สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 (ครั ง้ ที่ 22)
บริษัทปูนซิเมนต์ ไทย จํากัด (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 25 มีนาคม 2558 เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 จากนันได้
้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 728 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 4,794,229 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจํานวน 2,246 ราย
รวมจํานวนหุ้นได้ 785,534,732 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้นจํานวน
้
2,974 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 790,328,961 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 65.8607 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
จํานวน 1,200,000,000 หุ้น เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว จึงขอเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระ
จากนั ้นประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้น
รับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีซงึ่ ทําหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
เลขานุการคณะกรรมการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่านายชุมพล ณ ลําเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ติดภารกิจที่ตา่ งประเทศ ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ จึงมีกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 11 คน ดังนี ้
1. นายจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
2. นายเสนาะ
อูนากูล
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายสุเมธ
ตันติเวชกุล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. นายปรี ชา
อรรถวิภชั น์
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
สิมะเสถียร
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายพนัส
6. นายยศ
เอื ้อชูเกียรติ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
7. นายอาสา
สารสิน
กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9. นายประมนต์ สุธีวงศ์
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
10. นางธาริษา
วัฒนเกส
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
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11. นายกานต์
เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล

ตระกูลฮุน

กรรมการผู้จดั การใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

เจนนภา

คณะจัดการเอสซีจีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม จํานวน 8 คน
1. นายรุ่งโรจน์
รังสิโยภาส
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์
2. นายชลณัฐ
ญาณารณพ
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส เอสซีจี
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
3. นายสมชาย
หวังวัฒนาพาณิช
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-ปฏิบตั ิการ เอสซีจี เคมิคอลส์
4. นายพิชิต
ไม้ พมุ่
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่อาวุโส เอสซีจี
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
Vice President – Operations,
SCG Cement-Building Materials
Vice President – Regional Business,
5. นายอารี ย์
ชวลิตชีวินกุล
SCG Cement-Building Materials
6. นายนิธิ
ภัทรโชค
Vice President – Domestic Market,
SCG Cement-Building Materials
7. นายเชาวลิต
เอกบุตร
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
และกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี การลงทุน
8. นายธนวงษ์
อารี รัชชกุล
ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 2 คน
1. นายวินิจ
ศิลามงคล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาํ หน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จํานวน 2 คน
1. นางสาวปิ่ นหทัย ทองประเสริฐ
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
2. นางสาวศิรินนั ท์ ตระกูลเงิน
ตัวแทนผู้สอบบัญชี
นอกจากนีเ้ ลขานุการคณะกรรมการได้ กล่าวแนะนํานายกิตติ ตัง้ จิตรมณี ศักดา ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษัท
กฎหมายเอสซีจี จํากัด จากนันได้
้ กล่าวแนะนํานางสาวชญานุช กัณหปกรณ์ และนางสาวจิตต์ สาวิตต์กลุ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็ นผู้รับมอบฉันทะและผู้สงั เกตการณ์ จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้ าร่ วมการประชุมในครัง้ นี ้ และได้
กล่าวเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดแสดงความ
ประสงค์ในการร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนันเลขานุ
้
การฯ จึงชี ้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน
การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
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ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 23 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5
และมาตรา 34 กําหนดให้ การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือและที่
ได้ รับมอบฉันทะโดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย
ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตร และขอให้
ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เข้ าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้ วยระบบบาร์ โค้ ด (Barcode) พร้ อมทัง้ เก็บบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยขอให้ ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้ วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะ
ขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบพร้ อมกันทังหมดเมื
้
่อเสร็ จสิ ้นการประชุม
สําหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ แก่กรรมการหรื อกรรมการอิสระนั ้น บริ ษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
ในการนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดที่
เข้ าร่ วมประชุมในวาระนัน้ ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว
จะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผ้ ถู ือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้น
บางรายออกจากห้ องประชุมหรื อเข้ ามาเพิ่มเติม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ ้นสุด ขอให้ ส่งคืนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนทังหมดกั
้
บเจ้ าหน้ าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบภายหลังจาก
เสร็ จสิ ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้ องใช้ เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ
อาจจะขอให้ ที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่
ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ แจ้ งเพิ่มเติมว่าสําหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่เข้ าร่ วมประชุมในวันนี ้ บริ ษัทได้ จัด
เจ้ าหน้ าที่อํานวยความสะดวกในเรื่ องของการแปล โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคําถามส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ลว่ งหน้ า
ทังนี
้ ้กรรมการหรื อผู้บริ หารจะตอบเป็ นภาษาไทยเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนอื่น ๆ ที่เข้ าประชุมได้ เข้ าใจด้ วย โดยเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
จะแปลคําตอบเป็ นภาษาอังกฤษให้ กบั ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่ซกั ถามหรื อให้ ข้อเสนอแนะ จากนันจึ
้ งสอบถามที่ประชุม
ว่ามีความเห็นเป็ นอย่างอื่นหรื อไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผล
คะแนนตามที่เสนอข้ างต้ น ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 (ครั ง้ ที่ 21) เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 (ครัง้ ที่ 21)
เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 แล้ วเสร็ จภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม ซึ่งได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
้ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริ ษัท และได้ ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทังได้
ล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือนัดประชุม
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ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557 ที่อยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้ า 28 ข้ อ (4) ซึ่งบันทึกไว้ ว่า “เสนอให้ บริ ษัทกําหนดให้ วาระค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็ นวาระเพื่อทราบ” โดยมีทงผู
ั ้ ้ ถือหุ้นที่เสนอว่าควรใช้ คําว่า “วาระเพื่อ
อนุมตั ิ” แทนคําว่า “วาระเพื่อพิจารณา” และที่เห็นว่าการบันทึกรายงานดังกล่าวถูกต้ องตามที่ได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557 แล้ ว ซึง่ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจีได้ ชี ้แจงว่าการใช้ คําว่า “วาระเพื่อพิจารณา” เป็ นถ้ อยคําที่
สื่อความหมายในทํานองเดียวกันกับคําว่า “วาระเพื่ออนุมตั ิ” คือเป็ นการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมตั ิหรื อไม่ จึงถูกต้ อง
ตามความหมายแล้ ว
เมื่อ ไม่มีผ้ ูถื อ หุ้น เสนอความเห็น ประการใดอีก ประธานฯ ได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุม พิจ ารณารับ รองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 (ครัง้ ที่ 21) เมื่อวันพุธที่
26 มีนาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
789,066,333 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.7143
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,260,420 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.2856
วาระที่ 2

