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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ท่ี 22) 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน)  

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

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นประธานที่ประชมุ 
 

ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 จากนัน้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 728 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 4,794,229 หุ้น และที่มอบฉนัทะมาจ านวน 2,246 ราย 
รวมจ านวนหุ้นได้ 785,534,732 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉนัทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 
2,974 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 790,328,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8607 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด
จ านวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง  ๆ ตาม
ระเบียบวาระ  

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ โดยเลขานกุารคณะกรรมการได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัท คณะจดัการเอสซีจี ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี 
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ตวัแทนผู้สอบบญัชีซึง่ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง และที่ปรึกษากฎหมาย  ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  

 เลขานกุารคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่นายชมุพล ณ ล าเลยีง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ติดภารกิจที่ตา่งประเทศ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในวนันี ้จึงมีกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ จ านวน 11 คน ดงันี ้

1. นายจิราย ุ อิศรางกรู ณ อยธุยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสงัคม  
   เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
2. นายเสนาะ อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
3. นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

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

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

 9. นายประมนต์ สธีุวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 10. นางธาริษา วฒันเกส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 1 



 -  - 2 

 11. นายกานต์  ตระกลูฮนุ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และกรรมการกิจการสงัคม 
    เพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

เลขานุการคณะกรรมการ 
 นายวรพล เจนนภา 

คณะจัดการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม  จ านวน 8 คน 
1. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซจีี 

กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซจีี เปเปอร์ 
2. นายชลณฐั ญาณารณพ ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่อาวโุส เอสซีจี 

  กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ 
3. นายสมชาย หวงัวฒันาพาณิช ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-ปฏิบตัิการ 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 

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

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

นอกจากนีเ้ลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะน านายกิตติ ตัง้จิตรมณีศกัดา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท
กฎหมายเอสซีจี จ ากดั จากนัน้ได้กลา่วแนะน านางสาวชญานชุ กณัหปกรณ์ และนางสาวจิตต์ สาวิตต์กลุ อาสาพิทกัษ์สิทธิ
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ รับมอบฉันทะและผู้สงัเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครัง้นี ้และได้
กลา่วเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสยีงร่วมกบัตวัแทนผู้สอบบญัชี ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดแสดงความ
ประสงค์ในการร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนเสียง จากนัน้เลขานกุารฯ จึงชีแ้จงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน 
การนบัคะแนนเสยีง และการแจ้งผลการนบัคะแนนในการประชมุ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี ้
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 ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 23 และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 
และมาตรา 34 ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง  ๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือและที่
ได้รับมอบฉนัทะโดยให้นบัหนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง ในการออกเสยีงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย 

ในการลงคะแนนเสยีงแตล่ะวาระนัน้ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นคนใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร และขอให้
ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนบัและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทัง้เก็บบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเสยีงดงักลา่ว สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือช่ือในบตัรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะ
ขอเก็บบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยทกุใบพร้อมกนัทัง้หมดเมื่อเสร็จสิน้การประชุม 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนัน้ บริษัทจะด าเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 

ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่
เข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ ๆ และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักลา่ว
จะค านงึถึงการลงคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะแสดงเจตนาไว้ตามหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย 

 เนื่องจากการนบัคะแนนในแตล่ะวาระจะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผู้ ถือหุ้นและจ านวนคะแนนเสยีงในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมีผู้ ถือหุ้น
บางรายออกจากห้องประชมุหรือเข้ามาเพิ่มเติม 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนที่การประชุมจะสิน้สดุ ขอให้สง่คืนบตัรยืนยัน
การลงคะแนนทัง้หมดกบัเจ้าหน้าที่ท่ีบริเวณประตทูางออก เพื่อหกัออกจากฐานคะแนนเสยีงในที่ประชมุ 

 ส าหรับรายละเอียดผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลงัจาก
เสร็จสิน้การลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ 
อาจจะขอให้ที่ประชมุด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปตอ่ไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่
ได้ตรวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนน 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าส าหรับผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในวนันี ้บริษัทได้จัด
เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในเร่ืองของการแปล โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนค าถามสง่ให้เจ้าหน้าที่ลว่งหน้า 
ทัง้นีก้รรมการหรือผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ ที่เข้าประชุมได้เข้าใจด้วย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท
จะแปลค าตอบเป็นภาษาองักฤษให้กบัผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่ซกัถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จากนัน้จึงสอบถามที่ประชุม
ว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และการประกาศผล
คะแนนตามที่เสนอข้างต้น ประธานฯ จึงได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 21) เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557  

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 21) 
เมื่อวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุม ซึ่งได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ
ลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืนดัประชมุ  
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ก่อนการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นได้แสดงความเห็นในการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ที่อยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 28 ข้อ (4) ซึ่งบันทึกไว้ว่า “เสนอให้บริษัทก าหนดให้วาระค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็นวาระเพื่อทราบ” โดยมีทัง้ผู้ ถือหุ้นทีเ่สนอว่าควรใช้ค าว่า “วาระเพื่อ
อนมุตัิ” แทนค าวา่ “วาระเพื่อพิจารณา” และที่เห็นวา่การบนัทึกรายงานดงักลา่วถกูต้องตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 แล้ว ซึง่ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจีได้ชีแ้จงวา่การใช้ค าว่า “วาระเพื่อพิจารณา” เป็นถ้อยค าที่
สือ่ความหมายในท านองเดียวกนักบัค าวา่ “วาระเพื่ออนมุตัิ” คือเป็นการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนมุตัิหรือไม่ จึงถกูต้อง
ตามความหมายแล้ว  

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 21) เมื่อวนัพธุที่ 
26 มีนาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

 เห็นด้วย  789,066,333 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7143 
 ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 งดออกเสยีง    2,260,420 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2856 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2557 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการใหญ่รายงานสรุปผลการด าเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลง
ที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2557 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม 

กรรมการผู้ จัดการใหญ่ได้รายงานผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี  ้

 ในปี 2557 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 487,545 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 จากปีก่อน ตามการเติบโตของ
ทุกธุรกิจในเอสซีจี และมีก าไรส าหรับปี 33,615 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน เนื่องจากสภาวะการเมืองและ
เศรษฐกิจในประเทศ และการขาดทนุจากมลูคา่สนิค้าคงเหลอืประมาณ 2,960 ล้านบาทจากการปรับลดลงของราคาน า้มนั 
ในไตรมาสที่ 4 

 จากความมุง่มัน่ที่จะเป็นผู้น าธุรกิจอยา่งยัง่ยืนในอาเซียน เอสซีจีจึงได้ขยายการลงทนุในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้ในปี 2557 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกประเทศไทยมีรายได้จากการผลิตและขาย 44,397 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 
จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวม โดยมีสินทรัพย์ในอาเซียน 84,875 ล้านบาท หรือประมาณ ร้อยละ 18 
ของสนิทรัพย์รวม และมีพนกังานในอาเซยีนนอกเหนือจากประเทศไทย 15,592 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจ านวนพนกังาน
ทัง้หมด ซึง่พร้อมจะรองรับการขยายและด าเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนาคต 

 ในปี 2557 เอสซีจีมีโครงการลงทนุในอาเซียนท่ีส าคญัซึง่จะเร่ิมเดินหน้าผลติได้ในช่วง 2 ถึง 3 ปีนี ้ได้แก่ 

- โรงงานปนูซีเมนต์ในอินโดนีเซียซึง่เป็นโรงงานสร้างใหม ่และการขยายก าลงัการผลติปนูซีเมนต์ในกมัพชูา 
จะเร่ิมผลติได้ในปี 2558 ตามแผนท่ีวางไว้ 
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- โรงงานปนูซีเมนต์ในเมียนมา จะเร่ิมผลติในปี 2559 
- โรงงานปนูซีเมนต์ใน สปป.ลาว จะเร่ิมผลติในปี 2560 

โดยทกุโรงงานจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนัสมยัและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดบัมาตรฐาน
การด าเนินงานของโรงงานอื่น ๆ ในอาเซียนด้วย 

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

- โครงการผลติกระเบือ้งเซรามิกระดบัไฮเอนด์แบรนด์ COTTO italia ในประเทศอิตาลี โดยร่วมทนุร้อยละ 33 
กบั Florim Ceramiche ผู้น าการผลติกระเบือ้งเซรามิกระดบัโลก คาดวา่จะเร่ิมผลติได้ภายในต้นปี 2558 

- โครงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรเพื่อผลติกระดาษ Glassine ที่มีความเรียบสงูและโปร่งแสงกวา่กระดาษทัว่ไป 
ใช้เป็นวสัดรุองหลงัส าหรับฉลากสติกเกอร์ในอตุสาหกรรมบรรจภุณัฑ์ ซึง่จะเป็นโรงงานแหง่แรกของอาเซียน  
คาดวา่จะเร่ิมผลติในปี 2559  

- การเข้าซือ้หุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท PT Indoris Printingdo ผู้ผลิตบรรจุภณัฑ์ที่มีมลูค่าเพิ่มสงูในประเทศ
อินโดนีเซีย 

- การเข้าซือ้กิจการของ Norner Group ผู้ เช่ียวชาญนวตักรรมและเทคโนโลยีด้านปิโตรเคมีในประเทศนอร์เวย์ 
เพื่อสง่เสริมงานวิจยัและพฒันาให้สามารถแขง่ขนัได้ในระดบัโลก  

เอสซีจีได้ใช้งบลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2557 เป็นเงิน 2,710 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 31 
จากปีก่อน มีจ านวนพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนาจ านวน  1,519 คน ซึ่งเป็นผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จ านวน 101 คน โดยสินค้า HVA ของเอสซีจี สร้างรายได้จากการขายเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องเป็น  169,071 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายรวม และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
SCG eco value 150,639 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของรายได้จากการขายรวม 

ในด้านการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืน ภายใต้หลกับรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการพฒันา
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนัน้ ในปี 2557 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากดั และบริษัท
มาบตาพดุโอเลฟินส์ จ ากดั ได้รับรางวลัอตุสาหกรรมสเีขียวระดบั 5 จากกระทรวงอตุสาหกรรม ซึ่งเป็นระดบัสงูสดุ เป็นรายแรก
ของประเทศไทย 

ในเร่ืองการพฒันาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยัง่ยืน เอสซีจีได้สานต่อโครงการ เอสซีจี รักษ์น า้ 
เพื่ออนาคต ด้วยการบริหารจัดการน า้ตามแนวพระราชด าริ  นอกจากนี  ้ได้ร่วมกับส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ และกรมพฒันาที่ดินน้อมน าพระราชด าริด้านการอนรัุกษ์และฟืน้ฟูดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
มาเป็นแนวทางด าเนินโครงการนวตักรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟืน้ฟูพืน้ที่ดินเค็มตัง้แต่ปี 2551 เพื่อแก้ไขพืน้ที่ประสบ
ปัญหาดินเค็มให้สามารถเพาะปลกูได้ดี รวมทัง้สง่เสริมกระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิด ท าให้เกิดความหลากหลายใน
การแก้ปัญหา ปี 2557 เอสซีจีได้สานตอ่โครงการดงักลา่ว โดยจดัตัง้สถานีปลกูคิดปันสขุ 2 แหง่ในจงัหวดันครราชสีมาและ
ล าปาง เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนอื่น  ๆ และขยายผลการด าเนินโครงการต่อไป เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัในฐานะนกัวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนษุยชาติสอดคล้องกบัมติของสหประชาชาติที่เห็นชอบให้
วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 5 ธนัวาคมของทกุปีเป็นวนัดินโลก  
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เอสซีจีได้ขยาย โครงการ SCG Sharing the Dream มอบทนุการศึกษาปีละกว่า 5,000 ทนุให้กบัเยาวชนใน
อาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา ฟิลปิปินส์ ลาว ไทย และกมัพชูา 

นอกจากนี ้ ได้จดังาน ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อ
ถ่ายทอดแนวคิดและสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความส าคัญของการน าไป
ประยกุต์ใช้อยา่งเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ 

ด้วยความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยืนและถ่ายทอดแนวคิดอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้เอสซีจีเป็นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่  1 ของโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในสาขา
อตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นการจดัอนัดบัส าหรับบริษัทชัน้น าของ
โลกที่มีการด าเนินธุรกิจอยา่งยัง่ยืน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้กบันกัลงทนุ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซกัถามและ
รับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น สรุปได้ดงันี ้

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

 ตอบ สนิค้า HVA แตกตา่งจากสนิค้า SCG eco value โดยที่สินค้า HVA เป็นสินค้าที่สร้างผลตอบแทน 
เช่น ก าไร หรือส่วนต่างของการท าก าไร (Contribution margin) มากกว่าสินค้าทัว่ไป (Commodity) 
ประมาณร้อยละ 5 ถึง 10  ในปี 2547 ยอดขายสินค้า HVA มีมูลค่าประมาณ 7,700 ล้านบาท หรือ
ประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายรวมขณะนัน้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 190,000 ล้านบาทหลงัจากนัน้ยอดขาย
สนิค้า HVA ได้เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนกระทัง่ในปี 2557 มียอดขายประมาณร้อยละ 35 ของยอดขายรวมของ
เอสซีจี   

 สว่นสนิค้า SCG eco value นัน้ เป็นสนิค้าหรือบริการท่ีมีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทัว่ไป ซึ่งมีคณะกรรมการจากทกุกลุม่ธุรกิจของเอสซีจีเป็นผู้ก าหนดขึน้  เช่น 
เป็นสนิค้าที่ช่วยลดการใช้พลงังาน หรือเป็นสนิค้าที่ใช้วสัดทุี่ Recycle โดยเร่ิมท าเร่ืองนีม้าตัง้แตปี่ 2552 
หลงัจากนัน้ยอดขายสนิค้าและบริการ SCG eco value ได้เพิ่มสงูขึน้เร่ือย ๆ จนมีสดัสว่นเป็นร้อยละ 31 
ของยอดขายรวมของเอสซีจีในปี 2557 ทัง้นีเ้อสซีจีได้เร่ิมมีนโยบายการจดัหาสินค้าหรือบริการท่ีเป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อม (Green Procurement) มาตัง้แตปี่ 2547 โดยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ซึ่งในช่วงแรก
บริษัทยอมมีต้นทนุในการจดัหาสงูกวา่สนิค้าปกติ เพื่อช่วยอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม แต่หลงัจากนัน้มีจุดเปลี่ยน
จากการท่ีเอสซีจีเน้นลงทนุเร่ืองการวจิยัและพฒันา (R & D) มากขึน้ สง่ผลให้สามารถลดต้นทนุการผลติ
ลงได้ เช่นการใช้วสัด ุRecycle เป็นวตัถดุิบ เป็นต้น  ส าหรับสินค้า HVA ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อมด้วย
ที่มาจากการวิจยัและพฒันาของเอสซีจีมีตวัอยา่งเช่น สารสงัเคราะห์ที่ใช้ในการเคลือบเตาเผาซึ่งจะช่วย
ในการเก็บรักษาความร้อนในเตาเผาท าให้ประหยดัพลงังาน ซึง่เอสซีจีได้จดสทิธิบตัรไว้แล้ว 

(2) เอสซีจีมีการลงทนุในประเทศอิตาลี และนอร์เวย์ ซึ่งอยู่นอกอาเซียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิสยัทศัน์ใน
การเป็นผู้น าในตลาดอาเซียนหรือไม ่

 ตอบ กลยทุธ์ด้านอาเซียนนัน้ยงัคงอยูเ่นื่องจากตลาดอาเซียนยงัมีการเติบโตในระดบัที่สงู สว่นการลงทนุใน
อิตาลนีัน้เป็นการลงทนุในธุรกิจเซรามิกซึง่เอสซีจีมีก าลงัการผลติสงูสดุเป็นอนัดบั 1 ของโลก มีโรงงานผลิต
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ในประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สว่นในอิตาลี 
ก็ได้น าสนิค้าจากเทคโนโลยีใหม ่ๆ มาท าการตลาดภายใต้แบรนด์ Cotto Italia ซึง่เป็นตลาดระดบับน 

 ด้านการลงทุนในประเทศนอร์เวย์นัน้ เป็นการลงทนุในบริษัทวิจยัและพฒันาที่มีความเช่ียวชาญในด้าน
พอลิเมอร์ในธุรกิจเคมีภณัฑ์เพื่อให้ได้รับเทคโนโลยีขัน้สงูแบบก้าวกระโดด (Breakthrough) ซึ่งเอสซีจี 
เคมิคอลส์ ก็จะเร่ิมมีสนิค้าใหม ่ๆ ออกสูต่ลาดระดบัโลก  

(3) คาดการณ์ทิศทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ผลกระทบจากราคาน า้มนัที่ลดลง
และการแข็งขึน้ของคา่เงินบาท 

