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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 (ครัง้ที่ 22) 
บริษัทปูนซเิมนต์ไทย จาํกัด (มหาชน)  

ประชมุ ณ ห้อง แอทธินี คริสตลั ฮอลล์ ชัน้ 3 โรงแรมพลาซา่ แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยลั เมอริเดียน เลขท่ี 61 ถนนวิทย ุ
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 ในวนัพธุท่ี 25 มีนาคม 2558 เวลา 14:30 น. 

นายจริายุ อศิรางกูร ณ อยุธยา  เป็นประธานท่ีประชมุ 
 

ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 จากนัน้ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า
มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 728 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 4,794,229 หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาจํานวน 2,246 ราย 
รวมจํานวนหุ้นได้ 785,534,732 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้จํานวน 
2,974 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 790,328,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8607 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
จํานวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชมุเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตาม
ระเบียบวาระ  

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ ถือหุ้น
รับทราบ โดยเลขานกุารคณะกรรมการได้กลา่วแนะนํากรรมการบริษัท คณะจดัการเอสซีจี ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ตวัแทนผู้สอบบญัชีซึง่ทําหน้าท่ีเป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง และท่ีปรึกษากฎหมาย  ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

 เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่นายชมุพล ณ ลําเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ติดภารกิจท่ีตา่งประเทศ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในวนันี ้จงึมีกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ จํานวน 11 คน ดงันี ้

1. นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสงัคม  
   เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
2. นายเสนาะ อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

 และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3. นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

  และกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
4. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายพนสั สมิะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
6. นายยศ เอือ้ชเูกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสงัคม

  เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
7. นายอาสา สารสนิ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

 9. นายประมนต์ สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 10. นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 
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 11. นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการกิจการสงัคม 
    เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

เลขานุการคณะกรรมการ 
 นายวรพล เจนนภา 

คณะจัดการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม  จํานวน 8 คน 
1. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ 
 2. นายชลณฐั ญาณารณพ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส เอสซีจี 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
 3. นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-ปฏิบติัการ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
 4. นายพิชิต ไม้พุม่ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส เอสซีจี 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลติภณัฑ์ก่อสร้าง 
  Vice President – Operations,  
  SCG Cement-Building Materials 

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

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

 7. นายเชาวลติ เอกบตุร ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี 
   และกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี การลงทนุ 

 8. นายธนวงษ์ อารีรัชชกลุ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอม็จี ภูมไิชย สอบบัญชี จาํกัด จํานวน 2 คน 
1. นายวินิจ ศิลามงคล 
2. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง 

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทาํหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จํานวน 2 คน 
1. นางสาวป่ินหทยั ทองประเสริฐ ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
2. นางสาวศิรินนัท์ ตระกลูเงิน ตวัแทนผู้สอบบญัชี 

นอกจากนีเ้ลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนํานายกิตติ ตัง้จิตรมณีศักดา ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท
กฎหมายเอสซีจี จํากดั จากนัน้ได้กลา่วแนะนํานางสาวชญานชุ กณัหปกรณ์ และนางสาวจิตต์ สาวิตต์กลุ อาสาพิทกัษ์สิทธิ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะและผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครัง้นี ้และได้
กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชี ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความ
ประสงค์ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง จากนัน้เลขานกุารฯ จึงชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
การนบัคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนบัคะแนนในการประชมุ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 
และมาตรา 34 กําหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถือและท่ี
ได้รับมอบฉนัทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย 

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุว่าผู้ ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และขอให้
ยกมือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเสียงดงักล่าว ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะ
ขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

สําหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทจะดําเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ี
เข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว
จะคํานงึถงึการลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสือมอบฉนัทะด้วย 

 เน่ืองจากการนบัคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผู้ ถือหุ้นและจํานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู้ ถือหุ้น
บางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพ่ิมเติม 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนที่การประชมุจะสิน้สดุ ขอให้ส่งคืนบตัรยืนยนั
การลงคะแนนทัง้หมดกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีบริเวณประตทูางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชมุ 

 สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ท่ีประชุมทราบภายหลงัจาก
เสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ 
อาจจะขอให้ท่ีประชมุดําเนินการพิจารณาในวาระถดัไปต่อไปก่อนเพ่ือให้การประชมุเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเม่ือเจ้าหน้าท่ี
ได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนน 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสําหรับผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศท่ีเข้าร่วมประชุมในวนันี ้บริษัทได้จัด
เจ้าหน้าท่ีอํานวยความสะดวกในเร่ืองของการแปล โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคําถามส่งให้เจ้าหน้าท่ีลว่งหน้า 
ทัง้นีก้รรมการหรือผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทยเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ ท่ีเข้าประชมุได้เข้าใจด้วย โดยเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
จะแปลคําตอบเป็นภาษาองักฤษให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศท่ีซกัถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จากนัน้จึงสอบถามท่ีประชมุ
ว่ามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ซึ่งท่ีประชมุเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผล
คะแนนตามท่ีเสนอข้างต้น ประธานฯ จงึได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2557 (ครัง้ที่ 21) เม่ือวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557  

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าบริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 (ครัง้ท่ี 21) 
เม่ือวนัพธุท่ี 26 มีนาคม 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชมุ ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าพร้อมหนงัสือนดัประชมุ  
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ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นในการบนัทึกรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 ที่อยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 28 ข้อ (4) ซึ่งบันทึกไว้ว่า “เสนอให้บริษัทกําหนดให้วาระค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระเพ่ือพิจารณาแทนการเป็นวาระเพ่ือทราบ” โดยมีทัง้ผู้ ถือหุ้นท่ีเสนอว่าควรใช้คําว่า “วาระเพ่ือ
อนมุติั” แทนคําว่า “วาระเพ่ือพิจารณา” และท่ีเห็นว่าการบนัทกึรายงานดงักลา่วถกูต้องตามท่ีได้เสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 แล้ว ซึง่ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจีได้ชีแ้จงว่าการใช้คําว่า “วาระเพ่ือพิจารณา” เป็นถ้อยคําท่ี
ส่ือความหมายในทํานองเดียวกนักบัคําวา่ “วาระเพ่ืออนมุติั” คือเป็นการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาว่าจะอนมุติัหรือไม่ จึงถกูต้อง
ตามความหมายแล้ว  

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 (ครัง้ท่ี 21) เม่ือวนัพธุท่ี 
26 มีนาคม 2557 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 เหน็ด้วย  789,066,333 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7143 
 ไมเ่หน็ด้วย    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสียง    2,260,420 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2856 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกจิการประจาํปี 2557 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการดําเนินงานของเอสซีจีและการเปล่ียนแปลง
ท่ีสําคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2557 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดําเนินงานของเอสซีจีในปี 2557 ให้ท่ีประชุมทราบ สรุปได้ดังนี ้

 ในปี 2557 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 487,545 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อน ตามการเติบโตของ
ทุกธุรกิจในเอสซีจี และมีกําไรสําหรับปี 33,615 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน เน่ืองจากสภาวะการเมืองและ
เศรษฐกิจในประเทศ และการขาดทนุจากมลูค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 2,960 ล้านบาทจากการปรับลดลงของราคานํา้มนั 
ในไตรมาสท่ี 4 

 จากความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นผู้ นําธุรกิจอย่างยัง่ยืนในอาเซียน เอสซีจีจึงได้ขยายการลงทนุในอาเซียนอย่างต่อเน่ือง 
ทําให้ในปี 2557 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกประเทศไทยมีรายได้จากการผลิตและขาย 44,397 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 
จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวม โดยมีสินทรัพย์ในอาเซียน 84,875 ล้านบาท หรือประมาณ ร้อยละ 18 
ของสนิทรัพย์รวม และมีพนกังานในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย 15,592 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจํานวนพนกังาน
ทัง้หมด ซึง่พร้อมจะรองรับการขยายและดําเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนาคต 

 ในปี 2557 เอสซีจีมีโครงการลงทนุในอาเซียนท่ีสําคญัซึง่จะเร่ิมเดินหน้าผลติได้ในช่วง 2 ถงึ 3 ปีนี ้ได้แก่ 

- โรงงานปนูซีเมนต์ในอินโดนีเซียซึง่เป็นโรงงานสร้างใหม่ และการขยายกําลงัการผลิตปนูซีเมนต์ในกมัพชูา 
จะเร่ิมผลติได้ในปี 2558 ตามแผนท่ีวางไว้ 
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- โรงงานปนูซีเมนต์ในเมียนมา จะเร่ิมผลติในปี 2559 
- โรงงานปนูซีเมนต์ใน สปป.ลาว จะเร่ิมผลติในปี 2560 

โดยทกุโรงงานจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดบัมาตรฐาน
การดําเนินงานของโรงงานอ่ืน ๆ ในอาเซียนด้วย 

