รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครั้งที่ 19)
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ หอง แอทธินี คริสตัล ฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนประธานทีป่ ระชุม
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 700 ราย รวมจํานวนหุน
ได 2,949,717 หุน และที่มอบฉันทะมาจํานวน 1,856 ราย รวมจํานวนหุนได 734,200,898 หุน รวมเปนผูถือหุน
ทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 2,556 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 737,150,615
หุน คิดเปนรอยละ 61.4292 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 1,200,000,000 หุน เปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงขอเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
จากนั้นประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมใหผูถือหุน
รับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และตัวแทนผูสอบบัญชี
จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแตละวาระ ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 12 คน
1. นายจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกิ จการสั งคมเพื่ อการพั ฒนาอย าง
ยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน

2. พลอากาศเอกกําธน สินธวานนท
3. นายเสนาะ
อูนากูล
4. นายสุเมธ

ตันติเวชกุล

5. นายปรีชา
6. นายพนัส
7. นายยศ

อรรถวิภัชน
สิมะเสถียร
เอื้อชูเกียรติ

8. นายอาสา
9. นายชุมพล
10. นายธารินทร

สารสิน
ณ ลําเลียง
นิมมานเหมินท

11. นายประมนต

สุธีวงศ

12. นายกานต

ตระกูลฮุน
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เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล

เจนนภา

คณะจัดการเอสซีจีที่เขารวมประชุม จํานวน 8 คน
1. นายเชาวลิต เอกบุตร
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายอารีย
นายชลณัฐ
นายสมชาย
นายรุงโรจน
นายปราโมทย
นายพิชิต
นายขจรเดช

ผูชวยผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
และกรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี การลงทุน
ผูชวยผูจัดการใหญ-การบริหารกลาง เอสซีจี
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เคมิคอลส
ผูชวยผูจัดการใหญ-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เปเปอร
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ซิเมนต
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น

ชวลิตชีวินกุล
ญาณารณพ
หวังวัฒนาพาณิช
รังสิโยภาส
เตชะสุพัฒนกุล
ไมพุม
แสงสุพรรณ

ผูสอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 2 คน
1. นายสุพจน
สิงหเสนห
2. นางสาวสุรียรัตน ทองอรุณแสง
ตัวแทนจากผูสอบบัญชี ที่ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 2 คน
1. นายไพลเสก
สาลีพันธ
ตัวแทนผูสอบบัญชี
2. นายวรวุฒิ
ตั้งพรเจริญสุข
ตัวแทนผูสอบบัญชี
เลขานุการคณะกรรมการไดชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการ
แจงผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 23 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และ
มาตรา 34 กําหนดใหการออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือโดยใหนับ
หนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ดวยวิธีชูมือ
ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผูถือหุน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง ขอใหลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจาหนาที่บริษัทจะบันทึก
คะแนนเสียงดวยระบบบารโคด (Barcode) ที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งเก็บบัตรดังกลาวเฉพาะกรณีไม
เห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น สวนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นดวยจะเก็บพรอมกันทั้งหมดภายหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม
การนับคะแนนบริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขา
รวมประชุมในวาระนั้นๆ และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียง
ดังกลาวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไวตามหนังสือมอบฉันทะดวย
เนื่องจากการนับคะแนนในแตละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมี
สิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผูถือหุนและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระไมเทากัน เนื่องจากอาจมีผูถือหุน
บางทานออกจากหองประชุมหรือเขามาเพิ่มเติม สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระนั้น จะ
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รวบรวมผลและแจงใหที่ประชุมทราบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแตละวาระ อยางไรก็ตามหากบาง
วาระตองใชเวลาในการนับคะแนนมากกวาปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระ
อื่นๆ ไปกอนเพื่อใหการประชุมเปนไปอยางตอเนื่อง และเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวก็
จะแจงใหที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
หลังจากนั้นประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลาวขางตน กอนเริ่มดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระตอไป ประธานฯ ไดแจงวาฝายจัดการจะมีเรื่องความคืบหนาของโครงการที่มาบตาพุดและคดี
อดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุนมาเรียนใหผูถือหุนทราบในชวงทายภายหลังจากที่ที่ประชุมไดดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระเสร็จเรียบรอยแลว จากนั้นประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครัง้ ที่ 18) เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม
2554 และรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
(ครั้งที่ 18) เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 และรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555
แลวเสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุม ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท และไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
พรอมหนังสือนัดประชุม ปรากฏอยูในหนา 11-36
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้งดังกลาว โดยวาระนี้ตองไดรับ
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนั้น ผูถือหุนมีขอเสนอแนะและขอซักถามโดยประธานฯ ไดตอบขอซักถามสรุปไดดังนี้
(1) การออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุม 2 ครั้ง ในวาระเดียวกัน
ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยกับรายงานการประชุมผูถือหุนครั้งหนึ่งครั้งใด หรือทั้งสองครั้ง ขอให
ลงมติไมเห็นดวยในวาระนี้
(2) ขอเสนอใหบันทึกชื่อของผูถือหุนที่มีขอเสนอแนะ หรือขอซักถามในที่ประชุมผูถ อื หุนลงในรายงาน
การประชุม
บริษัทขอรับไวพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อ
วันที่ 30 มีนาคม 2554 และรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