 ตอบ ต้นทนุพลงังานของเอสซีจีโดยรวมจะคอ่ย ๆ ปรับตวัลดลงตามการลดลงของราคาน า้มนั นอกจากนี ้
ธุรกิจเคมีภณัฑ์จะได้รับประโยชน์ เนื่องจากราคาขายสนิค้าปรับตวัลดลงช้ากว่าราคาวตัถดุิบซึ่งปรับตวั
ลดลงตามราคาน า้มนัในตลาดโลก สง่ผลให้สว่นต่างระหว่างราคาขายและวตัถดุิบ (Spread) ปรับตวั
สงูขึน้ ประกอบกบัเป็นธุรกิจที่อยูใ่นช่วงวฏัจกัรขาขึน้ด้วย จึงคาดวา่เอสซีจี เคมิคอลส์จะมีผลประกอบการ
ที่ดีขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

 ธุรกิจสว่นใหญ่ของเอสซีจีนัน้อยูใ่นอาเซียน มียอดขายในอาเซียนรวมการสง่ออกจากประเทศไทยประมาณ 
100,900 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ประมาณร้อยละ 20 แตเ่มื่อค านวณกลบัมาเป็นเงินบาทปรากฏวา่
ยอดขายในอาเซียนเพิ่มเพียงร้อยละ 18 เนื่องจากเงินบาทแข็งค่ากว่าทกุสกุลเงินในภมูิภาค ซึ่งก็ได้มีการ
ป้องกนัความเสีย่งในเร่ืองของอตัราแลกเปลีย่นโดยการท า Hedging เพื่อรักษาอตัราก าไรของเอสซีจีตอ่ไป 

 ในปี 2557 ประเทศไทยมีอตัราการเติบโตของการสง่ออกประมาณร้อยละ 2 ในขณะที่การสง่ออกของ
เอสซีจีมีอตัราการเตบิโตประมาณร้อยละ 26 เนื่องจากราคาสนิค้าเคมีภณัฑ์ทีเ่พิ่มขึน้ ซึง่ถ้าไมร่วมปัจจยั
ด้านราคา การสง่ออกจะมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 14 ถึง 15 ทัง้นีเ้อสซีจีจะเน้นเพิ่มการสง่ออก
สนิค้า HVA ไปยงัตลาดในประเทศที่พฒันาแล้ว เพื่อให้สามารถแขง่ขนัในภาวะที่เงินบาทแข็งคา่ 

 ในช่วงต้นปี 2558 ที่ผา่นมา ราคาสนิค้าเคมีภณัฑ์ลดลงแต่ยงัคงมีก าไรอยู่ ในขณะที่ยอดขายของธุรกิจ
ซีเมนต์ในประเทศลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม อย่างไรก็ดียงัมีก าไรจากการลงทนุใน
อาเซียนซึง่จะมียอดขายเพิ่มมากขึน้ และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ แต่ในสว่นของก าไรจะมีค่าเสื่อม
ราคาจากโครงการปนูซีเมนต์ 2 โรงงาน และโรงงานกระดาษใหมใ่นปี 2558 

(4) ผลกระทบจากโครงการท าฝายชะลอน า้ที่มีตอ่เกษตรกรที่อยูด้่านลา่ง หรือการเก็บขยะบริเวณหาดแม่ร าพึง 
จงัหวดัระยองที่ไมไ่ด้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตแุท้จริง และขอช่ืนชมโครงการ Zero Waste ของโรงงาน
เอสซีจีที่จงัหวดักาญจนบรีุ 

 ตอบ ฝายชะลอน า้ที่ด าเนินการโดยเอสซีจีมีวตัถปุระสงค์เพื่อชะลอน า้ให้อยู่ในผืนดินในช่วงระยะเวลาที่
ยาวนานขึน้ ท าให้ผืนดินบริเวณนัน้ชุ่มชืน้ โดยใช้วสัดจุากธรรมชาติ และเทา่ที่เอสซีจีได้ไปพบกบัชาวบ้าน
บริเวณที่เอสซีจีเข้าไปท าฝายชะลอน า้นัน้ ไมพ่บปัญหาที่มีผลกระทบให้ปริมาณน า้ในบริเวณด้านลา่งไม่
เพียงพอตอ่การเพาะปลกูของเกษตรกร สว่นประเด็นเร่ืองขยะชายหาด ทางเอสซีจี เคมิคอลส์จะรับไปศกึษา 

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2557 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้
บริษัทต้องจดัท างบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทและจดัให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีก่อนเสนอให้
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่ได้ชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบดงันี ้

งบการเงินประจ าปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 ตัง้แต่หน้า 128 ถึง 253 ซึ่งได้
สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุในครัง้นีแ้ล้ว สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

 งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท 
 บริษัทและ 

บริษัทย่อย 
บริษัท 

สนิทรัพย์ 465,823 248,113 

หนีส้นิ 256,506 161,551 

รายได้จากการขาย 487,545 - 

รายได้รวม 497,469 28,965 

ก าไรส าหรับปี 33,615* 24,230 

ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 28.01* 20.19 

 * หมายถึง ก าไรส าหรับปีสว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี  และ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สรุปได้ดงันี ้ 

(1) งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจ าปีหน้า 130 ในสว่นของสินทรัพย์ไม่มีตวัตน แสดงจ านวน 
7,000 กว่าล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 แสดงค่าความนิยมและ
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนรวมจ านวน 22,000 กวา่ล้านบาท เข้าใจว่าหน้า 130 ควรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น ๆ 
เพราะคา่ความนิยมควรจะเป็นสว่นหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตวัตนใช่หรือไม่ และมลูค่าของสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตนรวมมีจ านวนเทา่ใด 

 ตอบ งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจ าปีหน้า 130 แสดงค่าความนิยมเป็นจ านวนประมาณ 
10,800 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน แสดงจ านวน 7,043 ล้านบาท รวมกนัเป็น 17,843 ล้านบาท  
ตรงกับในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 บรรทัดสุดท้ายซึ่งแสดงค่าความนิยมและ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 17,843 ล้านบาท  ส่วนค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจ านวน 
22,000 กวา่ล้านบาทนัน้ เป็นจ านวนก่อนหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสม 

(2) ที่มาและสาเหตทุี่คา่ความนิยมในปี 2557 เพิ่มขึน้ 506 ล้านบาทจากปี 2556 

ตอบ ค่าความนิยมเป็นผลต่างจากการเข้าซือ้กิจการ เมื่อมีการจ่ายมูลค่าการเข้าซือ้กิจการสงูกว่ามูลค่า
ยตุิธรรมของสนิทรัพย์สทุธิที่ได้มา บริษัทจะบนัทกึสว่นตา่งเป็นค่าความนิยม ค่าความนิยมที่เพิ่มขึน้เกิดจาก
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การเข้าซือ้ธุรกิจในปี 2557 ที่ส าคัญจ านวน 4 บริษัท เป็นบริษัทในประเทศไทย 2 บริษัท บริษัทใน
ประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท และบริษัทในประเทศนอร์เวย์ 1 บริษัท 

(3) มีบริษัทที่เข้าไปซือ้กิจการแล้วได้ก าไรบ้างหรือไม่  

 ตอบ บริษัทที่เข้าซือ้กิจการแล้วมีก าไรจากการต่อรองราคาซือ้ คือ บริษัทดี อิน แพค จ ากัด (D-IN) 
ตามที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 163 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 การซือ้ธุรกิจ
และการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย)    

(4) ประโยชน์ของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมมีอะไรบ้าง นอกจากบอกว่าผู้ ถือหุ้นมีสว่น
อยา่งไร  

 ตอบ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมตามที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 134 ถึง 137 
เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบตา่ง ๆ เช่น การเปลีย่นแปลงทนุท่ีออกและช าระแล้ว หรือทนุส ารองตามกฎหมาย เป็นต้น 

(5) ในปี 2557 บริษัทมีนวตักรรมที่น าไปจดทะเบียนสิทธิบตัรมากกว่า 90 สิทธิบตัร ซึ่งเป็นเร่ืองที่ดี มลูค่า
สทิธิบตัรรวมอยูใ่นคา่ความนิยมหรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการวิจยัและพฒันาเร่ืองนวตักรรมแสดงอยู่ที่ใด
ในงบการเงิน การลงทนุในปี 2557 จ านวนกว่า 2,000 ล้านบาทในการสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ ในด้านดี
คือมีนวตักรรมใหม ่ๆ เกิดขึน้เร่ือย ๆ แตอ่ีกด้านหนึง่ก็จะมีต้นทนุเกิดขึน้ด้วย 

 ตอบ บริษัทได้ด าเนินการจดสทิธิบตัรเพื่อรักษาสิทธิของบริษัทอยา่งครบถ้วน แต่บริษัทไม่ได้ประเมินมลูค่า
ของทรัพย์สนิทางปัญญาเหลา่นีเ้ข้ามาในบญัชี โดยบญัชีจะบนัทกึคา่ใช้จ่ายที่ใช้ไปในการวิจยัและพฒันา
เพื่อให้ได้สทิธิบตัรมาเทา่นัน้ 

