ Mega Project ด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน
Mega Project ของประเทศอินโดนีเซีย นัน้ คาดว่าน่าจะดาเนินการได้ และคาดว่าเรื่ องการลงทุนใน
โครงสร้ างพื ้นฐานจะเกิดขึ ้นในทุกประเทศในภูมิภาคนี ้ ทังกั
้ มพูชา เมียนมาร์ และลาว สาหรับโรงงาน
ปูนซีเมนต์แห่งแรกที่เอสซีจีไปลงทุนในอินโดนีเซียนัน้ คาดว่าจะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จภายในปี 2558 และ
ปั จจุบันเริ่ ม พิจารณาโอกาสในการขยายโรงงานแห่งที่สองด้ วย Mega Project ดังกล่าวจะส่งผลให้
ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์และวัสดุก่อสร้ างโดยทัว่ ไปในอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ ้นด้ วย
(6) นวัตกรรมใหม่ ๆ ในหมวด Distribution ของเอสซีจี
เอสซีจีได้ ร่วมทุนกับบริ ษัทนิชิเร โลจิ สติกส์ (ญี่ ปุ่น) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ ให้ บริ การระบบขนส่งสินค้ า
แบบควบคุม อุณหภูมิ มีระบบห้ องเย็นในตัวรถและเป็ นระบบโลจิสติกส์แบบประหยัดพลังงาน พร้ อมทัง้
มีระบบ GPS ที่สามารถติดตามตาแหน่งการเดินรถได้ แบบทันเวลา ซึ่งถือว่าเป็ นธุรกิจที่จะสร้ างโอกาส
ในอนาคตของเอสซีจีค่อนข้ างมาก นอกจากนี ้ยังได้ ลงทุนเรื่ องการบริ หารจัดการคลังสินค้ า (Warehouse
Management) โดยใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทนั สมัยอีกด้ วย
(7) การพิจารณาพื ้นที่ปลูกสวนป่ าเพื่อเป็ นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
สวนป่ าหรื อการปลูกต้ นยูคาลิปตัสต้ องใช้ พื ้นที่มาก ส่วนใหญ่ไม่ได้ ใช้ พื ้นที่ปลูกของเอสซีจีเอง พื ้นที่ปลูก
จะอยู่นอกกรุ งเทพฯ โดยกระจายไปที่ภาคอีสานและภาคตะวันตก และมีการส่งเสริ มให้ ปลูก ในพื ้นที่
ของเกษตรกรเอง หรื อบริ เวณคันนาต่าง ๆ เพื่อให้ มีไม้ เพียงพอต่อการผลิตเยื่อกระดาษ
(8) การบริ หารควบคุมบริ ษัท ย่อยกว่า 200 บริ ษัท
เอสซีจี มี บริ ษั ทที่ เข้ าไปลงทุนทัง้ หมดประมาณ 260 กว่าบริ ษัท โดยเป็ นบริ ษัทร่ วมทุน 50-60 บริ ษั ท
นอกเหนือจากนันเป็
้ นบริ ษัทที่เอสซีจีถือหุ้นใหญ่ ซึ่งมีพนักงานของเอสซีจีปฏิบตั ิงาน โดยแต่ละธุรกิจมี
ระบบบริ หารงานและมีหน่วยงานของตนเอง เช่น หน่วยงานวางแผน หน่วยงานตรวจสอบ เป็ นต้ น และ
7