750,147,997 เสียง
0 เสียง
1,081,131 เสียง

3

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8561
0.0000
0.1439

2. รับทราบรายงานกิจการประจําป 2554
ประธานฯ ได มอบหมายใหกรรมการผูจั ดการใหญ รายงานสรุปผลการดํ าเนิ นงานของเอสซี จีและการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2554 ใหผูถือหุนทราบและเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานผลการดําเนินงานของเอสซีจีในป 2554 ใหที่ประชุมทราบ สรุปไดดังนี้
ป 2554 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนื่องมาจากปญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในขณะที่
เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่องแมวาในชวงปลายปประเทศไทยจะ
ประสบอุทกภัย ทําใหเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว อยางไรก็ตามสถานการณดังกลาวไมไดกระทบตอกําลัง
การผลิตสินคาหลักของเอสซีจี ดวยแนวทางการดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบและการบริหารจัดการเพื่อความ
ตอเนื่องของธุรกิจสงผลใหความสามารถในการแขงขันของเอสซีจีแข็งแกรงยิ่งขึ้น มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมี
การขยายตัวอยางตอเนื่อง ในป 2554 เอสซีจีมีรายไดจากการขาย 368,579 ลานบาทและมีกําไร 27,281 ลานบาท
เพื่อมุงสูการเปนผูนําการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนในอาเซียน เอสซีจีมุงเนนพัฒนาองคกรดวยกลยุทธ
หลัก 2 ประการไดแก การขยายการลงทุนไปยังประเทศในอาเซียน และการพัฒนาสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่ม
สูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) ซึ่งกลยุทธหลักทั้งสองประการนี้จะยิ่งสงผลในเชิง
บวกกับเอสซีจี เนื่องจากกลไกและมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community: AEC) จะชวยขับเคลื่อนความรวมมือระหวางประเทศอาเซียนซึ่งมีองคประกอบสําคัญ
คือการเปนตลาดและฐานการผลิตรวมกันโดยมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และเงินทุน
ที่เสรีในอาเซียน
นอกจากนั้นกรรมการผูจัดการใหญไดเรียนใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงความคืบหนาที่สําคัญของเอสซีจี
โดยแบงเปน 4 เรื่อง ดังนี้
1. มุงเปนผูนําการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืนในอาเซียน
เอสซีจีไดขยายธุรกิจไปยังอาเซียนอยางตอเนื่องโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และ
ฟลิปปนส
การลงทุนที่สาํ คัญในอาเซียนในป 2554 ไดแก
- การเขาซื้อหุนรอยละ 30 ในบริษัทปโตรเคมีชั้นนําในอินโดนีเซีย (บริษัท PT Chandra Asri
Petrochemical Tbk หรือ CAP)
- การเขาซื้อกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิกรายใหญ ในอินโดนีเซีย (บริษัท PT Keramika
Indonesia Assosiasi Tbkหรือ KIA)
- การเข า ซื้ อธุ รกิจ จัด จําหนายวัส ดุก อสรา งรายใหญที่ มี เครื อขา ยทั่วประเทศอินโดนีเ ซีย
(บริ ษัท PT KokohInti Arebama Tbk หรือ KOKOH) เพื่อตอยอดธุรกิจเซรามิกที่เอสซีจี
มีฐานการผลิตอยูแลวในประเทศอินโดนีเซีย และเปนการตอยอดหวงโซอุปทาน (Supply
Chain) ใหกับผลิตภัณฑกอสรางของเอสซีจีอีกดวย
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- การเขาซื้อกิจการผลิตกลองกระดาษลูกฟูก (บริษัท Alcamax Packaging (Vietnam)
Joint Stock Company) ซึ่งเปนผูผลิตกลองกระดาษลูกฟูกชั้นนําในเวียดนาม
- การเขาซื้อหุนกิจการบดปูนซีเมนตในเวียดนาม (บริษัท Buu
Investment Joint Stock Company)

