รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18)
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ หอง แอทธินี คริสตัล ฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธิ นี กรุงเทพ เอ รอยั ล
เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554
เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนประธานที่ประชุม
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 571 ราย
รวมจํานวนหุนได 3,155,420 หุน และที่มอบฉันทะมาจํานวน 1,510 ราย รวมจํานวนหุนได
703,238,085 หุน รวมเปนผูถือหุนทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งสิ้น
จํานวน 2,081 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 706,393,505 หุน คิดเปนรอยละ 58.8661 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 1,200,000,000 หุน เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว
จึงขอเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
จากนั้นประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการ
ประชุมใหผูถือหุนรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท คณะจัดการ
เอสซีจี และตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งทําหนาที่เปนสักขี
พยานในการนับคะแนนเสียงแตละวาระ ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 12 คน
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท
3. นายเสนาะ อูนากูล
4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
5.
6.
7.
8.

นายปรีชา
นายพนัส
นายยศ
นายอาสา

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

อรรถวิภัชน
สิมะเสถียร
เอื้อชูเกียรติ
สารสิน

9. นายชุมพล ณ ลําเลียง
10. นายธารินทร นิมมานเหมินท

1

11. นายประมนต สุธีวงศ
12. นายกานต ตระกูลฮุน
เลขานุการ
1. นายวรพล

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผูจัดการใหญ

เจนนภา

เลขานุการคณะกรรมการ

คณะจัดการเอสซีจีที่เขารวมประชุม จํานวน 7 คน
1. นายเชาวลิต เอกบุตร
ผูชวยผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
และกรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี การลงทุน
2. นายอารีย ชวลิตชีวินกุล
ผูชวยผูจัดการใหญ-การบริหารกลาง เอสซีจี
3. นายชลณัฐ ญาณารณพ
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เคมิคอลส
4. นายรุงโรจน รังสิโยภาส
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เปเปอร
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ซิเมนต
5. นายปราโมทย เตชะสุพัฒนกุล
6. นายพิชิต
ไมพุม
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง
7. นายขจรเดช แสงสุพรรณ
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น
ตัวแทนจากผูสอบบัญชี ที่ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 2 คน
1. นางสาวกุลธิดา กิตติพล
ตัวแทนผูสอบบัญชี
2. นายวรวุฒิ
ตั้งพรเจริญสุข
ตัวแทนผูสอบบัญชี
เลขานุการคณะกรรมการไดชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน
เสียงและการแจงผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 23 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 102, 33 วรรค 2,
4, 5 และมาตรา 34 กําหนดใหการออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับ
จํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะโดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ดวยวิธีชูมือ เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่ประชุมมี
มติดวยเสียงขางมากใหลงคะแนนลับ
ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการชูมือนั้น ในกรณีท่ีทานผูถือหุน เห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร
และเจาหนาทีบ่ ริษัทจะ Scan Barcode บัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งเก็บบัตรดังกลาวเฉพาะ
กรณีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น สวนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นดวยจะเก็บพรอม
กันทั้งหมดกอนเสร็จสิ้นการประชุม
เนื่องจากการนับคะแนนในแตละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผูถือหุนและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระไม
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เทากัน เนื่องจากอาจมีผูถือหุนบางทานออกจากหองประชุมหรือเขามาเพิ่มเติม โดยขอใหผูถือหุนหรือ
ผูรับมอบฉันทะที่จะกลับกอนที่การประชุมจะสิ้นสุด โปรดลงทะเบียนกลับพรอมสงคืนบัตรยืนยันการ
ลงคะแนนที่หนาประตูทางออก
การนับคะแนนบริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวน
เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมในวาระนั้นๆ และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ทั้งนี้ใน
การพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนที่มอบฉันทะแสดงเจตนา
ไวตามหนังสือมอบฉันทะดวย ทั้งนี้ในกรณีที่ผูรับมอบฉันทะที่ผูถือหุนไดแสดงความประสงคไวใน
หนังสือมอบฉันทะแลววา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ผูรับมอบฉันทะสามารถที่จะสง
บัตรยืนยันการลงคะแนนใหบริษัทไวกอนไดเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน
นอกจากนี้เลขานุการฯ ไดแจงผูถือหุนเพิ่มเติมวาสําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนน
ของแตละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจงใหที่ประชุมทราบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนน
ในแตละวาระ อยางไรก็ตามหากในบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปกติ ประธานฯ
อาจจะขอใหที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ตอไปกอนเพื่อใหการประชุมเปนไปอยาง
ต อ เนื่ อ ง และเมื่ อ เจ า หน า ที่ ไ ด ต รวจนั บ คะแนนเสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว ก็ จ ะแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบ
รายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
หลังจากนั้นประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบกับ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลาว
ขางตน ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 31
มีนาคม 2553
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 ภายใน 14 วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กําหนดและไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
พรอมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทแลว โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ดังกลาว โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถอื หุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ครั้ง
ที่ 17 เมื่อ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
736,363,690 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9668
ไมเห็นดวย
50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0068