ที่สาคัญเอสซีจี มีการกระจายอานาจ และมีการกาหนดอานาจดาเนินการว่าระดับใดมีอานาจอนุมตั ิ
อย่างไร เพื่อให้ มีการดาเนินการที่ชัดเจน โปร่ งใส และทันเวลา นอกจากนี ก้ ็ มีการกาหนดเป้าหมาย
ตัวชี ว้ ัดที่ชัดเจน มีการจัดทาแผนธุรกิจ 5 ปี แผนรายปี และมีการทบทวนและวัดผลการดาเนินงานเป็ น
รายเดือนอีกด้ วย
(9) การเลิกการลงทุนในกิจการที่เอสซีจีถือหุ้นส่วนน้ อยซึ่งเป็ นกิจการที่ไม่สามารถปรับปรุ งได้
เมื่อคราววิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 เอสซีจีได้ ยกเลิกการลงทุนในหลาย ๆ กิจการที่เอสซีจีถือหุ้นส่วนน้ อย
แต่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก
(10) การปรับปรุงวิธีการส่งมอบงานของพนักงานทีโ่ ยกย้ ายเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่อง
รับไปพิจารณาปรับปรุง
(11) เงินลงทุน ระยะเวลาคุ้มทุน ค่าใช้ จ่ายและกาไรของธุรกิจ SCG Heim
SCG Heim (บริ ษัทเซกิ ซุย -เอสซีจี อินดัสทรี จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุนกับประเทศญี่ ปุ่นเพื่อ ผลิต
และจาหน่ายบ้ านสาเร็ จรูป) ลงทุนประมาณ 2,000 ล้ านบาท ปั จจุบนั ยังขาดทุนประมาณ 200 ล้ านบาท
ซึ่ง ปกติโครงการใหม่จะขาดทุน ประมาณ 2-3 ปี แรก ประกอบกับมีการเปลี่ยนแบบของลูก ค้ าทาให้ มี
ค่าใช้ จ่ายสูงขึ ้น และปั ญหาน ้าท่วมทาให้ ตลาดหายไปอีก อย่างไรก็ตามเอสซีจียงั มองว่า เป็ นธุรกิจที่มี
ศักยภาพสูง รวมทังสามารถส่
้
งออกไปยังต่างประเทศได้ ในอนาคต
(12) มาตรการแก้ ไขของเอสซีจีจากผลกระทบจากวิกฤติการเมืองที่เกิดขึ ้น
เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้ มชะลอตัวตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปูนซีเมนต์
และวัสดุก่อสร้ าง แต่ยงั มีโครงการของภาครัฐ โครงการด้ านที่อยู่อาศัยและการก่อสร้ างของโรงงานต่าง ๆ
ยังไปได้ ดีแต่คงจะทะยอยลดลง ในส่วนของโครงการใหม่ก็ยงั ไม่มีแนวโน้ มจะเกิดขึ ้น เอสซีจีจึงได้ มีการปรับ
แผนการดาเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของปูนซีเมนต์ ก็จะส่งออกไปประเทศที่ยงั ขาดแคลน เช่น
ญี่ปนุ่ ดังนันโรงงานยั
้
งสามารถเดินเต็มกาลังการผลิตได้ เนื่องจากยังมีชอ่ งทางการส่งออก ในปี นี ้คาดว่า
ยอดขายในภูมิภาคจะเพิ่มขึ ้น
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2556
3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกาหนดให้
บริ ษัทต้ องจัดทางบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังนี ้
งบการเงินประจาปี ของบริ ษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2556 ตังแต่
้ หน้ า 108-233 ซึ่งได้
ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