(6) งบกระแสเงินสดในรายงานประจ าปีหน้า 138 แสดงมลูค่าสินค้าคงเหลือจ านวน 2,303.7 ล้านบาท สว่นใหญ่
เป็นสต๊อกน า้มนัหรือไม่  และหน้า 139 หนีส้ินด าเนินงานที่เพิ่มขึน้ (ลดลง) แสดงรายการเจ้าหนีก้ารค้า
และเจ้าหนีอ้ื่นปี 2556 เพิ่มขึน้จ านวน 2,446.5 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีจ านวนลดลง 6,276.4 ล้านบาท 
การเปลีย่นแปลงอยา่งมากนีม้ีสาเหตจุากอะไร 

 ตอบ มลูค่าสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 138 จ านวน 
2,304 ล้านบาท ไมเ่ก่ียวกบัสต๊อกน า้มนั เป็นมลูคา่การเปลีย่นแปลงของสนิค้าคงเหลอืปีตอ่ปีวา่เปลีย่นไป
เทา่ไร ส าหรับในหน้า 139 รายการเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น ปี 2556 แสดงตวัเลขเป็นบวก และปี 2557 
แสดงตวัเลขเป็นลบนัน้ เป็นการแสดงการเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้หรือลดลงของเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
เนื่องจากในช่วงปลายปี 2557 ราคาน า้มนัปรับตวัลดลงมาก จึงท าให้มลูคา่ของเจ้าหนีก้ารค้าลดลงตาม
ราคาสนิค้าที่เปลีย่นแปลงไป 

 (7) ปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีมากพอสมควร ในขณะที่รายงานประจ าปีระบุว่า
การเปลีย่นแปลงนีไ้ม่เป็นสาระส าคญั ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะสาระส าคญัอาจจะมีผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่
เฉพาะตวัเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงสญัญาเช่า ที่ในรายงานประจ าปีบอกว่ามีการยกเลิกสญัญาเช่า
ทางการเงินท่ีเคยท าเป็นสญัญาเช่ารูปแบบใหมน่ัน้ท าอยา่งไรและมีผลดีหรือไมด่ีอยา่งไร 
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 ตอบ การเปลีย่นแปลงสญัญาเช่า (หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 การเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี 
ที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 150) เป็นการเปลีย่นแปลงตามเหตผุลทางธุรกิจ ซึ่งเก่ียวข้องกบั
โรงงานปนูซีเมนต์ที่ประเทศกมัพูชา จากเดิมที่มีการใช้บริการโรงไฟฟ้าที่มีผู้ ให้บริการเข้าไปลงทุนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับด าเนินงานในโรงงานปนูซีเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
ก าหนดวา่ถ้าเป็นการลงทนุโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนการเช่าสินทรัพย์นัน้เพียงคนเดียว ต้องมีการบนัทึก
บญัชีรับรู้มลูคา่สนิทรัพย์นัน้เข้ามาในบญัชี แตใ่นปัจจบุนัได้มีระบบสายสง่กระแสไฟฟ้าของรัฐบาลกมัพชูา
เข้ามาในบริเวณโรงงาน จึงได้มีการเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งของรัฐบาลแทน ท าให้มีการ
เปลีย่นแปลงสญัญาเช่าในสว่นนี ้

(8) ปี 2558 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมจ่ านวน 30 ถึง 40 ฉบบั ซึง่ระบวุา่
ไมม่ีสาระส าคญันัน้ จะมีผลกระทบตอ่งบการเงิน และสถานะของบริษัทเพียงใด 

 ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากสภาวิชาชีพบญัชีมี
แนวทางปรับปรุงให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสอดคล้องกบัมาตรฐานสากลท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
อยา่งตอ่เนื่อง การเปลีย่นแปลงนีบ้างมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยนข้อความเล็กน้อย บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยน
วิธีปฏิบตัิบ้าง ซึง่บริษัทได้ประเมินสิง่ที่ด าเนินการอยู่ทัง้หมดแล้ว คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคญั
ตอ่งบการเงินในงวดที่ถือปฏิบตัิ 

(9) ในรายงานประจ าปีหน้า 212 งบก าไรขาดทนุเฉพาะกิจการ แสดงรายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา 3,113 
ล้านบาท และรายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหาร 2,418 ล้านบาท และมีหมายเหตฯุ ข้อ 4 ที่อยูใ่นหน้า 
230 ซึง่ปรากฏวา่ไมแ่สดงรายได้ทรัพย์สนิทางปัญญาและรายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหารเลย มีแต่
รายได้คา่บริการและอื่น ๆ ทัง้หมด ท าไมงบก าไรขาดทนุจึงไมแ่สดงเป็นรายได้อื่น  

 ตอบ หมายเหตฯุ ข้อ 4 ในหน้า 230 เป็นการแสดงรายการกบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั ทัง้รายได้
คา่ทรัพย์สนิทางปัญญา รายได้คา่ธรรมเนียมการจดัการบริหาร รายได้ค่าบริการและอื่น ๆ ซึง่เป็นรายได้
ที่เกิดขึน้กบับคุคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกนั จึงแสดงเป็นมลูค่ารวมไว้ โดยไม่ได้แยกแสดงเป็นแต่ละรายการ  
ทัง้นี ้บริษัทขอรับข้อสงัเกตของกรณีที่การแสดงรายการนีอ้าจสร้างความสบัสนให้กบัผู้อ่านงบการเงิน  

(10) ในรายงานประจ าปีหน้า 212 งบก าไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวน 
2,489 ล้านบาท และมีหมายเหตฯุ ข้อ 17 ที่อยู่ในหน้า 244 ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจ านวน 2,554 
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจ านวนนีแ้สดงไว้ในลกูหนีบ้ริษัทที่เก่ียวข้องกันหรือแสดงไว้ที่ ใด เพราะ
น ามาหกักบัคา่ใช้จ่ายที่แสดงไว้ทัง้หมด 

 ตอบ สว่นของคา่ใช้จ่ายเรียกเก็บจ านวน 2,554 ล้านบาท เป็นการเรียกเก็บบริษัทในเครือฯ ตวัเลขสทุธิ
คา่ใช้จ่ายในการบริหารแสดงอยูบ่รรทดัสดุท้าย ซึง่เป็นตวัเลขที่เรียกเก็บทัง้ปี 

 (11) ในหนงัสอืนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 หน้า 2 แสดงก าไรส าหรับปีจ านวน 33,615 ล้านบาท 
โดยมีเคร่ืองหมายดอกจัน ระบุว่า หมายถึง “ก าไรส าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่” ค าว่า
บริษัทใหญ่นีห้มายความวา่อะไร 

 ตอบ การน าเสนอข้อมลูอ้างถึงตามงบก าไรขาดทนุรวมที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 132 ซึ่ง
จะแสดงรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมด และก าไรส าหรับปีเป็นก าไรของธุรกิจ
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ทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั 
(มหาชน) และสว่นที่เหลือเป็นก าไรของผู้ ถือหุ้นอื่นที่มีสว่นอยู่ในบางบริษัทย่อย ซึ่งได้แสดงส่วนที่เป็น
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ดงันัน้ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากดั (มหาชน) จะเทา่กบั 33,615 ล้านบาทตามที่น าเสนอในหนงัสอืนดัประชมุ 

(12) ท าไมสดัส่วนการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายจึงสงูกว่ารายได้จากการขายท าให้ก าไรส าหรับปีในงบก าไร
ขาดทนุรวมมีจ านวนลดลง ตามที่แสดงในรายงานประจ าปี 2557 หน้า 132 

 ตอบ สดัสว่นการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายกบัค่าใช้จ่ายเป็นข้อมลูที่ต่างปีกนั สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจอาจแตกต่างกนั แต่หากพิจารณาอตัราก าไรขัน้ต้นจะอยู่ในระดบัที่ลดลงเล็กน้อย ดงันัน้ถ้าจะ
เปรียบเทียบสดัสว่นการเพิ่มขึน้ของรายได้และคา่ใช้จ่ายโดยคาดหวงัว่าจะอยู่ในทิศทางที่เท่ากนัตลอด 
อาจจะต้องค านึงถึงปัจจยัรอบด้านของธุรกิจด้วย 