นอกจากนี ้เอสซีจียงัได้เน้นการลงทนุในโครงการพฒันานวตักรรมสินค้าและบริการท่ีมีมลูค่าเพิ่มสงู (High 
Value Added Products and Services หรือ HVA) เช่น 

- โครงการผลิตกระเบือ้งเซรามิกระดบัไฮเอนด์แบรนด์ COTTO italia ในประเทศอิตาลี โดยร่วมทนุร้อยละ 33 
กบั Florim Ceramiche ผู้ นําการผลติกระเบือ้งเซรามิกระดบัโลก คาดวา่จะเร่ิมผลติได้ภายในต้นปี 2558 

- โครงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเพ่ือผลิตกระดาษ Glassine ท่ีมีความเรียบสงูและโปร่งแสงกว่ากระดาษทัว่ไป 
ใช้เป็นวสัดรุองหลงัสําหรับฉลากสติกเกอร์ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ ซึง่จะเป็นโรงงานแห่งแรกของอาเซียน  
คาดวา่จะเร่ิมผลติในปี 2559  

- การเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท PT Indoris Printingdo ผู้ผลิตบรรจภุณัฑ์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มสงูในประเทศ
อินโดนีเซีย 

- การเข้าซือ้กิจการของ Norner Group ผู้ เช่ียวชาญนวตักรรมและเทคโนโลยีด้านปิโตรเคมีในประเทศนอร์เวย์ 
เพ่ือสง่เสริมงานวิจยัและพฒันาให้สามารถแข่งขนัได้ในระดบัโลก  

เอสซีจีได้ใช้งบลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2557 เป็นเงิน 2,710 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31 
จากปีก่อน มีจํานวนพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนาจํานวน 1,519 คน ซึ่งเป็นผู้ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 101 คน โดยสินค้า HVA ของเอสซีจี สร้างรายได้จากการขายเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ืองเป็น 169,071 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายรวม และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
SCG eco value 150,639 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของรายได้จากการขายรวม 

ในด้านการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน ภายใต้หลกับรรษัทภิบาลท่ีดี ซึ่งรวมถึงการพฒันา
กระบวนการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองนัน้ ในปี 2557 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (ลําปาง) จํากดั และบริษัท
มาบตาพดุโอเลฟินส์ จํากดั ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมสีเขียวระดบั 5 จากกระทรวงอตุสาหกรรม ซึง่เป็นระดบัสงูสดุ เป็นรายแรก
ของประเทศไทย 

ในเร่ืองการพฒันาชมุชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ยืน เอสซีจีได้สานต่อโครงการ เอสซีจี รักษ์นํา้ 
เพื่ออนาคต ด้วยการบริหารจัดการนํา้ตามแนวพระราชดําริ นอกจากนี ้ได้ร่วมกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมพฒันาท่ีดินน้อมนําพระราชดําริด้านการอนรัุกษ์และฟืน้ฟดิูนในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
มาเป็นแนวทางดําเนินโครงการนวตักรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือการฟืน้ฟูพืน้ท่ีดินเค็มตัง้แต่ปี 2551 เพ่ือแก้ไขพืน้ท่ีประสบ
ปัญหาดินเค็มให้สามารถเพาะปลกูได้ดี รวมทัง้สง่เสริมกระบวนการเปล่ียนกรอบความคิด ทําให้เกิดความหลากหลายใน
การแก้ปัญหา ปี 2557 เอสซีจีได้สานต่อโครงการดงักลา่ว โดยจดัตัง้สถานีปลกูคิดปันสขุ 2 แห่งในจงัหวดันครราชสีมาและ
ลําปาง เพ่ือแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนอื่น ๆ และขยายผลการดําเนินโครงการต่อไป เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในฐานะนกัวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนษุยชาติสอดคล้องกบัมติของสหประชาชาติท่ีเห็นชอบให้
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 5 ธนัวาคมของทกุปีเป็นวนัดินโลก  
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เอสซีจีได้ขยาย โครงการ SCG Sharing the Dream มอบทนุการศกึษาปีละกว่า 5,000 ทนุให้กบัเยาวชนใน
อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา ฟิลปิปินส์ ลาว ไทย และกมัพชูา 

นอกจากนี ้ ได้จดังาน ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวคิดและสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญของการนําไป
ประยกุต์ใช้อยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

ด้วยความมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนและถ่ายทอดแนวคิดอย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลให้เอสซีจีเป็นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในสาขา
อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึง่เป็นการจดัอนัดบัสําหรับบริษัทชัน้นําของ
โลกท่ีมีการดําเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซกัถามและ
รับทราบความเหน็ตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

(1) สินค้าและบริการท่ีมีมลูค่าเพิ่มสงู (High Value Added Products and Services หรือ HVA) กบัสินค้า
และบริการท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม SCG eco value เหมือนหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 ตอบ สินค้า HVA แตกต่างจากสินค้า SCG eco value โดยท่ีสินค้า HVA เป็นสินค้าท่ีสร้างผลตอบแทน 
เช่น กําไร หรือส่วนต่างของการทํากําไร (Contribution margin) มากกว่าสินค้าทัว่ไป (Commodity) 
ประมาณร้อยละ 5 ถึง 10  ในปี 2547 ยอดขายสินค้า HVA มีมลูค่าประมาณ 7,700 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายรวมขณะนัน้ซึง่อยู่ท่ีประมาณ 190,000 ล้านบาทหลงัจากนัน้ยอดขาย
สนิค้า HVA ได้เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนกระทัง่ในปี 2557 มียอดขายประมาณร้อยละ 35 ของยอดขายรวมของ
เอสซีจี   

 สว่นสินค้า SCG eco value นัน้ เป็นสินค้าหรือบริการท่ีมีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีกว่าสินค้าทัว่ไป ซึ่งมีคณะกรรมการจากทกุกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีเป็นผู้ กําหนดขึน้  เช่น 
เป็นสนิค้าท่ีช่วยลดการใช้พลงังาน หรือเป็นสินค้าท่ีใช้วสัดท่ีุ Recycle โดยเร่ิมทําเร่ืองนีม้าตัง้แต่ปี 2552 
หลงัจากนัน้ยอดขายสนิค้าและบริการ SCG eco value ได้เพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ จนมีสดัสว่นเป็นร้อยละ 31 
ของยอดขายรวมของเอสซีจีในปี 2557 ทัง้นีเ้อสซีจีได้เร่ิมมีนโยบายการจดัหาสินค้าหรือบริการท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) มาตัง้แต่ปี 2547 โดยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ซึง่ในช่วงแรก
บริษัทยอมมีต้นทนุในการจดัหาสงูกว่าสินค้าปกติ เพ่ือช่วยอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม แต่หลงัจากนัน้มีจดุเปล่ียน
จากการท่ีเอสซีจีเน้นลงทนุเร่ืองการวิจยัและพฒันา (R & D) มากขึน้ สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการผลิต
ลงได้ เช่นการใช้วสัด ุRecycle เป็นวตัถดิุบ เป็นต้น  สําหรับสินค้า HVA ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมด้วย
ท่ีมาจากการวิจยัและพฒันาของเอสซีจีมีตวัอย่างเช่น สารสงัเคราะห์ท่ีใช้ในการเคลือบเตาเผาซึง่จะช่วย
ในการเก็บรักษาความร้อนในเตาเผาทําให้ประหยดัพลงังาน ซึง่เอสซีจีได้จดสทิธิบตัรไว้แล้ว 

(2) เอสซีจีมีการลงทนุในประเทศอิตาลี และนอร์เวย์ ซึ่งอยู่นอกอาเซียน เน่ืองจากมีการเปล่ียนวิสยัทศัน์ใน
การเป็นผู้ นําในตลาดอาเซียนหรือไม ่
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 ตอบ กลยทุธ์ด้านอาเซียนนัน้ยงัคงอยูเ่น่ืองจากตลาดอาเซียนยงัมีการเติบโตในระดบัท่ีสงู สว่นการลงทนุใน
อิตาลีนัน้เป็นการลงทนุในธุรกิจเซรามิกซึง่เอสซีจีมีกําลงัการผลิตสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีโรงงานผลิต
ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนในอิตาลี 

ก็ได้นําสนิค้าจากเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาทําการตลาดภายใต้แบรนด์ Cotto Italia ซึง่เป็นตลาดระดบับน 

 ด้านการลงทนุในประเทศนอร์เวย์นัน้ เป็นการลงทนุในบริษัทวิจยัและพฒันาท่ีมีความเช่ียวชาญในด้าน
พอลิเมอร์ในธุรกิจเคมีภณัฑ์เพ่ือให้ได้รับเทคโนโลยีขัน้สงูแบบก้าวกระโดด (Breakthrough) ซึ่งเอสซีจี 