บริษัท

สินทรัพย์

440,436

236,254

หนี ้สิน

253,414

157,488

รายได้ จากการขาย

434,251

-

รายได้ รวม

447,392

30,468

กาไรสาหรับปี

36,522*

24,440

กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

30.44*

20.37

* หมายถึง กาไรสาหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ได้ ตอบ
ข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) การประเมินมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ (Residual Value) ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้ วและยังคง
ใช้ งานอยู่ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556
หน้ า 160-161)
บริ ษัทไม่ได้ มีการประเมินมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ แต่แสดงเฉพาะมูลค่าตังต้
้ นตามที่ได้ เคยบันทึกไว้
และได้ ตดั ค่าเสือ่ มราคาไปเต็มมูลค่าแล้ ว
(2) สาเหตุที่ไม่ปรากฏมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของประเทศจีน (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 24
ข้ อมูลตามส่วนงานธุรกิจ ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556 หน้ า 175 เรื่ องข้ อมูลเกี่ ยวกับส่วนงาน
ภูมิศาสตร์ )
ประเทศจีนเป็ นประเทศที่บริ ษัทส่งสินค้ าเข้ าไปขายโดยผ่านการทาธุรกรรมซื ้อมาขายไปเท่านั ้น จึงไม่
มีส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
(3) การกาหนดจานวนตัวแทนเข้ าเป็ นกรรมการหรื อกรรมการบริ หารในกิจการที่บริ ษัทถือหุ้นตังแต่
้ ร้อยละ
10 ขึ ้นไป (หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556
หน้ า 158)
เอสซีจีจะมีตวั แทนเข้ าเป็ นกรรมการในกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
(4) สาเหตุที่ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในปี 2555 และปี 2556
แตกต่างกันมาก (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 20 หนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ที่แสดงในรายงาน
ประจาปี 2556 หน้ า 169)
บริ ษั ทมี การทบทวนสมมติ ฐานและวิ ธีการคานวณผลประโยชน์ ของพนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัยทุก ๆ 3 ปี โดยปี 2555 เป็ นปี ที่ครบกาหนดการทบทวน ซึ่งได้ มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน
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การคานวณประมาณการหนี ้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ในขณะที่ในปี 2556 เป็ นการคานวณต่อเนื่อง
ตามสมมติฐานหลักของปี 2555
(5) ผลกระทบจากการบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ทีม่ ีผลบังคับใช้ ใน
วันที่ 1 มกราคม 2557(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 40 ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556 หน้ า 186)
บริ ษัทได้ ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่อ อกและปรั บ ปรุ ง ใหม่ ด ัง กล่า วแล้ ว พบว่า เป็ น
การปรับปรุงที่ไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริ ษัท
(6) สาเหตุที่คา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารรายการที่เป็ นเงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้ จ่ายพนักงานและผู้บริ หารในปี
2556 สูงกว่าปี 2555 มาก (หมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้ อ 19 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ที่แสดงในรายงานประจาปี 2556 หน้ า 225)
ในปี 2556 ได้ มีการปรับโครงสร้ างใหม่โดยรับโอนพนักงานทังหมดจากบริ
้
ษัทเอสซีจี แอคเค้ าน์ติ ้ง เซอร์ วิสเซส
จากัด กลับมาที่บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) จึงทาให้ มีคา่ ใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้น
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

787,717,573 เสียง
0 เสียง
2,030,600 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.7428
0.0000
0.2571

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรประจาปี 2556
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40-50 ของกาไรสุทธิ
ของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจาเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
จ่ายเงินปั นผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
ในปี 2556 บริ ษัทมีกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวมจานวน 36,522 ล้ านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริ ษัท ที่มีกาไรสะสมสาหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผล รวมทังการสร้
้
างความเชื่อมัน่ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทังหมดแล้
้
ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเงินปั นผลประจาปี 2556 ในอัตราหุ้นละ
15.50 บาท รวมเป็ นเงิน 18,600 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51 ของกาไรสาหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็ นอัตราที่มากกว่า
ที่กาหนดเป็ นนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามปกติของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว 2 ครัง้ ในอัตรา
รวมหุ้นละ 8.50 บาท ตามที่แสดงในหนังสือนัดประชุมหน้ า 3 ดังนี ้
เงินปั นผลระหว่ างกาล
1. งวดครึ่งปี แรก
2. เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี
รวมเงินปั นผลระหว่างกาล

วันที่จ่าย
29 สิงหาคม 2556
28 พฤศจิกายน 2556
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อัตรา
(บาท/หุ้น)
5.50
3.00
8.50

รวมจานวนเงิน
(ล้ านบาท)
6,600
3,600
10,200

สาหรับเงินปั นผลงวดสุดท้ ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็ นเงิน 8,400 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่
เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณสามส่วนเจ็ด
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิ ได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับ ของบริ ษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กาหนดรายชื่อ ผู้มีสิท ธิรับ เงินปั น ผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 และปิ ดสมุด ทะเบีย น
รวบรวมรายชื่ อ เพื่อ สิท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ศุก ร์ ที่ 4 เมษายน 2557 (ขึน้ เครื่ อ งหมาย XD หรื อ วัน ที่ไม่มีสิท ธิ รั บ เงิ น
ปั นผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557) โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 และให้ รับเงิน
ปั นผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 3-4
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น เรื่ องการพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลว่าบริ ษัทมี นโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40-50 ของกาไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงิ นปั นผลประจาปี 2556 ในอัตราร้ อยละ 51
ที่ขออนุมตั ินนเป็
ั ้ นอัตราที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมแล้ ว
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2556
เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทัง้ ปี ในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอข้ างต้ น
โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