(13) บริษัทมีรายได้เพิ่มจากสนิค้าประเภท Specialty products มากขึน้ ซึ่งเป็นสินค้าปลายน า้ที่น่าจะมีก าไรมาก 
ราคาไมผ่นัผวน แตก่ าไรของบริษัทกลบัไม่ได้เพิ่มขึน้ เป็นเพราะเหตใุด สินค้าที่เราจดัว่าเป็น Specialty 
products อาจไม่ใช่ Specialty products ของคนอื่นหรือไม่ เข้าใจว่าปิโตรเคมีราคาเปลี่ยนแปลงไป
ตามสภาพแวดล้อม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินพบว่ารายได้จากการขายเพิ่มขึน้  ต้นทนุขาย และ 
Gross profit ก็เพิ่มขึน้ แตก่ าไรจากการด าเนินงานลดลงเนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายในการขาย และคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารเพิ่มขึน้สงูมาก ซึง่ไมน่า่เกิดจากความผนัผวนของราคา 

 ตอบ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึน้ เนื่องจากการขยายตัวของธุร กิจที่
เพิ่มขึน้ ค่าใช้จ่ายส่วนนีจ้ึงเพิ่มขึน้ รายได้ก็เพิ่มขึน้เช่นกัน ถ้าพิจารณาค่าใช้จ่ายต่อยอดขายอาจจะ
เปลีย่นแปลงบ้างแตไ่มส่งูมากนกั 

(14) คา่ใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ ที่แสดงอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 หน้า 195 เพิ่มสงูขึน้จาก 394 ล้านบาท
ในปี 2556 เป็น 1,371 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการใด 

 ตอบ เพิ่มขึน้เนื่องจากมีการเปลีย่นแปลงคา่ใช้จ่ายหลายรายการ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคาร และ
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริจาค รวมทัง้การป้องกนัความเสี่ยงจากราคาของวตัถดุิบ
บางรายการ (price hedging) 

(15) ในรายงานประจ าปี หน้า 36 ถึง 37 ข้อ 281 ถึง 282 บริษัทสยามคโูบต้าเมทลัเทคโนโลยี จ ากดั และบริษัท
สยามคโูบต้า ลีสซิ่ง จ ากดั ในช่องสดัสว่นการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีตวัเลข 
ในขณะทีช่่องสดัสว่นถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทัง้หมด แสดงสดัสว่น 40/40 หมายความว่าอย่างไร และในปี 
2557 มีการขายบริษัทใดบ้าง 

 ตอบ การไม่ปรากฏสดัส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อย ในบริษัทสยามคูโบต้า
เมททลัเทคโนโลยี จ ากัด และบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จ ากัด เนื่องจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด 
(มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทสยามคโูบต้าคอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ร้อยละ 40 และบริษัทสยามคโูบต้า
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด เป็นผู้ ถือหุ้นโดยตรงทัง้หมดในบริษัทสยามคูโบต้าเมทัลเทคโนโลยี จ ากัด และ
บริษัทสยามคโูบต้า ลสีซิ่ง จ ากดั ดงันัน้จึงเป็นการถือหุ้นโดยอ้อมเท่านัน้ สว่นในปี 2557 ไม่มีการขาย
เงินลงทนุในบริษัท  แต่ได้มีการขายหุ้นในบริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จ ากดั เมื่อต้นปี 2558 
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 เมื่อไมม่ีการซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2557 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี  ้

 เหน็ด้วย  787,232,761 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.6856 
 ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
 งดออกเสยีง    2,482,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.3143 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรประจ าปี 2557  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอตัราร้อยละ 40 ถึง 50 ของ
ก าไรสทุธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจ าเป็น หรือมีเหตกุารณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจน ามาประกอบการพิจารณา
เปลีย่นแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนัน้ ๆ ตามความเหมาะสมได้ 

 ในปี 2557 บริษัทมีก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวมจ านวน 33,615 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริษัท ที่มีก าไรสะสมส าหรับจดัสรรจ่ายเงินปันผล รวมทัง้การสร้างความเช่ือมัน่ต่อนกัลงทนุ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีสว่นได้เสีย
ทัง้หมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ในอตัรา
หุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 45 ของก าไรส าหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงิน 
6,600 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 28 สงิหาคม 2557 

 ส าหรับเงินปันผลงวดสดุท้ายจะจ่ายในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรที่
เสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด 

 การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของบริษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 (ขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้รับเงิน
ปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 2 ถึง 3 

หลงัจากนัน้ประธานฯ เชิญให้ผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่การเงินและการลงทนุ เอสซีจี ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
เร่ืองการขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 30 วา่เนื่องจากบริษัทยงัสามารถจ่ายเงินปันผล
จากผลก าไรของบริษัทในเอสซีจีที่เสยีภาษีเงินได้นิติบคุคลไว้ในอตัราร้อยละ 30 ที่ยงัมีค้างอยู่ก่อนที่จะมีการลดอตัราภาษี
เงินได้นิติบคุคลลง ซึง่บริษัทพยายามด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

 เมื่อไม่มีการซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 
เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น 
โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 787,379,273 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7145 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000  
งดออกเสยีง    2,253,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2854 



 -  - 13 

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชีแ้จง
รายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีใน
อตัราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระจ านวน 4 คน คือ  

(1) นายเสนาะ  อนูากลู ประธานกรรมการกิจการสงัคมเพื่อการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

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

ทัง้นี ้นายเสนาะ อนูากลู ได้แจ้งความประสงค์วา่จะไมข่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการระหวา่งวนัที่ 1 กนัยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระและรายช่ือบคุคลใดเข้ารับการพิจารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาบคุคลเป็นกรรมการตามแนวทาง 
การพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาคดัเลอืกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญพร้อมไปด้วยคณุสมบตัิ
ประการตา่ง ๆ มีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตัิการท างานโปร่งใสไม่ด่างพร้อย และมีความคิดเห็นเป็นอิสระ 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณารายช่ือบคุคลที่กรรมการบริษัทเสนอมา
รวมทัง้สิน้จ านวน 6 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน 
ได้แก่ นายพนสั สิมะเสถียร  นายอาสา สารสิน  และนายชุมพล ณ ล าเลียง และบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือใหม่ 1 คน คือ 
นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส เนื่องจากเห็นวา่เป็นผู้มีคณุสมบตัิเหมาะสม สอดคล้องกบัแนวทางการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็น
กรรมการ และส าหรับกรรมการเดิมที่ครบก าหนดออกตามวาระก็ได้ปฏิบตัิงานในต าแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและ
อนกุรรมการได้เป็นอยา่งดีตลอดมา 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 (ครัง้ที่ 22) เลอืกตัง้นายพนสั สมิะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ล าเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ล าเลียง 
มีคณุสมบตัิเป็นกรรมการอิสระ ทัง้นีบ้ริษัทได้เสนอประวตัิของบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมลูต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ 
ผู้ ถือหุ้นทราบในหนงัสอืนดัประชมุเรียบร้อยแล้ว 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ขอให้เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกบัวิธีการลงคะแนนและ
เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
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 เลขานุการคณะกรรมการชีแ้จงว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 30 ก าหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลอืกตัง้กรรมการไว้ดงันี ้
 (1) ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตัง้บุคคลที่ได้รับ
การเสนอช่ือเป็นกรรมการได้ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ โดยจะแบง่คะแนนเสยีงไมไ่ด้ 
 (3) บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ
ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัอนัจะท าให้เกินจ านวนกรรมการ
ที่จะเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าดเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะเลือกตัง้
ในครัง้นัน้ 

 เลขานกุารคณะกรรมการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนส าหรับการเลอืกตัง้กรรมการดงันี ้
 (1) ในการเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนในบตัรยืนยนัการลงคะแนนส าหรับวาระที่ 5 

พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัร โดยใช้คะแนนเสยีงทัง้หมดเลือกตัง้กรรมการไปทีละคน ประธานฯ จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอช่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลทีละคน ตามที่ปรากฏในหนงัสือ
นัดประชุมวาระท่ี 5 ซึง่จะปรากฏช่ือของบคุคลที่ได้รับการเลอืกตัง้เข้ารับการเลอืกตัง้ตามล าดบั คือ 

5.1  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 1  นายพนสั สมิะเสถียร 
5.2  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 2  นายอาสา สารสนิ 
5.3  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 3  นายชมุพล ณ ล าเลยีง 
5.4  เลอืกตัง้กรรมการคนท่ี 4  นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 

 (2) ในการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะคน หากผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึน้ สว่นผู้ ถือหุ้น
ที่เห็นด้วยไมต้่องยกมือ 

(3) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลอืกตัง้กรรมการครบทัง้ 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบตัรจากผู้ ถือหุ้นที่
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อตรวจนบัคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบคุคลต่อไป 
ส่วนผู้ ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบตัรยืนยนั
การลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิน้การประชมุ 