เคมิคอลส์ ก็จะเร่ิมมีสนิค้าใหม ่ๆ ออกสูต่ลาดระดบัโลก  

(3) คาดการณ์ทิศทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ผลกระทบจากราคานํา้มนัท่ีลดลง
และการแข็งขึน้ของคา่เงินบาท 

 ตอบ ต้นทนุพลงังานของเอสซีจีโดยรวมจะค่อย ๆ ปรับตวัลดลงตามการลดลงของราคานํา้มนั นอกจากนี ้
ธุรกิจเคมีภณัฑ์จะได้รับประโยชน์ เน่ืองจากราคาขายสินค้าปรับตวัลดลงช้ากว่าราคาวตัถดิุบซึ่งปรับตวั
ลดลงตามราคานํา้มนัในตลาดโลก ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายและวตัถดุิบ (Spread) ปรับตวั

สงูขึน้ ประกอบกบัเป็นธุรกิจท่ีอยูใ่นช่วงวฏัจกัรขาขึน้ด้วย จึงคาดว่าเอสซีจี เคมิคอลส์จะมีผลประกอบการ
ท่ีดีขึน้อยา่งต่อเน่ือง 

 ธุรกิจสว่นใหญ่ของเอสซีจีนัน้อยูใ่นอาเซียน มียอดขายในอาเซียนรวมการสง่ออกจากประเทศไทยประมาณ 

100,900 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ประมาณร้อยละ 20 แต่เม่ือคํานวณกลบัมาเป็นเงินบาทปรากฏว่า
ยอดขายในอาเซียนเพิ่มเพียงร้อยละ 18 เน่ืองจากเงินบาทแข็งค่ากว่าทกุสกลุเงินในภมิูภาค ซึง่ก็ได้มีการ
ป้องกนัความเส่ียงในเร่ืองของอตัราแลกเปล่ียนโดยการทํา Hedging เพ่ือรักษาอตัรากําไรของเอสซีจีตอ่ไป 

 ในปี 2557 ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตของการส่งออกประมาณร้อยละ 2 ในขณะท่ีการส่งออกของ
เอสซีจีมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 26 เน่ืองจากราคาสนิค้าเคมีภณัฑ์ท่ีเพิ่มขึน้ ซึง่ถ้าไม่รวมปัจจยั
ด้านราคา การสง่ออกจะมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 14 ถึง 15 ทัง้นีเ้อสซีจีจะเน้นเพิ่มการสง่ออก

สนิค้า HVA ไปยงัตลาดในประเทศท่ีพฒันาแล้ว เพ่ือให้สามารถแข่งขนัในภาวะท่ีเงินบาทแข็งคา่ 

 ในช่วงต้นปี 2558 ท่ีผ่านมา ราคาสินค้าเคมีภณัฑ์ลดลงแต่ยงัคงมีกําไรอยู่ ในขณะท่ียอดขายของธุรกิจ
ซีเมนต์ในประเทศลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม อย่างไรก็ดียงัมีกําไรจากการลงทนุใน

อาเซียนซึ่งจะมียอดขายเพิ่มมากขึน้ และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ แต่ในส่วนของกําไรจะมีค่าเส่ือม
ราคาจากโครงการปนูซีเมนต์ 2 โรงงาน และโรงงานกระดาษใหมใ่นปี 2558 

(4) ผลกระทบจากโครงการทําฝายชะลอนํา้ท่ีมีตอ่เกษตรกรท่ีอยู่ด้านลา่ง หรือการเก็บขยะบริเวณหาดแม่รําพงึ 

จงัหวดัระยองท่ีไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตแุท้จริง และขอช่ืนชมโครงการ Zero Waste ของโรงงาน
เอสซีจีท่ีจงัหวดักาญจนบรีุ 

 ตอบ ฝายชะลอนํา้ท่ีดําเนินการโดยเอสซีจีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือชะลอนํา้ให้อยู่ในผืนดินในช่วงระยะเวลาท่ี
ยาวนานขึน้ ทําให้ผืนดินบริเวณนัน้ชุ่มชืน้ โดยใช้วสัดจุากธรรมชาติ และเท่าท่ีเอสซีจีได้ไปพบกบัชาวบ้าน
บริเวณท่ีเอสซีจีเข้าไปทําฝายชะลอนํา้นัน้ ไมพ่บปัญหาท่ีมีผลกระทบให้ปริมาณนํา้ในบริเวณด้านลา่งไม่
เพียงพอตอ่การเพาะปลกูของเกษตรกร สว่นประเดน็เร่ืองขยะชายหาด ทางเอสซีจี เคมิคอลส์จะรับไปศกึษา 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2557 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่กําหนดให้
บริษัทต้องจดัทํางบการเงินประจําปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติั คณะกรรมการจงึเหน็สมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 
และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้

งบการเงินประจําปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2557 ตัง้แต่หน้า 128 ถึง 253 ซึง่ได้
สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและ 

บริษัทย่อย 
บริษัท 

สนิทรัพย์ 465,823 248,113 

หนีส้นิ 256,506 161,551 

รายได้จากการขาย 487,545 - 

รายได้รวม 497,469 28,965 

กําไรสําหรับปี 33,615* 24,230 

กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 28.01* 20.19 

 * หมายถงึ กําไรสําหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ เอสซีจี  และ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้ 

(1) งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจําปีหน้า 130 ในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน แสดงจํานวน 
7,000 กว่าล้านบาท และในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 แสดงค่าความนิยมและ
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตนรวมจํานวน 22,000 กว่าล้านบาท เข้าใจว่าหน้า 130 ควรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืน ๆ 
เพราะค่าความนิยมควรจะเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนใช่หรือไม่ และมลูค่าของสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนรวมมีจํานวนเทา่ใด 

 ตอบ งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจําปีหน้า 130 แสดงค่าความนิยมเป็นจํานวนประมาณ 
10,800 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตวัตน แสดงจํานวน 7,043 ล้านบาท รวมกนัเป็น 17,843 ล้านบาท  
ตรงกับในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 บรรทัดสุดท้ายซึ่งแสดงค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 17,843 ล้านบาท  ส่วนค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจํานวน 
22,000 กวา่ล้านบาทนัน้ เป็นจํานวนก่อนหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสม 

(2) ท่ีมาและสาเหตท่ีุคา่ความนิยมในปี 2557 เพิ่มขึน้ 506 ล้านบาทจากปี 2556 
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ตอบ ค่าความนิยมเป็นผลต่างจากการเข้าซือ้กิจการ เม่ือมีการจ่ายมลูค่าการเข้าซือ้กิจการสูงกว่ามูลค่า
ยติุธรรมของสนิทรัพย์สทุธิท่ีได้มา บริษัทจะบนัทกึสว่นต่างเป็นค่าความนิยม ค่าความนิยมท่ีเพิ่มขึน้เกิดจาก
การเข้าซือ้ธุรกิจในปี 2557 ที่สําคัญจํานวน 4 บริษัท เป็นบริษัทในประเทศไทย 2 บริษัท บริษัทใน
ประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท และบริษัทในประเทศนอร์เวย์ 1 บริษัท 

(3) มีบริษัทท่ีเข้าไปซือ้กิจการแล้วได้กําไรบ้างหรือไม่  

 ตอบ บริษัทท่ีเข้าซือ้กิจการแล้วมีกําไรจากการต่อรองราคาซือ้ คือ บริษัทดี อิน แพค จํากัด (D-IN) 
ตามท่ีแสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้า 163 (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5 การซือ้ธุรกิจ
และการเปล่ียนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย)    

(4) ประโยชน์ของงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมมีอะไรบ้าง นอกจากบอกว่าผู้ ถือหุ้นมีส่วน
อยา่งไร  

 ตอบ งบแสดงการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมตามท่ีแสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้า 134 ถึง 137 
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบการเปล่ียนแปลง
องค์ประกอบตา่ง ๆ เช่น การเปล่ียนแปลงทนุท่ีออกและชําระแล้ว หรือทนุสํารองตามกฎหมาย เป็นต้น 

(5) ในปี 2557 บริษัทมีนวตักรรมท่ีนําไปจดทะเบียนสิทธิบตัรมากกว่า 90 สิทธิบตัร ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดี มลูค่า
สิทธิบตัรรวมอยู่ในค่าความนิยมหรือไม่ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาเร่ืองนวตักรรมแสดงอยู่ท่ีใด
ในงบการเงิน การลงทนุในปี 2557 จํานวนกว่า 2,000 ล้านบาทในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ในด้านดี
คือมีนวตักรรมใหม ่ๆ เกิดขึน้เร่ือย ๆ แตอี่กด้านหนึง่ก็จะมีต้นทนุเกิดขึน้ด้วย 