194,247 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0264
งดออกเสียง
2. รับทราบรายงานกิจการประจําป 2553
ประธานฯ ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญรายงานสรุปผลการดําเนินงานของเอสซีจี
และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2553 ใหผูถือหุนทราบและเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
กรรมการผูจดั การใหญไดรายงานผลการดําเนินงานของเอสซีจีในป 2553 ใหที่ประชุมทราบ
สรุปดังนี้
ป 2553 เปนปที่นับวาเศรษฐกิจโลกไดฟนตัวจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในชวง 2 - 3 ป ที่
ผานมา โดยมีประเทศในเอเชียเปนตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัว สงผลดีตอเศรษฐกิจไทย ซึ่ง
ปรับตัวดีขึ้นจากอุปสงคภายในประเทศที่มีการลงทุน การบริโภคภาคเอกชนและการสงออกเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังไดรับผลกระทบจากปญหาความไมแนนอนทาง
การเมือง คาใชจายดานพลังงานโดยรวมที่เริ่มสูงขึ้น การแข็งคาของเงินบาท และปญหาอุทกภัย
ในชวงปลายป ดวยแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบและการปรับตัวอยางรวดเร็วเพื่อรองรับ
ปจจัยความไมแนนอนตาง ๆ สงผลใหป 2553 เอสซีจีมีผลประกอบการดีกวาป 2552 และมีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคง โดยมีรายไดรวม 301,323 ลานบาท สูงกวาป 2552 ประมาณรอยละ 26 มีกําไรจากการ
ดําเนินงานปกติ 27,387 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ประมาณรอยละ 12 และมีกําไรสุทธิรวมทั้งสิ้น
37,382 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 ประมาณรอยละ 54 ซึ่งรวมกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท
ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ในไตรมาสที่สี่
ในป 2553 เอสซีจีมียอดขายหลักจากเอสซีจี เคมิคอลส คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 48
จากเอสซีจี เปเปอร รอยละ 17 และเอสซีจี ซิเมนต รอยละ16 และมีสัดสวนกําไรสุทธิ ซึ่งรวมกําไร
จากการขายเงินลงทุนในบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) สวนใหญมาจากเอสซีจี เคมิคอลส รอย
ละ 57 เอสซีจี ซิเมนต รอยละ15 และเอสซีจี เปเปอร มีสัดสวนรอยละ 9
สําหรับแหลงที่มาของรายไดนนั้ เอสซีจมี ีรายไดจากการขายในประเทศอยูที่รอ ยละ 63
และสงออกไปขายยังตางประเทศรอยละ 30 ที่เหลืออีกรอยละ 7 เปนการขายจากฐานการผลิตของเอส
ซีจีในอาเซียน ตลาดสงออกที่สําคัญคืออาเซียนซึง่ คิดเปนรอยละ 40 ของสัดสวนการสงออกทั้งหมด
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เอสซีจีไดกําหนดวิสัยทัศนวาภายในป 2558 เอสซีจีมีเปาหมายที่จะเปนผูนําตลาดใน
ภูมิภาคอาเซียนที่มงุ ดําเนินธุรกิจภายใตกรอบการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งไดมุงเนนพัฒนาองคกรดวยกลยุทธ
หลัก 2 ประการ ไดแก การขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียน และประการที่ 2 คือการพัฒนาสินคา
และบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูงหรือสินคาและบริการกลุมนวัตกรรม (High Value Added หรือ HVA) ภายใต
กรอบของการพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อมุงสูการเปนผูนําตลาดในภูมิภาคทีด่ ําเนินธุรกิจควบคูกับการ
เสริมสรางความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนใหแกอาเซียน และชุมชนที่เขาไปดําเนินงาน
นอกจากนั้ น กรรมการผู จั ด การใหญ ไ ด ร ายงานให ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
ผลการดํา เนิ น งานที่ สํา คั ญ ของเอสซี จี 4 เรื่ อ ง ดั ง นี้
1. รักษาความแข็งแกรงทางการเงิน เพื่อเตรียมรับการขยายธุรกิจในอนาคต
เอสซีจใี ชกลยุทธการบริหารการเงินและสภาพคลองใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด โดยเนน
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ลดความเสีย่ งดวยการใชแหลงเงินกูภายในประเทศใน
รูปแบบหุนกูรวมทั้งลดสินคาคงคลังและติดตามการใหสินเชื่อการคาอยางใกลชิด
และเขมงวด ซึ่งเปนนโยบายที่เอสซีจีไดดําเนินการมาอยางตอเนือ่ งนับตัง้ แตเกิด
วิกฤตการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาในป 2551 ทําใหในป 2553 เอสซีจียังมีความ
แข็งแกรงทางการเงินเพิ่มขึน้ จากผลการดําเนินงานทีด่ ีขนึ้ เมือ่ เทียบกับปกอน และยังมี
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จํานวน 9,963
ลานบาท ทั้งนี้ เอสซีจีมีเงินสดคงเหลือสิ้นปเทากับ 69,827 ลานบาท
2. มุงเนนงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนําเสนอสินคาและบริการกลุมนวัตกรรม
เอสซีจีใหความสําคัญกับการลงทุนดานวิจัยและพัฒนา โดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นทุก
ปอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาสินคาและบริการกลุมนวัตกรรมใหรองรับความตองการ
ที่หลากหลายของลูกคา ณ สิ้นป 2553 เอสซีจีมีทีมนักวิจัยและพัฒนามากกวา
900 คนโดยเปนระดับปริญญาเอก 43 คน จากการที่เอสซีจีใหความสําคัญกับเรื่อง
งานวิจัยและพัฒนาดังกลาวสงผลใหสินคาและบริการกลุมนวัตกรรมของเอสซีจีมี
ยอดขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 25 ของยอดขายรวมหรือประมาณ
60,000 ลานบาทในป 2552 เพิ่มเปนรอยละ 29 ของยอดขายรวมหรือประมาณ
86,000 ลานบาทในป 2553 ตัวอยางสินคาในกลุมนวัตกรรม (HVA) อาทิเชน เม็ด
พลาสติกสําหรับผลิตเวชภัณฑและอุปกรณการแพทย วัสดุทดแทนไม Smart Wood
ตราชาง กระดาษไอเดียแมกซ 70 แกรม ที่สามารถใชงานไดทั้งสองหนา เปนตน
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3. สานตอผลสําเร็จจากการขยายธุรกิจสูภูมิภาค อาเซียน
ปจจุบันเอสซีจีมีสินทรัพยรวมในภูมิภาคอาเซียน ประมาณ 24,000 ลานบาท ซึ่งคิด
เปนรอยละ 7 ของสินทรัพยทั้งหมด โดยมีธุรกิจอยูในประเทศฟลิปปนส ลาว
กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร เวียดนาม และเมียนมาร ในป 2553 เอสซีจี
ไดลงทุนในกิจการกลองกระดาษลูกฟูกในประเทศเวียดนาม เพื่อตอยอดธุรกิจกระดาษ
อุตสาหกรรมของเอสซีจีที่เริ่มดําเนินการเมื่อปที่ผานมา รวมทั้งการจัดตั้งสํานักงานแสดง
สินคาวัสดุกอสรางของเอสซีจีนอกประเทศเปนแหงแรกที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
4. ประยุกตใชแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในการดําเนินธุรกิจสานตอจิตสํานึกสู
สังคมโดยรวม
เอสซีจีดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน คํานึงถึงองคประกอบ 3
ดาน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตามกรอบของบรรษัทภิบาลที่ดี โดย
เลือกใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อใหชุมชนรอบขาง
พนักงานและสังคมโดยรวมอยูรวมกันอยางมีความสุข ไดชักชวนใหผูประกอบการ
ในนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด รวมกลุ ม จัด ตั้ ง กลุ ม “เพื่ อ นชุ มชน” เพื่ อรว มกั น
ตรวจสอบ ดูแล และชวยเหลือผูประกอบการใหมีมาตรการรักษาสิ่งแวดลอมที่ดี
โดยมุงใหอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูรวมกันและเติบโตไปดวยกันอยาง