หลงัจากนัน้ได้มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการเสนอรายช่ือบคุคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
เพิ่มเติมในท่ีประชมุ ซึง่ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการตามช่องทางและระยะเวลาที่บริษัทก าหนดไว้เป็นประจ าทกุปี เพื่อให้ผ่านกระบวนการสรรหาตามแนวทาง 
การพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของบริษัทอยา่งครบถ้วนถกูต้อง 

เมื่อไม่มีข้อซกัถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
โดยในปีนีม้ีผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 4 คนเทา่กบัจ านวนกรรมการท่ีจะเลอืกตัง้ในครัง้นี ้

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ นายพนสั สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ล าเลียง และ
นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

(1) นายพนสั สมิะเสถียร 
เห็นด้วย 761,868,865 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.5496  

ไมเ่ห็นด้วย   8,933,722 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 1.1555  

งดออกเสยีง   2,278,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2947 
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(2) นายอาสา สารสนิ 
เห็นด้วย   767,683,164 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.3017 

ไมเ่ห็นด้วย   3,119,423 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4035  

งดออกเสยีง   2,278,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2947 

(3) นายชมุพล ณ ล าเลยีง 

เห็นด้วย   767,296,564 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.2517 

ไมเ่ห็นด้วย   3,506,023 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.4535 

งดออกเสยีง   2,278,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.2947 

(4) นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 

เห็นด้วย   767,910,064 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.3310 

ไมเ่ห็นด้วย   2,795,883  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3616 

งดออกเสยีง   2,375,540  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3072 

หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุนายเสนาะ อนูากูล ที่ตลอดระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทอยา่งสงูทัง้ในช่วงที่บริษัทประสบปัญหาและในช่วงที่รุ่งเรืองมาโดยตลอด เป็นผู้ที่มี
สว่นช่วยในความส าเร็จของบริษัทอยา่งมาก 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2557 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายละเอียดให้
ผู้ ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่เนื่องจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ที่ได้รับ
การคดัเลือกเป็นผู้ ให้บริการสอบบญัชี ประจ าปี 2555 ถึง 2557 ได้ครบก าหนดวาระการให้บริการสอบบญัชี บริษัทจึงได้
เปิดโอกาสให้ส านกังานสอบบญัชีชัน้น า 6 แหง่ ยื่นข้อเสนอการให้บริการสอบบญัชีส าหรับปี 2558 ถึง 2560 ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืกส านกังานสอบบญัชีที่เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการเสนองานสอบบญัชีให้ครอบคลมุบริษัทย่อย
ในตา่งประเทศ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทยอ่ยในประเทศและตา่งประเทศมีการตรวจสอบบญัชีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีเดิม 
เป็นผู้ให้บริการสอบบญัชีของบริษัท และบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 ถึง 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความ
เช่ียวชาญในการสอบบญัชี รวมทัง้ปฏิบตัิหน้าที่ได้เป็นอยา่งดีตลอดมา นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัปริมาณงาน 
และอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด 
มีคา่สอบบญัชีที่เหมาะสม 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคดัเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณา
อนมุตัิแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชีและอนมุตัิค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียดในหนงัสือนดัประชุมหน้า 5 ถึง 7 ดงันี ้

(1) ขออนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 ดงันี ้
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- นายวินิจ ศิลามงคล   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565) 

 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด โดยเป็นผู้ สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(2) ขออนมุตัิค่าสอบบญัชีงบการเงินบริษัท ประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 250,000 บาท (เท่ากบัค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจ าปี 2557) 

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสีย
กบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

นอกจากนีข้อรายงานให้ที่ประชมุทราบส าหรับคา่สอบบญัชีงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบ
โดยเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในตา่งประเทศประจ าปี 2558 มีดงันี ้ 

- คา่สอบบญัชีประจ าปีและคา่สอบทานรายไตรมาสของงบการเงินรวม เป็นเงิน 7.11 ล้านบาท    
- คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยในประเทศจ านวน 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 ล้านบาท   และ  
- คา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยตา่งประเทศจ านวน 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท 

จึงรวมเป็นคา่สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดเป็นเงินทัง้สิน้ 49.85 ล้านบาท 

หลงัจากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม โดยผู้สอบบญัชีของบริษัทได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น
เก่ียวกบัคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศซึง่เพิ่มสงูขึน้จากปี 2557 โดยชีแ้จงวา่สว่นตา่งดงักลา่วเกิดจาก
การท่ีบริษัทได้เข้าซือ้กิจการในตา่งประเทศเพิ่มขึน้ รวมถึงการเข้าซือ้กิจการในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้การท างานของผู้สอบบญัชีจึงคอ่นข้างเป็นไปในทิศทางเดียวกบับริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย  
ทัง้ในเร่ืองขอบเขตของงาน รวมทัง้ประเด็นต่าง ๆ ในเร่ืองมาตรฐานการบญัชีและการสอบบญัชีซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์อินโดนีเซียซึง่เดิมบริษัทดงักลา่วใช้ส านกังานสอบบญัชีอื่น ทัง้นีอ้ตัราคา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นอตัราปกติ 
ไมม่ีการคิดเป็นอตัราพิเศษแตอ่ยา่งใด 

 เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด  
คา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

  มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้อนมุตัิการแต่งตัง้นายวินิจ ศิลามงคล หรือนางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ 
ริมดสุติ แหง่บริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 และก าหนดค่าสอบบญัชี
งบการเงินบริษัทประจ าปี 2558 เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทัง้รับทราบค่าสอบบญัชีประจ าปี และค่าสอบทานรายไตรมาส 
ของงบการเงินรวมเป็นเงิน 7.11 ล้านบาท ค่าสอบบญัชีประจ าปีของบริษัทย่อยในประเทศจ านวน 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 
ล้านบาท และคา่สอบบญัชีประจ าปีของบริษัทยอ่ยในตา่งประเทศจ านวน 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท รวมค่าสอบบญัชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นเงินทัง้สิน้ 49.85 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสยีงในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย  770,359,830 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.7082 
 ไมเ่ห็นด้วย   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 งดออกเสยีง   2,254,027 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2917 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งก าหนดให้กรรมการบริษัทได้รับ
คา่ตอบแทนและโบนสัตามจ านวนที่ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนด โดยที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 11 เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2547 
ได้มีมติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 เมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2554 
ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนของคณะอนกุรรมการชุดต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนกุรรมการดงักลา่วให้มีผลตัง้แต่
วนัที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น ดงันี ้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน 
กรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- โบนัส 
กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ี 

2) ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 
ต าแหน่ง 

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 

เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้เสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจ าทกุปี 
ถึงแม้ว่าหลกัเกณฑ์และอตัราค่าตอบแทนดงักล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเคยมีมติอนุมตัิไว้ก็ตาม 
โดยเสนอให้คงคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมที่ที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึง่ได้พิจารณาความเหมาะสมจาก
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงานของบริษัทตลอดจนข้อมลูเปรียบเทียบกบับริษัทชัน้น าในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนัอยา่งรอบคอบแล้ว 

ทัง้นี ้ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่เกินหลกัเกณฑ์ข้างต้น 
ส าหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557 
ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2557 หน้า 90 ถึง 93 และ หน้า 63 ถึง 64 ตามล าดบั 
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หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2558 
ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย 765,011,728 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.0172 
ไมเ่ห็นด้วย   5,328,929 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.6897  
งดออกเสยีง    2,263,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2930 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน
ทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท  

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 20 เมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2556  
ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกหุ้นกู้ วงเงินจ านวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบตา่ง ๆ กนัครัง้เดียวหรือเป็นคราว ๆ ขึน้อยู่กบัดลุพินิจและเง่ือนไขของ
คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจ าหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดงักลา่ว
ข้างต้นนัน้ เนื่องจากในปัจจบุนัเอสซีจี มีการขยายการลงทนุอยา่งตอ่เนื่องทัง้ในประเทศและภมูิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้
ของบริษัทถือเป็นหนึง่ในการระดมทนุเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดงักลา่ว 

 คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดย
เพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท ทัง้นี ้หุ้นกู้ที่ออก
ภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทนีใ้ห้ขึน้อยู่กบัดุลพินิจและเง่ือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายใน
การพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนงัสอืนดัประชมุหน้า 8 ถึง 9 

 หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม เมื่อไม่มีข้อซกัถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาท 
ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็น
วงเงินทัง้สิน้ 250,000 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้ดงันี ้