รั บทราบรายงานกิจการประจําปี 2557

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2557 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบและเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ รายงานผลการดําเนินงานของเอสซีจีในปี 2557 ให้ ที่ประชุมทราบ สรุ ปได้ ดังนี ้
ในปี 2557 เอสซีจีมีรายได้ จากการขาย 487,545 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12 จากปี ก่อน ตามการเติบโตของ
ทุกธุรกิจในเอสซีจี และมีกําไรสําหรั บปี 33,615 ล้ านบาท ลดลงร้ อยละ 8 จากปี ก่อน เนื่องจากสภาวะการเมืองและ
เศรษฐกิจในประเทศ และการขาดทุนจากมูลค่าสินค้ าคงเหลือประมาณ 2,960 ล้ านบาทจากการปรับลดลงของราคานํ ้ามัน
ในไตรมาสที่ 4
จากความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นผู้นําธุรกิจอย่างยัง่ ยืนในอาเซียน เอสซีจีจึงได้ ขยายการลงทุนในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง
ทําให้ ในปี 2557 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกประเทศไทยมีรายได้ จากการผลิตและขาย 44,397 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 14
จากปี ก่อน คิดเป็ นร้ อยละ 9 ของรายได้ จากการขายรวม โดยมีสินทรัพย์ในอาเซียน 84,875 ล้ านบาท หรื อประมาณ ร้ อยละ 18
ของสินทรัพย์รวม และมีพนักงานในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย 15,592 คน คิดเป็ นร้ อยละ 31 ของจํานวนพนักงาน
ซึง่ พร้ อมจะรองรับการขยายและดําเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนาคต
ทังหมด
้
ในปี 2557 เอสซีจีมีโครงการลงทุนในอาเซียนที่สําคัญซึง่ จะเริ่มเดินหน้ าผลิตได้ ในช่วง 2 ถึง 3 ปี นี ้ ได้ แก่
- โรงงานปูนซีเมนต์ในอินโดนีเซียซึง่ เป็ นโรงงานสร้ างใหม่ และการขยายกําลังการผลิตปูนซีเมนต์ในกัมพูชา
จะเริ่มผลิตได้ ในปี 2558 ตามแผนที่วางไว้
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- โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมา จะเริ่มผลิตในปี 2559
- โรงงานปูนซีเมนต์ใน สปป.ลาว จะเริ่มผลิตในปี 2560
โดยทุกโรงงานจะใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทนั สมัยและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน
การดําเนินงานของโรงงานอื่น ๆ ในอาเซียนด้ วย
นอกจากนี ้ เอสซีจียงั ได้ เน้ นการลงทุนในโครงการพัฒนานวัตกรรมสินค้ าและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง (High
Value Added Products and Services หรื อ HVA) เช่น
- โครงการผลิตกระเบื ้องเซรามิกระดับไฮเอนด์แบรนด์ COTTO italia ในประเทศอิตาลี โดยร่ วมทุนร้ อยละ 33
กับ Florim Ceramiche ผู้นําการผลิตกระเบื ้องเซรามิกระดับโลก คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ ภายในต้ นปี 2558
- โครงการปรับปรุงเครื่ องจักรเพื่อผลิตกระดาษ Glassine ที่มีความเรี ยบสูงและโปร่งแสงกว่ากระดาษทัว่ ไป
ใช้ เป็ นวัสดุรองหลังสําหรับฉลากสติกเกอร์ ในอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์ ซึง่ จะเป็ นโรงงานแห่งแรกของอาเซียน
คาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2559
- การเข้ าซื ้อหุ้นร้ อยละ 90 ในบริ ษัท PT Indoris Printingdo ผู้ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงในประเทศ
อินโดนีเซีย
- การเข้ าซื ้อกิจการของ Norner Group ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปิ โตรเคมีในประเทศนอร์ เวย์
เพื่อส่งเสริ มงานวิจยั และพัฒนาให้ สามารถแข่งขันได้ ในระดับโลก
เอสซีจีได้ ใช้ งบลงทุนในด้ านการวิจัยและพัฒนาในปี 2557 เป็ นเงิน 2,710 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ร้ อยละ 31
จากปี ก่อน มีจํานวนพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนาจํานวน 1,519 คน ซึ่งเป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
จํานวน 101 คน โดยสินค้ า HVA ของเอสซีจี สร้ างรายได้ จากการขายเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ น 169,071 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 35 ของรายได้ จากการขายรวม และมีรายได้ จากการขายสินค้ าและบริ การที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
SCG eco value 150,639 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 31 ของรายได้ จากการขายรวม
ในด้ านการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ภายใต้ หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างต่อเนื่องนัน้ ในปี 2557 บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากัด และบริ ษัท
มาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จํากัด ได้ รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ เป็ นระดับสูงสุด เป็ นรายแรก
ของประเทศไทย
ในเรื่ องการพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ ยืน เอสซีจีได้ สานต่อโครงการ เอสซีจี รักษ์ นํ ้า
เพื่ออนาคต ด้ วยการบริ หารจัดการนํ ้าตามแนวพระราชดําริ นอกจากนี ้ ได้ ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดินน้ อมนําพระราชดําริ ด้านการอนุรักษ์ และฟื น้ ฟูดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั
มาเป็ นแนวทางดําเนินโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื น้ ฟูพื ้นที่ดินเค็มตังแต่
้ ปี 2551 เพื่อแก้ ไขพื ้นที่ประสบ
ปั ญหาดินเค็มให้ สามารถเพาะปลูกได้ ดี รวมทังส่
้ งเสริ มกระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิด ทําให้ เกิดความหลากหลายใน
้
ปลูกคิดปั นสุข 2 แห่งในจังหวัดนครราชสีมาและ
การแก้ ปัญหา ปี 2557 เอสซีจีได้ สานต่อโครงการดังกล่าว โดยจัดตังสถานี
ลําปาง เพื่อแบ่งปั นและถ่ายทอดความรู้ ไปยังชุมชนอื่น ๆ และขยายผลการดําเนินโครงการต่อไป เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ ดินเพื่อมนุษยชาติสอดคล้ องกับมติของสหประชาชาติที่เห็นชอบให้
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั 5 ธันวาคมของทุกปี เป็ นวันดินโลก
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เอสซีจีได้ ขยาย โครงการ SCG Sharing the Dream มอบทุนการศึกษาปี ละกว่า 5,000 ทุนให้ กบั เยาวชนใน
อาเซียน ได้ แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา ฟิ ลปิ ปิ นส์ ลาว ไทย และกัมพูชา
นอกจากนี ้ ได้ จดั งาน ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4 เพื่อ
ถ่า ยทอดแนวคิด และสร้ างเครื อ ข่า ยการพัฒ นาอย่า งยั่ง ยืน โดยเน้ น ให้ ทุก ภาคส่ว นเห็น ความสํา คัญ ของการนํา ไป
ประยุกต์ใช้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น
ด้ วยความมุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและถ่ายทอดแนวคิดอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ เอสซีจีเป็ นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ไ ด้ รับการจัดอันดับเป็ นที่ 1 ของโลกเป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกัน ในสาขา
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึง่ เป็ นการจัดอันดับสําหรับบริ ษัทชันนํ
้ าของ
โลกที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุน
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี ได้ ตอบข้ อซักถามและ
รับทราบความเห็นตลอดจนข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