787,701,472 เสียง
0 เสียง
2,030,600 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.7428
0.0000
0.2571

5. พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และข้ อบังคับของ
บริ ษัท ข้ อ 36 กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในอัตราหนึ่งในสาม
ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 4 คน คือ
(1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
(2) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
(3) นายยศ เอื ้อชูเกียรติ
(4) นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและสรรหาซึ่งนายเสนาะ อูนากูล ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวม
กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ที่ครบกาหนดออกตามวาระในครัง้ นี ้ ได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ ที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยแนวทางดังกล่าว
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กาหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัท และกาหนดให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา คั ดเลือก
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นา มีวิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคณ
ุ ธรรม
และจริ ยธรรม มีประวัติการทางานโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย รวมทังมี
้ ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
และให้ คานึงถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ ความชานาญเฉพาะด้ าน ที่จาเป็ นต้ องมีหรื อ
ยังขาดอยูใ่ นคณะกรรมการด้ วย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริ ษัทแต่ละคนเสนอ โดยเสนอมา
รวมทังสิ
้ ้นจานวน 5 คน ซึง่ เป็ นกรรมการเดิมที่ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 4 คน และเป็ นบุคคลภายนอกที่ได้ รับการ
เสนอชื่อมาใหม่ 1 คน และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบกาหนด
ออกตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายยศ เอื ้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน
เป็ นกรรมการต่อไป เนือ่ งจากทัง้ 4 คน ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการบริ ษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็ นอย่างดีตลอดมา
นอกจากนี ้ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอ
รายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง รวมทังพิ
้ จารณาจากคุณสมบัติ
เป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ
โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 4 คน คือ นายสุเมธ
ตันติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายยศ เอื ้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดย
ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยในลาดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุม
ทังนี
้ ้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในด้ านที่
บริ ษัทต้ องการ อีกทังสามารถปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้ เป็ นอย่างดี
อนึง่ ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 86 ได้ กาหนดห้ ามกรรมการเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชนหรื อ
บริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ว่าทาเพื่อประโยชน์ตนหรื อ
ประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ ดังนัน้ ประธานฯ จึงได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนที่
จะมีการลงมติเลือกตังกรรมการในวาระนี
้
้ว่านายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ได้ ดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการในบริ ษัทอื่นซึ่งประกอบ
กิจการที่มีสภาพคล้ ายคลึงกับธุรกิจของบริ ษัทตามข้ อมูลในหน้ า 35 ของหนังสือนัดประชุม และได้ เรี ยนให้ ที่ประชุมทราบว่า
การดารงตาแหน่งดังกล่าวนันไม่
้ ได้ เป็ นการแข่งขันที่มีนยั สาคัญแต่ประการใดต่อบริ ษัทหรื อทาให้ กระทบต่อการดาเนินงาน
ของบริ ษัท และเป็ นเรื่ องที่นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ ได้ มีบทบาทในการพัฒนาร่ วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่อ งมาจาก
ครัง้ ที่ยงั ดารงตาแหน่งในกระทรวงอุตสาหกรรม
หลังจากนันประธานฯ
้
ขอให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั ้งกรรมการ
ซึ่ง ปี 2557 นีเ้ ป็ นปี แรกที่เปลี่ยนจากการเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ คณะเป็ นการเลือกตังกรรมการรายบุ
้
คคลตามที่ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 ได้ อนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับบริ ษัทข้ อ 30

