รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 (ครั้งที่ 20)
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ หอ ง แอทธินี คริส ตัล ฮอลล ชั้น 3 โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุง เทพ เอ รอยัล เมอริเ ดีย น เลขที่
61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 14:30 น.
นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนประธานทีป่ ระชุม
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาในปนี้เปนปที่เอสซีจี จะมีอายุครบ 100 ป บริษัทจึงไดจัดของที่ระลึกเปนพิเศษ
เฉพาะปนี้ใหกับผูถือหุนที่มารวมประชุม เปนงานปูนปนรูปชางที่สื่อถึงความผูกพันของบริษัทและผูถือหุนบนพื้นฐานของ
อุดมการณ 4 ของเอสซีจี ที่ยาวนานมาสูปที่ 100 ขณะนี้มีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 584 ราย รวมจํานวน
หุนได 16,889,274 หุน และที่มอบฉันทะมาจํานวน 1,751 ราย รวมจํานวนหุนได 709,259,015 หุน รวมเปนผูถือหุนทั้งที่มา
ดวยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งสิ้นจํานวน 2,335 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 726,148,289 หุน คิดเปน
รอยละ 60.5124 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 1,200,000,000 หุน เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
แลว จึงขอเปดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ
จากนั้นประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมใหผูถือหุนรับทราบ โดย
เลขานุการคณะกรรมการไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแตละวาระ ดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 11 คน
1. นายจิรายุ
อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. นายเสนาะ

อูนากูล

3. นายสุเมธ

ตันติเวชกุล

4. นายปรีชา
5. นายพนัส
6. นายยศ

อรรถวิภัชน
สิมะเสถียร
เอื้อชูเกียรติ

7. นายอาสา
8. นายชุมพล
9. นายธารินทร

สารสิน
ณ ลําเลียง
นิมมานเหมินท

10. นายประมนต

สุธีวงศ

ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการ
พัฒนาอยางยั่งยืน
ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการ
สังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
พิจารณาผลตอบแทน
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11. นายกานต

ตระกูลฮุน

กรรมการที่ลาประชุม จํานวน 1 คน
พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท
เลขานุการคณะกรรมการ
นายวรพล

นายธนวงษ
นายชลณัฐ
นายสมชาย
นายรุงโรจน
นายพิชิต
นายอารีย
นายขจรเดช

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เจนนภา

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

กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน

อารีรัชชกุล
ญาณารณพ
หวังวัฒนาพาณิช
รังสิโยภาส
ไมพุม
ชวลิตชีวินกุล
แสงสุพรรณ

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

ผูสอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 2 คน
1. นายสุพจน
สิงหเสนห
2. นางสาวสุรียรัตน ทองอรุณแสง
ตัวแทนจากผูสอบบัญชี ที่ทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนน จํานวน 2 คน
1. นางสาวปนหทัย ทองประเสริฐ
ตัวแทนผูสอบบัญชี
2. นายวรวุฒิ
ตั้งพรเจริญสุข
ตัวแทนผูสอบบัญชี
เลขานุการคณะกรรมการไดชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจงผลการ
นับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
ขอบังคับของบริษัท ขอ 23 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และ
มาตรา 34 กําหนดใหการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือและที่ไดรับมอบฉันทะ
โดยใหนับหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ดวยวิธีชูมือ
ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผูถือหุน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ขอใหลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจาหนาที่บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดวยระบบ
บารโคด (Barcode) ที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งเก็บบัตรดังกลาวเฉพาะกรณีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น
สวนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นดวยจะเก็บพรอมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
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การนับคะแนนบริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุมในวาระนั้นๆ และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาวจะคํานึงถึง
การลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไวตามหนังสือมอบฉันทะดวย
เนื่องจากการนับคะแนนในแตละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผูถือหุนและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระไมเทากัน เนื่องจากอาจมีผูถือหุนบางราย
ออกจากหองประชุมหรือเขามาเพิ่มเติม สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจงใหที่
ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแตละวาระ อยางไรก็ตามหากบางวาระตองใชเวลาในการนับคะแนน
มากกวาปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหที่ประชุมดําเนินการพิจารณาในวาระถัดไปตอไปกอนเพื่อใหการประชุมเปนไปอยาง
ตอเนื่อง และเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวก็จะแจงใหที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน
หลังจากนั้นประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอขางตน กอนเริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป
ประธานฯ ไดแจงวาฝายจัดการจะมีเรื่องความคืบหนาของโครงการที่มาบตาพุดและคดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุนมา
รายงานใหผูถือหุนทราบในชวงทายภายหลังจากที่ที่ประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระเสร็จเรียบรอยแลว จากนั้น
ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครัง้ ที่ 19) เมื่อวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครั้งที่ 19) เมื่อ
วันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555 แลวเสร็จภายใน 14 วันนับแตวันประชุม ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท และไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนา
พรอมหนังสือนัดประชุม ปรากฏอยูในหนา 14-32
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาว โดยวาระนี้ตองไดรับ
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนั้น ผูถือหุนมีขอซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนดวยวิธีชูมือตามขอบังคับของบริษัท เนื่องจากตาม
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จะถามในที่ประชุมวาผูถือหุนรายใดไมเห็นดวยโปรดชูมือและรอใหเจาหนาที่เขาไปตรวจ
นับคะแนนพรอมทั้งสงบัตรยืนยันการลงคะแนน ผูถือหุนรายใดงดออกเสียงโปรดชูมือและรอใหเจาหนาที่เขาไปตรวจนับ
คะแนนพรอมทั้งสงบัตรยืนยันการลงคะแนน และหากผูถือหุนรายใดเห็นดวยโปรดชูมือ แตสังเกตไดวากรรมการอิสระบางคน
ซึ่งเปนผู รับมอบฉั นทะในการประชุ มครั้งนี้ดวย ไมไดชู มือเพื่ อลงคะแนนเสี ยง จึ งทํ าใหไมทราบว ามีความประสงค ที่จะ
ลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระดังกลาว จึงเสนอวิธีการวาใหชูมือเฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสียง สวนที่เหลือถือวาเห็นดวย ไมตองชูมือ
ประธานฯ เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ไดตอบขอซักถามของ
ผูถือหุน สรุปไดวาโดยหลักการแลวเปนไปตามที่เลขานุการคณะกรรมการไดแจงใหผูถือหุนทราบในตอนตนของการประชุม
วาผูถือหุนที่ไมไดชูมือพรอมสงบัตรลงคะแนนวาไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง จะถือวาเห็นดวย ผลคะแนนก็จะเหมือนกัน
กับวิธีที่ผูถือหุนเสนอ มีเจตนาตรงกัน อยางไรก็ตามจะนําขอเสนอของผูถือหุนไปพิจารณาตอไป
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันศุกรที่ 30
มีนาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