(1) สินค้ าและบริ การที่มีมลู ค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรื อ HVA) กับสินค้ า
และบริการที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม SCG eco value เหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ สินค้ า HVA แตกต่างจากสินค้ า SCG eco value โดยที่สินค้ า HVA เป็ นสินค้ าที่สร้ างผลตอบแทน
เช่น กําไร หรื อส่วนต่างของการทํากําไร (Contribution margin) มากกว่าสินค้ าทัว่ ไป (Commodity)
ประมาณร้ อยละ 5 ถึง 10 ในปี 2547 ยอดขายสินค้ า HVA มีมลู ค่าประมาณ 7,700 ล้ านบาท หรื อ
ประมาณร้ อยละ 4 ของยอดขายรวมขณะนันซึ
้ ง่ อยู่ที่ประมาณ 190,000 ล้ านบาทหลังจากนันยอดขาย
้
สินค้ า HVA ได้ เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ในปี 2557 มียอดขายประมาณร้ อยละ 35 ของยอดขายรวมของ
เอสซีจี
ส่วนสินค้ า SCG eco value นัน้ เป็ นสินค้ าหรื อบริ การที่มีกระบวนการผลิตหรื อการใช้ งานที่เป็ นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้ อมที่ดีกว่าสินค้ าทัว่ ไป ซึ่งมีคณะกรรมการจากทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีเป็ นผู้กําหนดขึ ้น เช่น
เป็ นสินค้ าที่ช่วยลดการใช้ พลังงาน หรื อเป็ นสินค้ าที่ใช้ วสั ดุที่ Recycle โดยเริ่ มทําเรื่ องนี ้มาตังแต่
้ ปี 2552
หลังจากนันยอดขายสิ
้
นค้ าและบริ การ SCG eco value ได้ เพิ่มสูงขึ ้นเรื่ อย ๆ จนมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 31
ของยอดขายรวมของเอสซีจีในปี 2557 ทังนี
้ ้เอสซีจีได้ เริ่ มมีนโยบายการจัดหาสินค้ าหรื อบริ การที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อม (Green Procurement) มาตังแต่
้ ปี 2547 โดยเป็ นบริ ษัทแรกในประเทศไทย ซึง่ ในช่วงแรก
บริษัทยอมมีต้นทุนในการจัดหาสูงกว่าสินค้ าปกติ เพื่อช่วยอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม แต่หลังจากนันมี
้ จดุ เปลี่ยน
จากการที่เอสซีจีเน้ นลงทุนเรื่ องการวิจยั และพัฒนา (R & D) มากขึ ้น ส่งผลให้ สามารถลดต้ นทุนการผลิต
ลงได้ เช่นการใช้ วสั ดุ Recycle เป็ นวัตถุดิบ เป็ นต้ น สําหรับสินค้ า HVA ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมด้ วย
ที่มาจากการวิจยั และพัฒนาของเอสซีจีมีตวั อย่างเช่น สารสังเคราะห์ที่ใช้ ในการเคลือบเตาเผาซึง่ จะช่วย
ในการเก็บรักษาความร้ อนในเตาเผาทําให้ ประหยัดพลังงาน ซึง่ เอสซีจีได้ จดสิทธิบตั รไว้ แล้ ว
(2) เอสซีจีมีการลงทุนในประเทศอิตาลี และนอร์ เวย์ ซึ่งอยู่นอกอาเซียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิสยั ทัศน์ใน
การเป็ นผู้นําในตลาดอาเซียนหรื อไม่
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ตอบ กลยุทธ์ด้านอาเซียนนันยั
้ งคงอยูเ่ นื่องจากตลาดอาเซียนยังมีการเติบโตในระดับที่สงู ส่วนการลงทุนใน
อิตาลีนนเป็
ั ้ นการลงทุนในธุรกิจเซรามิกซึง่ เอสซีจีมีกําลังการผลิตสูงสุดเป็ นอันดับ 1 ของโลก มีโรงงานผลิต
ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้ แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิ ลิปปิ นส์ ส่วนในอิตาลี
ก็ได้ นําสินค้ าจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาทําการตลาดภายใต้ แบรนด์ Cotto Italia ซึง่ เป็ นตลาดระดับบน
ด้ านการลงทุนในประเทศนอร์ เวย์นนั ้ เป็ นการลงทุนในบริ ษัทวิจยั และพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในด้ าน
พอลิเมอร์ ในธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์เพื่อให้ ได้ รับเทคโนโลยีขั ้นสูงแบบก้ าวกระโดด (Breakthrough) ซึ่งเอสซีจี
เคมิคอลส์ ก็จะเริ่มมีสนิ ค้ าใหม่ ๆ ออกสูต่ ลาดระดับโลก
(3) คาดการณ์ทิศทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ผลกระทบจากราคานํ ้ามันที่ลดลง
และการแข็งขึ ้นของค่าเงินบาท
ตอบ ต้ นทุนพลังงานของเอสซีจีโดยรวมจะค่อย ๆ ปรับตัวลดลงตามการลดลงของราคานํ ้ามัน นอกจากนี ้
ธุรกิจเคมีภณ
ั ฑ์จะได้ รับประโยชน์ เนื่องจากราคาขายสินค้ าปรับตัวลดลงช้ ากว่าราคาวัตถุดิบซึ่งปรับตัว
ลดลงตามราคานํ ้ามันในตลาดโลก ส่งผลให้ ส่วนต่างระหว่างราคาขายและวัตถุดิบ (Spread) ปรับตัว
สูงขึ ้น ประกอบกับเป็ นธุรกิจที่อยูใ่ นช่วงวัฏจักรขาขึ ้นด้ วย จึงคาดว่าเอสซีจี เคมิคอลส์จะมีผลประกอบการ
ที่ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่ อง
ธุรกิจส่วนใหญ่ของเอสซีจีนนอยู
ั ้ ใ่ นอาเซียน มียอดขายในอาเซียนรวมการส่งออกจากประเทศไทยประมาณ
100,900 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ประมาณร้ อยละ 20 แต่เมื่อคํานวณกลับมาเป็ นเงินบาทปรากฏว่า
ยอดขายในอาเซียนเพิ่มเพียงร้ อยละ 18 เนื่องจากเงินบาทแข็งค่ากว่าทุกสกุลเงินในภูมิภาค ซึง่ ก็ได้ มีการ
ป้องกันความเสี่ยงในเรื่ องของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทํา Hedging เพื่อรักษาอัตรากําไรของเอสซีจีตอ่ ไป
ในปี 2557 ประเทศไทยมีอตั ราการเติบโตของการส่งออกประมาณร้ อยละ 2 ในขณะที่การส่งออกของ
เอสซีจีมีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 26 เนื่องจากราคาสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ถ้ าไม่รวมปั จจัย
ด้ านราคา การส่งออกจะมีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 14 ถึง 15 ทังนี
้ ้เอสซีจีจะเน้ นเพิ่มการส่งออก
สินค้ า HVA ไปยังตลาดในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ ว เพื่อให้ สามารถแข่งขันในภาวะที่เงินบาทแข็งค่า
ในช่วงต้ นปี 2558 ที่ผ่านมา ราคาสินค้ าเคมีภณ
ั ฑ์ลดลงแต่ยงั คงมีกําไรอยู่ ในขณะที่ยอดขายของธุรกิจ
ซีเมนต์ในประเทศลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม อย่างไรก็ดียงั มีกําไรจากการลงทุนใน
อาเซียนซึ่งจะมียอดขายเพิ่มมากขึ ้น และมีรายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น แต่ในส่วนของกําไรจะมีค่าเสื่อม
ราคาจากโครงการปูนซีเมนต์ 2 โรงงาน และโรงงานกระดาษใหม่ในปี 2558
(4) ผลกระทบจากโครงการทําฝายชะลอนํ ้าที่มีตอ่ เกษตรกรที่อยู่ด้านล่าง หรื อการเก็บขยะบริ เวณหาดแม่รําพึง
จังหวัดระยองที่ไม่ได้ เป็ นการแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุแท้ จริ ง และขอชื่นชมโครงการ Zero Waste ของโรงงาน
เอสซีจีที่จงั หวัดกาญจนบุรี
ตอบ ฝายชะลอนํ ้าที่ดําเนินการโดยเอสซีจีมีวตั ถุประสงค์เพื่อชะลอนํ ้าให้ อยู่ในผืนดินในช่วงระยะเวลาที่
ยาวนานขึ ้น ทําให้ ผืนดินบริ เวณนันชุ
้ ่มชื ้น โดยใช้ วสั ดุจากธรรมชาติ และเท่าที่เอสซีจีได้ ไปพบกับชาวบ้ าน
บริเวณที่เอสซีจีเข้ าไปทําฝายชะลอนํ ้านัน้ ไม่พบปั ญหาที่มีผลกระทบให้ ปริ มาณนํ ้าในบริ เวณด้ านล่างไม่
เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่วนประเด็นเรื่ องขยะชายหาด ทางเอสซีจี เคมิคอลส์จะรับไปศึกษา
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กําหนดให้
บริษัทต้ องจัดทํางบการเงินประจําปี สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริษัทและจัดให้ มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยกรรมการผู้จดั การใหญ่ได้ ชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบดังนี ้
งบการเงินประจําปี ของบริ ษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ตังแต่
้ หน้ า 128 ถึง 253 ซึง่ ได้
ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