12

เลขานุการคณะกรรมการชีแ้ จงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 ซึ่งแก้ ไขโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2556 กาหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตังบุ
้ คคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในล
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทาให้
เกินจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียง
ชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้
เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ในการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้ อมทั ้ง
ลงลายมือชื่อในบัตร โดยใช้ คะแนนเสียงทังหมดเลื
้
อกตังกรรมการไปที
้
ละคน
(2) ประธานฯ จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นรายบุคคล ตามที่ปรากฏใน
หนังสือนัดประชุมวาระที่ 5
(3) ในการเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้น ส่วนผู้ถือหุ้น
ที่เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ
(4) เมื่อประธานฯ ได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการครบทั
้
ง้ 4 คน แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจนับคะแนน และแจ้ งผลการลงคะแนน
เป็ นรายบุคคลต่อไป ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้ วย จะขอให้ สง่ บัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วย
พร้ อมกับบัตรยืนกันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
อนึง่ ประธานฯ รับทราบข้ อสังเกตของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้ อความในหนังสือนัดประชุมหน้ า 5 ว่าการพิจารณาให้
กรรมการคนใดเป็ นกรรมการอิสระนันเป็
้ นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ ส่วนผู้ถือหุ้นเป็ นผู้เลือกตังกรรมการ
้
เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดย
ในปี นี ้มีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
จานวน 4 คนเท่ากับจานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรี ชา อรรถวิภชั น์ นายยศ เอื ้อชูเกียรติ และ
นายกานต์ ตระกูลฮุน เป็ นกรรมการของบริ ษัทด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
เห็นด้ วย

744,003,326

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

95.3737

ไม่เห็นด้ วย

34,098,044

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

4.3710

งดออกเสียง

1,990,800

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2552
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(2) นายปรี ชา อรรถวิภชั น์
เห็นด้ วย

746,805,430

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

95.7329

ไม่เห็นด้ วย

31,293,940

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

4.0115

งดออกเสียง

1,992,800

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2554

768,244,096

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

98.4811

ไม่เห็นด้ วย

9,849,675

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

1.2626

งดออกเสียง

1,998,399

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2561

776,034,774

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.4798

ไม่เห็นด้ วย

1,940,756

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2487

งดออกเสียง

2,116,640

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2713

(3) นายยศ เอื ้อชูเกียรติ
เห็นด้ วย

(4) นายกานต์ ตระกูลฮุน
เห็นด้ วย

6. พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2557
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเมื่อปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณาคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัดเป็ นสานักงานสอบบัญชีประจาปี 2555-2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ
ในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนัน้ เมื่อได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงาน อัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วเห็นว่าบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด มีคา่ สอบบัญชี
ที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
บุคคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ดังนี ้
(1) ขออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ประจาปี 2557 ดังนี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรื อ
- นางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
แห่ง บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญชี ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตุท้ายวาระที่ 6 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้ า 7
(2) ขออนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท ประจาปี 2557 เป็ นเงินจานวน 250,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริ ษัทประจาปี 2556)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัท/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
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นอกจากนี ้กรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ รายงานเพิ่มเติมให้ ที่ประชุมรับทราบว่าค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาส
ของบริ ษัทย่อยสาหรับปี 2557 จานวน 116 บริ ษัท และงบการเงินรวม เป็ นเงิน 28.08 ล้ านบาท เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีงบการเงิน
เฉพาะของบริ ษัทอีก 250,000 บาท จึงรวมเป็ นค่าสอบบัญชีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดเป็
้
นเงินทังสิ
้ ้น 28.33 ล้ านบาท
หลังจากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
ได้ ตอบข้ อซักถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ว่าค่าสอบบัญชีงบการเงิน
ของบริ ษัทจานวน 250,000 บาทนันเป็
้ นค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษัทปี 2557 ไม่รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
อีกประมาณ 6 ล้ านบาททีผ่ ้ สู อบบัญชีจะต้ องสอบทานงบการเงินของบริ ษัทย่อยทังหมดด้
้
วย ซึง่ เป็ นค่าใช้ จ่ายของบริ ษัทโดย
ได้ รวมอยูใ่ นค่าสอบบัญชีจานวนทังสิ
้ ้น 28.33 ล้ านบาทแล้ ว และรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้นว่าบริ ษัทควรแยกค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทออกจากยอดรวมเพื่อความชัดเจน
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนด
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2557 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมตั ิการแต่งตังนายวิ
้
นิจ ศิลามงคล หรื อนางสาวสุรีรัตน์ ทองอรุณแสง หรื อนางสาวพรทิพย์
ริ มดุสติ แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2557 และกาหนดค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริ ษัทประจาปี 2557 เป็ นเงิน 250,000 บาท รวมทังรั้ บทราบค่าสอบบัญชีประจาปี และรายไตรมาสของบริ ษัทย่อย
จานวน 116 บริ ษัทและงบการเงินรวม เป็ นเงิน 28.08 ล้ านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทั ้งหมดเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 28.33 ล้ านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