Long

Industry

&

- การจัดตั้งบริษัท SCG Marketing Philippines Co., Ltd. เพื่อพัฒนาชองทางการจัด
จําหนายสินคาวัสดุกอสรางในประเทศฟลิปปนส
ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย ในป 2554 มีรายไดจากการขาย
23,670 ลานบาทคิดเปนรอยละ 7 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 17 จากปกอน เมื่อสิ้นป
2554 เอสซีจีมีสินทรัพยรวมในอาเซียนมูลคา 46,000 ลานบาทหรือประมาณรอยละ 12.5 ของ
สินทรัพยรวม
2. สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาตอบสนองทุกความตองการของผูบริโภค ดวยการตลาด
แนวสรางสรรค
- ในป 2554 เอสซีจีมีรายจายเพื่อการวิจัยและพัฒนา 1,111 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 21
จากปกอน โดยเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง (HVA) และสินคา
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (SCG eco value) อาทิเม็ดพลาสติกทีส่ ลายตัวไดดวยจุลินทรียใน
ดิน กลองกระดาษลูกฟูกที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ชวยลดการใชกระดาษ แตเพิ่มความ
แข็งแรงของโครงสรางไดถึงรอยละ 25 และระบบบานเย็นตราชางที่ชวยประหยัดการใช
พลังงานภายในบาน
- เอสซีจีมีรายไดจากการขายสินคา HVA เพิ่มขึ้นจากรอยละ 29 ในป 2553 เปนรอยละ 32
ของรายไดจากการขายรวมในป 2554 ในขณะที่รายไดจากการขายสินคา SCG eco
value คิดเปนรอยละ 13 ของรายไดจากการขายรวม
- นอกจากนั้นเอสซีจียังไดพัฒนาการตลาดแนวสรางสรรค (Human Value Marketing)
การตลาดเพิ่มคุณคาเพื่อวันนี้และวันหนาสําหรับทุกคน ที่มุงตอบสนองความตองการของ
ลูกคาดวยนวัตกรรมสินคาและบริการที่เหนือกวา
3. สานตอแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ผสานความรวมมือ สรางคุณคาใหชุมชน
- เอสซีจีดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนโดยคํานึงถึงองคประกอบ 3 ดาน
คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม โดยเลือกใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งรวมมือกับองคกรตางๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
ชุมชนรอบขาง และสังคมโดยรวม
- ในป 2554 เอสซีจีไดจัดงานสัมมนาระดับชาติ Thailand Sustainable Development
Symposium ตอเนื่องเปนปที่ 2 เพื่อถายทอดประสบการณการบริหารจัดการดานการ
พัฒนาอยางยั่งยืน และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนรวมกันหาแนวทางลดผลกระทบตางๆ
ดวยการนําแนวคิดเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนมาใชเปนกลยุทธที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ
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ซึ่ ง ได รั บ ความสนใจจากผู บ ริ ห ารทั้ ง ภาครั ฐ ภาคธุ ร กิ จ ภาคการศึ ก ษา องค ก รอิ ส ระ
ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและตางประเทศมารวมงานเปนจํานวนมาก
- นอกจากนี้เอสซีจียัง ไดรับการจัดอันดับเปนองค กรตนแบบดานการพัฒนาอยางยั่งยืน
อันดับที่หนึ่ง ของโลก (Sector Leader) ในกลุมอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง (Building
Materials and Fixtures) ของ Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) จากการ
ประเมินโดย Sustainable Asset Management (SAM) และเอสซีจีอยูในกลุมระดับสูงสุด
(Gold Class) 4 ปติดตอกัน
4. บริหารจัดการเพื่อความตอเนื่องของธุรกิจ
ในชวงปลายป 2554 ที่เกิดอุทกภัย เอสซีจีสามารถรับมือกับสถานการณไดเปนอยางดี โดย
หนวยงานบริหารจัดการเพื่อความตอเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM)
ไดติดตามขอมูลขาวสารอยางใกลชิดแลวนํามาวิเคราะห และประเมินสถานการณเพื่อวางแผน
เตรียมความพร อม และตัดสินใจดําเนินการไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากนี้ยังไดให ความ
ช วยเหลื อพนั กงานและครอบครั ว รวมทั้ งประชาชนทั่ วไป โดยได วางแนวทางการช วยเหลื อ
ผูประสบภัยน้ําทวมอยางเขมแข็งและเปนรูปธรรม 4 แนวทางไดแก จัดหาวัสดุปองกันน้ําทวม
บรรเทาความเดือดรอน เรงฟนฟูหลังน้ําลด และพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือภัยพิบัติในอนาคต
หลังจากนั้น ผูถ อื หุนมีขอเสนอแนะและขอซักถามโดยประธานฯ กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี กรรมการ
ผูจัดการใหญ เอสซีจี เคมิคอลส และผูชวยผูจัดการใหญ-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส ไดรวมกันตอบขอซักถามสรุปได
ดังนี้
(1) การลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย
การที่เอสซีจีเขาซื้อหุนบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเปนธุรกิจปโตรเคมี
ครบวงจรในอินโดนีเซียนั้น เปนการลงทุนระยะยาวเชิงกลยุทธ (Strategic Investment) เนื่องจากใน
อาเซียนนั้นมีเพียงประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเทานั้นที่มีธุรกิจปโตรเคมีครบวงจร ปจจุบัน
อินโดนีเซียยังตองนําเขาสินคาปโตรเคมี (Net Importer) โดยที่ธุรกิจปโตรเคมีสามารถขนสงสินคา
ขามประเทศได (Global Business) ดังนั้นการที่อินโดนีเซียอยูใกลตลาด และการเปดเสรีทาง
เศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลใหมาตรการกีดกันตางๆ ลดนอยลง จึง
เปนโอกาสที่ดีในการเขาไปลงทุน ซึ่งตางจากการลงทุนประเภทที่ซื้อแลวรอขายหุนเมื่อราคาสูง หรือ
รอรับผลตอบแทนอยางเดียว (Financial Investment) แตเอสซีจีมีผูบริหารระดับสูงทางดานเทคนิค
เข าไปเป นกรรมการผู บริ หารที่ ดู แลด านการผลิ ตทั้ งหมดด วย ขณะนี้ เ ริ่ ม มี ก ารสร า งพลั ง ร ว ม
(Synergy) จากความรวมมือในหลายๆ ดานซึ่งจะชวยลดตนทุนและชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตอีกดวย คาดวาครึ่งหลังของป 2555 สถานการณของปโตรเคมีจะดีขึ้น
สําหรับราคาหุนของ CAP ที่เอสซีจีเขาซื้อนั้น เปนราคา Premium มิฉะนั้นผูถือหุนเดิมจะไมตก
ลงขาย ซึ่งเอสซีจีเห็นวาเปนธุรกิจที่สามารถเพิ่มมูลคาในอนาคตได
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(2) การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑประเภทพลาสติกในทางการแพทย
เอสซีจีเปนผูผลิตพลาสติกที่นําไปใชผลิตเปนสินคาหรืออุปกรณทางการแพทย แตไมไดผลิต
อุปกรณทางการแพทยโดยตรง เชน ผลิตพลาสติกชนิดโพลิโพรไพลีน ซึง่ ใชสาํ หรับผลิตหลอดฉีดยา
และผลิตพลาสติกชนิดพีวีซี ซึ่งใชสําหรับผลิตถุงน้ําเกลือและถุงเลือด ทั้งนี้ เอสซีจมี ีนโยบายที่จะมุง
ผลิตสินคาประเภทดังกลาวเนื่องจากเปนทีย่ อมรับและมีอัตราการเติบโตที่ดี ซึ่งเอสซีจีมียอดขาย
สินคาดังกลาวคิดเปนประมาณรอยละ 4 ของสินคา HVA ทั้งหมด โดยเอสซีจีมีกลยุทธที่จะ
พัฒนาสินคาดังกลาวนี้อยางตอเนื่อง
(3) การผลิตพลาสติกที่สามารถยอยสลายได
เอสซีจีเปนผูผลิตเม็ดพลาสติกสําหรับนําไปแปรรูปเปนสินคาพลาสติกตางๆ เชน ถุงพลาสติกที่
สามารถยอยสลายตัว เปนตน ซึ่งเปนสูตรเฉพาะในการผลิต โดยในขั้นตอนของการแปรรูปก็จะ
พัฒนารวมกันกับลูกคา ทัง้ นี้เอสซีจีไดผลิตเม็ดพลาสติกประเภทนี้ทั้งเพื่อการสงออกและขาย
ภายในประเทศ
(4) โครงการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis
โครงการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis ดังกลาวเปนโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ใชแลว
เพื่อใหสามารถนํากลับมาใชไดใหม ซึ่งอยูในโครงการ 3R ของเอสซีจี โดยโครงการนี้สามารถ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําไดหลายระดับไมวาจะเปนน้ํากลั่นหรือน้ําประปา ซึ่งเอสซีจนั้นจะตองนําน้ําดิบ
มาทําเปนน้ําประปา ดังนั้นเอสซีจจี ึงนําน้ําที่ผา นการใชงานแลวกลับมาใชใหม (Recycle) และปรับปรุง
คุณภาพใหอยูในระดับน้ําประปา ทั้งนี้โครงการดังกลาวไดมีการประเมินเรื่องผลตอบแทนจากการ
ลงทุนแลว
(5) โครงการติดตั้งระบบ Monomer Recovery
โครงการดังกลาวเปนโครงการที่นําน้ําทิ้งจากการลางเครื่องจักรมาผานกระบวนการเพื่อนําสารโมโนเมอร
ที่ติดไปกับน้ําทิ้งดังกลาวกลับมาเปนวัตถุดิบใหนํากลับมาใชงานไดใหม โดยเปนการชวยประหยัด
วัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งเปนโครงการดูแลสิ่งแวดลอมและชวยลดพลังงานจากบอบําบัดน้ํา
เสียดวยเชนกัน
(6) โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียโดยใชจุลินทรียแบบไมใชอากาศ
ปจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียแบบใชอากาศจะทําใหเกิดกากของเสีย (Waste Sludge) ซึ่งตองนําไป
กําจัด เชนโดยการเผา ดังนั้นเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม เอสซีจีจึงไดปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียแบบใช
จุลินทรียโดยไมใชอากาศหรือระบบปด ซึ่งพบวาจุลินทรียจ ะทําลายของเสียไดจนเกือบหมดทําใหการ
เกิดกากของเสียลดลง และระบบดังกลาวยังทําใหเกิดผลพลอยไดคือสารมีเทนที่สามารถนําไปใช
ทดแทนกาซธรรมชาติไดอีกดวย
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(7) การที่เอสซีจีใหความสําคัญกับผูถือหุนรายยอย เรื่องบรรษัทภิบาลของเอสซีจี และการแนะนําสินคา
ของเอสซีจีเพื่อนําไปพัฒนาสําหรับชวยปองกันน้ําทวม
ผูถือหุนรายยอยไดกลาวขอบคุณเอสซีจี ที่เปดโอกาสใหผถู ือหุนรายยอยมีโอกาสศึกษาธุรกิจและ
การดําเนินงานของเอสซีจี ไมวาจะเปนจากการเปดอาคารแสดงสินคาที่งาน BOI FAIR หรือการจัด
กิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ใหแกผูถือหุนราย
ยอย นอกจากนีผ้ ูถือหุนยังไดใหคําแนะนําแกเอสซีจีวาอาจจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับลูกหลานของผูถ ือ
หุน เพื่อใหไดรูจักและเขาใจการดําเนินธุรกิจของเอสซีจีมากขึ้น เนื่องจากผูถือหุนรายยอยสวนใหญ
นั้นถือหุนระยะยาวและเปนมรดกตกทอดสูลูกหลาน โดยประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน
สําหรับคําแนะนํา พรอมทั้งยืนยันวาเรื่องความสัมพันธกับผูถือหุนรายยอยนั้นเปนเรื่องสําคัญที่อยู
ในการพิจารณาของเอสซีจีมาโดยตลอดรวมทั้งจะพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป
นอกจากนี้ประธานฯ ไดกลาวสรุปในเรื่องบรรษัทภิบาลวาเปนเรื่องที่เอสซีจีใหความสําคัญเปนอยางมาก
และมีเปาหมายทีจ่ ะดําเนินการในทุกๆดานใหครบถวนถูกตอง ไมไดมุงเนนที่จะแสวงหากําไรเพียงอยาง
เดียว แตคํานึงถึงเรื่องสิ่งแวดลอมและประโยชนของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ทุกฝายที่เกีย่ วของ
ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหคําแนะนําในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาสินคาวัสดุ
กอสรางที่จะชวยปองกันน้ําทวม
(8) การลงทุนในทีมฟุตบอลเอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด
การลงทุนดังกลาวมีวัตถุประสงคหลักเปนเรื่องการทําการตลาดเพื่อสรางแบรนด (Brand) ของ
เอสซีจีผานกิจกรรมกีฬา (Sport Marketing) ทั้งนี้ทีมดังกลาวถือวาเปนทีมที่มีความสามารถและมี
โอกาสที่จะไดเขาแขงขันในระดับอาเซียน ก็จะสามารถสราง Brand ไปในอาเซียนไดดวยเชนเดียวกัน
และการเขาเปนเจาของหรือเปนผูถือหุนดวยก็จะไดรับสิทธิประโยชนมากกวาการเปนผูสนับสนุน
ทั่วไป (Title Sponsor) เนื่องจากเอสซีจีสามารถประชาสัมพันธ Brand ไดในรูปแบบตางๆ ไมวาจะ
เปนการเปลี่ยนชือ่ สนามแขงขันเปน SCG Stadium หรือการติดโลโกของเอสซีจีที่เสื้อของนักกีฬา เปน
ตน
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําป 2554
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําป 2554
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่ง
กําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทและจัดใหมีการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีกอนเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยกรรมการ
ผูจัดการใหญไดชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบดังนี้
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งบการเงินประจําปของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 ตั้งแตหนา 91-208 ซึ่งได
สงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