หน่ วย : ล้ านบาท
บริษัทและ
บริษัทย่ อย

บริษัท

สินทรัพย์

465,823

248,113

หนี ้สิน

256,506

161,551

รายได้ จากการขาย

487,545

-

รายได้ รวม

497,469

28,965

กําไรสําหรับปี

33,615*

24,230

กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

28.01*

20.19

* หมายถึง กําไรสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และ
กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ ดงั นี ้
(1) งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจําปี หน้ า 130 ในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงจํานวน
7,000 กว่าล้ านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14 หน้ า 181 แสดงค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนรวมจํานวน 22,000 กว่าล้ านบาท เข้ าใจว่าหน้ า 130 ควรเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น ๆ
เพราะค่าความนิยมควรจะเป็ นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนใช่หรื อไม่ และมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนรวมมีจํานวนเท่าใด
ตอบ งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจําปี หน้ า 130 แสดงค่าความนิยมเป็ นจํานวนประมาณ
10,800 ล้ านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน แสดงจํานวน 7,043 ล้ านบาท รวมกันเป็ น 17,843 ล้ านบาท
ตรงกับในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14 หน้ า 181 บรรทัดสุดท้ ายซึ่งแสดงค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 17,843 ล้ านบาท ส่วนค่าความนิยมและสินทรัพ ย์ไม่มีตัวตนรวมจํานวน
22,000 กว่าล้ านบาทนัน้ เป็ นจํานวนก่อนหักค่าตัดจําหน่ายสะสม
(2) ที่มาและสาเหตุที่คา่ ความนิยมในปี 2557 เพิ่มขึ ้น 506 ล้ านบาทจากปี 2556
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ตอบ ค่าความนิยมเป็ นผลต่างจากการเข้ าซือ้ กิจการ เมื่อมีการจ่ายมูลค่าการเข้ าซื ้อกิจการสูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มา บริ ษัทจะบันทึกส่วนต่างเป็ นค่าความนิยม ค่าความนิยมที่เพิ่มขึ ้นเกิดจาก
การเข้ าซื อ้ ธุรกิจในปี 2557 ที่สําคัญจํานวน 4 บริ ษัท เป็ นบริ ษัทในประเทศไทย 2 บริ ษัท บริ ษัทใน
ประเทศอินโดนีเซีย 1 บริ ษัท และบริษัทในประเทศนอร์ เวย์ 1 บริ ษัท
(3) มีบริ ษัทที่เข้ าไปซื ้อกิจการแล้ วได้ กําไรบ้ างหรื อไม่
ตอบ บริ ษั ทที่ เข้ า ซื อ้ กิ จการแล้ ว มีกําไรจากการต่อรองราคาซื อ้ คื อ บริ ษั ท ดี อิน แพค จํ ากัด (D-IN)
ตามที่แสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 163 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5 การซื อ้ ธุรกิจ
และการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็ นบริ ษัทย่อย)
(4) ประโยชน์ของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีอะไรบ้ าง นอกจากบอกว่าผู้ถือหุ้นมีส่วน
อย่างไร
ตอบ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามที่แสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 134 ถึง 137
เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและชําระแล้ ว หรื อทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นต้ น
(5) ในปี 2557 บริ ษัทมีนวัตกรรมที่นําไปจดทะเบียนสิทธิบตั รมากกว่า 90 สิทธิบตั ร ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ดี มูลค่า
สิทธิบตั รรวมอยู่ในค่าความนิยมหรื อไม่ ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวกับการวิจยั และพัฒนาเรื่ องนวัตกรรมแสดงอยู่ที่ใด
ในงบการเงิน การลงทุนในปี 2557 จํานวนกว่า 2,000 ล้ านบาทในการสร้ างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้ านดี
คือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ ้นเรื่ อย ๆ แต่อีกด้ านหนึง่ ก็จะมีต้นทุนเกิดขึ ้นด้ วย
ตอบ บริษัทได้ ดําเนินการจดสิทธิบตั รเพื่อรักษาสิทธิของบริ ษัทอย่างครบถ้ วน แต่บริ ษัทไม่ได้ ประเมินมูลค่า
ของทรัพย์สนิ ทางปั ญญาเหล่านี ้เข้ ามาในบัญชี โดยบัญชีจะบันทึกค่าใช้ จ่ายที่ใช้ ไปในการวิจยั และพัฒนา
เพื่อให้ ได้ สทิ ธิบตั รมาเท่านัน้
(6) งบกระแสเงินสดในรายงานประจําปี หน้ า 138 แสดงมูลค่าสินค้ าคงเหลือจํานวน 2,303.7 ล้ านบาท ส่วนใหญ่
เป็ นสต๊ อกนํ ้ามันหรื อไม่ และหน้ า 139 หนี ้สินดําเนินงานที่เพิ่มขึ ้น (ลดลง) แสดงรายการเจ้ าหนี ้การค้ า
และเจ้ าหนี ้อื่นปี 2556 เพิ่มขึ ้นจํานวน 2,446.5 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีจํานวนลดลง 6,276.4 ล้ านบาท
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากนี ้มีสาเหตุจากอะไร
ตอบ มูลค่าสินค้ าคงเหลือที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 138 จํานวน
2,304 ล้ านบาท ไม่เกี่ยวกับสต๊ อกนํ ้ามัน เป็ นมูลค่าการเปลี่ยนแปลงของสินค้ าคงเหลือปี ต่อปี ว่าเปลี่ยนไป
เท่าไร สําหรับในหน้ า 139 รายการเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ปี 2556 แสดงตัวเลขเป็ นบวก และปี 2557
แสดงตัวเลขเป็ นลบนัน้ เป็ นการแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงของเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น
เนื่องจากในช่วงปลายปี 2557 ราคานํ ้ามันปรับตัวลดลงมาก จึงทําให้ มลู ค่าของเจ้ าหนี ้การค้ าลดลงตาม
ราคาสินค้ าที่เปลี่ยนแปลงไป
(7) ปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีมากพอสมควร ในขณะที่ร ายงานประจํา ปี ระบุว่า
การเปลี่ยนแปลงนี ้ไม่เป็ นสาระสําคัญ ซึ่งไม่น่าเป็ นไปได้ เพราะสาระสําคัญอาจจะมีผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่
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เฉพาะตัวเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ที่ในรายงานประจําปี บอกว่ามีการยกเลิกสัญญาเช่า
ทางการเงินที่เคยทําเป็ นสัญญาเช่ารูปแบบใหม่นนทํ
ั ้ าอย่างไรและมีผลดีหรื อไม่ดีอย่างไร
ตอบ การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่แสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 150) เป็ นการเปลี่ยนแปลงตามเหตุผลทางธุรกิจ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับ
โรงงานปูนซีเมนต์ที่ประเทศกัมพูชา จากเดิมที่มีการใช้ บริ การโรงไฟฟ้าที่มีผ้ ใู ห้ บริ การเข้ าไปลงทุนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับดําเนินงานในโรงงานปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
กําหนดว่าถ้ าเป็ นการลงทุนโดยเฉพาะ เปรี ยบเสมือนการเช่าสินทรัพย์นนเพี
ั ้ ยงคนเดียว ต้ องมีการบันทึก
บัญชีรับรู้มลู ค่าสินทรัพย์นนเข้
ั ้ ามาในบัญชี แต่ในปั จจุบนั ได้ มีระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าของรัฐบาลกัมพูชา
เข้ ามาในบริ เวณโรงงาน จึงได้ มีการเปลี่ยนไปใช้ ไฟฟ้ าจากระบบสายส่งของรัฐบาลแทน ทําให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าในส่วนนี ้
(8) ปี 2558 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่จํานวน 30 ถึง 40 ฉบับ ซึง่ ระบุว่า
ไม่มีสาระสําคัญนัน้ จะมีผลกระทบต่องบการเงิน และสถานะของบริ ษัทเพียงใด
ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากสภาวิชาชี พบัญชี มี
แนวทางปรับปรุ งให้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินสอดคล้ องกับมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี ้บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยนข้ อความเล็กน้ อย บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยน
วิธีปฏิบตั ิบ้าง ซึง่ บริ ษัทได้ ประเมินสิ่งที่ดําเนินการอยู่ทงหมดแล้
ั้
ว คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสําคัญ
ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตั ิ
(9) ในรายงานประจําปี หน้ า 212 งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงรายได้ ค่าทรัพย์สินทางปั ญญา 3,113
ล้ านบาท และรายได้ คา่ ธรรมเนียมการจัดการบริหาร 2,418 ล้ านบาท และมีหมายเหตุฯ ข้ อ 4 ที่อยู่ในหน้ า
230 ซึง่ ปรากฏว่าไม่แสดงรายได้ ทรัพย์สินทางปั ญญาและรายได้ ค่าธรรมเนียมการจัดการบริ หารเลย มีแต่
รายได้ คา่ บริ การและอื่น ๆ ทังหมด
้
ทําไมงบกําไรขาดทุนจึงไม่แสดงเป็ นรายได้ อื่น
ตอบ หมายเหตุฯ ข้ อ 4 ในหน้ า 230 เป็ นการแสดงรายการกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน ทังรายได้
้
ค่าทรัพย์สนิ ทางปั ญญา รายได้ คา่ ธรรมเนียมการจัดการบริ หาร รายได้ ค่าบริ การและอื่น ๆ ซึง่ เป็ นรายได้
ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน จึงแสดงเป็ นมูลค่ารวมไว้ โดยไม่ได้ แยกแสดงเป็ นแต่ละรายการ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทขอรับข้ อสังเกตของกรณีที่การแสดงรายการนี ้อาจสร้ างความสับสนให้ กบั ผู้อ่านงบการเงิน
(10) ในรายงานประจําปี หน้ า 212 งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงค่าใช้ จ่ายในการบริ หารมีจํานวน
2,489 ล้ านบาท และมีหมายเหตุฯ ข้ อ 17 ที่อยู่ในหน้ า 244 ซึง่ แสดงค่าใช้ จ่ายเรี ยกเก็บจํานวน 2,554
ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายเรี ยกเก็บจํานวนนี ้แสดงไว้ ในลูกหนี ้บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันหรื อแสดงไว้ ที่ใด เพราะ
นํามาหักกับค่าใช้ จ่ายที่แสดงไว้ ทงหมด
ั้
ตอบ ส่วนของค่าใช้ จ่ายเรี ยกเก็บจํานวน 2,554 ล้ านบาท เป็ นการเรี ยกเก็บบริ ษัทในเครื อฯ ตัวเลขสุทธิ
ค่าใช้ จ่ายในการบริหารแสดงอยูบ่ รรทัดสุดท้ าย ซึง่ เป็ นตัวเลขที่เรี ยกเก็บทังปี
้
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(11) ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 หน้ า 2 แสดงกําไรสําหรับปี จํานวน 33,615 ล้ านบาท
โดยมีเครื่ องหมายดอกจัน ระบุว่า หมายถึง “กําไรสําหรับปี ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่” คําว่า
บริษัทใหญ่นี ้หมายความว่าอะไร
ตอบ การนําเสนอข้ อมูลอ้ างถึงตามงบกําไรขาดทุนรวมที่แสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 132 ซึ่ง
จะแสดงรายได้ จากการขายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทั ้งหมด และกําไรสําหรับปี เป็ นกําไรของธุรกิจ
ทังหมด
้
ซึง่ ประกอบด้ วย 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ คือบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) และส่วนที่เหลือเป็ นกําไรของผู้ถือหุ้นอื่นที่มีส่วนอยู่ในบางบริ ษัทย่อย ซึ่งได้ แสดงส่วนที่เป็ น
ของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม ดังนัน้ ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริ ษัทใหญ่ คือบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย
จํากัด (มหาชน) จะเท่ากับ 33,615 ล้ านบาทตามที่นําเสนอในหนังสือนัดประชุม
(12) ทําไมสัดส่วนการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้ จ่ายจึงสูงกว่ารายได้ จากการขายทํา ให้ กํา ไรสํา หรับ ปี ในงบกํา ไร
ขาดทุนรวมมีจํานวนลดลง ตามที่แสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 132
ตอบ สัดส่วนการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายกับค่าใช้ จ่ายเป็ นข้ อมูลที่ต่างปี กัน สภาพแวดล้ อมทาง
ธุรกิจอาจแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาอัตรากําไรขั ้นต้ นจะอยู่ในระดับที่ลดลงเล็กน้ อย ดังนั ้นถ้ าจะ
เปรี ยบเทียบสัดส่วนการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และค่าใช้ จ่ายโดยคาดหวังว่าจะอยู่ในทิศทางที่เท่ากันตลอด
อาจจะต้ องคํานึงถึงปั จจัยรอบด้ านของธุรกิจด้ วย
(13) บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มจากสินค้ าประเภท Specialty products มากขึ ้น ซึง่ เป็ นสินค้ าปลายนํ ้าที่น่าจะมีกําไรมาก
ราคาไม่ผนั ผวน แต่กําไรของบริ ษัทกลับไม่ได้ เพิ่มขึ ้น เป็ นเพราะเหตุใด สินค้ าที่เราจัดว่าเป็ น Specialty
products อาจไม่ใช่ Specialty products ของคนอื่นหรื อไม่ เข้ าใจว่าปิ โตรเคมีราคาเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพแวดล้ อม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินพบว่ารายได้ จากการขายเพิ่มขึ ้น ต้ นทุนขาย และ
Gross profit ก็เพิ่มขึ ้น แต่กําไรจากการดําเนินงานลดลงเนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายในการขาย และค่าใช้ จ่ายใน
การบริหารเพิ่มขึ ้นสูงมาก ซึง่ ไม่น่าเกิดจากความผันผวนของราคา
ตอบ ค่าใช้ จ่ายในการขายและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มสูงขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจที่
เพิ่มขึน้ ค่าใช้ จ่ายส่วนนี จ้ ึงเพิ่มขึน้ รายได้ ก็เพิ่มขึน้ เช่นกัน ถ้ าพิจารณาค่าใช้ จ่ายต่อยอดขายอาจจะ
เปลี่ยนแปลงบ้ างแต่ไม่สงู มากนัก
(14) ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารอื่น ๆ ที่แสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2557 หน้ า 195 เพิ่มสูงขึ ้นจาก 394 ล้ านบาท
ในปี 2556 เป็ น 1,371 ล้ านบาท เนื่องมาจากรายการใด
ตอบ เพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงค่าใช้ จ่ายหลายรายการ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคาร และ
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริ จาค รวมทังการป
้
้ องกันความเสี่ยงจากราคาของวัตถุดิบ
บางรายการ (price hedging)
(15) ในรายงานประจําปี หน้ า 36 ถึง 37 ข้ อ 281 ถึง 282 บริ ษัทสยามคูโบต้ าเมทัลเทคโนโลยี จํากัด และบริ ษัท
สยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง จํากัด ในช่องสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้ อมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีตวั เลข
ในขณะที่ช่องสัดส่วนถือหุ้นโดยตรง/อ้ อมทังหมด
้
แสดงสัดส่วน 40/40 หมายความว่าอย่างไร และในปี
2557 มีการขายบริษัทใดบ้ าง
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ตอบ การไม่ปรากฏสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้ อมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในบริ ษัทสยามคูโบต้ า
เมททัลเทคโนโลยี จํากัด และบริ ษัทสยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง จํากัด เนื่องจากบริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด
(มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้ อมในบริ ษัทสยามคูโบต้ าคอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ร้ อยละ 40 และบริ ษัทสยามคูโบต้ า
คอร์ ปอเรชั่น จํากัด เป็ นผู้ถือหุ้นโดยตรงทัง้ หมดในบริ ษัทสยามคูโบต้ าเมทัลเทคโนโลยี จํากัด และ
บริ ษัทสยามคูโบต้ า ลีสซิ่ง จํากัด ดังนั ้นจึงเป็ นการถือหุ้นโดยอ้ อมเท่านั ้น ส่วนในปี 2557 ไม่มีการขาย
เงินลงทุนในบริ ษัท แต่ได้ มีการขายหุ้นในบริ ษัทสยามมิชลินกรุ๊ ป จํากัด เมื่อต้ นปี 2558
เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2557 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
787,232,761 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.6856
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,482,800 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.3143
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2557