725,414,511 เสียง
0 เสียง
826,480 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8861
0.0000
0.1138

2. รับทราบรายงานกิจการประจําป 2555
ประธานฯ ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญรายงานสรุปผลการดําเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่
สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2555 ใหผูถือหุนทราบและเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม
กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานผลการดําเนินงานของเอสซีจีในป 2555 ใหที่ประชุมทราบ สรุปไดดังนี้
ป 2555 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เนื่องจากปญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่มดีขึ้น แต
เศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 และเริ่มฟนตัวขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 และเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุนก็ยังคง
ซบเซาอยูตอไปนอกจากนี้ยังมีความผันผวนของราคานํ้ามันสืบเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อยางไรก็ตามปญหา
ดังกลาวไมไดสงผลกระทบรุนแรงตอเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคอาเซียนซึ่งยังคงไปไดคอนขางดี โดยเฉพาะประเทศไทยที่สามารถฟน
ตัวอยางรวดเร็วหลังจากประสบอุทกภัยเมื่อปลายป 2554 ทั้งนี้จากการที่เอสซีจีดําเนินธุรกิจอยางรอบคอบ และมีการปรับตัวอยาง
รวดเร็วเพื่อรองรับปจจัยตางๆ ที่ไมแนนอน โดยรักษาฐานะการเงินที่มั่นคงควบคูไปกับการขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง โดยในป 2555
เอสซีจีมีรายไดจากการขาย 407,601 ลานบาท และกําไรสําหรับป 23,580 ลานบาท
จากความมุงมั่นในการดําเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืนจนกาวสูปที่ 100 เอสซีจีไดสรางสมดุลการ
พัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ภายใตหลักบรรษัทภิบาล จึงไดรับการจัดอันดับเปนที่ 1 ของโลก (Sector Leader) ใน
สาขาอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง (Building Materials and Fixtures) ถึง 2 ปตอเนื่อง (ป 2554 - 2555) จาก Dow Jones Sustainability
Indexes (DJSI) ซึ่งเปนการจัดอันดับสําหรับบริษัทชั้นนําของโลกที่มีการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน (Sustainable Best Practices) โดย
เอสซีจีเปนรายแรกในอาเซียน และเปนรายแรกในประเทศกําลังพัฒนาที่ไดรับการจัดอันดับเปน Sector Leader นอกจากนั้น เอสซีจียัง
อยูในกลุมระดับสูงสุด (Gold Class) 5 ปติดตอกันนับตั้งแตป 2551
ในป 2555 เอสซีจีไดจัดงาน ASEAN Sustainable Development Symposium 2012 ตอเนื่องเปนปที่ 3 และไดยกระดับ
การจัดงานจากระดับประเทศเปนระดับอาเซียน
นอกจากนั้นกรรมการผูจัดการใหญไดรายงานใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงความคืบหนาที่สําคัญของเอสซีจี โดย
แบงเปน 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้
1.

การขยายธุรกิจอยางตอเนื่องในอาเซียน โดยในป 2555 เอสซีจีไดมีการลงทุนที่สําคัญ ดังนี้
-

การขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียโดยลงทุนในโครงการกอสรางโรงงานผลิตปูนซีเมนตกําลังการผลิต 1.8
ลานตันตอป ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จมีโรงงานจํานวนประมาณ 40 โรงงาน ซึ่งมีความสามารถในการจัด
จําหนายทั่วประเทศอินโดนีเซีย และโครงการกอสรางโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบากําลังการผลิต 6 ลาน
ตารางเมตรตอป

4

-

การขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชา โดยลงทุนขยายกําลังการผลิตปูนซีเมนตเพิ่มอีก 900,000 ตันตอป
จากเดิม 1 ลานตันตอป
การขยายการลงทุนในประเทศฟลิปปนส โดยเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัท Mariwasa-Siam Ceramics,
Inc. ซึ่งเปนผูผลิตกระเบื้องเซรามิกรายใหญในประเทศฟลิปปนส จากรอยละ 46 เปนรอยละ 83
ในปลายป 2555 เอสซีจีไดบรรลุขอตกลงเขาซื้อหุนรอยละ 85 ในบริษัท Prime Group Joint Stock Company
ซึ่งเปนผูผลิตกระเบื้องเซรามิกรายใหญที่สุดในประเทศเวียดนาม กําลังการผลิต 75 ลานตารางเมตรตอป
ทําใหในป 2555 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย มีรายไดจากการขาย
31,208 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8 ของรายไดรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 39 จากปกอน ปจจุบันเอสซีจีมีสินทรัพย
รวมในอาเซียนมูลคา 55,300 ลานบาท หรือประมาณรอยละ 14 ของสินทรัพยรวมของบริษัท
นอกจากการขยายธุรกิจอยางตอเนื่องในอาเซียน เอสซีจียังไดขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยไดลงทุนขยาย
กําลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑอีกประมาณ 400,000 ตันตอป ที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี รวมทั้งได
ลงทุนเพิ่มในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) ทําใหมีสัดสวนการถือหุนทั้งทางตรงและ
ทางออมคิดเปนรอยละ 91 นอกจากนี้ยังไดรวมลงทุนในบริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) ใน
สัดสวนรอยละ 31 เพื่อขยายสูธุรกิจคาปลีกสินคาวัสดุกอสรางในรูปแบบของรานคาคลังสินคา
(Warehouse Store) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอยางตอเนื่องตามพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุง
เสริมสรางศักยภาพการขยายธุรกิจรวมกันในอนาคต