หนวย : ลานบาท
บริษัทและ
บริษัทยอย

บริษัท

สินทรัพย

374,738

184,980

หนี้สิน

211,769

119,199

รายไดจากการขาย

368,579

22,548

กําไรสําหรับป

27,281*

16,831

กําไรตอหุน (บาท/หุน)

22.73*

14.03

* หมายถึง กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
หลังจากนั้น ผูถือหุนมีขอซักถามตางๆ โดยประธานฯ และกรรมการผูจัดการใหญเอสซีจี และผูชวย
ผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ไดตอบขอซักถามของผูถือหุน สรุปไดดังนี้
(1) รายไดจากการขายสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High Value Added หรือ HVA)
ในป 2547 บริษัทมียอดขายสินคา HVA ของทุกกลุมธุรกิจรวมกันประมาณ 7,800 ลานบาท จาก
ยอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 200,000 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4 ของยอดขายรวม ขณะนั้น
เอสซีจีใชงบประมาณในการวิจยั และพัฒนาประมาณ 40 ลานบาท หลังจากนั้นบริษทั ไดเพิ่ม
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2554 บริษัทใชงบประมาณในการ
วิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 1,111 ลานบาท และมียอดขายสินคา HVA สูงถึง 118,000 ลานบาท จาก
ยอดขายรวม 368,000 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 32 ของยอดขายรวม โดยมีรายไดกอนตนทุน
ทางการเงิน ภาษีเงินได คาเสื่อมราคา และคาตัดจําหนาย (EBITDA) คิดเปนรอยละ 50 ของ
EBITDA รวมของเอสซีจี
(2) การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม (งบกําไรขาดทุนรวม
หนา 94 ในหนังสือรายงานประจําป 2554)
ในป 2554 มีผลขาดทุนสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวนประมาณ 3,500
ลานบาท เทียบกับป 2553 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 123 ลานบาท นั้นเปนผลขาดทุนของบริษัทที่มี
ผูถือหุนรายอื่นอยูดวยแบงรับไปตามสวนหุนที่ถืออยู ซึ่งเปนผลจากการดําเนินงานของธุรกิจ
ปโตรเคมีตนน้ํา (Upstream) ที่ประสบกับภาวะตนทุนการผลิตสูงเนื่องจากราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้น
มาก ทําใหราคาแนฟทาซึ่งเปนวัตถุดิบหลักสูงตามไปดวย แตในขณะเดียวกันความตองการของ
ตลาดมีไมมาก ทําใหสวนตางระหวางราคาขายกับตนทุนมีคอนขางนอย จึงมีผลประกอบการ
ขาดทุน อยางไรก็ตามธุรกิจปโตรเคมีปลายน้ํา (Downstream) ยังมีกําไรอยู ผลประกอบการ
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โดยรวมของเอสซีจีในป 2554 มีกําไรอยูที่ประมาณ 27,000 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับในป
2553 เอสซีจีมีกําไรประมาณ 37,000 ลานบาท สวนหนึ่งเปนกําไรจากการขายหุนบริษัท ปตท.
เคมิคอล จํากัด (มหาชน) เกือบ 10,000 ลานบาท นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 บริษัทรวม
บางแหงไดรับผลกระทบจากอุทกภัยทําใหมีกําไรลดลง
(3) ผลกระทบจากการประกาศขึ้นคาแรงขั้นต่ํา
เอสซีจีจายคาแรงใหกับพนักงานสวนใหญสูงกวาคาแรงขั้นต่ําอยูแลว สวนคูธุรกิจจะมีการปรับ
คาแรงเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายกําหนด ทําใหมีคาใชจายเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทพยายามลดตนทุนในดาน
อื่นๆ ลง ประกอบกับอัตราภาษีที่ลดลง คาดวานาจะสามารถชดเชยคาใชจายสวนที่เพิ่มขึ้นได
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุ มัติ ง บการเงิ น ประจํา ป
สิ้น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2554 โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ป ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธั น วาคม 2554 ดวยคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