 ตอบ บริษัทได้ดําเนินการจดสทิธิบตัรเพ่ือรักษาสทิธิของบริษัทอยา่งครบถ้วน แต่บริษัทไม่ได้ประเมินมลูค่า
ของทรัพย์สนิทางปัญญาเหลา่นีเ้ข้ามาในบญัชี โดยบญัชีจะบนัทกึค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไปในการวิจยัและพฒันา
เพ่ือให้ได้สทิธิบตัรมาเทา่นัน้ 

(6) งบกระแสเงินสดในรายงานประจําปีหน้า 138 แสดงมลูค่าสินค้าคงเหลือจํานวน 2,303.7 ล้านบาท สว่นใหญ่
เป็นสต๊อกนํา้มนัหรือไม่  และหน้า 139 หนีส้ินดําเนินงานท่ีเพิ่มขึน้ (ลดลง) แสดงรายการเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ่ื้นปี 2556 เพิ่มขึน้จํานวน 2,446.5 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2557 มีจํานวนลดลง 6,276.4 ล้านบาท 
การเปล่ียนแปลงอยา่งมากนีมี้สาเหตจุากอะไร 

 ตอบ มลูค่าสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมในรายงานประจําปี 2557 หน้า 138 จํานวน 
2,304 ล้านบาท ไมเ่ก่ียวกบัสต๊อกนํา้มนั เป็นมลูคา่การเปล่ียนแปลงของสินค้าคงเหลือปีต่อปีว่าเปล่ียนไป
เท่าไร สําหรับในหน้า 139 รายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ปี 2556 แสดงตวัเลขเป็นบวก และปี 2557 
แสดงตวัเลขเป็นลบนัน้ เป็นการแสดงการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
เน่ืองจากในช่วงปลายปี 2557 ราคานํา้มนัปรับตวัลดลงมาก จึงทําให้มลูค่าของเจ้าหนีก้ารค้าลดลงตาม
ราคาสนิค้าท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 (7) ปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีมากพอสมควร ในขณะที่รายงานประจําปีระบุว่า
การเปล่ียนแปลงนีไ้ม่เป็นสาระสําคญั ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะสาระสําคญัอาจจะมีผลอย่างอ่ืนท่ีไม่ใช่
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เฉพาะตวัเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า ที่ในรายงานประจําปีบอกว่ามีการยกเลิกสญัญาเช่า
ทางการเงินท่ีเคยทําเป็นสญัญาเช่ารูปแบบใหมน่ัน้ทําอยา่งไรและมีผลดีหรือไมดี่อยา่งไร 

 ตอบ การเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
ท่ีแสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้า 150) เป็นการเปล่ียนแปลงตามเหตผุลทางธุรกิจ ซึง่เก่ียวข้องกบั
โรงงานปนูซีเมนต์ท่ีประเทศกมัพชูา จากเดิมท่ีมีการใช้บริการโรงไฟฟ้าท่ีมีผู้ ให้บริการเข้าไปลงทนุเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้าสําหรับดําเนินงานในโรงงานปนูซีเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
กําหนดวา่ถ้าเป็นการลงทนุโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนการเช่าสินทรัพย์นัน้เพียงคนเดียว ต้องมีการบนัทกึ
บญัชีรับรู้มลูคา่สนิทรัพย์นัน้เข้ามาในบญัชี แตใ่นปัจจบุนัได้มีระบบสายสง่กระแสไฟฟ้าของรัฐบาลกมัพชูา
เข้ามาในบริเวณโรงงาน จึงได้มีการเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งของรัฐบาลแทน ทําให้มีการ
เปล่ียนแปลงสญัญาเช่าในสว่นนี ้

(8) ปี 2558 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมจํ่านวน 30 ถงึ 40 ฉบบั ซึง่ระบวุ่า
ไมมี่สาระสําคญันัน้ จะมีผลกระทบตอ่งบการเงิน และสถานะของบริษัทเพียงใด 

 ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ เน่ืองจากสภาวิชาชีพบัญชีมี
แนวทางปรับปรุงให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งตอ่เน่ือง การเปล่ียนแปลงนีบ้างมาตรฐานฯ อาจเปล่ียนข้อความเลก็น้อย บางมาตรฐานฯ อาจเปล่ียน
วิธีปฏิบติับ้าง ซึง่บริษัทได้ประเมินสิ่งท่ีดําเนินการอยู่ทัง้หมดแล้ว คาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระสําคญั
ตอ่งบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

(9) ในรายงานประจําปีหน้า 212 งบกําไรขาดทนุเฉพาะกิจการ แสดงรายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา 3,113 
ล้านบาท และรายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหาร 2,418 ล้านบาท และมีหมายเหตฯุ ข้อ 4 ท่ีอยู่ในหน้า 
230 ซึง่ปรากฏวา่ไมแ่สดงรายได้ทรัพย์สินทางปัญญาและรายได้ค่าธรรมเนียมการจดัการบริหารเลย มีแต่
รายได้คา่บริการและอ่ืน ๆ ทัง้หมด ทําไมงบกําไรขาดทนุจงึไมแ่สดงเป็นรายได้อ่ืน  

 ตอบ หมายเหตฯุ ข้อ 4 ในหน้า 230 เป็นการแสดงรายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ทัง้รายได้
คา่ทรัพย์สนิทางปัญญา รายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหาร รายได้ค่าบริการและอ่ืน ๆ ซึง่เป็นรายได้
ท่ีเกิดขึน้กบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั จึงแสดงเป็นมลูค่ารวมไว้ โดยไม่ได้แยกแสดงเป็นแต่ละรายการ  
ทัง้นี ้บริษัทขอรับข้อสงัเกตของกรณีท่ีการแสดงรายการนีอ้าจสร้างความสบัสนให้กบัผู้อ่านงบการเงิน 

(10) ในรายงานประจําปีหน้า 212 งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจํานวน 
2,489 ล้านบาท และมีหมายเหตฯุ ข้อ 17 ท่ีอยู่ในหน้า 244 ซึง่แสดงค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจํานวน 2,554 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจํานวนนีแ้สดงไว้ในลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกนัหรือแสดงไว้ที่ใด เพราะ
นํามาหกักบัคา่ใช้จ่ายท่ีแสดงไว้ทัง้หมด 

 ตอบ สว่นของค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจํานวน 2,554 ล้านบาท เป็นการเรียกเก็บบริษัทในเครือฯ ตวัเลขสทุธิ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารแสดงอยูบ่รรทดัสดุท้าย ซึง่เป็นตวัเลขท่ีเรียกเก็บทัง้ปี 



20 
 

 (11) ในหนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 หน้า 2 แสดงกําไรสําหรับปีจํานวน 33,615 ล้านบาท 
โดยมีเคร่ืองหมายดอกจัน ระบุว่า หมายถึง “กําไรสําหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่” คําว่า
บริษัทใหญ่นีห้มายความวา่อะไร 

 ตอบ การนําเสนอข้อมลูอ้างถึงตามงบกําไรขาดทนุรวมท่ีแสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้า 132 ซึ่ง
จะแสดงรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมด และกําไรสําหรับปีเป็นกําไรของธุรกิจ
ทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั 
(มหาชน) และส่วนท่ีเหลือเป็นกําไรของผู้ ถือหุ้นอ่ืนท่ีมีส่วนอยู่ในบางบริษัทย่อย ซึ่งได้แสดงส่วนท่ีเป็น
ของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอํานาจควบคุม ดังนัน้ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จํากดั (มหาชน) จะเทา่กบั 33,615 ล้านบาทตามท่ีนําเสนอในหนงัสือนดัประชมุ 

(12) ทําไมสัดส่วนการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายจึงสูงกว่ารายได้จากการขายทําให้กําไรสําหรับปีในงบกําไร
ขาดทนุรวมมีจํานวนลดลง ตามท่ีแสดงในรายงานประจําปี 2557 หน้า 132 

 ตอบ สดัส่วนการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายกบัค่าใช้จ่ายเป็นข้อมลูที่ต่างปีกนั สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจอาจแตกต่างกนั แต่หากพิจารณาอตัรากําไรขัน้ต้นจะอยู่ในระดบัที่ลดลงเล็กน้อย ดงันัน้ถ้าจะ
เปรียบเทียบสดัส่วนการเพิ่มขึน้ของรายได้และค่าใช้จ่ายโดยคาดหวงัว่าจะอยู่ในทิศทางท่ีเท่ากนัตลอด 
อาจจะต้องคํานึงถึงปัจจยัรอบด้านของธุรกิจด้วย 