ยั่งยืน นอกจากนั้นเอสซีจียังจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนไปสูองคกรภายนอก อาทิ การจัดงาน “Thailand Sustainable Development
Symposium 2010” ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูรวมงานทุกภาคสวน และ
โครงการ “เอสซีจี รักษน้ําเพื่ออนาคต” ที่เอสซีจีรวมกับชุมชนสรางฝายชะลอนํา้ ไดกวา
20,000 ฝาย
จากความมุงมั่นดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนสงผลใหเอสซีจีไดรับ
การประเมินจาก Dow Jones Sustainability Indexes หรือ DJSI ซึ่งเปนดัชนีหลักทรัพย
ที่ประเมินประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนของบริษัทชั้น
นําระดับโลก ใหอยูในระดับ Gold Class ของกลุม Building Materials & Fixtures
ติดตอกัน 3 ป ไดรับรางวัลดีเดนดาน CSR ของ SET Award จากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ติดตอกัน 3 ปเชนเดียวกัน และไดรับรางวัล Thailand Corporate
Excellence Award ดานการจัดการทรัพยากรบุคคล จากสมาคมการจัดการธุรกิจแหง
ประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุ รกิจศศิ นทรแหงจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
ติดตอกัน 9 ป
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หลังจากนั้น ผูถือหุนมีขอเสนอและขอซักถามตางๆ โดยประธานฯ กรรมการผูจัดการใหญ
และผูชวยผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน ไดตอบขอซักถามของผูถือหุน สรุปไดดังนี้
1. การขายหุนที่บริษัทถืออยูในบริษัท ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (PTTCH)
1.1 เอสซีจีไดเริ่มลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีที่เปนปโตรเคมีขั้นตน (Upstream) โดยเขาไป
ถือหุนตั้งแตครั้งยังเปนบริษัทปโตรเคมีแหงชาติ จํากัด (มหาชน) กอนที่จะควบ
รวมกับบริษัทไทยโอเลฟนส จํากัด (มหาชน) เปน PTTCH ในปจจุบัน ซึ่ง
ขณะนั้นเอสซีจีลงทุนเองทั้งหมดในธุรกิจปโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream)
โดยรับวัตถุดิบจากโรงงานปโตรเคมีขั้นตนของ PTTCH ตอมาเอสซีจีไดขยาย
การลงทุนทางดานปโตรเคมีอยางครบวงจร ปจจุบันมีกําลังการผลิตเอททีลีน
และโพรไพลีนซึ่งเปนวัตถุดิบหลักของโรงงานปโตรเคมีขั้นปลายเพียงพอกับ
ความตองการใชของเอสซีจี ดังนั้นจึงสามารถพึ่งพาตนเองในดานวัตถุดิบได
นอกจากนั้น PTTCH เองก็ขยายธุรกิจปโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มขึ้นทําใหบาง
สินคาก็ถือเปนคูแขงขันกัน ซึ่งตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การที่บริษัทเขาถือหุน
และมีตัวแทนไปเปนกรรมการใน PTTCH ดวยอาจไมเหมาะสมนัก จึงพิจารณา
เห็นวาการขายหุนที่ถือใน PTTCH นาจะเหมาะสม
1.2 ราคาขายหุน PTTCH ที่ต่ํากวาราคาตลาดในขณะที่ขายนั้น เนื่องจากเปน
ลักษณะการขายแบบขามคืน(Overnight Private Transaction) ที่มีมูลคาการซื้อขายคอนขางสูงมาก ซึ่งถือเปนลักษณะปกติของการทําธุรกรรมในลักษณะเชนนี้
และเปนราคาที่บริษัทเห็นวาเหมาะสมและเปนประโยชนกับบริษัท
1.3 บริษัทไดขายหุนที่ถืออยูใน PTTCH ไปแลวประมาณรอยละ 17 ยังคงเหลืออีก
ประมาณร อ ยละ 4 เนื่ อ งจากตลาดในขณะนั้ น สามารถรองรั บ ได ใ นระดั บ
ดังกลาว สําหรับหุน PTTCH ที่บริษัทยังคงถืออยูนั้น บริษัทก็มีความเปนอิสระที่
จะพิจารณาดําเนินการใหเปนประโยชนกับบริษัทได ทั้งนี้ภายใตกฎเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยฯ
1.4 การขายหุน PTTCH จะปรากฏในงบการเงินโดยบันทึกกําไรประมาณ 9,900 ลาน
บาทในไตรมาสที่ 4 ป 2553 จึงเปนเหตุใหเอสซีจี เคมิคอลส มีกําไรสุทธิ 22,609
ลานบาทในป 2553 โดยมี EBITDA 16,024 ลานบาท (หากไมรวมกําไรจากการขาย
หุน PTTCH จะมีกําไรสุทธิกอนรายการที่ไมเกิดขึ้นเปนประจํา 12,641 ลานบาท)
1.5 เงินไดจากการขายหุน PTTCH จะนําไปใชลงทุนในธุรกิจที่เปนธุรกิจหลักของเอสซีจี
เพื่อใหเกิ ดผลตอบแทนที่คุ มคา โดยเนนการลงทุ นในอาเซียนซึ่ งเอสซีจีมีความ
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ได เ ปรี ย บอยู ม ากอี ก ทั้ ง ยั ง ได ป ระโยชน จ ากการจั ด ตั้ ง ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ซึ่งจะลดกําแพงภาษี
นําเขาของ 6 ชาติสมาชิก ไดแก ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร
และบรูไน โดยทยอยลดภาษีนําเขาเหลือ 0% ตั้งแตป 2553 ทั้งนี้เอสซีจีจะ
พิจารณาถึงความเสี่ยง ผลตอบแทนจากการลงทุน และยังคงรักษาวินัยทาง
การเงินอยางตอเนื่อง
2. ความคืบหนาของการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่มาบตาพุด
ขณะนีโ้ ครงการในมาบตาพุดของเอสซีจีจํานวน 19 โครงการสามารถดําเนินโครงการตอ
ไดซึ่งก็ไดดําเนินการกอสราง ทดลองเครื่องจักร และเริ่มทดลองผลิตบางแลว ยังเหลือ
เพียง 1 โครงการ คือโครงการขยายกําลังการผลิต Vinyl Chloride Monomer (VCM)
ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภณ
ั ฑ จํากัด (มหาชน) ทีจ่ ะตองดําเนินการตามมาตรา
67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญใหครบถวนกอนเริม่ ดําเนินโครงการ
ประธานฯ ไดกลาวย้ําวาเอสซีจีไดมุงมั่นดูแลในเรื่องสิ่งแวดลอมและชุมชนเปนอยางมาก
โดยคํานึงถึงผลประโยชนในเชิงธุรกิจ แตในขณะเดียวกันก็รักษาความเปนธรรมใหแก
สังคมและสิ่งแวดลอมดวย
3. สินคาของเอสซีจีกับ Carbon Footprint (ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด และ
กาซเรือนกระจกอื่นๆ ที่ปลอยออกจากกระบวนการผลิตสินคา)
เอสซี จีมี แนวคิ ดที่ จะแจง ใหผู บริ โ ภคไดท ราบว า การบริ โภคสิ น ค า แตล ะชนิด จะ
ทําใหเ กิ ด ก าซคารบ อนไดออกไซด ปริ มาณเทา ใด ซึ่ ง เปน มาตรการที่ บริษัท ชั้ น
นําในโลกหลายบริษัทและ World Business Council for Sustainable Development
ที่เอสซีจีรวมเปนสมาชิกผูกอตั้งกําลังผลักดันอยู ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมและ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล คาดวาคงใชเวลาอีกไมนานที่จะสามารถประกาศ
ใหทราบได นอกจากนี้เอสซีจียังมีการกําหนดฉลากสินคาหรือบริการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมภายใตฉลาก “SCG eco value” อีกดวย ซึง่ ไดรับความสําเร็จอยางสูง
4. การขยายธุรกิจสูภูมิภาคอาเซียน และผลทางดานคุณภาพสินคาและตนทุนการผลิต
ของเอสซีจี
เอสซีจีมีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันเอสซีจีมีสินทรัพยรวมในภูมิภาค
อาเซียนประมาณ 24,000 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 7 ของสินทรัพยรวมของเอสซีจี
โดยมีการลงทุนในหลายประเทศ เชน ธุรกิจกระดาษมีโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑที่
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ใหญที่สุดในเวียดนาม และฟลิปปนส และมีแผนที่จะขยายฐานการผลิตกระดาษใน
อาเซียนอยางตอเนื่อง
สําหรับระดับคุณภาพของสินคาที่เอสซีจีผลิตในอาเซียนนั้น จะเนนใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาในแตละพื้นที่ซึ่งอาจแตกตางกัน โดยภาพรวมแลวสินคาที่ผลิต
ในประเทศไทยจะมีสัดสวนของ HVA สูงกวามาก
5. Market Position ของเอสซีจีภายในอาเซียน
เอสซีจี มี Market Position ที่ดีมากในตลาดอาเซียน โดยสรุปไดดังนี้
•