2.

มุงเนนงานวิจัยและพัฒนา เพิ่มสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่ม
- การสงเสริมงานวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเปนปจจัยสําคัญในการนําเสนอนวัตกรรมสินคาและบริการที่
หลากหลายของเอสซีจี ซึ่งสามารถรองรับความตองการที่แทจริงของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปมาก สงเสริม
ความเปนอยูที่ดีขึ้นของผูบริโภค และเสริมสรางสิ่งแวดลอมที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน
- ในป 2555 เอสซีจีไดลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาประมาณ 1,430 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 29 จาก ป
กอน และมีจํานวนพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนาจํานวน 1,034 คน ในจํานวนนี้เปนผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกจํานวน 71 คน เพื่อมุงพัฒนาสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High Value Added
Products and Services หรือ HVA) และสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (SCG eco value) อาทิ ฟลม
พลาสติกชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงทนตอการฉีกขาดและการรั่วไหลสําหรับผลิตบรรจุภัณฑอาหาร
กระดาษ Machine Glazed ที่มีความมันวาวและมีความบางพิเศษสําหรับผลิตภัณฑบรรจุอาหารและ
อุตสาหกรรมทางการแพทย เยื่อ Dissolving Pulp ซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิตเรยอน สามารถนําไปใช
ผลิตสินคาใหกับธุรกิจอื่นๆ นอกจากธุรกิจกระดาษ
- สินคา HVA ของเอสซีจีสรางรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากรอยละ 32 ของรายไดจากการขาย
รวมในป 2554 เพิ่มเปนรอยละ 34 ของรายไดจากการขายรวมในป 2555 ในขณะที่สินคา SCG eco value ก็มี
การเติบโตขึ้นคิดเปนรอยละ 14 ของรายไดจากการขายรวมในป 2555

หลังจากนั้น ผูถือหุนมีขอซักถามตางๆ โดยประธานฯ และกรรมการผูจัดการใหญเอสซีจี ผูชวยผูจัดการใหญการเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เคมิคอลส ไดตอบขอซักถามของผูถือหุน สรุปไดดังนี้
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(1) แผนการลงทุนในเมียนมาร
เอสซีจีไดเริ่มเขาไปคาขายปูนซีเมนตและวัสดุกอสรางในเมียนมารมากวา 10 ปแลว และมีสวนแบง
ตลาดอยูในเกณฑที่ดี มีการสราง Brand มาอยางตอเนื่อง จนปจจุบันตราสินคาของบริษัทเปนที่ยอมรับ
อยางมาก และสามารถขยายการขายสินคาไปยังผลิตภัณฑอื่นๆ เชน เคมีภัณฑ เปนตน
เมียนมารเปนอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่เอสซีจีใหความสนใจเขาไปลงทุน รองจากประเทศ
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลําดับ โดยไดลงทุนในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จตั้งแตป 2539 ขณะนี้อยู
ระหวางการขออนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต โดยเอสซีจีไดดําเนินโครงการดาน CSR ควบคูไปดวย
เชน การใหทุนการศึกษากับนักเรียนที่เมียนมาร 99 ทุน ในป 2555
(2) ผลการดําเนินงานของธุรกิจเคมีภัณฑ
ป 2555 เปนปที่ธุรกิจเคมีภัณฑมีผลประกอบการที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับป 2554 โดยมีสาเหตุมาจาก
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนและยุโรป และจากการที่ราคาแนฟทาซึ่งเปนวัตถุดิบหลัก
ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันดิบ สงผลใหสวนตางราคาโดยรวมระหวางสินคาและวัตถุดิบปรับตัวลดลง
อยางมาก เปนขาลงของวัฎจักรธุรกิจเคมีภัณฑ แตถือไดวาเปนเรื่องปกติของธุรกิจเคมีภัณฑ และตั้งแต
ชวงตนป 2556 สวนตางราคาดังกลาวไดเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยางตอเนื่อง
สําหรับโรงงานโอเลฟนสของบริษัทนั้น ไดออกแบบใหใชแนฟทาเปนวัตถุดิบเปนหลักประมาณรอยละ 75 และ
จากกาซประมาณรอยละ 25 ทําใหสามารถผลิตผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายมากกวา คือนอกจาก
เอทิลีนแลว ยังไดผลิตภัณฑอื่นดวย เชน C4, C5 และ Aromatics ซึ่งจะชวยลดความผันผวนและความ
เสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจในภาวะปจจุบัน ในขณะที่โรงงานโอเลฟนสในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช Shale Gas
เปนวัตถุดิบนั้น แมวาจะมีตนทุนการผลิตที่ต่ํากวาแตจะไดชนิดของผลิตภัณฑที่ผลิตไดนอยกวา ดังนั้น
การที่บริษัทสามารถใชประโยชนจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ และสามารถตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคาไดดีกวาสงผลใหธุรกิจเคมีภัณฑของเอสซีจียังคงมีผลกําไรในชวงวัฎจักรขาลงเชนนี้
ขณะที่ธุรกิจเคมีภัณฑหลายแหงประสบกับภาวะขาดทุนอยางมาก
(3) การดูแลและการจัดการดานสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการของบริษัทในภูมิภาคอาเซียน
เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลและการจัดการดานสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการลงทุนทุกโครงการดวย
มาตรฐานที่ดีเทียบเทาในประเทศไทย เชน โรงงานปูนซีเมนต Kampot ในกัมพูชา หรือในบางประเทศ
เชน เวียดนาม ซึ่งกําหนดมาตรฐานที่สูงกวาของประเทศไทย เอสซีจีก็สามารถทําไดตามมาตรฐานที่
กําหนด นอกจากนั้นแมวาบางประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่บริษัทเขาไปลงทุนนั้นจะมีมาตรฐานดาน
สิ่งแวดลอมที่ไมเขมงวดเมื่อเทียบกับมาตรฐานของประเทศไทย โดยหลายกิจการที่บริษัทเขาไปซื้อนั้น
สวนใหญจะมีผลการดําเนินงานที่ไมดี มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมต่ํา และมีปญหาในการดูแลพนักงาน
แตภายหลังจากที่บริษัทเขาไปซื้อและดําเนินการก็ไดแกไขและปรับปรุงอยางตอเนื่องเพื่อใหมีผลการ
ดํ า เนิ น งานและมาตรฐานด า นสิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ขึ้ น พนั ก งานก็ มี ม าตรฐานในการดํ า รงชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น
นอกจากนี้ ยั งทํ าให เ กิ ด ความเชื่ อมั่ นตอบริษัท ในการที่จ ะเขา ไปลงทุ นในประเทศตา งๆ ในภู มิภาค
อาเซียนอีกทางหนึ่งดวย
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เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําป 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําป 2555
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให
บริษัทตองจัดทํางบการเงินประจําป สิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทและจัดใหมีการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีกอนเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยกรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบดังนี้
งบการเงินประจําปของบริษั ท มีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 ตั้งแตหนา 98-215 ซึ่งได สงให
ผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