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในช่วงอัตราร้ อยละ 40 ถึง 50 ของ
กําไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจําเป็ น หรื อมีเหตุการณ์ ไม่ปกติ บริ ษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปั นผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้
ในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวมจํานวน 33,615 ล้ านบาท ซึง่ เมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริ ษัท ที่มีกําไรสะสมสําหรับจัดสรรจ่ายเงินปั นผล รวมทังการสร้
้
างความเชื่อมัน่ ต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีสว่ นได้ เสีย
ทังหมดแล้
้
ว คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ในอัตรา
หุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็ นเงิน 15,000 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 45 ของกําไรสําหรับปี ตามงบการเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็ นเงิน
6,600 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
สําหรับเงินปั นผลงวดสุดท้ ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็ นเงิน 8,400 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกําไรที่
เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณสามส่วนเจ็ด
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับของบริ ษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กํ า หนดรายชื่อ ผู้มีสิท ธิรับ เงิน ปั น ผลในวัน พฤหัส บดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิ ดสมุด ทะเบี ย น
รวบรวมรายชื่ อ เพื่ อ สิท ธิ รั บ เงิ น ปั น ผลในวัน ศุก ร์ ที่ 3 เมษายน 2558 (ขึ น้ เครื่ อ งหมาย XD หรื อ วัน ที่ ไ ม่มี สิท ธิ รั บ เงิ น
ปั น ผลในวัน อัง คารที่ 31 มี น าคม 2558) โดยมี กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้ รับเงิน
ปั นผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 2 ถึง 3
หลังจากนั ้นประธานฯ เชิญให้ ผ้ ชู ่วยผู้จดั การใหญ่การเงินและการลงทุน เอสซีจี ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
เรื่ องการขอเครดิตภาษี เงินปั นผลที่จ่ายจากกําไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ว่าเนื่องจากบริ ษัทยังสามารถจ่ายเงินปั นผล
จากผลกําไรของบริ ษัทในเอสซีจีที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลไว้ ในอัตราร้ อยละ 30 ที่ยงั มีค้างอยู่ก่อนที่จะมีการลดอัตราภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลลง ซึง่ บริษัทพยายามดําเนินการเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
21

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2557
เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทัง้ ปี ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอข้ างต้ น
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
787,379,273 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.7145
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,253,900 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.2854
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ น ายสุเ มธ ตัน ติเ วชกุล ประธานกรรมการบรรษัท ภิบ าลและสรรหา ชี แ้ จง
รายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 36 กําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ใน
อัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั ้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ครัง้ นี ้มีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน คือ
(1) นายเสนาะ อูนากูล
(2) นายพนัส สิมะเสถียร
(3) นายอาสา สารสิน
(4) นายชุมพล ณ ลําเลียง

ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็ นกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็ นกรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ นายเสนาะ อูนากูล ได้ แจ้ งความประสงค์วา่ จะไม่ขอเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
้ น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
กรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ ารับการพิจารณา
เลือกตังเป็
้ นกรรมการ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ ใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการตามแนวทาง
การพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการที่ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท ซึง่ กําหนดให้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็ นกรรมการบริ ษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้ อมไปด้ วยคุณสมบัติ
ประการต่าง ๆ มีวิสยั ทัศน์ มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานโปร่งใสไม่ด่างพร้ อย และมีความคิดเห็นเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริ ษัทเสนอมา
รวมทั ้งสิ ้นจํานวน 6 คน และมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน
ได้ แก่ นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลําเลียง และบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อใหม่ 1 คน คือ
นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส เนื่องจากเห็นว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สอดคล้ องกับแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ น
กรรมการ และสําหรับกรรมการเดิมที่ครบกําหนดออกตามวาระก็ได้ ปฏิบตั ิงานในตําแหน่งหน้ าที่ในฐานะกรรมการและ
อนุกรรมการได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา
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คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแล้ ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 (ครัง้ ที่ 22) เลือกตังนายพนั
้
ส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลําเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลําเลียง
มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระ ทั ้งนี ้บริ ษัทได้ เสนอประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อ และข้ อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องให้
ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว
หลังจากนั ้นประธานฯ ขอให้ เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและ
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 30 กําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลือกตังกรรมการไว้
้
ดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
(2) ให้ ใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิ เลือกตัง้ บุคคลที่ได้ รับ
้
ง้ นัน้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการได้ ไม่เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
(3) บุคคลซึง่ ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึง่ ได้ รับเลือกตังในลํ
้ าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทําให้ เกินจํานวนกรรมการ
ที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นัน้ ให้ ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาดเพื่อให้ ได้ จํานวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้ นัน้
เลขานุการคณะกรรมการชี ้แจงขันตอนการลงคะแนนสํ
้
าหรับการเลือกตังกรรมการดั
้
งนี ้
นรายบุคคล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนสําหรับวาระที่ 5
(1) ในการเลือกตังกรรมการเป็
้
พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตร โดยใช้ คะแนนเสียงทังหมดเลื
้
อกตังกรรมการไปที
้
ละคน ประธานฯ จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นรายบุคคลทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือ
้ ารับการเลือกตังตามลํ
้
าดับ คือ
นัดประชุมวาระที่ 5 ซึง่ จะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้ รับการเลือกตังเข้
5.1 เลือกตังกรรมการคนที
้
่ 1 นายพนัส สิมะเสถียร
5.2 เลือกตังกรรมการคนที
้
่ 2 นายอาสา สารสิน
5.3 เลือกตังกรรมการคนที
้
่ 3 นายชุมพล ณ ลําเลียง
5.4 เลือกตังกรรมการคนที
้
่ 4 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
(2) ในการเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ขอให้ ยกมือขึ ้น ส่วนผู้ถือหุ้น
ที่เห็นด้ วยไม่ต้องยกมือ
(3) เมื่อประธานฯ ได้ เสนอให้ เลือกตังกรรมการครบทั
้
ง้ 4 คน แล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะเข้ าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงเพื่อตรวจนับคะแนน และแจ้ งผลการลงคะแนนเป็ นรายบุคคลต่อไป
ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้ วย จะขอให้ ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้ วยพร้ อมกับบัตรยืนยัน
การลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ ้นการประชุม
หลังจากนันได้
้ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
เพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งประธานฯ ได้ ชี ้แจงว่าบริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการตามช่องทางและระยะเวลาที่บริ ษัทกําหนดไว้ เป็ นประจําทุกปี เพื่อให้ ผ่านกระบวนการสรรหาตามแนวทาง
การพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของบริษัทอย่างครบถ้ วนถูกต้ อง
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เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
โดยในปี นี ้มีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อให้ ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 4 คนเท่ากับจํานวนกรรมการที่จะเลือกตังในครั
้
ง้ นี ้
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั ้ง นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลําเลียง และ
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็ นกรรมการของบริษัทด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
(1) นายพนัส สิมะเสถียร
เห็นด้ วย