•

•

•

•

กลุมสินคาซีเมนต เอสซีจีมีสวนแบงตลาดเปนที่ 1 ในประเทศไทย และเปนที่ 2 ใน
อาเซียน
กลุมสินคาวัสดุกอสราง เอสซีจีเปนที่ 1 ในอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกระเบื้อง
เซรามิคที่มีกําลังการผลิตใหญเปนที่ 2 ของโลก แตในดานยอดขายจะอยูในอันดับ
ที่ 8 ของโลก เนื่ องจากราคาขายต อ ตารางเมตรต่ํ ากว ากระเบื้ องเซรามิ ค จาก
ประเทศอิตาลี และสเปน
กลุมกระดาษคราฟท เอสซีจีมีกําลังการผลิตเมื่อรวมใน 3 ประเทศ (ไทย, ฟลิปปนส
และเวียดนาม) แลวมากที่สุดในอาเซียน
โรงงานผลิตกลองกระดาษ เอสซีจีมีกําลังการผลิตมากที่สุดในอาเซียน โดยมีโรงงาน
ทั้งในประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร
กลุมสินคาเคมิคอลส หากนับรวมสินคาในกลุม HVA ที่เอสซีจีไดรวมทุนกับกลุม
Dow Chemical และ Mitsui Chemicals แลวเอสซีจีจะมีกําลังการผลิตมากที่สุดใน
อาเซียน

6. ผลการดําเนินงานของเอสซีจี การลงทุน
เอสซีจี การลงทุนมีสัดสวนของการทํากําไรในป 2553 ประมาณรอยละ 12 โดยมี
ปจจัยหลักมาจากการลงทุนใน 3 กลุมธุรกิจที่มีผลประกอบการที่ดี คือ
6.1 การรวมทุนในกลุมธุรกิจการเกษตร โดยเอสซีจีถือหุนประมาณรอยละ 40 ใน
บริษัทสยามคูโบตาคอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งมียอดขายในป 2553 กวา 30,000
ลานบาท
6.2 การลงทุนในกลุมธุรกิจยานยนตที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมาก โดยเอสซีจีถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 10 ในบริษัทโตโยตา มอรเตอร ประเทศไทย จํากัด ทําใหเอสซีจี
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ไดรับผลตอบแทนเปนเงินปนผล นอกจากนี้ยังถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 ในอีก
หลายบริษัท ซึง่ ผลิตชิน้ สวนและอะไหลรถยนต
6.3 การลงทุนในกลุมธุรกิจเหล็ก โดยเอสซีจีถือหุนในสัดสวนรอยละ 10 ในบริษัท
เหล็กสยามยามาโตะ จํากัด ซึ่งมีการขยายกําลังการผลิต
7. ผลกระทบของราคาน้ํามันที่มีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้นตอเอสซีจี
การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ํามันในตลาดโลกมีผลกระทบตอตนทุนของแนฟทาซึ่งเปน
วัตถุดิบหลักของธุรกิจปโตรเคมี สงผลใหมีสวนตางระหวางตนทุนวัตถุดิบหลักกับ
ราคาขายเม็ดพลาสติกลดลง แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณความตองการเม็ดพลาสติกแต
ละประเภทในแตละชวงเวลาดวย ดังนั้นราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องจะมี
ผลต อ กระทบต อ ธุ ร กิ จ ของเอสซี จี เคมิ ค อลส ม ากน อ ยเพี ย งใดนั้ น จึ ง ขึ้ น อยู กั บ
ความสามารถในการปรับตัวของราคาสินคาปลายทางดวย
นอกจากนี้ราคาน้ํามันที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบตอราคาของถานหินใหเพิ่มสูงขึ้นดวย จึง
สงผลตอตนทุนของการผลิตกระดาษและซีเมนตที่ใชถานหินเปนพลังงานในการผลิต
อยางไรก็ตามเอสซีจีไดมีโครงการใชพลังงานทดแทนและโครงการลดตนทุนการใช
พลังงานอยางตอเนื่อง จึงชวยใหสามารถลดผลกระทบไปไดบาง
8. การวิจัยและพัฒนาสินคาของเอสซีจี
เอสซีจี มีนโยบายในการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องในทุกธุรกิจของ
เอสซีจี สงผลใหยอดขายของสินคาในกลุม HVA ในป 2553 มีมูลคาสูงถึง 86,000
ลานบาท คิดเปนรอยละ 29 ของยอดขาย ซึ่งสินคาในกลุมนี้จะมีกําไรขั้นตนสูงกวา
สินคาปกติโดยทั่วไปประมาณรอยละ 5-10
อีกทั้ง เอสซีจียังมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตควบคูไปกับการพัฒนาตัว
สินคา จึงทําใหผลิตภัณฑของเอสซีจีมีความแตกตางจากคูแขง และตอบสนองความ
ตองการแฝงของลูกคาซึ่งถือเปนกุญแจแหงความสําเร็จ ซึ่งทําใหสามารถเพิ่มราคา
ขายและยอดขายไดมากขึ้น
เมื่ อไมมีการซักถามอย างใดอี ก ประธานฯ เสนอใหที่ ประชุ มรั บทราบรายงานกิ จการ
ประจําป 2553
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําป 2553
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3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของ
บริษัทและจัดใหมีการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยกรรมการ
ผูจัดการใหญไดชี้แจงรายละเอียดใหผถู ือหุนทราบดังนี้
งบดุลและงบกําไรขาดทุนของเอสซีจี มีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553
ตั้งแตหนา 86-179 ซึ่งไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แลว สรุป
สาระสําคัญไดดังนี้
งบดุลและงบกําไรขาดทุน