หนวย : ลานบาท
บริษัทและ
บริษัทยอย

บริษัท

สินทรัพย

395,573

207,696

หนี้สิน

234,450

135,400

รายไดจากการขาย

407,601

-

รายไดรวม

418,338

24,802

กําไรสําหรับป

23,580*

19,650

กําไรตอหุน (บาท/หุน)

19.65*

16.37

* หมายถึง กําไรสําหรับปสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
หลังจากนั้น ผูถือหุนมีขอซักถามตางๆ โดยประธานฯ กรรมการผูจัดการใหญเอสซีจี และผูชวยผูจัดการใหญการเงินและการลงทุน เอสซีจี ไดตอบขอซักถามของผูถือหุน สรุปไดดังนี้
(1) การขาดทุนใน “สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม” ในงบกําไรขาดทุนรวม (รายงาน
ประจําป 2555 หนา 102) ของป 2555 เพิ่มขึ้นจากป 2554
ผลขาดทุน “สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม” จํานวนประมาณ 4,900 ลานบาท ในป
2555 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 40 เมื่อเทียบกับป 2554 ซึ่งมีจํานวนประมาณ 3,500 ลานบาทนั้น เปน
ผลขาดทุนของกิจการรวมทุนในกลุมเอสซีจี เคมิคอลสที่มีผูถือหุนรายอื่นที่ไมมีอํานาจควบคุมรวมถือ
หุนดวย ซึ่งจะรับรูผลขาดทุนของกิจการรวมทุนตามสัดสวนการถือหุน
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(2) ธุรกิจเคมีภัณฑมีผลประกอบการลดลงตามวัฏจัก รธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโลก และแนวทางการ
ปรับปรุงเพื่อลดความผันผวนของธุรกิจ
ธุรกิจเคมีภัณฑเปน Global Business เอสซีจีสงออกผลิตภัณฑในกลุมนี้ไปมากกวา 110 ประเทศทั่วโลก
ราคาวัตถุดิบหลักที่ใชก็อางอิง ตามราคาน้ํามัน ในตลาดโลก ภาวะเศรษฐกิจโลกจึงสงผลกระทบตอ
อุปสงคและอุปทานในธุรกิจเคมีภัณฑอยางมาก
เอสซีจีเคยผานชวงที่เปนวัฏจักรขาลงเมื่อป 2545 แตสามารถทํากําไรเพิ่มขึ้นในป 2546-2547 ซึ่งเอสซีจีมี
กําไรกวา 30,000 ลานบาท โดยกําไรของธุรกิจเคมีภัณฑคิดเปนรอยละ 60 ของกําไรรวมของเอสซีจี และยังคง
ทํากําไรไดอยางตอเนื่องอีกหลายป จนเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป 2551 จึงเริ่มมีกําไรลดลง โดย
ในชวงปลายป 2553-2554 นั้นมีอุปทานใหมๆ ในโลกเกิดขึ้นพรอมกัน สวนในป 2555 นั้นมีอุปทานใหม
ไมมาก แตมีอุปสงคลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจในยุโรปและจีนชะลอตัว ยังเปนชวงขาลงของธุรกิจ
เคมีภัณฑ
เนื่องจากเอสซีจีมีโรงงานโอเลฟนสที่มีขนาดใหญ จึงมีตนทุนในการดําเนินงานต่ําสงผลใหผลประกอบการ
ตลอดสายการผลิตในสวนที่เปนบริษัทยอยยังคงมีกําไร แมวาจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณเพลิงไหม
โรงงานของบริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอรส จํากัด (BSTE) คอนขางมาก นอกจากนี้วัฏจักรขาลงของธุรกิจ
เคมีภัณฑครั้งนี้ยังสงผลใหกําไรของบริษัทที่ไดจากบริษัทรวมทุนลดลงประมาณ 6,000 ลานบาทอีกดวย
สําหรับสินคาและบริการที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) นั้น
มีสวนชวยในผลประกอบการของธุรกิจเคมีภัณฑอยางมาก โดยในป 2555 สินคาประเภท Commodity
นั้นมีสวนตางระหวางราคาวัตถุดิบหลักกับราคาขายสินคา (Margin) เฉลีย่ อยูที่รอยละ 3 ในขณะที่
สินคา HVA มี Margin สูงถึงรอยละ 17 จึงทําใหเอสซีจียังสามารถทํากําไรไดระดับหนึ่ง การเพิ่ม
ปริมาณและสัดสวนการขายสินคา HVA ใหมากขึ้นจะชวยบรรเทาความผันผวนของธุรกิจเคมีภัณฑได
อีกดวย
ในสวนของการปรับปรุงโรงงานโอเลฟนสของเอสซีจี ซึ่งใชแนฟทาเปนวัตถุดิบหลักนั้น บริษัทไดมีการ
ปรับปรุงใหมีความคลองตัวในการรับวัตถุดิบที่เปนกาซไดบางสวนดวย ซึ่งจะชวยเพิ่มความคลองตัว
และทําใหสามารถบริหารจัดการดานตนทุนการผลิตไดดีขึ้น เปนจุดแข็งประการหนึ่งของเอสซีจี นอกจากนี้
เอสซีจียังใหความสําคัญกับการเดินโรงงานใหมีอัตราการผลิตสูง มีการหยุดผลิตนอยที่สุด เพื่อใหมี
ตนทุนต่ํากวาของโรงงานประเภทเดียวกัน
และอีกประการหนึ่งที่เอสซีจีใหความสําคัญก็คือเรื่อง
Innovation ทั้งในสวนของ Process Innovations, Product Innovations และ Business Model
Innovations ทั้งหมดนี้ทําใหตนทุนโดยรวมของเอสซีจีต่ํากวาของคูแขง
(3) สาเหตุที่คาความนิยม (Goodwill) มีมูลคาเพิ่มขึ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม (รายงานประจําป 2555
หนา 100 )
คาความนิยม (Goodwill) เปนการบันทึกบัญชีตามสวนตางระหวางมูลคาที่บริษัทไดเขาไปลงทุนหรือซื้อ
กิจการเทียบกับมูลคาที่เรียกวา “มูลคายุติธรรม” ซึ่งคาความนิยมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,500 ลานบาท
ในป 2554 เปน 3,800 ลานบาท ในป 2555 สวนใหญเปนผลมาจากการเขาซื้อธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
ที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีมูลคาการลงทุนขนาดใหญ
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(4) สาเหตุที่ “การประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน”
มีผลขาดทุนในป 2555 ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (รายงานประจําป 2555 หนา 103 )
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนี้สินผลประโยชนพนักงานนั้น เปนไปตามหลักการทางบัญชีที่จะตองมีการ
ทบทวนและประเมินหนี้สินผลประโยชนพนักงานตามสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคํานวณ
ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหป 2555 มีผลขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงานประมาณ 1,300 ลานบาท จากที่มี
กําไรในป 2554 ประมาณ 39 ลานบาท มาจากสาเหตุหลัก ดังนี้