761,868,865

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

98.5496

ไม่เห็นด้ วย

8,933,722

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

1.1555

งดออกเสียง

2,278,900

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2947

767,683,164

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.3017

ไม่เห็นด้ วย

3,119,423

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.4035

งดออกเสียง

2,278,900

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2947

767,296,564

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.2517

ไม่เห็นด้ วย

3,506,023

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.4535

งดออกเสียง

2,278,900

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.2947

767,910,064

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

99.3310

ไม่เห็นด้ วย

2,795,883

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.3616

งดออกเสียง

2,375,540

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ

0.3072

(2) นายอาสา สารสิน
เห็นด้ วย

(3) นายชุมพล ณ ลําเลียง
เห็นด้ วย

(4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
เห็นด้ วย

หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวขอบคุณนายเสนาะ อูนากูล ที่ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ
ได้ ใช้ ความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทอย่างสูงทังในช่
้ วงที่บริ ษัทประสบปั ญหาและในช่วงที่รุ่งเรื องมาโดยตลอด เป็ นผู้ที่มี
ส่วนช่วยในความสําเร็จของบริษัทอย่างมาก
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2557

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธาริ นทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงรายละเอียดให้
ผู้ถือหุ้นทราบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่ได้ รับ
การคัดเลือกเป็ นผู้ให้ บริ การสอบบัญชี ประจําปี 2555 ถึง 2557 ได้ ครบกําหนดวาระการให้ บริ การสอบบัญชี บริ ษัทจึงได้
เปิ ดโอกาสให้ สํานักงานสอบบัญชีชนนํ
ั ้ า 6 แห่ง ยื่นข้ อเสนอการให้ บริ การสอบบัญชีสําหรับปี 2558 ถึง 2560 ให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการเสนองานสอบบัญชีให้ ครอบคลุมบริษัทย่อย
ในต่างประเทศ เพื่อให้ งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศมีการตรวจสอบบัญชีเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึง่ เป็ นสํานักงานสอบบัญชีเดิม
เป็ นผู้ให้ บริ การสอบบัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2558 ถึง 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความ
้ บตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงาน
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทังปฏิ
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ ว เห็นว่าบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
มีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัท และมีมติให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณา
อนุมตั ิแต่งตังบุ
้ คคลเป็ นผู้สอบบัญชีและอนุมตั ิค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้ า 5 ถึง 7 ดังนี ้
(1) ขออนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2558 ดังนี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรื อ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสติ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
แห่ง บริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็ นผู้สอบบัญ ชี ที่ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
(2) ขออนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัท ประจําปี 2558 เป็ นเงินจํานวน 250,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริ ษัทประจําปี 2557)
ทังนี
้ ้ บริ ษัทที่เป็ นสํานักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ น ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสีย
กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
นอกจากนี ้ขอรายงานให้ ที่ประชุมทราบสําหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยที่ตรวจสอบ
โดยเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศประจําปี 2558 มีดงั นี ้
- ค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของงบการเงินรวม เป็ นเงิน 7.11 ล้ านบาท
- ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริษัทย่อยในประเทศจํานวน 121 บริ ษัท เป็ นเงิน 21.09 ล้ านบาท และ
- ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริษัทย่อยต่างประเทศจํานวน 64 บริ ษัท เป็ นเงิน 21.40 ล้ านบาท
จึงรวมเป็ นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดเป็
้
นเงินทังสิ
้ ้น 49.85 ล้ านบาท
หลังจากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม โดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น
เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริษัทย่อยในต่างประเทศซึง่ เพิ่มสูงขึ ้นจากปี 2557 โดยชี ้แจงว่าส่วนต่างดังกล่าวเกิดจาก
การที่บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อกิจการในต่างประเทศเพิ่มขึ ้น รวมถึงการเข้ าซื ้อกิจการในประเทศอินโดนีเซียซึง่ เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันการทํ
้
างานของผู้สอบบัญชีจึงค่อนข้ างเป็ นไปในทิศทางเดียวกับบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศไทย
ทังในเรื
้ ่ องขอบเขตของงาน รวมทังประเด็
้
นต่าง ๆ ในเรื่ องมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีซึ่งต้ องอยู่ภายใต้ กฎเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียซึง่ เดิมบริษัทดังกล่าวใช้ สํานักงานสอบบัญชีอื่น ทังนี
้ ้อัตราค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราปกติ
ไม่มีการคิดเป็ นอัตราพิเศษแต่อย่างใด
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกําหนด
ค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ อนุมตั ิการแต่งตังนายวิ
้
นิจ ศิลามงคล หรื อนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรื อนางสาวพรทิพย์
ริ มดุสิต แห่งบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2558 และกําหนดค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริ ษัทประจําปี 2558 เป็ นเงิน 250,000 บาท รวมทังรั
้ บทราบค่าสอบบัญชีประจําปี และค่าสอบทานรายไตรมาส
ของงบการเงินรวมเป็ นเงิน 7.11 ล้ านบาท ค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริ ษัทย่อยในประเทศจํานวน 121 บริ ษัท เป็ นเงิน 21.09
ล้ านบาท และค่าสอบบัญชีประจําปี ของบริษัทย่อยในต่างประเทศจํานวน 64 บริษัท เป็ นเงิน 21.40 ล้ านบาท รวมค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังหมดเป็
้
นเงินทังสิ
้ ้น 49.85 ล้ านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
770,359,830 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.7082
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
2,254,027 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.2917
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่ าง ๆ ประจําปี 2558

ประธานฯ แจ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 42 ซึ่ง กํ า หนดให้ ก รรมการบริ ษั ท ได้ รั บ
ค่าตอบแทนและโบนัสตามจํานวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกําหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547
ได้ มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทไว้ แล้ ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554
ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวให้ มีผลตังแต่
้
วันที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่น ดังนี ้
1) ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่ าตอบแทนรายเดือน
กรรมการบริษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส
กรรมการบริ ษั ท ได้ รั บ โบนั ส ไม่ เ กิ น ร้ อยละ 0.5 ของเงิ น ปั น ผลที่ มี ก ารจ่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้ น โดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- สิทธิประโยชน์ อ่ ืนๆ ไม่มี
2) ค่ าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่ างๆ มีรายละเอียดดังนี ้
ตําแหน่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

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

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

เพื่อให้ มีความโปร่ งใสเป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริ ษัท
เห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็ นประจําทุกปี
ถึงแม้ ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตั ิไว้ ก็ตาม
โดยเสนอให้ คงค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี 2558 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิตามข้ างต้ น ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึง่ ได้ พิจารณาความเหมาะสมจาก
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทตลอดจนข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทชันนํ
้ าในตลาดหลักทรัพย์ฯ
และในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ ว
ทังนี
้ ้ ในปี 2557 ได้ มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้ น
สําหรั บรายละเอียดขอบเขตหน้ าที่ของคณะอนุกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557
ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2557 หน้ า 90 ถึง 93 และ หน้ า 63 ถึง 64 ตามลําดับ
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี 2558 โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียง
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี 2558
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
วาระที่ 8

765,011,728
5,328,929
2,263,900
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.0172
0.6897
0.2930
0

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงิน
ทัง้ สิน้ 250,000 ล้ านบาท

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556
ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกหุ้นกู้วงเงินจํานวนไม่เกิน 200,000 ล้ านบาท และให้ คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่าง ๆ กันครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราว ๆ ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจและเงื่อนไขของ
คณะกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจําหน่ายแล้ วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้ องไม่เกินวงเงินดังกล่าว
้
มิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้
ข้ างต้ นนัน้ เนื่องจากในปั จจุบนั เอสซีจี มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทังในประเทศและภู
ของบริษัทถือเป็ นหนึง่ ในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว
คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดย
เพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั ้งสิ ้น 250,000 ล้ านบาท ทั ้งนี ้ หุ้นกู้ที่ออก
ภายในวงเงิน 250,000 ล้ านบาทนี ้ให้ ขึ ้นอยู่กบั ดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายใน
การพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้ า 8 ถึง 9
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินทังสิ
้ ้น 250,000 ล้ านบาท
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ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้ างต้ น โดยวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาท รวมเป็ น
วงเงินทังสิ
้ ้น 250,000 ล้ านบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

767,059,105 เสียง
3,227,804 เสียง
2,253,900 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.2904
0.4178
0.2917