หนวย : ลานบาท
บริษัทและ
บริษัทยอย

บริษัท

สินทรัพยรวม

359,219

192,910

หนี้สินรวม

199,649

125,417

รายไดจากการขาย

301,323

21,527

กําไรสุทธิ

37,382*

33,344

กําไรสุทธิตอหุน (บาท/หุน)

31.15*

27.79

* หมายถึง กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน บริษัทใหญ
หลังจากนั้น ผูถือหุนมีขอซักถามตางๆ โดยประธานฯ และกรรมการผูจัดการใหญไดตอบขอ
ซักถามของผูถือหุน สรุปไดดังนี้
1. กําไรขั้นตนในงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
(ตามรายงานประจําป 2553 หนา 89)
สาเหตุที่กําไรขัน้ ตนในป 2553 จํานวน 53,408 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 คอนขาง
นอยตามที่ผูถือหุน ไดใหขอสังเกตนัน้ เปนผลมาจากการที่บริษัทไดเขาลงทุนในโครงการ
ตางๆ โดยเฉพาะโครงการใหญๆ ของกลุมเอสซีจี เคมิคอลส ซึ่งตองใชเงินลงทุนจํานวน
มากและยังไมสามารถดําเนินการผลิตไดเต็มกําลังการผลิตทําใหมีตน ทุนตอหนวยยัง
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อยูในระดับทีค่ อ นขางสูงในปแรกๆทีเ่ ริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย แตบริษัทก็มีขอ
ไดเปรียบเนื่องจากไดเนนกลยุทธการลงทุนกับ Partner ทีเ่ นนการผลิตสินคาในกลุม
HVA ซึง่ ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากป 2552 ประมาณรอยละ 12 ซึง่ ไม
รวมกําไรจากการขายหุน PTTCH
2. ผลกระทบในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตอเอสซีจี
บริษัทไดรับผลกระทบในเรื่องคาเงินบาทที่แข็งขึ้น โดยทุกๆ 1 บาทที่แข็งขึ้นตอดอลลาร
สหรัฐ สงผลลบตอบริษัทปละประมาณ 600-700 ลานบาท สวนการลดคาเงินของ
ประเทศเวียดนามนั้น บริษัทก็ไดรับผลกระทบดวยเชนกัน เนื่องจากเอสซีจีมีโครงการ
รวมลงทุน (Joint Venture) ในประเทศเวียดนามและกูเงินเปนสกุลดอลลารสหรัฐ
ทํ า ให ต อ งบั น ทึ ก ขาดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย นเมื่ อ มี การลดค าเงิ นของประเทศ
เวียดนาม จึงไดมีการเจรจากับผูรวมทุนในการเรงหามาตรการแกไข เชน การพิจารณา
เพิ่มทุนเพื่อลดหนี้ที่เปนเงินตราตางประเทศลง
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติง บดุล และ
งบกําไรขาดทุน ประจํา ป สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ป ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันที่ 31
ธัน วาคม 2553 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
707,716,943 เสียง คิดเปนรอยละ 99.0187
ไมเห็นดวย
1,358,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1900
งดออกเสียง
5,655,857 เสียง คิดเปนรอยละ 0.7913
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2553
ประธานฯ ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในชวงอัตรา
รอยละ 40-50 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม แตในกรณีที่มีความจําเปน หรือมีเหตุการณไมปกติ
บริษัทอาจนํามาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจายเงินปนผลในชวงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได
ทั้งนี้ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 37,382 ลานบาท เทียบกับ
ในป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิในงบรวมจํานวน 24,346 ลานบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน
ของบริษัท ที่มีกําไรสะสมสําหรับจัดสรรจายเงินปนผล ประกอบกับนโยบายการจายเงินปนผล
รวมทั้งการสรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งหมดแลว คณะกรรมการ
บริษัทเสนอจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนประจําป 2553 ในอัตราหุนละ 12.50 บาท รวมเปนเงิน
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15,000 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายการจายเงินปนผล
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2553 เพื่อจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอในอัตราหุนละ 12.50 บาท รวมเปนเงินปนผล
จํานวนทั้งสิ้น 15,000 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดอนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งป
แรกไปแลวในอัตราหุนละ 4.50 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 คงเหลือเปนเงินปนผลงวดสุดทายอีก
หุนละ 8.00 บาท รวมเปนเงิน 9,600 ลานบาท โดยจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30
ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเทากับเงินปนผลคูณสามสวนเจ็ด
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหนา 3 โดยบริษัทมีกําหนดจะจายเงินปนผลงวด
สุดทายใหแกผูถือหุนตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันศุกรที่ 8
เมษายน 2554 และปดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันจันทรที่ 11 เมษายน
2554 กําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 และใหรับเงินปนผลภายใน 10 ป
หลังจากนัน้ ไดมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจายเงินปนผลประจําป 2553 วา
บริษัทควรพิจารณาจายเงินปนผลในอัตราทีส่ ูงขึน้ เนื่องจากในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิคอนขางสูง
จากการขายเงินลงทุนในบริษัท ปตท.เคมิคอล จํากัด (มหาชน) จึงควรจะนํามาจัดสรรเปนเงินปนผลใน
ปที่เกิดรายการดังกลาว ซึ่งประธานฯ ไดชี้แจงตอทีป่ ระชุมวาในปจจุบนั ยังคงมีหลายๆ ปจจัยทีบ่ ริษัท
จะตองนํามาประกอบการพิจารณาจัดสรรกําไรเพื่อจายเงินปนผล ไมวาจะเปนโครงการลงทุนตางๆ
ของบริษทั ที่ยังตองใชเงินลงทุนอยางตอเนือ่ งเพื่อเพิ่มผลตอบแทนใหผูถอื หุน ในระยะยาว
รวมทั้ง
ปญหาความไมแนนอนตางๆ เชน ราคาน้ํามันที่สงู ขึน้ หรือเหตุการณในตะวันออกกลาง รวมถึงภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ซึง่ บริษัทจะตองมีการวางแผนในการใชเงินของบริษัทอยางรอบคอบ ระมัดระวัง
และเหมาะสม
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร
ประจําป 2553 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งปในอัตราหุนละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอขางตน โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรประจําป 2553 ตามทีค่ ณะกรรมการ
เสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
712,286,403 เสียง คิดเปนรอยละ 99.6755
ไมเห็นดวย
1,491,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2087
งดออกเสียง
827,647 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1158
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5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานฯ ได แจงให ที่ประชุมทราบว าตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัทมหาชนจํากัด และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 36 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปครั้งนี้มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน คือ
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และกรรมการตรวจสอบ
2. นายยศ เอื้อชูเกียรติ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. นายปรีชา อรรถวิภัชน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายกานต ตระกูลฮุน
กรรมการผูจัดการใหญ
คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งนายเสนาะ
อูนากูล ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมและไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล
ที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ ไดพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่
ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คนคือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายยศ เอื้อชูเกียรติ นายปรีชา อรรถวิภัชน
และนายกานต ตระกูลฮุน เขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
อนึ่งประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวาในระหวางวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2553
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการ แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือ กตั้งเปน
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง รวมทั้ง
พิจารณาจากคุณสมบัติเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ กลาวคือ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มี
ประสบการณในดานตางๆ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมคี ณ
ุ ธรรมและจริยธรรม มีประวัติ
การทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ
มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และสําหรับผูท ดี่ ํารงตําแหนงกรรมการอยูเดิม
ก็ไดพิจารณา ผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่กรรมการ ซึ่งกรรมการทีค่ รบรอบออกตามวาระใน
ครั้งนี้ทงั้ 4 คนไดปฏิบตั ิงานในตําแหนงหนาที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการไดเปนอยางดี
ตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ
โดยใหเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4
คน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายยศ เอือ้ ชูเกียรติ นายปรีชา อรรถวิภัชน และนายกานต ตระกูลฮุน