(13) บริษัทมีรายได้เพิ่มจากสินค้าประเภท Specialty products มากขึน้ ซึง่เป็นสินค้าปลายนํา้ท่ีน่าจะมีกําไรมาก 
ราคาไม่ผนัผวน แต่กําไรของบริษัทกลบัไม่ได้เพิ่มขึน้ เป็นเพราะเหตใุด สินค้าท่ีเราจดัว่าเป็น Specialty 
products อาจไม่ใช่ Specialty products ของคนอื่นหรือไม่ เข้าใจว่าปิโตรเคมีราคาเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพแวดล้อม ซึ่งเม่ือพิจารณาจากงบการเงินพบว่ารายได้จากการขายเพ่ิมขึน้  ต้นทนุขาย และ 
Gross profit ก็เพิ่มขึน้ แตกํ่าไรจากการดําเนินงานลดลงเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารเพิ่มขึน้สงูมาก ซึง่ไมน่่าเกิดจากความผนัผวนของราคา 

 ตอบ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึน้ เน่ืองจากการขยายตัวของธุรกิจท่ี
เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายส่วนนีจ้ึงเพิ่มขึน้ รายได้ก็เพิ่มขึน้เช่นกัน ถ้าพิจารณาค่าใช้จ่ายต่อยอดขายอาจจะ
เปล่ียนแปลงบ้างแตไ่มส่งูมากนกั 

(14) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอ่ืน ๆ ท่ีแสดงอยู่ในรายงานประจําปี 2557 หน้า 195 เพิ่มสงูขึน้จาก 394 ล้านบาท
ในปี 2556 เป็น 1,371 ล้านบาท เน่ืองมาจากรายการใด 

 ตอบ เพิ่มขึน้เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงค่าใช้จ่ายหลายรายการ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคาร และ
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริจาค รวมทัง้การป้องกนัความเส่ียงจากราคาของวตัถดิุบ
บางรายการ (price hedging) 

(15) ในรายงานประจําปี หน้า 36 ถึง 37 ข้อ 281 ถึง 282 บริษัทสยามคโูบต้าเมทลัเทคโนโลยี จํากดั และบริษัท
สยามคโูบต้า ลีสซิ่ง จํากดั ในช่องสดัส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีตวัเลข 
ในขณะท่ีช่องสดัสว่นถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทัง้หมด แสดงสดัสว่น 40/40 หมายความว่าอย่างไร และในปี 
2557 มีการขายบริษัทใดบ้าง 
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 ตอบ การไม่ปรากฏสดัส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อย ในบริษัทสยามคโูบต้า
เมททลัเทคโนโลยี จํากดั และบริษัทสยามคโูบต้า ลีสซิ่ง จํากดั เน่ืองจากบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทสยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จํากดั ร้อยละ 40 และบริษัทสยามคโูบต้า
คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้ ถือหุ้นโดยตรงทัง้หมดในบริษัทสยามคูโบต้าเมทัลเทคโนโลยี จํากัด และ
บริษัทสยามคโูบต้า ลีสซิ่ง จํากดั ดงันัน้จึงเป็นการถือหุ้นโดยอ้อมเท่านัน้ ส่วนในปี 2557 ไม่มีการขาย
เงินลงทนุในบริษัท  แต่ได้มีการขายหุ้นในบริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จํากดั เม่ือต้นปี 2558 

 เม่ือไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุมีมติอนมุติังบการเงินประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 เหน็ด้วย  787,232,761 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6856 
 ไมเ่หน็ด้วย    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 งดออกเสียง    2,482,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.3143 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรประจาํปี 2557  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40 ถึง 50 ของ
กําไรสทุธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจําเป็น หรือมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณา
เปล่ียนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ 

 ในปี 2557 บริษัทมีกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวมจํานวน 33,615 ล้านบาท ซึง่เม่ือพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริษัท ท่ีมีกําไรสะสมสําหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผล รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้ มีสว่นได้เสีย
ทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ในอตัรา
หุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ของกําไรสําหรับปีตามงบการเงินรวม ซึง่เป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงิน 
6,600 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 28 สงิหาคม 2557 

 สําหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรท่ี
เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด 

 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามท่ี
ปรากฏรายชื่อ ณ วนักําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 (ขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2558 และให้รับเงิน
ปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 2 ถงึ 3 

หลงัจากนัน้ประธานฯ เชิญให้ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่การเงินและการลงทนุ เอสซีจี ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
เร่ืองการขอเครดิตภาษีเงินปันผลท่ีจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ว่าเน่ืองจากบริษัทยงัสามารถจ่ายเงินปันผล
จากผลกําไรของบริษัทในเอสซีจีท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลไว้ในอตัราร้อยละ 30 ท่ียงัมีค้างอยู่ก่อนท่ีจะมีการลดอตัราภาษี
เงินได้นิติบคุคลลง ซึง่บริษัทพยายามดําเนินการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 



22 
 

 เมื่อไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรประจําปี 2557 
เพ่ือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ปีในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น 
โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรกําไรประจําปี 2557 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย 787,379,273 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7145 
ไมเ่หน็ด้วย   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสียง    2,253,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2854 

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชีแ้จง
รายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีใน
อตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปีครัง้นีม้ีกรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 คน คือ  

(1) นายเสนาะ  อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

(2) นายพนสั  สมิะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
(3) นายอาสา  สารสนิ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ 
(4) นายชมุพล  ณ ลําเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้นายเสนาะ อนูากลู ได้แจ้งความประสงค์วา่จะไมข่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหวา่งวนัท่ี 1 กนัยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ซึง่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทาง 
การพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการท่ีได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึง่กําหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคดัเลือกผู้ ท่ีเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญพร้อมไปด้วยคณุสมบติั
ประการต่าง ๆ มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวติัการทํางานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และมีความคิดเห็นเป็นอิสระ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้ มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณารายช่ือบคุคลท่ีกรรมการบริษัทเสนอมา
รวมทัง้สิน้จํานวน 6 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน 
ได้แก่ นายพนสั สิมะเสถียร  นายอาสา สารสิน  และนายชมุพล ณ ลําเลียง และบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือใหม่ 1 คน คือ 
นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เน่ืองจากเห็นว่าเป็นผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสม สอดคล้องกบัแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็น
กรรมการ และสําหรับกรรมการเดิมที่ครบกําหนดออกตามวาระก็ได้ปฏิบตัิงานในตําแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและ
อนกุรรมการได้เป็นอยา่งดีตลอดมา 
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คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 (ครัง้ท่ี 22) เลือกตัง้นายพนสั สมิะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชมุพล ณ ลําเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา สารสิน และนายชมุพล ณ ลําเลียง 
มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีบ้ริษัทได้เสนอประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือ และข้อมลูต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบในหนงัสือนดัประชมุเรียบร้อยแล้ว 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ขอให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบเก่ียวกบัวิธีการลงคะแนนและ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  

 เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 กําหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลือกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บุคคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสียงไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการ
ท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบคุคลซึง่ได้รับเลือกตัง้ในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนัอนัจะทําให้เกินจํานวนกรรมการ
ท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในท่ีประชมุลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพ่ือให้ได้จํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ 

 เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนสําหรับการเลือกตัง้กรรมการดงันี ้
 (1) ในการเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนสําหรับวาระท่ี 5 

พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร โดยใช้คะแนนเสียงทัง้หมดเลือกตัง้กรรมการไปทีละคน ประธานฯ จะขอให้
ท่ีประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลทีละคน ตามที่ปรากฏในหนงัสือ
นัดประชุมวาระท่ี 5 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคลท่ีได้รับการเลือกตัง้เข้ารับการเลือกตัง้ตามลําดบั คือ 

5.1  เลือกตัง้กรรมการคนท่ี 1  นายพนสั สมิะเสถียร 
5.2  เลือกตัง้กรรมการคนท่ี 2  นายอาสา สารสนิ 
5.3  เลือกตัง้กรรมการคนท่ี 3  นายชมุพล ณ ลําเลียง 
5.4  เลือกตัง้กรรมการคนท่ี 4  นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 

 (2) ในการเลือกตัง้กรรมการแต่ละคน หากผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ สว่นผู้ ถือหุ้น
ท่ีเหน็ด้วยไมต้่องยกมือ 

(3) เม่ือประธานฯ ได้เสนอให้เลือกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปเก็บบตัรจากผู้ ถือหุ้นท่ี
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพ่ือตรวจนบัคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบคุคลต่อไป 
ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีเห็นด้วยพร้อมกบับตัรยืนยนั
การลงคะแนนวาระอ่ืน ๆ เม่ือเสร็จสิน้การประชมุ 

หลงัจากนัน้ได้มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการเสนอรายช่ือบคุคลท่ีจะเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เพิ่มเติมในท่ีประชมุ ซึ่งประธานฯ ได้ชีแ้จงว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการตามช่องทางและระยะเวลาท่ีบริษัทกําหนดไว้เป็นประจําทกุปี เพ่ือให้ผ่านกระบวนการสรรหาตามแนวทาง 
การพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของบริษัทอยา่งครบถ้วนถกูต้อง 
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เม่ือไม่มีข้อซกัถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยในปีนีมี้ผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 4 คนเทา่กบัจํานวนกรรมการท่ีจะเลือกตัง้ในครัง้นี ้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายพนสั สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลําเลียง และ
นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