749,723,586 เสียง
0 เสียง
1,062,131 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8585
0.0000
0.1415

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2554
ประธานฯ ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในชวงอัตรารอยละ 4050 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม แตในกรณีที่มีความจําเปน หรือมีเหตุการณไมปกติ บริษัทอาจนํามาประกอบการ
พิจารณาเปลี่ยนแปลงจายเงินปนผลในชวงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได
ทั้งนี้ในป 2554 บริษัทมีกําไรสําหรับปตามงบการเงินรวมจํานวน 27,281 ลานบาท ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากฐานะการเงินของบริษัท ที่มีกําไรสะสมสําหรับจัดสรรจายเงินปนผล รวมทั้งการสรางความเชื่อมั่นตอนัก
ลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทั้งหมดแลว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติเงินปนผล ประจําป 2554 ในอัตราหุนละ 12.50 บาท รวมเปนเงิน 15,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
55 ของกําไรสําหรับปตามงบการเงินรวม ซึ่งมากกวานโยบายการจายเงินปนผลตามปกติของบริษัท แตเทากับ
จํานวนเงินที่จายเงินปนผลในปที่ผานมา ซึ่งบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลวในอัตราหุนละ
5.50 บาท เปนเงิน 6,600 ลานบาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในอัตราหุนละ
7.00 บาท เปนเงิน 8,400 ลานบาท สําหรับรายละเอียด ประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการเปน
ผูชี้แจง ดังนี้
การจายเงินปนผลในครั้งนี้จะจายใหกับผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับบริษัทตาม
รายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 และปดสมุด
ทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 กําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 26
เมษายน 2555 และใหรับเงินปนผลภายใน 10 ป โดยการจายเงินปนผลจะจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตรารอยละ
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30 ซึ่ งผู ถื อหุ นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิต ภาษี คืน ไดเ ท ากั บเงิน ปน ผลคูณ สามสว นเจ็ด ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหนา 3
หลังจากนั้นไดมีผูถือหุนซักถามถึงเหตุผลในการจายเงินปนผลในอัตราที่สูงกวาที่กําหนดเปนนโยบาย
การจายเงิ นปนผลไว ซึ่ งประธานฯ ไดตอบขอซั กถามของผูถือหุนวาการพิจารณาจายเงิ นปนผลในครั้งนี้ได ให
ความสําคัญกับผูถือหุนทุกรายโดยเฉพาะผูถือหุนรายยอย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอบริษัท อีกทั้งเปรียบเทียบ
กับจํานวนการจายเงินปนผลที่ผานมา จึงไดพิจารณาเสนอใหจายเงินปนผลเปนจํานวนเงินเทากับปกอน
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2554
เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งปในอัตราหุนละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอขางตน โดย
วาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

747,157,987 เสียง
100 เสียง
3,615,531 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.5184
0.0000
0.4816

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ขอ 36 กําหนดใหกรรมการตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ประธานฯ จึงแจ งให ที่ประชุ มทราบวาในการประชุ ม สามั ญผู ถื อหุ น ประจํ า ปค รั้ ง นี้มี ก รรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน คือ
1. นายเสนาะ อูนากูล
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายพนัส สิมะเสถียร
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายอาสา สารสิน
กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
4. นายชุมพล ณ ลําเลียง
ทั้งนี้บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการในระหวางวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2554 แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเขารับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง รวมทั้งพิจารณาจาก
คุณสมบัติเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ กลาวคือ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีประสบการณในดานตางๆ
มีภาวะผูนาํ วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไม ด างพรอย มี
ความสามารถในการแสดงความคิด เห็ นอย างเป น อิ ส ระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ
และสําหรับผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการอยูเดิมก็ไดพจิ ารณาผลการปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่กรรมการ ซึ่งกรรมการ
ที่ครบกําหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 4 คนไดปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการ
ไดเปนอยางดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ
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โดยใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นาย
เสนาะ อูนากูล นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลําเลียง เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
โดยประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และขอมูลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ ปรากฏในหนา 37 - 45 ของหนังสือนัดประชุม
เมื่อไมมีขอซักถามประการใด ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยเปนการออก
เสียงเลือกตั้งกรรมการพรอมกันทั้งชุดตามขอบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการพรอมกันทั้งชุด ซึ่งไดแก นายเสนาะ อูนากูล นายพนัส
สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลําเลียง เปนกรรมการของบริษัทดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