- การลดลงของอัตราคิดลดทางการเงิน จากเดิมรอยละ 4.8 เปนรอยละ 3.8-3.9 เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยที่ลดลง
- การเพิ่มขึ้นของอัตราการขึ้นเงินเดือน จากเดิมรอยละ 4.5 เปนรอยละ 6 เพื่อใหสอดคลองกับการ
ปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานในสภาวะปจจุบัน
- การเพิ่มขึ้นของราคาทองคํา เนื่องจากบริษัทมีการใหผลประโยชนเพื่อดูแลพนักงานที่ทํางานกับ
บริษัทเปนระยะเวลานาน โดยการมอบทองคําใหเปนของที่ระลึก
(5) การเปลี่ยนแปลงของ “การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม” ในงบกระแสเงินสดรวม (รายงาน
ประจําป 2555 หนา 110)
“การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม” ในป 2555 มีจํานวนประมาณ 5,300 ลานบาทนั้น สวน
ใหญมาจากการเพิ่มสัดสวนการถือหุนในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) จากเดิม
ประมาณรอยละ 45 เปนประมาณรอยละ 91
(6) การลงทุนเพื่อการดูแลสังคม สิ่งแวดลอม และเยาวชน
การลงทุนเรื่องสิ่งแวดลอมของเอสซีจีจะรวมอยูในโครงการลงทุนอยูแลว เชน เงินลงทุนในเครื่องจักร
และอุปกรณที่ใชในการผลิตก็จะรวมเรื่องสิ่งแวดลอมดวยแลว โดยเลือกใชเครื่องจักรและอุปกรณที่มี
มาตรฐานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําใหตองใชเงินลงทุนสูงขึ้น ใชความทุมเทมากยิ่งขึ้น เพื่อใหเปน
โครงการที่ดีและผานเกณฑผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการกําหนด สําหรับงบประมาณในเรื่องการ
รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม(CSR) นั้น เอสซีจีมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน เปนผูดูแลจัดสรรงบประมาณ นอกจากนั้นยังมีมูลนิธิเอสซีจี และยังรวมกับองคกรมูลนิธิตางๆ
จากภายนอกดวย เชน ในกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของกลุมธุรกิจเคมีภัณฑที่เขาไปทําเรื่อง
CSR เพื่อเพิ่มความรูความและความเขาใจในเรื่องความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดลอมของบริษัท
ขางเคียงในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
โดยในแตละปเอสซีจีมีงบประมาณสําหรับดูแลสังคม
สิ่งแวดลอม และเยาวชน ประมาณ 400-500 ลานบาท ซึ่งไมรวมงบประมาณลงทุนของโครงการลงทุน
ปกติเพื่อการปรับปรุงดานสิ่งแวดลอมของโรงงานตางๆ ของเอสซีจี
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(7) รายการ “คาเผื่อมูลคาสินคาลดลง (กลับรายการ)” ในงบกระแสเงินสดรวม (รายงานประจําป 2555
หนา 108)
รายการคาเผื่อมูลคาสินคาลดลง คือ รายการที่บริษัทมีการประเมินคาเผื่อของสินคาจากการดอยคา
ของสินคาหรือมูลคาของสินคาลดลง แตจะเห็นไดวามีวงเล็บคําวา กลับรายการ นั่นคือ การที่บริษัทนํา
สินคาที่มีการตั้งดอยคาเอาไว ไปขายและไดรับผลตอบแทนกลับคืนมา ทําใหตองมีการกลับรายการดังกลาว
(8) รายการ “เงินลงทุนเผื่อขาย” และรายการ “เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน” ในงบกระแส
เงินสดรวม (รายงานประจําป 2555 หนา 109)
เงินลงทุนเผื่อขาย เปนเงินลงทุนที่ใชไปในการซื้อตราสารหนี้ โดยสวนหนึ่งไดมาจากการขายหลักทรัพย
ของ บมจ. ปตท. เคมิคอล และเปนเงินที่เตรียมไวใชเพื่อการลงทุนตางๆ เชน การซื้อกิจการ เปนตน โดย
จํานวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมนั้นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด โดยบริษัทไดนําไป
ซื้อตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ํา และเมื่อบริษัทขายตราสารหนี้ออกไป จํานวนดังกลาวก็จะไปปรากฏอยู
ในรายการเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน
(9) รายการ “กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศที่ยังไมเกิดขึ้น” ในงบกระแสเงินสดรวม (รายงาน
ประจําป 2555 หนา 108)
บริษัทกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไมเก็งกําไรจากคาเงิน แตจะปองกัน
ความเสี่ยงในระดับหนึ่งโดยพิจารณาจากยอดสุทธิของเงินตราตางประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินคา
การขายสินคา และภาระหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ (Net Exposure) ซึ่งในบางปก็อาจมีกําไรแต
บางปก็อาจขาดทุน อยางไรก็ตามในป 2555 บริษัทยังคงมีกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
(10) แนวโนมการขยายธุรกิจของบริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน)
เนื่องจากบริษัทสยามโกลบอลเฮาส จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
จึงขอใหติดตอสอบถามบริษัทสยามโกลบอลเฮาสฯ โดยตรง
(11) การนําบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) ออกจากการเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ
บริษัทยังไมเคยมีการพิจารณาเรื่องนี้
(12) มาตรฐานในการสอบบัญชีระหวางบริษัทและบริษัทยอย และความนาเชื่อถือในการสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีชี้แจงวามาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทยที่สํานักงานสอบบัญชีใชเปนมาตรฐานเดียวกัน
ดังนั้นการสอบบัญชีระหวางบริษัท และบริษัทยอยจึงใชมาตรฐานในการสอบบัญชีแบบเดียวกัน และยืนยันวา
ไดปฏิบัติหนาที่ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานที่กําหนด
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่
31 ธั น วาคม 2555 โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
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มติที่ป ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธัน วาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