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เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึง่ โดยประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของปรากฏตามสิ่งที่สง มาดวยลําดับที่ 3 ในหนา 28 - 35 ของหนังสือนัดประชุม
ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 86 ไดกําหนดหามกรรมการเปนกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท ไมวาทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน
ทราบกอนที่จะมีมติ ดังนั้นประธานฯ จึงไดแจงใหที่ประชุมทราบกอนทีจ่ ะมีการลงมติเลือกตัง้ กรรมการ
ในวาระนี้วานายปรีชา อรรถวิภัชน ไดดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มี
สภาพคลายคลึงกับธุรกิจของบริษัทตามขอมูลในหนา 33 ของหนังสือนัดประชุม และไดเ รีย นใหที่
ประชุมทราบวาการดํารงตําแหนงดังกลาวนั้นไมไดเปนการแขงขันที่มีนัยสําคัญแตประการใดตอ
บริษัทหรือทําใหกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท และเปนเรื่องที่นายปรีชา อรรถวิภัชนไดมี
บทบาทในการพัฒ นารวมกับกระทรวงอุต สาหกรรมสืบเนื่องมาจากครั้ง ที่ยังดํารงตํา แหนง ใน
กระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อไมมีขอซักถามประการใดประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดย
เปนการออกเสียงเลือกตั้งพรอมกันทั้งชุดตามขอบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ กรรมการพรอมกันทั้งชุด ซึ่งไดแก นายสุเมธ ตันติเวชกุล
นายยศ เอื้อชูเกียรติ นายปรีชา อรรถวิภัชน และนายกานต ตระกูลฮุน เปนกรรมการของบริษัทดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนีด้ งั นี้
เห็นดวย
691,473,261 เสียง คิดเปนรอยละ 97.4333
ไมเห็นดวย
17,395,909 เสียง คิดเปนรอยละ 2.4512
งดออกเสียง
819,647 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1155
6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2554
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา
คัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัท
ยอย ประจําป 2552 ถึง 2554 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อไดพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงาน และอัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลวเห็นวาบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม
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โดยในป 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชี และมีมติให
เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลเปนผูสอบบัญชีและอนุมัติ
คาสอบบัญชี ดังนี้
1. ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ประจําป 2554
- นายสุพจน สิงหเสนห (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) และ/หรือ
- นายวินิจ ศิลามงคล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) และ/หรือ
- นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) และ/ หรือ
- นางสาวสุรีรัตน ทองอรุณแสง (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
แหงบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเปนผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตุทายวาระที่
6 ของหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หนา 6
2. ขออนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจําป 2554 เปนเงินจํานวน 254,000 บาท
(คาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2553 เปนเงินจํานวน 248,000 บาท)
ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนดังกลาว ไม
มีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว
นอกจากนี้กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานเพิ่มเติมใหที่ประชุมรับทราบวาคาสอบ
บัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจําป 2554 เปนเงิน 254,000 บาท และคาสอบบัญชี
ประจําปและรายไตรมาสของบริษัทยอยจํานวน 110 บริษัทและงบการเงินรวม เปนเงิน 32.21
ลานบาท รวมเปนคาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินทั้งสิ้น 32.46 ลานบาท โดย
คาสอบบัญชีที่เสนอขางตนเพิ่มขึ้นจากป 2553 ประมาณ 7 แสนบาท หรือรอยละ 2 ซึ่งสวนใหญ
มาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เชน การดําเนินการผลิตเชิงพาณิชยของโรงงานโอเลฟนสโรงที่ 2 และ
โรงงานปโตรเคมีที่เกี่ยวเนื่องกันของเอสซีจี เคมิคอลส และการขยายกําลังการผลิตผลิตภัณฑ
Fibre-Cement ของเอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง เปนตน
ประธานฯ กรรมการผูจัดการใหญ ผูชวยผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน และนาย
สุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันชี้แจงผูถือหุน
และรับทราบขอเสนอแนะในเรื่องตางๆ สรุปไดดังนี้
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1. มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IFRS)
ผูชวยผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน ไดชี้แจงวา การใชมาตรฐานการบัญชีใหม
เปนขอกําหนดของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ที่ไดกําหนดใหมีผลเริ่มบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งบริษัทไดมีการเตรียมการเพื่อดําเนินการในเรื่อง
มาตรฐานการบัญชีใหมที่เรียกวามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (IFRS) โดย
ในเบื้องตน จะมีผลกระทบกับการทําบัญชีของบริษัท ซึ่งมีประเด็นสําคัญ 3 เรื่อง
คือ
1.1 เรื่องผลประโยชนของพนักงาน
กําหนดให มีการประมาณหนี้สินและคาใชจายผลประโยชนของพนักงานที่
บริษัทมีภาระผูกพันตองจายใหกับพนักงานในอนาคต ซึ่งสงผลกระทบกับ
บริษัททําใหตองรับรูหนี้สินในเรื่องนี้ที่ยังไมเคยรับรูมาในอดีตเพิ่มขึ้นประมาณ
3,400 ลานบาท กําไรสะสมลดลงประมาณ 2,400 ลานบาท สําหรับในปตอไป
จะมีการประมาณหนี้สินและคาใชจายผลประโยชนของพนักงานเปนรายปซึ่ง
จะเปนจํานวนเงินไมมากเหมือนการรับรูหนี้สินในครั้งแรก
1.2 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
ที่ ดิ น ต อ งมี ก ารรื้ อ ถอน บู ร ณะ ให บั น ทึ ก ค า ใช จ า ยส ว นนั้ น เป น สิ น ทรั พ ย
ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สวนในเรื่องของการซอมบํารุงเครื่องจักร
ครั้งใหญ ใหมีการรับรูเปนสินทรัพย และทยอยตัดในรูปของคาเสื่อมราคา
1.3 เรื่องการนําเสนองบการเงิน
กําหนดใหนํากําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงมาแสดงตอทายงบกําไรขาดทุน
และเปลี่ยนชื่อเปนงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีทางเลือกใหแสดงได 2 แบบ
โดยบริษัทเลือกแสดงแบบแยก 2 งบ ประกอบดวย งบกําไรขาดทุน และงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
2. อัตราสวนของการสุมตัวอยางในการตรวจสอบบัญชี
นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ได
ชี้แจงวาโดยหลักการไมไดกําหนดเกณฑตายตัววาจะตองสุมตัวอยางเปนอัตรา
เทาใด แตจะพิจารณาตามสถานการณและลักษณะของขอมูล ทั้งนี้ผูสอบบัญชีจะ
ตรวจสอบจนแนใจวาไมมีขอผิดพลาดที่เปนสาระสําคัญในงบการเงิน
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3. เกณฑการหมุนเวียนผูสอบบัญชี
ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมี
การหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุกๆ 5 ป ซึ่งบริษัทก็ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
นอกจากนี้ประธานฯ ยังกลาวเพิ่มเติมวา มาตรฐานทางการบัญชีใหมเกิดขึ้นเนื่องจาก
เหตุ ผ ลหลายประการ ทํ า ให ห น ว ยงานที่ ค วบคุ ม จะต อ งพั ฒ นาระบบตรวจสอบให ดี ยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนั้นในฐานะที่เปนบริษัทชั้นนํา ก็มีเจตนารมณที่ดีที่จะรักษามาตรฐานการตรวจสอบใหดี
ที่สุด รวมถึงในแงหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เรื่องการปฏิบัติใหครบถวนถูกตอง (Compliance) ตางๆ
เปนเรื่องที่จําเปน และควรสงเสริมใหเปนไปในทิศทางที่ดี ซึ่งการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมจะสงผล
ใหมีรายละเอียดและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามมาดวยเชนกัน
เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบ
บัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2554 โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียง
ขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแตงตั้งนายสุพจน สิงหเสนห และ/
หรือนายวินิจ ศิลามงคล และ/หรือนายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ และ/หรือนางสาวสุรีรัตน ทองอรุณแสง
แห งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิ ไชย สอบบัญ ชี จํ ากัด เป นผูสอบบัญ ชีของบริษั ทประจํ าป 2554 และ
กําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2554 เปนเงิน 254,000 บาท รวมทั้งรับทราบคา
สอบบัญชีประจําปและรายไตรมาสของบริษัทยอยจํานวน 110 บริษัทและงบการเงินรวม เปนเงิน
32.21 ลานบาท รวมคาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินทั้งสิ้น 32.46 ลานบาท โดย
มีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