772,707,731 เสียง
4,362,100 เสียง
2,030,600 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.1794
0.5598
0.2606

7. รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ
7.1 รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 42 กาหนดให้ กรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทน
และโบนัสตามจานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้ มีมติ
กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ วและให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่ า
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นดังนี ้
ค่ าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ
- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยให้ ไป
พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยให้
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
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จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้ พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทประจาปี 2557 โดยเปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงต่าง ๆ แล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควร ให้ เสนอที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์เดิมซึง่ ได้ รับอนุมตั ิมาตังแต่
้ ปี 2547
ทัง้ นีใ้ นปี 2556 ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งเป็ นการจ่ายโดยไม่เกิน
หลักเกณฑ์ข้างต้ น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2556 หน้ า 41-43
7.2 รับทราบค่ าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้ มีมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และให้ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไป
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
ตาแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

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

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

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบให้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ในปี 2557 ตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้ างต้ นอนุมตั ิไว้ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน (คณะกรรมการกิ จ การสัง คมเพื่อ การพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน ไม่มีค่า ตอบแทน) สาหรั บ ขอบเขตหน้ า ที่ข อง
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริ ษัท และการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะอนุกรรมการในปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจาปี 2556 หน้ า 35-39 และหน้ า 41-43 ตามลาดับ
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุม
รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ
มติท่ ี ประชุ ม ที่ ประชุมรั บทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ ว ประธานฯ ได้ ขอให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้ าของโครงการที่มาบตาพุด และคดีอดีตพนักงานทุจริ ตเกี่ยวกับใบหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
ความคืบหน้ าของโครงการที่มาบตาพุด
ตามทีม่ ีโครงการของเอสซีจีที่เข้ าข่ายโครงการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง 1 โครงการ คือ
โครงการขยายกาลังการผลิตไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จากัด (มหาชน) นัน้ โครงการ
ดังกล่าวได้ ดาเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้ วนแล้ ว ดังนี ้
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(1) จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพ (EHIA)
(2) จัดให้ มีการรับฟั งความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนและผู้มีสว่ นได้ เสีย