745,863,352 เสียง
0 เสียง
826,680 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8892
0.0000
0.1107

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2555
ประธานฯ ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในชวงอัตรารอยละ 40-50 ของ
กํา ไรสุทธิ ของงบการเงิ นรวม แต ในกรณี ที่ มี ความจํ าเป น หรื อมี เหตุ การณ ไม ปกติ บริ ษั ทอาจนํ ามาประกอบการพิจารณา
เปลี่ยนแปลงจายเงินปนผลในชวงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได
ในป 2555 บริษัทมีกําไรสําหรับปตามงบการเงินรวมจํานวน 23,580 ลานบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะ
การเงินของบริษัท ที่มีกําไรสะสมสําหรับจัดสรรจายเงินปนผล รวมทั้งการสรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุน ผูถือหุน และ
ผูมีสวนไดเสียทั้งหมดแลว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเงินปนผลประจําป 2555
ในอัตราหุนละ 11.00 บาท รวมเปนเงิน 13,200 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 56 ของกําไรสําหรับปตามงบการเงินรวม
ซึ่งเปนอัตราที่มากกวาที่กําหนดเปนนโยบายการจายเงินปนผลตามปกติของบริษัท โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาล
งวดครึ่งปแรกไปแลวในอัตราหุนละ 4.50 บาท เปนเงิน 5,400 ลานบาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และจะจายเงินปนผล
งวดสุดทายในอัตราหุนละ 6.50 บาท เปนเงิน 7,800 ลานบาท โดยประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการ
เปนผูชี้แจงรายละเอียดการจายเงินปนผล ดังนี้
การจายเงินปนผลในครั้งนี้จะจายใหกับผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับบริษัทตามรายชื่อที่
ปรากฏ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และปดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อ
เพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 กําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 และใหรับเงิน
ปนผลภายใน 10 ป โดยการจายเงินปนผลจะจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนไดเทากับเงินปนผลคูณสามสวนเจ็ด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหนา 3
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งผูถือหุนไดมีขอเสนอแนะสรุปได
ดังนี้
(1) เสนอใหบริษัทแจงวันที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends คือ ไมมีสิทธิรับเงินปนผล) ไวในหนังสือ
นัดประชุม เพื่อความสะดวกของผูถือหุนดวย
(2) เสนอใหบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการจายเงินปนผลบางสวนเปนหุน
(3) เสนอใหบริษัทพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเตรียมความพรอมตอการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2555 เพื่อ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนทั้งปในอัตราหุนละ 11.00 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอขางตน โดยวาระนี้ตอง
ไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง
ขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