708,500,835 เสียง
9,156 เสียง
822,147 เสียง

คิดเปนรอยละ 99.8828
คิดเปนรอยละ 0.0013
คิดเปนรอยละ 0.1159

7. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
ประธานฯ ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า เนื่ อ งจากอั ต ราค า ตอบแทนในป จ จุ บั น ของ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆไดใชมาตั้งแตป 2545 เปนเวลารวม 9 ป ซึ่งเมื่อไดพิจารณาถึงหนาที่ ความ
รับผิดชอบและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทใน
ปจจุบันแลว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนที่ให
มีการปรับปรุงคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ และมีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
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ประจําป 2554 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ในอัตราใหมตามรายละเอียดที่
ปรากฏในหนาที่ 7 ของหนังสือนัดประชุม ดังนี้
คาตอบแทน
เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ป)
(บาท/คน/ครั้ง)
ตําแหนง
อัตรา อัตราใหม อัตรา อัตราใหม
ปจจุบัน
ปจจุบัน
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 96,000 180,000 24,000 45,000
กรรมการ 64,000 120,000 16,000 30,000
คณะกรรมการบรรษัท
ประธาน 72,000 150,000 18,000 37,500
ภิบาลและสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณา กรรมการ 48,000 100,000 12,000 25,000
ผลตอบแทน
ทั้งนี้ อัตราดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2554 เปนตนไป จนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
โดยรายละเอียดขอบเขตหนาที่ของคณะอนุกรรมการ และการจายคาตอบแทนใหแก
คณะอนุกรรมการในป 2553 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2553 หนา 53-56 และ หนา 73-74
ตามลําดับ
เมื่อไมมีขอซักถามประการใด ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติปรับปรุง
คาตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
อนึ่งกรรมการอิสระที่ไดรับมอบฉันทะ จะไมออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากอาจถือได
วากรรมการอิส ระที่ไดรับ มอบฉัน ทะเปน ผูมีสวนไดเ สียเปน พิเศษในวาระนี้ ตามที่ไดแ จงไวใ น
หนังสือนัดประชุม ดังนั้นหากมีผูถือหุนทานใดที่ไดมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระในวาระนี้จะ
ไมนับคะแนนเสียงของผูถือหุนทานดังกลาว
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม อนุมัติปรับปรุงคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังนี้