(3) องค์การอิสระทางด้ านสิง่ แวดล้ อมและสุขภาพให้ ความเห็นประกอบ
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ ดาเนินการครบถ้ วนแล้ ว กนอ. จึงได้ สง่ เรื่ องให้ อยั การเพื่อ
ยื่นขอให้ ศาลปกครองสูงสุดมีคาสัง่ ยกเลิกการระงับโครงการชัว่ คราวเพื่อให้ โครงการสามารถดาเนินการต่อไปได้ ขณะนี ้ อัยการ
ได้ ดาเนินการยื่นคาร้ องขอให้ ยกเลิกคาสัง่ คุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด
ในส่วนของคดีที่สมาคมต่อต้ านสภาวะโลกร้ อนฯ ฝ่ ายผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ ายผู้ถกู ฟ้ อง ได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุดไปแล้ วนัน้ เรื่ องนี ้ เอสซีจีไม่ได้ เป็ นคูค่ วามในคดี แต่ได้ ติดตามความคืบหน้ ามาโดยตลอด จนถึงขณะนี ้ยัง
ไม่มีความคืบหน้ าใดในส่วนนี ้
คดีอดีตพนักงานทุจริ ตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริ ษัท
ตามที่ทายาทและผู้จดั การมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ ฟ้องนายประพันธิ์ ชูเมือง อดีตพนักงาน และบริ ษัทให้
ชดใช้ ค่าเสียหาย เนื่องจากนายประพันธิ์ฯ ได้ ทาการทุจริ ตต่อผู้ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชั ้นต้ นได้ มีคาพิพากษา
ให้ นายประพันธิ์ฯ ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ และให้ บริ ษัทร่ วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้ างด้ วย ซึ่งบริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์
คาพิพากษาของศาลชันต้
้ นต่อศาลอุทธรณ์ไปแล้ วตังแต่
้ ต้นปี 2555 นัน้ คดีนี ้ศาลอุทธรณ์ได้ นดั ฟั งคาพิพากษาในวันที่ 29
เมษายน 2557
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและให้ ข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จดั การใหญ่
ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) การฟื น้ ตัวของวัฏจักรของธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์
วัฏจัก รของธุร กิจ เคมีภณ
ั ฑ์ มีการฟื น้ ตัวอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ ไตรมาสแรกของปี 2556 ส่วนต่างราคา
สินค้ าและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ ้นกว่าปี 2555 ค่อนข้ างมาก และคาดว่าในปี 2557 ก็จะยังคงดีตอ่ เนื่องอยู่
เนื่องจากกาลังการผลิตของโลกเพิ่มขึ ้นไม่มากในขณะที่ความต้ องการซื ้อเพิ่มขึ ้นมากกว่า โดยตังแต่
้
เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2557 ส่วนต่างราคาสินค้ าและวัตถุดิบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปี ที่ผ่านมา แต่ก็
ยังมีความเสีย่ งเนื่องจากราคาแนฟทาซึ่งเป็ นวัตถุดิบหลักจะขึ ้นลงตามราคาน ้ามันในตลาดโลก จึงต้ อง
ติดตามสถานการณ์ ในต่างประเทศอย่างใกล้ ชิด
(2) นโยบายการจัดตัง้ สานักงานใหญ่ ในภูมิภาค (Regional Operating Head Quarter) ของเอสซีจี
เอสซีจี ขยายการลงทุนในอาเซียนมากขึ ้น ปั จจุบนั มีพนักงานในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 15,000 คน
ในปี 2556 เอสซีจีได้ จดั ตังส
้ านักงานในประเทศอินโดนีเซียเป็ นประเทศแรก ประกอบด้ วยหน่วยงานต่าง ๆ
คล้ ายกับในประเทศไทย เช่น หน่วยงานที่ดแู ลงานการบุคคล การวางแผน ฯลฯ และในปี 2557 มีแผนที่จะ
จัดตังส
้ านักงานขึ ้นที่ประเทศเวียดนามเช่นกัน ส่วนในประเทศฟิ ลิปินส์จะเน้ นการลงทุนเกี่ยวกับช่องทาง
การจัด จาหน่า ยก่อน สาหรับ ประเทศพม่าอาจจะพิจ ารณาจัดตั ้งเมื่อ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์เกิดขึ ้น
เรี ยบร้ อยแล้ ว
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(3) สถานะทางการเงิ นของบริ ษัท
เอสซีจีมีความเข้ มแข็งทางการเงินสูงมาก ในปี 2556 บริ ษัทมีอตั ราส่วนหนี ้สินสุทธิ ต่อกระแสเงินสด
ที่ได้ จากการดาเนินงาน (Net debt to EBITDA ratio) ประมาณ 2.6 เท่า โดยตั ้งเป้ าหมายระยะยาว
ไว้ ที่ 2.5 เท่า แม้ ในปี 2555 ซึ่งเป็ นปี ที่บริ ษัทมีกาไรไม่มากเนื่องจากอยู่ในช่วงวัฏจักรขาลงของธุรกิ จ