745,724,952 เสียง
0 เสียง
826,480 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8892
0.0000
0.1107

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเนื่องจากตนเองเปนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระใน
ครั้งนี้ดวย จึงขอเสนอใหนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เปนผูชี้แจงรายละเอียดตางๆ ให
ผูถือหุนทราบและดําเนินการประชุมในวาระนี้
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบวาตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท ขอ 36 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้มีกรรมการ
ที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน คือ
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2. พล.อ.อ.กําธน สินธวานนท
3. นายธารินทร นิมมานเหมินท
4. นายประมนต สุธีวงศ

ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา
อยางยั่งยืน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน

ทั้งนี้ พล.อ.อ. กําธน สินธวานนท ไดแจงความประสงคที่จะไมขอเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทอีก
คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการตามที่คณะกรรมการบรรษัท
ภิบาลและสรรหาเสนอ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดพิจารณารายชื่อบุคคลที่
กรรมการบริษัทแตละคนเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 คน เปนกรรมการรายเดิมที่ครบกําหนดออกตามวาระในครั้งนี้ 3 คน และเปน
บุคคลผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 7 คน และมีมติเปนเอกฉันทใหเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่จะ
เสนอเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 โดยเปนกรรมการรายเดิม 3 คน ไดแก 1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) นายธารินทร นิมมานเหมินท
3) นายประมนต สุธีวงศ และเปนบุคคลภายนอกที่ไดรับการเสนอชื่อ 1 คน คือ นางธาริษา วัฒนเกส
อนึ่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา บริษัทไดเปดโอกาสให
ผูถือหุนเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในระหวางวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน
2555 แตไมมีผูถือหุนเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเปน
รายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ กลาวคือ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีประสบการณในดานตางๆ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล
เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ มี
พื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และสําหรับผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการอยูเดิม ก็ไดพิจารณาผลการปฏิบัติงานใน

12

ตําแหนงหนาที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 คนในครั้งนี้ ไดปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ในฐานะกรรมการและ
อนุกรรมการไดเปนอยางดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยใหเสนอ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เลือกตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร นิมมานเหมินท นายประมนต สุธีวงศ และ
นางธาริษา วัฒนเกส เปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ โดยนายธารินทร นิมมานเหมินท นาย
ประมนต สุธีวงศ และนางธาริษา วัฒนเกส มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ และขอมูลตางๆ ที่
เกี่ยวของ ปรากฏในหนา 33 - 40 ของหนังสือนัดประชุม
หลังจากนั้น ผูถือหุนมีขอซักถามเกี่ยวกับประวัติการทํางานของนางธาริษา วัฒนเกส ตามที่ปรากฏในหนังสือนัด
ประชุมหนา 36 วาเพราะเหตุใดนางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยถึง พ.ศ. 2553
สามารถที่จะดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยถึงป พ.ศ. 2552 ได
ฝายจัดการไดยืนยันวาขอมูลประวัติการดํารงตําแหนงดังกลาวเปนขอมูลที่ไดรับจากนางธาริษา วัฒนเกส ซึ่ง
ฝายจัดการเชื่อวาเปนขอมูลที่ถูกตองครบถวนแลว และนายธารินทร นิมมานเหมินท และนายเสนาะ อูนากูล กรรมการบริษัท
ไดอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว โดยชี้แจงวาในอดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยจะไดรับแตงตั้งเปนประธาน
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยโดยตําแหนง ตอมาไดมีการแกไขกฎหมายโดยกําหนดใหประธานคณะกรรมการ
ธนาคารแหงประเทศไทยกับผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยเปนคนละคนกัน เปนเหตุใหตอมานางธาริษา วัฒนเกส ซึ่ง
เปนผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ไมไดดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทยอีกตอไป
เมื่อไมมีขอซักถามประการใดอีก ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการ โดยเปนการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการพรอมกันทั้งชุดตามขอบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนน
เสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนึ่ง ภายหลังจากที่ไดตรวจสอบการรายงานผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้งแลว เลขานุการคณะกรรมการได
ชี้แจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากมีการคํานวณรอยละของคะแนนเสียงในวาระนี้คลาดเคลื่อนไป จึงขอรายงานผลการคํานวณรอยละ
ของคะแนนเสียงใหผูถือหุนไดรับทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการพรอมกันทั้งชุด ซึ่งไดแก นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายธารินทร นิมมานเหมินท นายประมนต สุธีวงศ และ นางธาริษา วัฒนเกส เปนกรรมการของบริษัทดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนีด้ ังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