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ ว ประธานฯ ได้ ขอให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่รายงานให้ ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้ าของโครงการที่มาบตาพุด และคดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้น สรุปได้ ดงั นี ้
ความคืบหน้ าของโครงการที่มาบตาพุด
ตามที่มีโครงการของเอสซีจีที่เข้ าข่ายโครงการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุ นแรง 1 โครงการ คือ
โครงการขยายกําลังการผลิตไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริ ษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ์ จํากัด (มหาชน) โดยโครงการ
ดังกล่าวได้ ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้ วนแล้ ว และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(กนอ.) ได้ ส่งเรื่ องให้ อยั การซึ่งได้ ยื่นคําร้ องขอให้ ศาลปกครองสูงสุดมีคําสัง่ ยกเลิกการระงับโครงการชัว่ คราวเพื่อให้ โครงการ
สามารถดําเนินการต่อไปได้ นนั ้ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคําสัง่ ยกเลิกคําสัง่ คุ้มครองชัว่ คราว และ กนอ.
ออกใบอนุญาตให้ โครงการสามารถประกอบกิจการได้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ผา่ นมา
ในส่วนของคดีที่สมาคมต่อต้ านสภาวะโลกร้ อนฯ ฝ่ ายผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ ายผู้ถกู ฟ้อง ได้ ยื่นอุทธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสูงสุดไปแล้ วนัน้ ขณะนี ้ยังไม่มีความคืบหน้ า โดยเรื่ องนี ้เอสซีจีไม่ได้ เป็ นคู่ความในคดี แต่ได้ ติดตามความคืบหน้ า
มาโดยตลอด
คดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัท
ตามที่ทายาทและผู้จดั การมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ ฟ้องนายประพันธิ์ ชูเมือง อดีตพนักงาน และบริ ษัทให้
ชดใช้ ค่าเสียหาย เนื่องจากนายประพันธิ์ฯ ได้ ทําการทุจริ ตต่อผู้ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชั ้นต้ นได้ มีคําพิพากษา
ให้ นายประพันธิ์ฯ ชดใช้ ค่าเสียหายให้ แก่โจทก์ และให้ บริ ษัทร่ วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้ างด้ วย ซึ่งบริ ษัทได้ ยื่นอุทธรณ์
คําพิพากษาของศาลชันต้
้ นต่อศาลอุทธรณ์ไปแล้ วนัน้ ศาลอุทธรณ์ได้ มีคําพิพากษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 แก้ เป็ นให้
นายประพันธิ์ฯ บริ ษัทในฐานะนายจ้ าง และ TSD ร่ วมกันคืนหุ้นจํานวน 672,000 หุ้นให้ โจทก์ หากคืนไม่ได้ ให้ ใช้ ราคาหุ้น
ตามราคาที่มีการซื ้อขายครัง้ สุดท้ าย ณ วันที่ใช้ เงิน แต่ไม่ตํ่ากว่าหุ้นละ 314.38 บาท รวมทังให้
้ ชดใช้ เงินปั นผลที่ประกาศ
จ่ายก่อนวันฟ้องคดีจํานวน 1.3 ล้ านบาท และดอกเบี ้ยจากเงินปั นผลร้ อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชําระเสร็ จ
รวมทั ้งชดใช้ เงินปั นผลที่ประกาศจ่ายหลังจากฟ้ องคดีเป็ นต้ นไปจนกว่าจะคืนหุ้นหรื อใช้ ราคาหุ้น ทั ้งนี ้บริ ษัทได้ ยื่นฎีกา
คําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ตอ่ ศาลฎีกา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 แล้ ว ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
หลังจากนันประธานฯ
้
ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและให้ ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการที่เกี่ยวข้ อง กรรมการ
ผู้จดั การใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และ กรรมการผู้จดั การใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ าง
ได้ รับทราบข้ อเสนอแนะและตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
(1) เสนอแนะให้ เปิ ดเผยประวัติของผู้สอบบัญชีในวาระพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีเพื่อให้ เกิดผลดีทางด้ าน
การกํากับดูแลกิจการ
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ตอบ รับไว้ พิจารณา
(2) บริ ษัทมีแผนที่จะลดต้ นทุนของค่าเสื่อมราคาโดยยังคงดูแลรักษาสินทรัพย์ไว้ อย่างไร มีแผนการจัดการ
สินทรัพย์ที่หกั ค่าเสื่อมราคาลงหมดแล้ วอย่างไร มีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มอย่างไรเพื่อให้ เกิดการ
สร้ างมูลค่า
ตอบ เอสซีจีให้ ความสําคัญกับการดูแลรักษาสินทรัพย์โดยเฉพาะเครื่ องจักรให้ มีประสิทธิภาพสูงสุด
คํานึงถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม โดยมีการลงทุนเพื่อลดต้ นทุน
ปรับปรุ งและดูแลรักษาเครื่ องจักรให้ มีสภาพดีอยู่เสมอ ทําให้ สามารถใช้ งานได้ ดีแม้ เครื่ องจักรจะมีการ
ตัดค่าเสื่อมราคาจนไม่มีมลู ค่าทางบัญชีคงเหลือแล้ ว ในกรณี ที่เครื่ องจักรมีอายุมากก็จะมีการเปลี่ยน
เครื่ องใหม่เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี ้หากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็จะพิจารณานํามาใช้ ทดแทน เอสซีจี
มุง่ เน้ นการใช้ สนิ ทรัพย์ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่ได้ เน้ นการประเมินค่าสินทรัพย์ใหม่เพื่อผลทางบัญชี
(3) ชมเชยกรรมการผู้จดั การใหญ่ซงึ่ ได้ รับการยกย่องใน Wharton Global Forum และแสดงความยินดีกบั
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท รวมทังชื
้ ่นชม
ในการบริหารงานและการบริหารกระแสเงินสด และแสดงความยินดีที่ได้ รับการจัดอันดับเป็ นที่หนึ่งของโลก
เป็ นปี ที่ 4 ติดต่อกันในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้ างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ตอบ รับทราบและขอบคุณ
(4) การที่เอสซีจีได้ รับรางวัลต่าง ๆ มีส่วนให้ สามารถกู้เงินได้ ในอัตราที่ตํ่าเป็ นพิเศษเหมือน Inter-bank
money market หรื อไม่
ตอบ การกู้ถ้าเป็ นประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) นับว่าธนาคารให้ กบั เอสซีจีดีมาก และ
ฝ่ ายจัด การได้ ร ายงานให้ ค ณะกรรมการทราบมูล ค่ า ของเงิ น ทุน หมุน เวี ย น และมี ม าตรการดูแ ล
ตลอดเวลาอีกด้ วย
(5) มีการจัดการอย่างไรในการวางแผนบริ หารสินค้ าคงเหลือเพื่อลดขาดทุนจากสินค้ าคงเหลือ (Inventory
Loss) อันเนื่องมาจากการลดลงอย่างรวดเร็วของราคานํ ้ามัน
ตอบ ธุรกิจปิ โตรเคมีของเอสซีจีโดยปกติจะเก็บสต๊ อกวัตถุดิบในระดับตํ่าสุด เพื่อให้ โรงงานดําเนินการผลิต
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพสูงสุดและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าให้ ได้ มากที่สดุ วัgตถุดิบที่ใช้ ในการ
ผลิตประมาณร้ อยละ 50 จะซื อ้ จากในประเทศโดยผ่านทางท่อ ส่วนการขายสินค้ าเป็ นการขาย
ภายในประเทศประมาณร้ อยละ 40 ของยอดขายรวม จึงทําให้ ระยะเวลาที่สินค้ าค้ างอยู่ค่อนข้ างสัน้ ทัง้
สองปั จจัยนี ส้ ามารถช่วยลดผลกระทบในเรื่ องมูลค่าของวัตถุดิบที่ ลดลงได้ อี กทัง้ ยังได้ นํ าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ มาใช้ ในการควบคุมการผลิตเพื่อให้ เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุด (Optimization)
(6) เสนอแนะให้ บริษัทออกหุ้นกู้แบบไม่มีกําหนดไถ่ถอน (Perpetual Debenture)
ตอบ ขอรับไปศึกษา
(7) เสนอแนะให้ บริษัทแจ้ งวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ เร็วขึ ้นกว่าปั จจุบนั
ตอบ ปั จจุบนั บริษัทได้ พยายามอย่างเต็มที่
(8) เสนอแนะให้ กรรมการผู้จดั การใหญ่ หรื อผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่-การเงินและการลงทุน หรื อฝ่ ายจัดการเข้ า
อบรมหลักสูตรของ IMD กรุงโลซาน ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางการแข่งขัน
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ตอบ บริษัทมีการพิจารณาส่งผู้บริหารระดับสูงเข้ าอบรมหลักสูตร AMP ของ Harvard เป็ นระยะเวลา 2 เดือน
และในปี นี ้ได้ อนุมตั ิให้ นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อํานวยการสํานักงานบัญชีกลาง ไปเข้ าอบรมหลักสูตร
ของ IMD
(9) บริษัทได้ รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากการจัดตังเป็
้ น ROH (Regional Operating Headquarters) หรื อไม่