(1) นายพนสั สมิะเสถียร 
เหน็ด้วย 761,868,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5496  

ไมเ่หน็ด้วย   8,933,722 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.1555  

งดออกเสียง   2,278,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2947 

(2) นายอาสา สารสิน 
เหน็ด้วย   767,683,164 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3017 

ไมเ่หน็ด้วย   3,119,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4035  

งดออกเสียง   2,278,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2947 

(3) นายชมุพล ณ ลําเลียง 

เหน็ด้วย   767,296,564 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.2517 

ไมเ่หน็ด้วย   3,506,023 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4535 

งดออกเสียง   2,278,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2947 

(4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 

เหน็ด้วย   767,910,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3310 

ไมเ่หน็ด้วย   2,795,883  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3616 

งดออกเสียง   2,375,540  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3072 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุนายเสนาะ อนูากลู ที่ตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทอย่างสงูทัง้ในช่วงท่ีบริษัทประสบปัญหาและในช่วงท่ีรุ่งเรืองมาโดยตลอด เป็นผู้ ท่ีมี
สว่นช่วยในความสําเร็จของบริษัทอยา่งมาก 

วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดให้
ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่เน่ืองจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ท่ีได้รับ
การคดัเลือกเป็นผู้ ให้บริการสอบบญัชี ประจําปี 2555 ถึง 2557 ได้ครบกําหนดวาระการให้บริการสอบบญัชี บริษัทจึงได้
เปิดโอกาสให้สํานกังานสอบบญัชีชัน้นํา 6 แห่ง ย่ืนข้อเสนอการให้บริการสอบบญัชีสําหรับปี 2558 ถึง 2560 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกสํานกังานสอบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยขยายขอบเขตการเสนองานสอบบญัชีให้ครอบคลมุบริษัทยอ่ย
ในตา่งประเทศ เพ่ือให้งบการเงินของบริษัทยอ่ยในประเทศและตา่งประเทศมีการตรวจสอบบญัชีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ให้บริษัทเคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่เป็นสํานกังานสอบบญัชีเดิม 
เป็นผู้ ให้บริการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจําปี 2558 ถึง 2560 เน่ืองจากมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบติัหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน 
และอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั 
มีคา่สอบบญัชีท่ีเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 พิจารณา
อนมุติัแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุติัค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชมุหน้า 5 ถึง 7 ดงันี ้

(1) ขออนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2558 ดงันี ้
- นายวินิจ ศิลามงคล   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3378) หรือ 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) 

 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ขออนมุติัค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ประจําปี 2558 เป็นเงินจํานวน 250,000 บาท (เท่ากบัค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจําปี 2557) 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสีย
กบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

นอกจากนีข้อรายงานให้ท่ีประชมุทราบสําหรับคา่สอบบญัชีงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบ
โดยเคพีเอม็จีประเทศไทย และเคพีเอม็จีในตา่งประเทศประจําปี 2558 มีดงันี ้ 

- คา่สอบบญัชีประจําปีและคา่สอบทานรายไตรมาสของงบการเงินรวม เป็นเงิน 7.11 ล้านบาท    
- คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทยอ่ยในประเทศจํานวน 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 ล้านบาท   และ  
- คา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทยอ่ยตา่งประเทศจํานวน 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท 

จงึรวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดเป็นเงินทัง้สิน้ 49.85 ล้านบาท 

หลงัจากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
เก่ียวกบัคา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศซึง่เพิ่มสงูขึน้จากปี 2557 โดยชีแ้จงว่าสว่นต่างดงักลา่วเกิดจาก
การท่ีบริษัทได้เข้าซือ้กิจการในต่างประเทศเพิ่มขึน้ รวมถึงการเข้าซือ้กิจการในประเทศอินโดนีเซียซึง่เป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้การทํางานของผู้สอบบญัชีจึงค่อนข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  
ทัง้ในเร่ืองขอบเขตของงาน รวมทัง้ประเด็นต่าง ๆ ในเร่ืองมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชีซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซียซึง่เดิมบริษัทดงักลา่วใช้สํานกังานสอบบญัชีอ่ืน ทัง้นีอ้ตัราคา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นอตัราปกติ 
ไมมี่การคิดเป็นอตัราพิเศษแตอ่ยา่งใด 

 เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนด 
ค่าสอบบญัชีประจําปี 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  
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  มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุติัการแต่งตัง้นายวินิจ ศิลามงคล หรือนางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ 
ริมดสุิต แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2558 และกําหนดค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจําปี 2558 เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทัง้รับทราบค่าสอบบญัชีประจําปี และค่าสอบทานรายไตรมาส 
ของงบการเงินรวมเป็นเงิน 7.11 ล้านบาท ค่าสอบบญัชีประจําปีของบริษัทย่อยในประเทศจํานวน 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 
ล้านบาท และคา่สอบบญัชีประจําปีของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศจํานวน 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท รวมค่าสอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นเงินทัง้สิน้ 49.85 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย  770,359,830 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.7082 
 ไมเ่หน็ด้วย   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสียง   2,254,027 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.2917 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจาํปี 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกําหนดให้กรรมการบริษัทได้รับ
ค่าตอบแทนและโบนสัตามจํานวนท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นกําหนด โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2547 
ได้มีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 เม่ือวนัที่ 30 มีนาคม 2554 
ได้มีมติอนมุติัค่าตอบแทนของคณะอนกุรรมการชดุต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนกุรรมการดงักล่าวให้มีผลตัง้แต่
วนัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ ไมมี่ 

2) ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

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

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

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
ประธาน 150,000 37,500 
กรรมการ 100,000 25,000 
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เพ่ือให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
เหน็สมควรให้เสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ เป็นประจําทกุปี 
ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนมุตัิไว้ก็ตาม 
โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจําปี 2558 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมท่ีท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึง่ได้พิจารณาความเหมาะสมจาก
ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผลการดําเนินงานของบริษัทตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้นําในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัอยา่งรอบคอบแล้ว 

ทัง้นี ้ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น 
สําหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557 
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2557 หน้า 90 ถงึ 93 และ หน้า 63 ถงึ 64 ตามลําดบั 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุต่าง ๆ ประจําปี 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจําปี 2558 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เหน็ด้วย 765,011,728 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.0172 
ไมเ่หน็ด้วย   5,328,929 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.6897  

งดออกเสียง    2,263,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2930 
ไมมี่สทิธิออกเสียง   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตใิห้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงนิอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิ
ทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบว่า ตามที่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 20 เม่ือวนัที่ 27 มีนาคม 2556  
ได้มีมติอนมุติัให้บริษัทออกหุ้นกู้วงเงินจํานวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีไถ่ถอนไปในรูปแบบต่าง ๆ กนัครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ขึน้อยู่กบัดลุพินิจและเง่ือนไขของ
คณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ ท่ีออกจําหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดงักลา่ว
ข้างต้นนัน้ เน่ืองจากในปัจจบุนัเอสซีจี มีการขยายการลงทนุอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ในประเทศและภมิูภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้
ของบริษัทถือเป็นหนึง่ในการระดมทนุเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจดงักลา่ว 

 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดย
เพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท ทัง้นี ้หุ้นกู้ ที่ออก
ภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทนีใ้ห้ขึน้อยู่กบัดลุพินิจและเง่ือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายใน
การพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในหนงัสือนดัประชมุหน้า 8 ถงึ 9 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เม่ือไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนมุติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท 
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ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็น
วงเงินทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาทตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เหน็ด้วย 767,059,105 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.2904 
ไมเ่หน็ด้วย   3,227,804 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.4178  
งดออกเสียง    2,253,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2917 

เม่ือครบวาระที่เสนอในท่ีประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าของโครงการท่ีมาบตาพดุ และคดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้น สรุปได้ดงันี ้

ความคืบหน้าของโครงการท่ีมาบตาพดุ  

ตามท่ีมีโครงการของเอสซีจีท่ีเข้าข่ายโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชมุชนอย่างรุนแรง 1 โครงการ คือ
โครงการขยายกําลงัการผลติไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จํากดั (มหาชน) โดยโครงการ
ดงักล่าวได้ดําเนินการตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้วนแล้ว และการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ได้ส่งเร่ืองให้อยัการซึ่งได้ย่ืนคําร้องขอให้ศาลปกครองสงูสดุมีคําสัง่ยกเลิกการระงบัโครงการชัว่คราวเพ่ือให้โครงการ
สามารถดําเนินการตอ่ไปได้นัน้ เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสงูสดุมีคําสัง่ยกเลกิคําสัง่คุ้มครองชัว่คราว และ กนอ.
ออกใบอนญุาตให้โครงการสามารถประกอบกิจการได้เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม 2557 ท่ีผา่นมา 