เห็นด้วย 767,059,105 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.2904 
ไมเ่ห็นด้วย   3,227,804 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.4178  
งดออกเสยีง    2,253,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.2917 

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบ
ความคืบหน้าของโครงการท่ีมาบตาพดุ และคดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้น สรุปได้ดงันี ้
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ความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพดุ  

ตามทีม่ีโครงการของเอสซีจีที่เข้าขา่ยโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 1 โครงการ คือ
โครงการขยายก าลงัการผลติไวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณัฑ์ จ ากดั (มหาชน) โดยโครงการ
ดงักลา่วได้ด าเนินการตามรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้วนแล้ว และการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(กนอ.) ได้สง่เร่ืองให้อยัการซึ่งได้ยื่นค าร้องขอให้ศาลปกครองสงูสดุมีค าสัง่ยกเลิกการระงบัโครงการชัว่คราวเพื่อให้โครงการ
สามารถด าเนินการตอ่ไปได้นัน้ เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสงูสดุมีค าสัง่ยกเลกิค าสัง่คุ้มครองชัว่คราว และ กนอ.
ออกใบอนญุาตให้โครงการสามารถประกอบกิจการได้เมื่อวนัที่ 3 ตลุาคม 2557 ที่ผา่นมา 

ในสว่นของคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ ฝ่ายผู้ ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ายผู้ถกูฟ้อง ได้ยื่นอทุธรณ์ต่อ
ศาลปกครองสงูสดุไปแล้วนัน้ ขณะนีย้งัไมม่ีความคืบหน้า โดยเร่ืองนีเ้อสซีจีไม่ได้เป็นคู่ความในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้า
มาโดยตลอด 

คดีอดีตพนกังานทจุริตเก่ียวกบัใบหุ้นของบริษัท  

ตามที่ทายาทและผู้จดัการมรดกของผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพนัธ์ิ ชูเมือง อดีตพนกังาน และบริษัทให้
ชดใช้ค่าเสียหาย เน่ืองจากนายประพนัธ์ิฯ ได้ท าการทจุริตต่อผู้ ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชัน้ต้นได้มีค าพิพากษา
ให้นายประพนัธ์ิฯ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ซึ่งบริษัทได้ยื่นอทุธรณ์
ค าพิพากษาของศาลชัน้ต้นต่อศาลอทุธรณ์ไปแล้วนัน้ ศาลอทุธรณ์ได้มีค าพิพากษาเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2557 แก้เป็นให้ 
นายประพนัธ์ิฯ บริษัทในฐานะนายจ้าง และ TSD ร่วมกนัคืนหุ้นจ านวน  672,000  หุ้นให้โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาหุ้น
ตามราคาที่มีการซือ้ขายครัง้สดุท้าย ณ วนัที่ใช้เงิน แต่ไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 314.38 บาท รวมทัง้ให้ชดใช้เงินปันผลที่ประกาศ
จ่ายก่อนวนัฟ้องคดีจ านวน 1.3 ล้านบาท และดอกเบีย้จากเงินปันผลร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัถดัจากวนัฟ้องจนกว่าช าระเสร็จ 
รวมทัง้ชดใช้เงินปันผลที่ประกาศจ่ายหลงัจากฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะคืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น  ทัง้นีบ้ริษัทได้ยื่นฎีกา
ค าพิพากษาของศาลอทุธรณ์ตอ่ศาลฎีกา เมื่อวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2557 แล้ว ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 

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

(1)  เสนอแนะให้เปิดเผยประวตัิของผู้สอบบญัชีในวาระพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีเพื่อให้เกิดผลดีทางด้าน
การก ากบัดแูลกิจการ 

ตอบ รับไว้พิจารณา 

(2)  บริษัทมีแผนที่จะลดต้นทนุของค่าเสื่อมราคาโดยยงัคงดแูลรักษาสินทรัพย์ไว้อย่างไร มีแผนการจดัการ
สนิทรัพย์ที่หกัคา่เสือ่มราคาลงหมดแล้วอย่างไร มีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มอย่างไรเพื่อให้เกิดการ
สร้างมลูคา่ 

 ตอบ เอสซีจีให้ความส าคญักับการดูแลรักษาสินทรัพย์โดยเฉพาะเคร่ืองจักรให้มีประสิทธิภาพสงูสดุ 
ค านงึถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทนุเพื่อลดต้นทนุ 
ปรับปรุงและดแูลรักษาเคร่ืองจกัรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ท าให้สามารถใช้งานได้ดีแม้เคร่ืองจกัรจะมีการ
ตดัค่าเสื่อมราคาจนไม่มีมูลค่าทางบญัชีคงเหลือแล้ว ในกรณีที่เคร่ืองจักรมีอายุมากก็จะมีการเปลี่ยน
เคร่ืองใหมเ่พื่อความปลอดภยั นอกจากนีห้ากมีเทคโนโลยีใหม ่ๆ ก็จะพิจารณาน ามาใช้ทดแทน เอสซีจี
มุง่เน้นการใช้สนิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ ไมไ่ด้เน้นการประเมินคา่สนิทรัพย์ใหมเ่พื่อผลทางบญัชี 
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(3) ชมเชยกรรมการผู้จดัการใหญ่ซึ่งได้รับการยกย่องใน Wharton Global Forum และแสดงความยินดีกบั
นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ที่ได้รับการแตง่ตัง้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทัง้ช่ืนชม
ในการบริหารงานและการบริหารกระแสเงินสด และแสดงความยินดีที่ได้รับการจดัอนัดบัเป็นที่หนึ่งของโลก
เป็นปีที่ 4 ติดตอ่กนัในสาขาอตุสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  

ตอบ รับทราบและขอบคณุ 

(4) การที่เอสซีจีได้รับรางวลัต่าง ๆ มีส่วนให้สามารถกู้ เงินได้ในอัตราที่ต ่าเป็นพิเศษเหมือน Inter-bank 
money market หรือไม ่

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

(5)  มีการจดัการอยา่งไรในการวางแผนบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อลดขาดทนุจากสินค้าคงเหลือ (Inventory 
Loss) อนัเนื่องมาจากการลดลงอยา่งรวดเร็วของราคาน า้มนั 

 ตอบ ธุรกิจปิโตรเคมีของเอสซีจีโดยปกติจะเก็บสต๊อกวตัถดุิบในระดบัต ่าสดุ เพื่อให้โรงงานด าเนินการผลิต
ได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุและตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ได้มากที่สดุ วตัถดุิบที่ใช้ในการผลิต
ประมาณร้อยละ 50 จะซือ้จากในประเทศโดยผา่นทางทอ่ สว่นการขายสินค้าเป็นการขายภายในประเทศ
ประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายรวม จึงท าให้ระยะเวลาที่สินค้าค้างอยู่ค่อนข้างสัน้ ทัง้สองปัจจยันี ้
สามารถช่วยลดผลกระทบในเร่ืองมลูคา่ของวตัถดุิบที่ลดลงได้ อีกทัง้ยงัได้น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการควบคมุการผลติเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสงูสดุ (Optimization)  

(6) เสนอแนะให้บริษัทออกหุ้นกู้แบบไมม่ีก าหนดไถ่ถอน (Perpetual Debenture) 

 ตอบ ขอรับไปศกึษา 

(7) เสนอแนะให้บริษัทแจ้งวนัประชมุผู้ ถือหุ้นให้เร็วขึน้กว่าปัจจุบนั 

 ตอบ ปัจจบุนับริษัทได้พยายามอยา่งเต็มที่ 

(8) เสนอแนะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยผู้จดัการใหญ่-การเงินและการลงทนุ หรือฝ่ายจดัการเข้า
อบรมหลกัสตูรของ IMD กรุงโลซาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มพนูความสามารถทางการแขง่ขนั 

 ตอบ บริษัทมีการพิจารณาสง่ผู้บริหารระดบัสงูเข้าอบรมหลกัสตูร AMP ของ Harvard เป็นระยะเวลา 2 เดือน  
และในปีนีไ้ด้อนมุตัิให้นายพิชิต ลลีะพนัธ์เมธา ผู้อ านวยการส านกังานบญัชีกลาง ไปเข้าอบรมหลกัสตูร
ของ IMD  

(9) บริษัทได้รับสทิธิประโยชน์ทางภาษีจากการจดัตัง้เป็น ROH (Regional Operating Headquarters) หรือไม ่

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

(10) บริษัทมีแผนอยา่งไรในเร่ืองของการเติบโตด้านการวิจยัและพฒันา และก าไรตอ่หุ้น (Earning per share)  