730,005,541
19,707,946
1,060,631

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

97.2337
2.6250
0.1413

6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาคัดเลือก
สํานักงานสอบบัญชีประจําป 2555-2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นใหบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีเดิมเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2555-2557 เนื่องจาก
มี ม าตรฐานการทํ า งานที่ ดี มี ค วามเชี่ ย วชาญในการสอบบั ญ ชี รวมทั้ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ไ ด เ ปน อย า งดี ต ลอดมา
นอกจากนั้น เมื่อไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตราคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ
เดียวกันแลวเห็นวาบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชี และมีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 พิจารณา
อนุมัติแตงตั้งบุคคลเปนผูสอบบัญชีและอนุมัตคิ าสอบบัญชี ดังนี้
1. ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2555 ดังนี้
- นายสุพจน สิงหเสนห (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826)
- นายวินิจ ศิลามงคล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378)
- นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068)
- นางสาวสุรีรัตน ทองอรุณแสง (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
แหงบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเปนผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตุทายวาระที่ 6 ของหนังสือนัดประชุม
ผูถือหุน หนา 6
2. ขออนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจําป 2555 เปนเงินจํานวน 250,000 บาท (คาสอบ
บัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2554 เปนเงินจํานวน 254,000 บาท)
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ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวน
ไดเสียกับบริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
นอกจากนี้กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานเพิ่มเติมใหที่ประชุมรับทราบวาคาสอบบัญชีประจําปและราย
ไตรมาสของบริษัทยอยสําหรับป 2555 จํานวน 114 บริษัท และงบการเงินรวม เปนเงิน 26.85 ลานบาท เมื่อรวมกับคาสอบ
บัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทอีก 250,000 บาท จึงรวมเปนคาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินทั้งสิ้น
27.10 ลานบาท
ผูถือหุนไดมีขอซักถามเกี่ยวกับปจจัยที่ทําใหคาสอบบัญชีในป 2555 ลดลงจากป 2554 ทั้งๆ ที่มี
จํานวนบริษัทยอยเพิ่มขึ้น ซึ่งประธานฯ และผูชวยผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ไดตอบขอซักถาม
ของผูถือหุนโดยสรุปวาปจจุบันไดมีการปรับปรุงระบบการทํางานภายในองคกร เปนระบบที่เรียกวา Shared
Services คือการใหบริการงานทางบัญชีที่เหมือนกันในกลุมธุรกิจตางๆ ซึ่งทําใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบ
ไดสะดวกขึ้นและชวยลดชั่วโมงการทํางานลง จึงทําใหสํานักงานสอบบัญชีสามารถปรับลดคาสอบบัญชีลงได
เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555 โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแตงตั้งนายสุพจน สิงหเสนห นายวินิจ ศิลามงคล นายเจริญ
ผูสัมฤทธิ์เลิศ และนางสาวสุรีรัตน ทองอรุณแสง แหงบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท ประจํา ป 2555 และกําหนดค า สอบบั ญชีงบการเงิ นบริษัทประจํ า ป 2555 เปนเงิน 250,000 บาท
รวมทั้งรับทราบคาสอบบัญชีประจําปและรายไตรมาสของบริษัทยอยจํานวน 114 บริษัทและงบการเงินรวม เปน
เงิน 26.85 ลานบาท รวมคาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินทั้งสิ้น 27.10 ลานบาท โดยมีคะแนน
เสียงในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

749,693,287 เสียง
0 เสียง
1,060,731 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8587
0.0000
0.1413

7. พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปน
ผูชี้แจงรายละเอียด
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดแจงใหที่ประชุมทราบวาคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาไดพิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น จึงควรเสนอใหมีการ
แกไขขอบังคับของบริษัท 2 ขอ ดังนี้
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ขอบังคับของบริษัท ขอ 25
ขอบังคับปจจุบัน
ขอ 25. การลงมติใดๆ ถาผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในมตินั้นโดยเฉพาะของผูถือหุนหรือ
ของผูมอบหรือผูรับมอบฉันทะ ผูนั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ไมได เวนแตเปนการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ขอบังคับที่เสนอใหม
ขอ 25. การลงมติใดๆ ถาผูถือหุนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในมตินั้น ผูถือหุนนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมติ
นั้นๆ ไมได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
เหตุผลที่เสนอแกไข
เพื่อใหผูรับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุมผูถือหุนไดตามความประสงคที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะให
ขอบังคับของบริษัท ขอ 30
ขอบังคับปจจุบัน
ขอ 30. การเลือกตั้งกรรมการใหใชหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดใน
การเลือกตั้งครั้งนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
(2) ในกรณีที่บุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดในการ
เลือกตั้งครั้งนั้นใหใชวิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผูถือหุน โดยผูถือหุนมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ไดรับการเสนอ
ชื่อเปนกรรมการได แตตองไมเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้นและใหเลือกเปนรายบุคคล
โดยผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุนสําหรับการลงมติเลือกตั้งบุคคลที่
ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการแตละคน ใหบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับ
เลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีใหประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาดเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ขอบังคับที่เสนอใหม
ขอ 30. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคลและผูถือหุนมี
สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการไดไมเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้ง
นั้น โดยจะแบงคะแนนเสียงไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี ใหป ระธานในที่ป ระชุมลงคะแนนเสีย งอีกเสี ยงหนึ่งเปน เสีย งชี้ขาดเพื่อใหไ ดจํานวน
กรรมการที่จะพึงมี
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เหตุผลที่เสนอแกไข
เพื่อใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเปนรายบุคคล ซึ่งชวยสงเสริมในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี
หลังจากนั้นประธานฯ และกรรมการผูจัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ไดตอบขอซักถามของผูถือหุน
สรุปไดดังนี้
(1) ผูถือหุนซักถามวาการแกไขขอบังคับขอ 25 จะทําใหผูถือหุนที่มีสวนไดเสียสามารถมอบฉันทะให
ผูรับมอบฉันทะที่ไมมีสวนไดเสียเปนผูลงคะแนนเสียงไดหรือไม
กรรมการผูจัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ไดชี้แจงโดยสรุปวาขอบังคับของบริษัทในขอ 25
ฉบับปจจุบันกําหนดไมใหผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษหรือผูรับมอบฉันทะที่มีสวนไดเสียเปน
พิเศษลงคะแนนเสียงในเรื่องที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษนั้น ดังนั้นในกรณีที่ผูถือหุนไมมีสวนไดเสีย
เป นพิ เศษได มอบฉั นทะให ผู รั บมอบฉั นทะที่ มี ส วนได เสี ยเป นพิ เศษแล ว ผู รั บมอบฉั นทะจะ
ลงคะแนนเสียงตามที่ผูมอบฉันทะกําหนดมาไมได ซึ่งเปนการตัดสิทธิของผูถือหุนที่มอบฉันทะ
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ผูมอบฉันทะไดแสดงเจตนาลงคะแนนเสียงมาแลว กรณีนี้ผูรับมอบ
ฉันทะเปนเพียงผูมาแสดงเจตนาแทนเทานั้นไมสามารถใชดุลพินิจของตนเองได บริษัทจึงเห็นควร
เสนอแกไขขอบังคับ
สําหรับกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษนั้น ผูถือหุนจะลงคะแนนเสียงไมได และมอบฉันทะ
ใหผูอื่นมาลงคะแนนเสียงก็ไมไดเชนกัน ขอบังคับที่เสนอใหมไมมีชองโหวในการตีความตาม
กฎหมาย และบริษัทอื่นๆ ก็เขียนขอบังคับในลักษณะเดียวกันนี้
(2) ผูถือหุนเสนอขอตัดคําวา “เปนพิเศษ” หลังคําวาสวนไดเสีย ในขอบังคับขอ 25 เพื่อใหไมตองใช
ดุลพินิจในการตีความวากรณีใดจึงจะถือวาเปนกรณีที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษ
กรรมการผูจัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ไดชี้แจงวาคําวา “สวนไดเสียเปนพิเศษ” เปน
ถอยคําตามกฎหมาย สวนการพิจารณาวากรณีใดจะถือวามีสวนได เสียเป นพิเศษหรือไมนั้ น
พิจารณาเปนกรณีๆ ไปตามแนวการพิจารณาที่มีอยู เชน แนวคําพิพากษาฎีกา หรือสวนราชการ
ตางๆ ที่วางแนวทางไว สวนการที่จะกําหนดในขอบังคับของบริษัทวามี “สวนไดเสีย” เทานั้น ก็จะ
เขมงวดกวากฎหมายและอาจเปนการตัดสิทธิของผูถือหุน ซึ่งจะทําใหผูถือหุนเสียประโยชน บริษทั
จึงไดเสนอตามที่กฎหมายกําหนด
(3) ผูถือหุนซักถามวาการแกไขขอบังคับขอ 25 จะทําใหผูรับมอบฉันทะที่มีสวนไดเสียที่ไดรับมอบ
ฉันทะแบบที่ไมระบุความเห็นของผูมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไดตามที่ผูรับมอบฉันทะ
เห็นเหมาะสม ซึ่งผูรับมอบฉันทะเปนผูที่มีสวนไดเสียไดหรือไม
กรรมการผูจัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ไดเรียนตอที่ประชุมวาผูมอบฉันทะเปนผูที่ตอง
พิจารณาวาจะมอบใหผูรับมอบฉันทะที่มีสวนไดเสียเปนผูลงคะแนนเสียงแทนตนหรือไม ผูมอบ
ฉันทะสามารถมอบฉันทะไดทั้งที่เปนการมอบฉันทะแบบที่ใหผูรับมอบฉันทะพิจารณาและออก
เสียงตามที่ผูรับมอบฉันทะเห็นวาเหมาะสม หรือจะมอบฉันทะแบบที่กําหนดใหผูรับมอบฉันทะ
ออกเสียงตามที่ผูมอบฉันทะกําหนดใหแลว ในทางปฏิบัติที่ผานมากรณีที่อาจจะมีประเด็นเรื่อง
การมีสวนไดเสียเปนพิเศษบริษัทจะแจงในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน เชนในการประชุมสามัญ
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ผูถือหุนปที่ผานมา บริษัทไดแจงในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนวากรรมการอิสระที่ไดรับมอบ
ฉันทะจะไมออกเสียงในวาระที่อาจมีประเด็นการเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
(4) ผูถือหุนซักถามวาการแกไขขอบังคับขอ 25 มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการประชุมวิสามัญผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2555 ที่กรรมการที่มีสวนไดเสียตองออกจากหองประชุมหรือไม
ประธานฯ ไดตอบขอซักถามของผูถือหุนวาการที่กรรมการที่มีสวนไดเสียออกจากหองประชุม
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนนั้นเปนเรื่องที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี สวนการเสนอแกไข
ขอบังคับในครั้งนี้เพื่อทําใหเรื่องของการมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นไมใช
เหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องดังกลาว
(5) ผูถือหุนซักถามวาขอบังคับขอ 30 ที่เสนอใหมนั้นกําหนดวาจะแบงคะแนนเสียงไมได และในกรณีที่
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดนั้นเปนการแบง
คะแนนเสียงหรือไม
กรรมการผูจัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ไดชี้แจงวาขอบังคับที่เสนอใหมเปนไปตามแนว
ปฏิบัติเดียวกับบริษัทอื่น ตัวอยางเชนผูถือหุนมีหุนอยู 100 หุน ก็เทากับ 100 เสียง แลวที่ประชุมให
เลือกกรรมการ 3 คน ทานผูถือหุนก็จะตองเลือกกรรมการไปทีละคน คนละ 100 คะแนน จนครบ 3 คน
จะแบงใหบางคน 150 คะแนน ไมได และในกรณีที่เมื่อรวมคะแนนจากผูถือหุนทุกคนแลวปรากฏวา
คนที่ 3 กับคนที่ 4 คะแนนเทากัน เชน 1 ลานคะแนน ในกรณีนี้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงหนึ่ง
เสียงเปนเสียงชี้ขาดซึ่งเปนหลักการเดียวกับที่กฎหมายกําหนด
(6) ผูถือหุนซักถามวาในกรณีที่ผูถือหุนไมไดอานในหนังสือนัดประชุมวากรรมการอิสระบางทานมีสวน
ไดเสียกับเรื่องที่เสนอขออนุมัติ และมอบอํานาจใหกรรมการอิสระทานนั้น บริษัทจะมีนโยบายอยางไร
กรรมการผูจัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ไดชี้แจงวาเมื่อแกขอบังคับแลว กรรมการอิสระ
ทานนั้นจะออกเสียงลงคะแนนไดซึ่งกรรมการทานนั้นก็คงตองใชดุลพินิจพิจารณาอยางดีวาควร
จะลงคะแนนเสียงอยางไรในเรื่องนั้น
(7) ผูถือหุนเสนอขอใหเพิ่มเติมขอความในขอบังคับขอ 25 ที่จะแกไขใหมเปน “การลงมติใดๆ ถาผูถือหุน
ใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในมตินั้น ผูถือหุน (นั้น) หรือผูรับมอบฉันทะ จะออกเสียงลงคะแนนใน
มตินั้นๆ ไมได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” เพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น
กรรมการผูจัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ไดเรียนตอที่ประชุมวาเนื่องจากบริษัทไดสง
หนังสือนัดประชุมใหผูถือหุนทราบลวงหนา และมีผูถือหุนที่มอบฉันทะโดยแสดงเจตนาลงคะแนน
เสียงในวาระดังกลาวนี้มาแลว ดังนั้นหากบริษัทจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ก็
อาจจะกระทบกั บ เจตนาของผู ถื อ หุ น ที่ ไ ด ม อบฉั น ทะมาแล ว ได แต อ ย า งไรก็ ต าม
ถาแยกพิจารณาโดยไมพิจารณาเรื่องการออกเสียงลงคะแนน ขอความที่เสนอเพิ่มนี้ก็เปนการเพิ่ม
ใหชัดเจนขึ้นวาผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่มีสวนไดเสียเปนพิเศษก็ลงคะแนนเสียงไมไดซึ่งไมได
ทําใหความหมายแตกตางไป
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(8) ผูถือหุนซักถามวา (ถาเปน) การแกไขระเบียบวาระการประชุมผูถือหุนจะตองยกไปวาระหนา
หรือไม
กรรมการผู จั ดการ บริ ษั ทกฎหมายเอสซี จี จํ ากั ด ได ตอบข อซั กถามของผู ถื อหุ นว าเนื่ องจาก
มีผูถือหุนที่มอบฉันทะมาแลว ถามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ขอมติ หากเปนการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็ ก น อ ยและเพื่ อ ความชั ด เจนก็ ค งจะไม มี ป ญ หา แต ถ า หากเห็ น ว า การเปลี่ ย นแปลงเป น
สาระสําคัญ ก็อาจเปนปญหาวาเปนการแกวาระการประชุมหรือไม
ประธานฯ ไดเสนอตอผูถือหุนวา เนื่องจากการเสนอแกไขขอบังคับของบริษัทในขอ 25 และขอ 30 ดังกลาวนั้น
ยังไม ใช เรื่ องเรงด วน และผูถือหุ นได ให ขอเสนอแนะและข อสังเกตต างๆ ที่ เป นประโยชน หลายประการ ดั งนั้ น
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอถอนโดยไมมีการลงคะแนนในวาระนี้ โดยจะนําคําถามและขอสังเกตตางๆ
ของผูถือหุนกลับไปพิจารณาในรายละเอียดตอไปซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไมขัดของ
8. รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
8.1 รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ตามขอบังคับของบริษัทขอ 42 ซึ่งกําหนดใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนและโบนัสตามจํานวนที่ที่
ประชุมผูถือหุนกําหนด โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทไวแลวและใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุน
จะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นดังนี้
คาตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ
- คาตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท
โดยใหไปพิจารณาแบงจายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริษัทไดรับโบนัสไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุน
โดยใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และใหไปพิจารณาแบง
จายกันเอง
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 โดยเปรียบเทียบขอมูลอางอิงตางๆ แลว คณะกรรมการบริษัทเห็นควร ใหเสนอที่ประชุม
ผูถือหุนรับทราบการคงคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑเดิมซึ่งไดรับอนุมัติมาตั้งแตป 2547
ทั้งนี้ในป 2554 ไดมีการจายคาตอบแทนและโบนัสใหแกคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนการจายโดย
ไมเกินหลักเกณฑขางตน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2554 หนา 79-80
8.2 รับทราบคาตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ และใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุม
ผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ดังนี้
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ประธาน
กรรมการ