19

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

567,584,387 เสียง
4,390,190 เสียง
136,267,361 เสียง

คิดเปนรอยละ 80.1399
คิดเปนรอยละ 0.6199
คิดเปนรอยละ 19.2402

8. รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท
ควรรายงานคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทใหที่ประชุมทราบเปนประจําทุกป ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนใหคงคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทประจําป 2554 ตามหลักเกณฑเดิมที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติไว ทั้งนี้ตามที่ปรากฎใน
หนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 หนาที่ 7-8 ดังนี้
- คาตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนรายเดือนเดือนละ
1,800,000 บาท โดยใหไปพิจารณาแบงจายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริษัทไดรับโบนัสไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่มีการจาย
ให แ ก ผู ถื อ หุ น โดยให ค ณะกรรมการบริ ษั ท เป น ผู พิ จ ารณากํ า หนดจํ า นวนเงิ น ที่
เหมาะสม และใหไปพิจารณาแบงจายกันเอง
อนึ่งในป 2553 ไดมีการจายคาตอบแทนรายเดือนและโบนัสใหแกคณะกรรมการบริษัท
เปนจํานวนเงินประมาณ 80 ลานบาท ซึ่งเปนการจายโดยไมเกินหลักเกณฑดังกลาวขางตน ทั้งนี้
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2553 หนา 74
หลังจากนั้น ประธานฯไดตอบขอเสนอแนะของผูถือหุนในเรื่องการจายคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการวา คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเปนอัตราเดิม
สว นการปรั บ ปรุ ง อั ต ราคา ตอบแทนของคณะอนุ กรรมการนั้ น อั ต ราใหม ข องค าตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการก็ยังอยูในอันดับกลางๆ เมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนําอื่นๆ
สําหรับคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ในสวนของโบนัส ก็มีการจายไมเกินรอยละ
0.5 ของเงินปนผลที่จายใหผูถือหุน จึงถือวามีความสอดคลองกับการจายเงินปนผลของผูถือหุน
เชนกัน
เมื่ อ ไม มี ข อ ซั ก ถามอย า งใดอี ก ประธานฯ เสนอให ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบค า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการ
บริษัทเสนอ
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9. เรื่องอื่นๆ (ไมมีเรื่องที่กรรมการเสนอ)
ประธานฯได เ ป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สอบถามและให ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม สรุ ป
สาระสําคัญไดดังนี้
1. ผูถือหุนเสนอแนะในเรื่องการจัดของชํารวยใหแกผูถือหุนที่มาประชุม หรือจัดสรรเงินไป
บริจาคเพื่อการกุศล
อนึ่งประธานฯ ไดชี้แจงในเรื่องการดูแลการประชุมใหแกผูถือหุนที่ไดปรับปรุงจากเดิม
จัดที่สํานักงานใหญซึ่งเมื่อมีจํานวนผูถือหุนเขารวมประชุมมากขึ้นก็เริ่มที่จะไมสะดวก
จึงปรับปรุงมาจัด ณ สถานที่นี้เปนปที่ 2 เพื่อใหความสะดวกแกผูถือหุนและเปนไป
ตามเจตนารมณของการจัดประชุม หากยังมีขอที่ตองปรับปรุงก็ยินดีรับคําแนะนํา
สําหรับเรื่องการบริจาคเพื่อการกุศลนั้น เอสซีจีไดบริจาคใหมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้ง
มูลนิธิองคกรอื่นๆ อีกหลายๆ แหง ซึ่งก็ทําในนามของผูถือหุนดวย
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหนา 106 เรื่องคาใชจายสําหรับแผนการออกจาก
งานด วยความเห็ นชอบร วมกั น ที่ ปรึ กษากฎหมายได ชี้ แจงว าเป นกรณี ของการ
เกษียณอายุกอนกําหนด (Early Retire) ซึ่งพนักงานสามารถใชสิทธิทางภาษีได
3. รายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของป 2553 หากเปรียบเทียบกับป
2552จะพบวามีปริมาณเพิ่มขึ้นมาก จึงตองมีแผนการในการบริหารเงินสด โดย
กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงวา ในชวงตนปไดมีการวาจางผูเชี่ยวชาญทางการ
เงินทั้งในตางประเทศและธนาคารชั้นนําในประเทศ บริหารจัดสรรเงินในระยะสั้น
ซึ่งสามารถใหผลตอบแทนที่คอนขางดี ทั้งนี้การลงทุนในระยะสั้นและระยะกลาง
ดังกลาวจะชวยใหบริษัทมีรายไดเขามาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในขณะเดียวกัน
บริษัทยังมีโอกาสที่จะแสวงหาการลงทุนที่เหมาะสม และสามารถนําเงินสดสวนนี้
ไปใชสําหรับการลงทุนไดทันที
4. ความคื บหน าเรื่ องคดี ใบหุ น กรรมการผู จั ดการใหญ ได ชี้ แจงว าขณะนี้ คดี อยู ใน
ระหวางกระบวนการพิจารณาของศาล และที่ปรึกษากฎหมายไดชี้แจงเพิ่มเติมวา คดี
นี้เบื้องตนกําหนดสอบพยานเสร็จภายในปลายป 2553 แตเนื่องจากมีพยานโจทก
จํานวนมาก ทําใหตองใชเวลาในการสืบพยาน ขณะนี้ไดสืบพยานโจทกเสร็จแลว และ
อยูระหวางการสืบพยานจําเลยที่ 6 และ 7 ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในปนี้และหากมี
ความคืบหนาประการใดจะแจงใหผูถือหุนทราบ
5. ขอเสนอแนะใหมีวาระเรื่องสืบเนื่องในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป เพื่อรายงาน
ความคืบหนาใหผูถือหุน ไดทราบ ซึง่ ประธานฯ มอบหมายใหฝายจัดการรับไปพิจารณา
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เมื่อไมมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะจากผูถือหุนอยางใดอีก ประธานฯ ไดขอใหเลขานุการ
คณะกรรมการชี้แจงเรื่องการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผูถือหุนที่บริเวณทางออกเพื่อเปน
หลักฐานอางอิงตอไป และไดขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามาเขารวมประชุมและใหความเห็น
ตางๆ ดวยดี และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 17:10 น.

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม
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