 ตอบ เอสซีจีมีการลงทนุด้านการวิจยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มงบประมาณด้านการวิจยัและ
พัฒนาจากประมาณ 2,710 ล้านบาทในปี 2557 เป็นประมาณ 4,800 ล้านบาทในปีนี ้ทัง้นี ้เอสซีจี
มุ่งเน้นการวิจัยและพฒันาให้สามารถผลิตสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสงูและสร้าง
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ผลตอบแทนให้กับเอสซีจี โดยจะพิจารณาเร่ืองการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้รับ
การคุ้มครองที่เหมาะสม 

(11) เสนอแนะวา่อตัราคา่ตอบแทนกรรมการควรเช่ือมโยงกบัก าไรสทุธิ 

 ตอบ ปัจจุบนับริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากเงินปันผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลได้
พิจารณาจากก าไรสทุธิของบริษัทอยูแ่ล้ว 

(12) บริษัทมียอดขายและการสง่ออกของธุรกิจซีเมนต์ในปี 2557 เป็นอยา่งไร และคาดการณ์ปี 2558 ไว้อยา่งไร  

 ตอบ ในช่วงปลายปี 2556 เอสซีจีคาดวา่ยอดขายปนูซีเมนต์ในประเทศในปี 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 ท าให้สดัสว่น
ยอดขายภายในประเทศของเอสซีจีโดยรวมลดลงจากร้อยละ 65 เหลือร้อยละ 61 ทัง้นี ้เอสซีจีมีกลยทุธ์
ในการสง่สนิค้าไปขายในอาเซียนเพื่อให้มีตลาดและลกูค้าก่อน จากนัน้จึงจะพิจารณาตัง้โรงงานหรือเข้าซือ้
กิจการทดแทนการสง่ออก 

 ส าหรับปี 2558 คาดวา่ยอดขายปนูซีเมนต์จะมีอตัราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 ถึง 6 แต่ในช่วงต้นปี
ที่ผา่นมายงัไมไ่ด้เติบโตมากนกัซึง่เป็นเช่นนีท้ัง้ภมูิภาค คงยงัต้องรอการใช้จ่ายจากงบประมาณของสว่น
ราชการ ส าหรับเอสซีจี เคมิคอลส์ คาดวา่จะสามารถผลติได้เต็มก าลงัการผลติและมีปริมาณขายเพิ่มขึน้
ในขณะท่ีราคาขายมีแนวโน้มจะลดลง โดยในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกของปีนี ้ราคาขายเฉลี่ยลดลงไป
ประมาณร้อยละ 20 คาดวา่จะมียอดขายรวมทัง้ปีใกล้เคียงกบัปี 2557 

(13) มีผลติภณัฑ์ใหมใ่นกลุม่วสัดกุ่อสร้างอะไรบ้างที่จะเข้าสูต่ลาด 

 ตอบ เอสซีจีน าเสนอสนิค้าวสัดกุ่อสร้างใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและครบครันอยา่งต่อเนื่อง มีคณุภาพสงู 
เช่นหลงัคาเซรามิกเอ็กซ์เซลลา่ (Excella) 

(14) ผลการด าเนินงานของกิจการบ้าน SCG Heim ปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558 เป็นอย่างไร มีแบบบ้าน
เพิ่มขึน้บ้างหรือไม ่จะท าอยา่งไรให้มีการลดต้นทนุเพื่อให้แขง่ขนักบัตลาดได้ 

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

 ในปี 2557 ธุรกิจ SCG Heim เร่ิมมี EBITDA เป็นบวกและคาดว่าจะมีก าไรในปี 2558 ในเร่ืองการลดต้นทนุ 
เช่นการซือ้เหล็ก เอสซีจีก็ซือ้ร่วมไปกบัทางญ่ีปุ่ นซึ่งมีปริมาณซือ้จ านวนมาก จึงได้เหล็กที่มีราคาถกูและ
คณุภาพดี ทนทานนานกว่า 30 ปี ขณะนีม้ีแบบบ้านเพิ่มขึน้หลากหลายรูปแบบ มีบ้านแบบไทยด้วย ซึ่งบ้าน 
SCG Heim ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าชาวญ่ีปุ่ นในประเทศไทยเป็นอยา่งดี 

(15) เสนอแนะให้เอสซีจีให้การสนบัสนนุในเร่ืองของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและ
เยาวชนให้มากกวา่ปัจจบุนั 
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 ตอบ เอสซีจีให้ความส าคญัและให้การสนบัสนนุโครงการที่เก่ียวกบัวิทยาศาสตร์อยา่งมาก ซึง่คงจะต้อง
พิจารณาเร่ืองการประชาสัมพนัธ์เพิ่มเติม เช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน (SCG Sci-Camp) 
การมอบทุนให้กับครูวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากเร่ืองของวิทยาศาสตร์แล้ว เอสซีจียงัให้การสนบัสนุน
การศกึษาของเยาวชนในสายอาชีวศกึษาซึง่ก าลงัขาดแคลนอยา่งมากอีกด้วย 

(16) เสนอให้มี ข้อตกลงในสัญญาที่ก าหนดว่าถ้าหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามอย่างสุจริตยุติธรรม
ตรงไปตรงมา มีการทจุริต คอร์รัปชนั ให้สญัญานัน้เป็นอนัเลกิไป 

 ตอบ เอสซีจีปฏิบตัิตามนโยบายเร่ืองการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดแล้ว และได้ด าเนินการ
ขยายไปยงัคูธุ่รกิจของเอสซีจี โดยมุง่เน้นการด าเนินธุรกิจร่วมกันอยา่งตรงไปตรงมา และจะพิจารณาไม่
เลือกคู่ค้าที่มีการทจุริต นอกจากนี ้ในการเข้าซือ้กิจการ เอสซีจีจะตรวจสอบกิจการอย่างละเอียดและ
วางแผนการด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความสามารถในการแข่งขนับนความถูกต้อง เป็นเร่ืองที่เอสซีจี 
ให้ความมุง่มัน่และเป็นต้นแบบเพื่อประโยชน์สว่นรวมของประเทศ 

(17) เสนอแนะให้บริษัทมีกระบวนการ Management Audit 

 ตอบ การพฒันาที่ยัง่ยืน ยึดมัน่ในหลกัการของความโปร่งใส ธรรมาภิบาล การปฏิบตัิภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย ล้วนเป็นเร่ืองที่ดีที่จะน าไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่ดีของสงัคม เอสซีจีได้มี
การปรับปรุงในเร่ืองที่จะท าให้เกิดความตรงไปตรงมา ความซื่อสตัย์สจุริต มีความสามารถสงูในการ
แข่งขนั ที่ได้เสริมขึน้มาใหม่ในขณะนีค้ือระบบการพิจารณาความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานซึ่งอยู่ใน
ความดูแลของฝ่ายจัดการเป็นผู้ รับผิดชอบเสนอเร่ืองการจัดการความเสี่ยงผ่านฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบมาตามล าดบั นอกจากนีก็้ได้เข้มงวดในเร่ืองของ Performance Audit ทัง้
เร่ืองความสามารถในการแข่งขนัด้านต้นทุน และปัจจัยบวกที่น าไปสู่สตูรของความส าเร็จ นอกจากนี ้
ยงัมีกระบวนการที่เรียกว่า Post Audit ของโครงการลงทุนเป็นรายโครงการ เพื่อให้การด าเนินงาน
ของเอสซีจีในอนาคตมีความรัดกุมมากยิ่งขึน้และน าไปสู่การลงทุนที่ได้ประโยชน์สงูสดุ เมื่อรวม
ทัง้หมดเข้าด้วยกันทัง้เร่ืองการพิจารณาความเสี่ยง ความโปร่งใสในการท างาน ความยัง่ยืน และ
ค่านิยมของพนกังานก็จะเป็นค าตอบ ส่วนเร่ืองการท า Audit อาจจะไม่ตอบปัญหาได้ทัง้หมด 

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นอย่างใดอีก   ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นคืนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนท่ีบริเวณทางออกเพื่อเป็นหลกัฐานอ้างอิงต่อไป โดยกลา่วเสริมว่าผู้ ถือหุ้นที่มีความตัง้ใจดีที่ต้องการแนะน า
หรือซกัถามข้อมลูเก่ียวกบัเอสซีจีสามารถติดตอ่ได้กบัเลขานกุารบริษัทหรือคณะอนกุรรมการที่เก่ียวข้องได้ พร้อมทัง้ขอบคณุ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีสละเวลามาเข้าร่วมประชมุและให้ความเห็นตา่ง ๆ ในวนันี ้และขอปิดประชมุ 

 
   ปิดประชมุเวลา 18:00 น. 

 - ลงนาม - 

  (นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา) 

  ประธานท่ีประชมุ 