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)
180,000
120,000

เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
45,000
30,000

ประธาน

150,000

37,500

กรรมการ

100,000

25,000

ตําแหนง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน

คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบให เ สนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น รั บ ทราบการคงค า ตอบแทนของ
คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ในป 2555 ตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนขางตนอนุมัติไวตามขอเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน สําหรับขอบเขตหนาที่ของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัท และการ
จายคาตอบแทนใหแกคณะอนุกรรมการในป 2554 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2554 หนา 59-62 และหนา
79-80 ตามลําดับ
เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีกประธานฯ เสนอใหที่ประชุมรับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
9. เรื่องอื่นๆ

(ไมมีเรื่องที่กรรมการเสนอ)

ประธานฯ ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญ รายงานความคืบหนาของโครงการทีม่ าบตาพุด และ
คดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุนใหผูถือหุนทราบ
กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานใหที่ประชุมทราบความคืบหนาของโครงการที่มาบตาพุดวา ตามที่
ศาลปกครองกลางไดตัดสินใหหนวยงานของรัฐเพิกถอนเฉพาะใบอนุญาตที่ออกใหโครงการหรือกิจกรรมที่ถูกกําหนดให
เปนประเภทโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง และยังคงระงับโครงการดังกลาวชั่วคราว
ตอไป ดังนั้นโครงการที่ไมเขาขายโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงก็สามารถเดินหนาตอไปได
แตโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงนั้นก็ตองไปดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2
ใหครบถวนกอนเริ่มดําเนินโครงการ เชน จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
สําหรับโครงการของเอสซีจีที่เขาขายโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงนั้น มี
เพียงหนึ่งโครงการ คือโครงการขยายกําลังการผลิตไวนิลคลอไรด โมโนเมอร ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ
จํากัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้ไดจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ เสร็จเรียบรอยแลว และ
อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการ เมื่อคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว
ทางหนวยงานผูอนุญาตจะสงใหองคการอิสระดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพพิจารณาใหความเห็นตอไป ในสวน
ของคดี ฝายผูฟองคดี และผูถูกฟองไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด สําหรับเอสซีจีไมไดอุทธรณเพราะไมไดเปนคูความในคดี
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หลังจากนั้นไดมผี ูถือหุนสอบถามเกีย่ วกับความคืบหนาของโครงการอื่นๆ ที่ไมไดถกู เพิกถอนใบอนุญาต
ซึ่งกรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจีไดชี้แจงวาโครงการอื่นๆ ขณะนี้ทุกโครงการสามารถดําเนินการผลิตไดแลว
เมื่อไมมีขอซักถามประการใดอีก ประธานฯ ไดขอใหกรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี รายงานความ
คืบหนาของคดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุนของบริษัทใหผูถือหุนไดทราบ โดยกรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ได
เรียนใหที่ประชุมผูถือหุนทราบความคืบหนาวา ตามที่อดีตพนักงานบริษัทไดทําการทุจริตโดยปลอมใบหุนสามัญของผู
ถือหุนทานหนึ่ง ซึ่งผูจัดการมรดกและทายาทผูถ ือหุนที่ถูกปลอมแปลงใบหุนไดยื่นฟองบริษัทพรอมกับบุคคลและ
นิติบุคคลอื่นรวม 9 ราย ตอศาลแพงใหรวมรับผิดในฐานละเมิด เรียกทรัพยและคาเสียหาย จํานวนทุนทรัพย 223
ลานบาทนั้น
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ศาลแพงมีคําพิพากษาวานายประพันธิ์ ชูเมือง อดีตพนักงานบริษัท
กระทําละเมิดตอโจทก และใหนายประพันธิ์คืนหุนใหโจทกจํานวน 672,000 หุน หากคืนไมไดใหใชคืนเปนเงิน
จํานวน 164 ลานบาท และดอกเบี้ยรอยละ 7.5 ตอปนับแตวันกระทําความผิดจนกวาจะชําระเสร็จ พรอมทั้ง
เงินปนผลที่ยังขาดอยู และใหบริษัทในฐานะนายจางตองรวมรับผิดชอบกับการกระทําของนายประพันธิ์ฯ ดวย
ซึ่งบริษัทไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลแพงแลว
เมื่อไมมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะจากผูถือหุนอยางใดอีก ประธานฯ ไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการ
ชี้แจงเรื่องการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผูถือหุนที่บริเวณทางออกเพื่อเปนหลักฐานอางอิงตอไป และได
ขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามาเขารวมประชุมและใหความเห็นตางๆ ในวันนี้ และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 17:15 น.
(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม
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