ในสว่นของคดีท่ีสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ ฝ่ายผู้ ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ายผู้ถกูฟ้อง ได้ย่ืนอทุธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสงูสดุไปแล้วนัน้ ขณะนีย้งัไม่มีความคืบหน้า โดยเร่ืองนีเ้อสซีจีไม่ได้เป็นคู่ความในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้า
มาโดยตลอด 

คดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้นของบริษัท  

ตามท่ีทายาทและผู้จดัการมรดกของผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพนัธ์ิ ชเูมือง อดีตพนกังาน และบริษัทให้
ชดใช้ค่าเสียหาย เน่ืองจากนายประพนัธ์ิฯ ได้ทําการทจุริตต่อผู้ ถือหุ้น โดยเม่ือปลายปี 2554 ศาลชัน้ต้นได้มีคําพิพากษา
ให้นายประพนัธ์ิฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ซึ่งบริษัทได้ย่ืนอทุธรณ์
คําพิพากษาของศาลชัน้ต้นต่อศาลอทุธรณ์ไปแล้วนัน้ ศาลอทุธรณ์ได้มีคําพิพากษาเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 แก้เป็นให้ 
นายประพนัธ์ิฯ บริษัทในฐานะนายจ้าง และ TSD ร่วมกนัคืนหุ้นจํานวน  672,000  หุ้นให้โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาหุ้น
ตามราคาท่ีมีการซือ้ขายครัง้สดุท้าย ณ วนัท่ีใช้เงิน แต่ไม่ต่ํากว่าหุ้นละ 314.38 บาท รวมทัง้ให้ชดใช้เงินปันผลท่ีประกาศ
จ่ายก่อนวนัฟ้องคดีจํานวน 1.3 ล้านบาท และดอกเบีย้จากเงินปันผลร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าชําระเสร็จ 
รวมทัง้ชดใช้เงินปันผลที่ประกาศจ่ายหลงัจากฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะคืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น ทัง้นีบ้ริษัทได้ยื่นฎีกา
คําพิพากษาของศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 แล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และ กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง 
ได้รับทราบข้อเสนอแนะและตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

(1)  เสนอแนะให้เปิดเผยประวติัของผู้สอบบญัชีในวาระพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีเพ่ือให้เกิดผลดีทางด้าน
การกํากบัดแูลกิจการ 
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ตอบ รับไว้พิจารณา 

(2)  บริษัทมีแผนท่ีจะลดต้นทนุของค่าเส่ือมราคาโดยยงัคงดแูลรักษาสินทรัพย์ไว้อย่างไร มีแผนการจดัการ
สินทรัพย์ท่ีหกัค่าเส่ือมราคาลงหมดแล้วอย่างไร มีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มอย่างไรเพ่ือให้เกิดการ
สร้างมลูคา่ 

 ตอบ เอสซีจีให้ความสําคญักบัการดแูลรักษาสินทรัพย์โดยเฉพาะเคร่ืองจกัรให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
คํานึงถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทนุเพ่ือลดต้นทนุ 
ปรับปรุงและดแูลรักษาเคร่ืองจกัรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทําให้สามารถใช้งานได้ดีแม้เคร่ืองจกัรจะมีการ
ตดัค่าเส่ือมราคาจนไม่มีมลูค่าทางบญัชีคงเหลือแล้ว ในกรณีท่ีเคร่ืองจักรมีอายมุากก็จะมีการเปล่ียน
เคร่ืองใหม่เพ่ือความปลอดภยั นอกจากนีห้ากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็จะพิจารณานํามาใช้ทดแทน เอสซีจี
มุง่เน้นการใช้สนิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ไมไ่ด้เน้นการประเมินคา่สนิทรัพย์ใหมเ่พ่ือผลทางบญัชี 

(3) ชมเชยกรรมการผู้จดัการใหญ่ซึง่ได้รับการยกย่องใน Wharton Global Forum และแสดงความยินดีกบั
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทัง้ช่ืนชม
ในการบริหารงานและการบริหารกระแสเงินสด และแสดงความยินดีท่ีได้รับการจดัอนัดบัเป็นท่ีหนึ่งของโลก
เป็นปีท่ี 4 ติดตอ่กนัในสาขาอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  

ตอบ รับทราบและขอบคณุ 

(4) การท่ีเอสซีจีได้รับรางวัลต่าง ๆ มีส่วนให้สามารถกู้ เงินได้ในอัตราท่ีต่ําเป็นพิเศษเหมือน Inter-bank 
money market หรือไม ่

 ตอบ การกู้ ถ้าเป็นประเภทเงินทนุหมนุเวียน (Working Capital) นบัว่าธนาคารให้กบัเอสซีจีดีมาก และ
ฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการทราบมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียน และมีมาตรการดูแล
ตลอดเวลาอีกด้วย 

(5)  มีการจดัการอย่างไรในการวางแผนบริหารสินค้าคงเหลือเพ่ือลดขาดทนุจากสินค้าคงเหลือ (Inventory 
Loss) อนัเน่ืองมาจากการลดลงอยา่งรวดเร็วของราคานํา้มนั 

 ตอบ ธุรกิจปิโตรเคมีของเอสซีจีโดยปกติจะเก็บสต๊อกวตัถดิุบในระดบัต่ําสดุ เพ่ือให้โรงงานดําเนินการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุและตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากท่ีสดุ วgัตถดิุบท่ีใช้ในการ
ผลิตประมาณร้อยละ 50 จะซือ้จากในประเทศโดยผ่านทางท่อ ส่วนการขายสินค้าเป็นการขาย
ภายในประเทศประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายรวม จึงทําให้ระยะเวลาท่ีสินค้าค้างอยู่ค่อนข้างสัน้ ทัง้
สองปัจจัยนีส้ามารถช่วยลดผลกระทบในเร่ืองมูลค่าของวัตถุดิบท่ีลดลงได้ อีกทัง้ยังได้นําโปรแกรม
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคมุการผลติเพ่ือให้เกิดประโยชน์โดยรวมสงูสดุ (Optimization)  

(6) เสนอแนะให้บริษัทออกหุ้นกู้แบบไมมี่กําหนดไถ่ถอน (Perpetual Debenture) 

 ตอบ ขอรับไปศกึษา 

(7) เสนอแนะให้บริษัทแจ้งวนัประชมุผู้ ถือหุ้นให้เร็วขึน้กว่าปัจจุบนั 

 ตอบ ปัจจบุนับริษัทได้พยายามอยา่งเตม็ท่ี 

(8) เสนอแนะให้กรรมการผู้จดัการใหญ่ หรือผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ หรือฝ่ายจดัการเข้า
อบรมหลกัสตูรของ IMD กรุงโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ือเพิ่มพนูความสามารถทางการแข่งขนั 
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 ตอบ บริษัทมีการพิจารณาสง่ผู้บริหารระดบัสงูเข้าอบรมหลกัสตูร AMP ของ Harvard เป็นระยะเวลา 2 เดือน  
และในปีนีไ้ด้อนมุติัให้นายพิชิต ลีละพนัธ์เมธา ผู้ อํานวยการสํานกังานบญัชีกลาง ไปเข้าอบรมหลกัสตูร
ของ IMD  

(9) บริษัทได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการจดัตัง้เป็น ROH (Regional Operating Headquarters) หรือไม ่

 ตอบ ปัจจบุนัเปล่ียนจาก ROH เป็น IHQ (International Headquarters: IHQ) แล้ว ซึง่เอสซีจีมีการลงทนุ
ในอาเซียนก็จะได้รับสทิธิประโยชน์ในเร่ืองนีด้้วย ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งรอการประกาศรายละเอียดจากภาครัฐ 

(10) บริษัทมีแผนอยา่งไรในเร่ืองของการเติบโตด้านการวิจยัและพฒันา และกําไรตอ่หุ้น (Earning per share)  

 ตอบ เอสซีจีมีการลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มงบประมาณด้านการวิจยัและ
พัฒนาจากประมาณ 2,710 ล้านบาทในปี 2557 เป็นประมาณ 4,800 ล้านบาทในปีนี ้ทัง้นี ้เอสซีจี
มุ่งเน้นการวิจัยและพฒันาให้สามารถผลิตสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ท่ีมีมลูค่าเพิ่มสงูและสร้าง
ผลตอบแทนให้กับเอสซีจี โดยจะพิจารณาเร่ืองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้รับ
การคุ้มครองท่ีเหมาะสม 

(11) เสนอแนะวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการควรเช่ือมโยงกบักําไรสทุธิ 

 ตอบ ปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากเงินปันผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลได้
พิจารณาจากกําไรสทุธิของบริษัทอยูแ่ล้ว 