ตอบ ปั จจุบนั เปลี่ยนจาก ROH เป็ น IHQ (International Headquarters: IHQ) แล้ ว ซึง่ เอสซีจีมีการลงทุน
ในอาเซียนก็จะได้ รับสิทธิประโยชน์ในเรื่ องนี ้ด้ วย ขณะนี ้อยูร่ ะหว่างรอการประกาศรายละเอียดจากภาครัฐ
(10) บริษัทมีแผนอย่างไรในเรื่ องของการเติบโตด้ านการวิจยั และพัฒนา และกําไรต่อหุ้น (Earning per share)
ตอบ เอสซีจีมีการลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มงบประมาณด้ านการวิจยั และ
พัฒนาจากประมาณ 2,710 ล้ านบาทในปี 2557 เป็ นประมาณ 4,800 ล้ านบาทในปี นี ้ ทัง้ นี ้ เอสซีจี
มุ่งเน้ นการวิจัยและพัฒนาให้ สามารถผลิตสินค้ าและบริ การในเชิงพาณิชย์ที่มีมลู ค่าเพิ่มสูงและสร้ าง
ผลตอบแทนให้ กับ เอสซีจี โดยจะพิจ ารณาเรื่ อ งการจดทะเบีย นทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาเพื่อ ให้ ไ ด้ รับ
การคุ้มครองที่เหมาะสม
(11) เสนอแนะว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการควรเชื่อมโยงกับกําไรสุทธิ
ตอบ ปั จจุบันบริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากเงินปั นผล ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลได้
พิจารณาจากกําไรสุทธิของบริ ษัทอยูแ่ ล้ ว
(12) บริษัทมียอดขายและการส่งออกของธุรกิจซีเมนต์ในปี 2557 เป็ นอย่างไร และคาดการณ์ปี 2558 ไว้ อย่างไร
ตอบ ในช่วงปลายปี 2556 เอสซีจีคาดว่ายอดขายปูนซีเมนต์ในประเทศในปี 2557 จะเติบโตขึ ้นประมาณ
ร้ อยละ 9 ต่อมาในระหว่างปี 2557 ได้ มีการทบทวนอีกหลายครัง้ และปรากฏว่ามีอตั ราการเติบโตจริ ง
ติดลบร้ อยละ 1 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ตลาดในภูมิภาคมีการเติบโตดีมาก โดยเฉพาะในประเทศ
เมียนมา กัมพูชา และลาว ที่มีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 10 จึงได้ สง่ ออกปูนซีเมนต์ไปยังประเทศ
เหล่านี ้เพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้เอสซีจี เคมิคอลส์และเอสซีจี เปเปอร์ ก็มีการส่งออกค่อนข้ างมาก ทําให้ สดั ส่วน
ยอดขายภายในประเทศของเอสซีจีโดยรวมลดลงจากร้ อยละ 65 เหลือร้ อยละ 61 ทังนี
้ ้ เอสซีจีมีกลยุทธ์
ในการส่งสินค้ าไปขายในอาเซียนเพื่อให้ มีตลาดและลูกค้ าก่อน จากนันจึ
้ งจะพิจารณาตังโรงงานหรื
้
อเข้ าซื ้อ
กิจการทดแทนการส่งออก
สําหรับปี 2558 คาดว่ายอดขายปูนซีเมนต์จะมีอตั ราการเติบโตประมาณร้ อยละ 5 ถึง 6 แต่ในช่วงต้ นปี
ที่ผา่ นมายังไม่ได้ เติบโตมากนักซึง่ เป็ นเช่นนี ้ทังภู
้ มิภาค คงยังต้ องรอการใช้ จ่ายจากงบประมาณของส่วน
ราชการ สําหรับเอสซีจี เคมิคอลส์ คาดว่าจะสามารถผลิตได้ เต็มกําลังการผลิตและมีปริ มาณขายเพิ่มขึ ้น
ในขณะที่ราคาขายมีแนวโน้ มจะลดลง โดยในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกของปี นี ้ ราคาขายเฉลี่ยลดลงไป
ประมาณร้ อยละ 20 คาดว่าจะมียอดขายรวมทังปี
้ ใกล้ เคียงกับปี 2557
(13) มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุม่ วัสดุก่อสร้ างอะไรบ้ างที่จะเข้ าสูต่ ลาด
ตอบ เอสซีจีนําเสนอสินค้ าวัสดุก่อสร้ างใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและครบครันอย่างต่อเนื่อง มีคณ
ุ ภาพสูง
เช่นหลังคาเซรามิกเอ็กซ์เซลล่า (Excella)
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(14) ผลการดําเนินงานของกิจการบ้ าน SCG Heim ปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558 เป็ นอย่างไร มีแบบบ้ าน
เพิ่มขึ ้นบ้ างหรื อไม่ จะทําอย่างไรให้ มีการลดต้ นทุนเพื่อให้ แข่งขันกับตลาดได้
ตอบ บ้ าน SCG Heim มีข้อดีที่แตกต่างจากบ้ านทัว่ ไปหลายประการ เช่น สามารถควบคุมงบประมาณ
การก่อสร้ างไม่ให้ บานปลาย ใช้ เวลาในการก่อสร้ างน้ อย และสามารถป้องกันฝุ่ นและรักษาอุณหภูมิ
ภายในบ้ านได้ ดี
ในปี 2557 ธุรกิจ SCG Heim เริ่ มมี EBITDA เป็ นบวกและคาดว่าจะมีกําไรในปี 2558 ในเรื่ องการลดต้ นทุน
เช่นการซื ้อเหล็ก เอสซีจีก็ซื ้อร่ วมไปกับทางญี่ ปุ่นซึ่งมีปริ มาณซื ้อจํานวนมาก จึงได้ เหล็กที่มีราคาถูกและ
คุณภาพดี ทนทานนานกว่า 30 ปี ขณะนี ้มีแบบบ้ านเพิ่มขึ ้นหลากหลายรูปแบบ มีบ้านแบบไทยด้ วย ซึง่ บ้ าน
SCG Heim ได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าชาวญี่ปนในประเทศไทยเป็
ุ่
นอย่างดี
(15) เสนอแนะให้ เอสซีจีให้ การสนับสนุนในเรื่ องของการศึกษาด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของเด็กและ
เยาวชนให้ มากกว่าปั จจุบนั
ตอบ เอสซีจีให้ ความสําคัญและให้ การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อย่างมาก ซึง่ คงจะต้ อง
พิจารณาเรื่ องการประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม เช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เยาวชน (SCG Sci-Camp)
การมอบทุนให้ กบั ครู วิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากเรื่ องของวิทยาศาสตร์ แล้ ว เอสซีจียงั ให้ การสนับสนุน
การศึกษาของเยาวชนในสายอาชีวศึกษาซึง่ กําลังขาดแคลนอย่างมากอีกด้ วย
(16) เสนอให้ มี ข้ อตกลงในสั ญ ญาที่ กํ า หนดว่ า ถ้ าหากคู่ สั ญ ญาไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามอย่ า งสุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม
ตรงไปตรงมา มีการทุจริ ต คอร์ รัปชัน ให้ สญ
ั ญานันเป็
้ นอันเลิกไป
ตอบ เอสซีจีป ฏิบ ตั ิต ามนโยบายเรื่ อ งการต่อ ต้ า นคอร์ รัป ชัน อย่า งเคร่ ง ครัด แล้ ว และได้ ดํา เนิน การ
ขยายไปยังคูธ่ ุรกิจของเอสซีจี โดยมุง่ เน้ นการดําเนินธุรกิจร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา และจะพิจารณาไม่
เลือกคู่ค้าที่มีการทุจริ ต นอกจากนี ้ ในการเข้ าซื ้อกิจการ เอสซีจีจะตรวจสอบกิจการอย่างละเอียดและ
วางแผนการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขันบนความถูกต้ อง เป็ นเรื่ องที่เอสซีจี
ให้ ความมุง่ มัน่ และเป็ นต้ นแบบเพื่อประโยชน์สว่ นรวมของประเทศ
(17) เสนอแนะให้ บริษัทมีกระบวนการ Management Audit
ตอบ การพัฒนาที่ยัง่ ยืน ยึดมัน่ ในหลักการของความโปร่ งใส ธรรมาภิบาล การปฏิบตั ิภายใต้ กรอบ
ของกฎหมาย ล้ ว นเป็ นเรื่ อ งที่ดีที่จะนํา ไปสู่เ ป้ าหมายของการเป็ นองค์ก รที่ดีข องสังคม เอสซีจีไ ด้ มี
การปรับปรุ งในเรื่ องที่จะทําให้ เกิดความตรงไปตรงมา ความซื่อสัตย์สจุ ริ ต มีความสามารถสูงในการ
แข่ง ขัน ที่ไ ด้ เ สริ ม ขึ ้นมาใหม่ใ นขณะนี ้คือ ระบบการพิจ ารณาความเสี่ย ง โดยมีห น่ว ยงานซึ่ง อยู่ใ น
ความดูแ ลของฝ่ ายจัด การเป็ นผู้รับ ผิด ชอบเสนอเรื่ อ งการจัด การความเสี่ย งผ่า นฝ่ ายจัด การและ
คณะกรรมการตรวจสอบมาตามลําดับ นอกจากนี ้ก็ได้ เข้ มงวดในเรื่ องของ Performance Audit ทั ้ง
เรื่ องความสามารถในการแข่งขันด้ านต้ นทุน และปั จจัยบวกที่นําไปสู่สตู รของความสําเร็ จ นอกจากนี ้
ยังมีกระบวนการที่เรี ยกว่า Post Audit ของโครงการลงทุนเป็ นรายโครงการ เพื่อให้ การดําเนินงาน
ของเอสซีจีใ นอนาคตมีค วามรัด กุม มากยิ่ง ขึ ้นและนํา ไปสู่ก ารลงทุน ที่ไ ด้ ป ระโยชน์ส งู สุด เมื่อ รวม
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ทั ้งหมดเข้ า ด้ ว ยกัน ทั ้งเรื่ อ งการพิจ ารณาความเสี่ยง ความโปร่ ง ใสในการทํา งาน ความยัง่ ยืน และ
ค่านิยมของพนักงานก็จะเป็ นคําตอบ ส่วนเรื่ องการทํา Audit อาจจะไม่ตอบปั ญหาได้ ทงหมด
ั้
เมื่อ ไม่มีข้ อ ซัก ถามหรื อ ข้ อ เสนอแนะจากผู้ถือ หุ้น อย่า งใดอีก ประธานฯ ได้ ข อให้ ผ้ ูถือ หุ้น คืน บัต รยืน ยัน
การลงคะแนนที่บริ เวณทางออกเพื่อเป็ นหลักฐานอ้ างอิงต่อไป โดยกล่าวเสริ มว่าผู้ถือหุ้นที่มีความตังใจดี
้ ที่ต้องการแนะนํา
้
ณ
หรื อซักถามข้ อมูลเกี่ยวกับเอสซีจีสามารถติดต่อได้ กบั เลขานุการบริ ษัทหรื อคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้ องได้ พร้ อมทังขอบคุ
ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมและให้ ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี ้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 18:00 น.

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม
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