เคมีภัณฑ์ ประกอบกับปั ญ หาอุท กภัย บริ ษัทก็สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ มากกว่าร้ อยละ 50 ของกาไร
แสดงให้ เห็นถึงความแข็งแรงของสถานะทางการเงินของบริ ษัท
(4) เสนอให้ บริ ษัทกาหนดให้ วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็ นวาระ
เพื่อทราบ
บริ ษัทรับไปพิจารณา
(5) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างรายได้ และรายได้ จากการส่งออกของเอสซีจี ใน 5-10 ปี ข้ างหน้ า
เอสซีจีมีการวางแผนล่วงหน้ าในระยะ 3-5 ปี โดยมีการพิจารณา ติดตามและปรับปรุ งแผนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่องปี ต่อปี และกรรมการผู้จดั การใหญ่ชี ้แจงเพิ่มเติมว่าการลงทุนของเอสซีจีในระยะ 3 ปี ที่ผ่าน
มาได้ เน้ นการลงทุนในต่างประเทศมากขึ น้ โดยหลังจากโครงการก่อสร้ างโรงงานผลิตโอเลฟิ นส์ที่นิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเป็ นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศแล้ วเสร็ จในปี 2553 ตั ้งแต่ปี 2554
เป็ นต้ นมา เอสซีจี ก็เ ริ่ มลงทุน ในภูมิภาคมากขึ ้น คาดว่าในอนาคตสัดส่ว นยอดขายจากประเทศใน
ภูมิภาคอาเซีย นจะค่อ ย ๆ เพิ่ม สูง ขึ ้น ในขณะที่สดั ส่ว นยอดขายในประเทศไทยจะค่อ ย ๆ ลดลง
ตามลาดับ สาหรับการส่งออกไปยังอาเซียนนัน้ เอสซีจีมีสดั ส่วนการส่งออกประมาณร้ อยละ 35 – 40
ซึ่งเป็ นไปตามกลยุทธ์ ของเอสซีจีที่ จะส่งสินค้ าเข้ าไปจาหน่ายก่อน เมื่อมียอดขายที่ เหมาะสมกับการ
ลงทุนแล้ วจึงจะพิจารณาเรื่ องตังโรงงาน
้
โดยเน้ นการเข้ าซื ้อกิจการซึ่งรวดเร็ วกว่าการสร้ างโรงงานใหม่ และ
เมื่อยอดขายในอาเซียนมีมากในระดับหนึง่ ก็จะพิจารณาลดการส่งออกจากประเทศไทยลง
(6) ผลกระทบจากการเพิ่มกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ในต่างประเทศต่อกาลังการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศ
ในปี 2556 เอสซีจีส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังประเทศเมียนมาร์ ประมาณ 2 ล้ านตัน และคาดว่าจะเพิ่ม
มากขึ ้นในปี 2557 ตามความต้ องการที่เพิ่มขึ ้น สาหรับประเทศกัมพูชาซึง่ แม้ จะมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์
อยู่แล้ ว แต่ก็ยงั ผลิตได้ ไม่เพียงพอต่อความต้ องการ จึงยังต้ องนาเข้ า จากประเทศไทย คาดว่า ในปี
2558 เมื่อโครงการขยายกาลังการผลิต ปูนซีเมนต์ของโรงงานในประเทศกัม พูช าแล้ ว เสร็ จ จะทาให้
สามารถลดการส่งออกจากประเทศไทยลงได้ ส่วนในประเทศไทย เมื่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองผ่านพ้ นไป
ก็คาดว่าจะทาให้ ความต้ องการใช้ ปนู ซีเมนต์ในประเทศกลับคืนมา
(7) การเปลีย่ นแปลงธุรกิจหลักของเอสซีจีในอนาคต
3 ธุรกิจหลักของเอสซีจีจะยังคงมีอยู่ โดยจะพัฒนาเรื่ องการจัดจาหน่ายให้ เข้ มแข็งยิ่งขึ ้น และครอบคลุม
ทังภู
้ มิภาค นอกจากนี ้ ก็ยงั คงพิจารณาโอกาสในธุรกิจใหม่ด้วย
(8) ผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้ าความเร็ วสูงต่อพื ้นที่ที่เป็ นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ ในการผลิตของบริ ษัท
โครงการดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับพื ้นที่ของบริ ษัท
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เมื่อไม่มีข้อซักถามหรื อข้ อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ ขอให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจง
เรื่ องการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริ เวณทางออกเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป และประธานฯ ได้ ขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมและให้ ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี ้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17:15 น.

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม
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