(12) บริษัทมียอดขายและการสง่ออกของธุรกิจซีเมนต์ในปี 2557 เป็นอยา่งไร และคาดการณ์ปี 2558 ไว้อยา่งไร  

 ตอบ ในช่วงปลายปี 2556 เอสซีจีคาดว่ายอดขายปนูซีเมนต์ในประเทศในปี 2557 จะเติบโตขึน้ประมาณ
ร้อยละ 9 ต่อมาในระหว่างปี 2557 ได้มีการทบทวนอีกหลายครัง้ และปรากฏว่ามีอตัราการเติบโตจริง
ติดลบร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ตลาดในภูมิภาคมีการเติบโตดีมาก โดยเฉพาะในประเทศ
เมียนมา กมัพชูา และลาว ท่ีมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 10 จึงได้สง่ออกปนูซีเมนต์ไปยงัประเทศ
เหลา่นีเ้พิ่มขึน้ นอกจากนีเ้อสซีจี เคมิคอลส์และเอสซีจี เปเปอร์ ก็มีการสง่ออกค่อนข้างมาก ทําให้สดัสว่น
ยอดขายภายในประเทศของเอสซีจีโดยรวมลดลงจากร้อยละ 65 เหลือร้อยละ 61 ทัง้นี ้เอสซีจีมีกลยทุธ์
ในการสง่สนิค้าไปขายในอาเซียนเพ่ือให้มีตลาดและลกูค้าก่อน จากนัน้จงึจะพิจารณาตัง้โรงงานหรือเข้าซือ้
กิจการทดแทนการสง่ออก 

 สําหรับปี 2558 คาดว่ายอดขายปนูซีเมนต์จะมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 ถึง 6 แต่ในช่วงต้นปี
ท่ีผา่นมายงัไมไ่ด้เติบโตมากนกัซึง่เป็นเช่นนีท้ัง้ภมิูภาค คงยงัต้องรอการใช้จ่ายจากงบประมาณของสว่น
ราชการ สําหรับเอสซีจี เคมิคอลส์ คาดวา่จะสามารถผลติได้เตม็กําลงัการผลิตและมีปริมาณขายเพิ่มขึน้
ในขณะท่ีราคาขายมีแนวโน้มจะลดลง โดยในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกของปีนี ้ราคาขายเฉล่ียลดลงไป
ประมาณร้อยละ 20 คาดวา่จะมียอดขายรวมทัง้ปีใกล้เคียงกบัปี 2557 

(13) มีผลติภณัฑ์ใหมใ่นกลุม่วสัดกุ่อสร้างอะไรบ้างท่ีจะเข้าสูต่ลาด 

 ตอบ เอสซีจีนําเสนอสนิค้าวสัดกุ่อสร้างใหม ่ๆ ท่ีมีความหลากหลายและครบครันอยา่งต่อเน่ือง มีคณุภาพสงู 
เช่นหลงัคาเซรามิกเอก็ซ์เซลลา่ (Excella) 
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(14) ผลการดําเนินงานของกิจการบ้าน SCG Heim ปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558 เป็นอย่างไร มีแบบบ้าน
เพิ่มขึน้บ้างหรือไม ่จะทําอยา่งไรให้มีการลดต้นทนุเพ่ือให้แข่งขนักบัตลาดได้ 

 ตอบ  บ้าน SCG Heim มีข้อดีท่ีแตกต่างจากบ้านทัว่ไปหลายประการ เช่น สามารถควบคมุงบประมาณ
การก่อสร้างไม่ให้บานปลาย ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อย และสามารถป้องกันฝุ่ นและรักษาอุณหภูมิ
ภายในบ้านได้ดี 

 ในปี 2557 ธุรกิจ SCG Heim เร่ิมมี EBITDA เป็นบวกและคาดว่าจะมีกําไรในปี 2558 ในเร่ืองการลดต้นทนุ 
เช่นการซือ้เหล็ก เอสซีจีก็ซือ้ร่วมไปกับทางญ่ีปุ่ นซึ่งมีปริมาณซือ้จํานวนมาก จึงได้เหล็กท่ีมีราคาถกูและ
คณุภาพดี ทนทานนานกว่า 30 ปี ขณะนีมี้แบบบ้านเพิ่มขึน้หลากหลายรูปแบบ มีบ้านแบบไทยด้วย ซึง่บ้าน 
SCG Heim ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าชาวญ่ีปุ่ นในประเทศไทยเป็นอยา่งดี 

(15) เสนอแนะให้เอสซีจีให้การสนบัสนนุในเร่ืองของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและ
เยาวชนให้มากกวา่ปัจจบุนั 

 ตอบ เอสซีจีให้ความสําคญัและให้การสนบัสนนุโครงการท่ีเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์อย่างมาก ซึง่คงจะต้อง
พิจารณาเร่ืองการประชาสมัพนัธ์เพิ่มเติม เช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน (SCG Sci-Camp) 
การมอบทนุให้กบัครูวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากเร่ืองของวิทยาศาสตร์แล้ว เอสซีจียงัให้การสนบัสนุน
การศกึษาของเยาวชนในสายอาชีวศกึษาซึง่กําลงัขาดแคลนอยา่งมากอีกด้วย 

(16) เสนอให้มีข้อตกลงในสัญญาท่ีกําหนดว่าถ้าหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามอย่างสุจริตยุติธรรม
ตรงไปตรงมา มีการทจุริต คอร์รัปชนั ให้สญัญานัน้เป็นอนัเลกิไป 

 ตอบ เอสซีจีปฏิบตัิตามนโยบายเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชนัอย่างเคร่งครัดแล้ว และได้ดําเนินการ
ขยายไปยงัคูธุ่รกิจของเอสซีจี โดยมุง่เน้นการดําเนินธุรกิจร่วมกนัอย่างตรงไปตรงมา และจะพิจารณาไม่
เลือกคู่ค้าท่ีมีการทจุริต นอกจากนี ้ในการเข้าซือ้กิจการ เอสซีจีจะตรวจสอบกิจการอย่างละเอียดและ
วางแผนการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงความสามารถในการแข่งขนับนความถกูต้อง เป็นเร่ืองที่เอสซีจี 
ให้ความมุง่มัน่และเป็นต้นแบบเพ่ือประโยชน์สว่นรวมของประเทศ 

(17) เสนอแนะให้บริษัทมีกระบวนการ Management Audit 

 ตอบ การพฒันาที่ยัง่ยืน ยึดมัน่ในหลกัการของความโปร่งใส ธรรมาภิบาล การปฏิบตัิภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย ล้วนเป็นเร่ืองที่ดีที่จะนําไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่ดีของสงัคม เอสซีจีได้มี
การปรับปรุงในเร่ืองที่จะทําให้เกิดความตรงไปตรงมา ความซื่อสตัย์สจุริต มีความสามารถสงูในการ
แข่งขนั ที่ได้เสริมขึน้มาใหม่ในขณะนีค้ือระบบการพิจารณาความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานซึ่งอยู่ใน
ความดแูลของฝ่ายจดัการเป็นผู้ รับผิดชอบเสนอเร่ืองการจดัการความเสี่ยงผ่านฝ่ายจดัการและ
คณะกรรมการตรวจสอบมาตามลําดบั นอกจากนีก้็ได้เข้มงวดในเร่ืองของ Performance Audit ทัง้
เร่ืองความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทนุ และปัจจยับวกท่ีนําไปสู่สตูรของความสําเร็จ นอกจากนี ้
ยงัมีกระบวนการที่เรียกว่า Post Audit ของโครงการลงทนุเป็นรายโครงการ เพื่อให้การดําเนินงาน
ของเอสซีจีในอนาคตมีความรัดกุมมากยิ่งขึน้และนําไปสู่การลงทนุที่ได้ประโยชน์สงูสดุ เมื่อรวม
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ทัง้หมดเข้าด้วยกนัทัง้เร่ืองการพิจารณาความเสี่ยง ความโปร่งใสในการทํางาน ความยัง่ยืน และ
ค่านิยมของพนกังานก็จะเป็นคําตอบ ส่วนเร่ืองการทํา Audit อาจจะไม่ตอบปัญหาได้ทัง้หมด 

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก  ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนท่ีบริเวณทางออกเพ่ือเป็นหลกัฐานอ้างอิงต่อไป โดยกล่าวเสริมว่าผู้ ถือหุ้นท่ีมีความตัง้ใจดีท่ีต้องการแนะนํา
หรือซกัถามข้อมลูเก่ียวกบัเอสซีจีสามารถติดต่อได้กบัเลขานกุารบริษัทหรือคณะอนกุรรมการท่ีเก่ียวข้องได้ พร้อมทัง้ขอบคณุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุและให้ความเหน็ตา่ง ๆ ในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

 
   ปิดประชมุเวลา 18:00 น. 

  
  (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

  ประธานท่ีประชมุ 