742,286,903
3,426,096
826,480

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.4303
0.4589
0.1107

6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2556
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณาคัดเลือกบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัดเปนสํานักงานสอบบัญชีประจําป 2555-2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มี
ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา นอกจากนั้น เมื่อไดพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ปริมาณงาน อัตราคาสอบบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแลวเห็นวาบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จํากัด มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม
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คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชี และมีมติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลเปน
ผูสอบบัญชีและอนุมัติคาสอบบัญชี ดังนี้
1. ขออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ประจําป 2556 ดังนี้
- นายสุพจน สิงหเสนห
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) หรือ
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
- นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวสุรีรัตน ทองอรุณแสง (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
แหงบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเปนผูสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตุทายวาระที่ 6 ของหนังสือนัดประชุมผูถือหุน หนา 6
2. ขออนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจําป 2556 เปนเงินจํานวน 250,000 บาท (เทากับคาสอบบัญชี
งบการเงินบริษัทประจําป 2555)
ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสํานักงานบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตน ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ
บริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
นอกจากนี้กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานเพิ่มเติมใหที่ประชุมรับทราบวาคาสอบบัญชีประจําป และราย
ไตรมาสของบริษัทยอยสําหรับป 2556 จํานวน 114 บริษัท และงบการเงินรวม เปนเงิน 27.22 ลานบาท เมื่อรวมกับคาสอบบัญชี
งบการเงินเฉพาะของบริษัทอีก 250,000 บาท จึงรวมเปนคาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินทั้งสิ้น 27.47
ลานบาท สําหรับคาสอบบัญชีประจําป 2556 เพิ่มขึ้นจากปกอน 370,000 บาท เนื่องจากมีการควบรวมบริษัทในกลุม
กระดาษคราฟท และกลุมกลองบรรจุภัณฑทําใหตองตรวจสอบบัญชีเพื่อออกงบการเงินทั้งกอนและหลังการควบรวม
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งผูถือหุนมีขอสังเกตเกี่ยวกับคาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท
ยอยบางบริษัทวามีคาสอบบัญชีสูงกวาคาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ทั้งๆ ที่บริษัทยอยมีสินทรัพยและหนี้สินนอยกวาของ
บริษัท จึงเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเปรียบเทียบคาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยอยางรอบคอบ
และอธิบายความเหมาะสมของคาสอบบัญชีใหชัดเจนมากขึ้น
เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนด
คาสอบบัญชีประจําป 2556 โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแตงตั้งนายสุพจน สิงหเสนห หรือนายวินิจ ศิลามงคล หรือนายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ
หรือนางสาวสุรีรัตน ทองอรุณแสง แหงบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556
และกําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2556 เปนเงิน 250,000 บาท รวมทั้งรับทราบคาสอบบัญชีประจําปและ
รายไตรมาสของบริษัทยอยจํานวน 114 บริษัทและงบการเงินรวม เปนเงิน 27.22 ลานบาท รวมคาสอบบัญชีบริษัทและ
บริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินทั้งสิ้น 27.47 ลานบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

745,686,499 เสียง
0 เสียง
826,480 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8892
0.0000
0.1107

7. พิจารณาอนุมัติให SCC ออกและเสนอขายหุนกูโดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ลานบาท รวมเปนวงเงิน
ทั้งสิ้น 200,000 ลานบาท
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ไดมีมติอนุมัติ
ให SCC ออกหุนกูวงเงินจํานวนไมเกิน 150,000 ลานบาท และใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาออก และเสนอขายหุนกู
ทดแทนหุนกูเดิมที่ไถถอนไปในรูปแบบตางๆ กันครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ โดยหุนกูที่ออกจําหนายแลวในขณะใดขณะหนึ่ง
จะตองไมเกินวงเงินดังกลาวขางตน เนื่องจากในปจจุบันเอสซีจีมีการขยายการลงทุนอยางตอเนื่อง ทั้งในประเทศ และ
ภูมิภาคอาเซียน และการออกหุนกูของ SCC เปนวิธีหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกลาว
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเพิ่มวงเงินสําหรับการออก
และเสนอขายหุนกูอีกจํานวน 50,000 ลานบาท รวมเปนวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ลานบาท ทั้งนี้หุนกูในวงเงิน 200,000 ลาน
บาทนี้ ขึ้นอยูกับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายในการพิจารณาออกและเสนอขาย
หุนกูในแตละคราว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหนา 7-8
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและใหขอเสนอแนะ โดยประธานฯ กรรมการผูจัดการใหญ
เอสซีจี และผูชวยผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ไดตอบขอซักถามของผูถือหุน สรุปไดดังนี้
(1) สัดสวนหนี้สินตอทุน (D/E ratio) ของบริษัท
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ชี้แจงวาปจจุบันสัดสวนหนี้สินตอทุนสุทธิ (Net D/E ratio) อยูที่ประมาณ
0.9 สําหรับในระยะยาวก็กําหนดสัดสวนไวไมใหเกิน 1 ซึ่งตั้งแตป 2556 เปนตนไป เชื่อวากระแสเงินสด
จากการดําเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลสจะมีเขามามากขึ้น ปจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดอยูกวา 40,000
ลานบาท ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งทางการเงิน และสงผลดีตอการตอรองทางธุรกิจของบริษัท การ
เพิ่มวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูในครั้งนี้เปนวิธีการหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต
(2) เสนอแนะใหบริษัทพิจารณาเพิ่มทุน หรือออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (Warrant)
ประธานฯ ชี้แจงวา คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอยางรอบคอบและระมัดระวัง โดยจะพิจารณา
ทางเลือกอื่นๆ ประกอบดวย
(3) เสนอแนะใหบริษัทพิจารณาขยายวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูใหมากกวา 200,000 ลานบาท
ประธานฯ ชี้แจงวาขอใหพิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินตามความจําเปนและไมเสียโอกาสจะเหมาะสมกวา
เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกู
โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ลานบาท รวมเปนวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ลานบาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
ขางตน โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูโดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ลานบาท รวม
เปนวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ลานบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

745,487,399
0
1,023,580

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8628
0.0000
0.1371

8. พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท
8.1 การแกไขขอบังคับขอ 25
ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเปนผูชี้แจง
รายละเอียด
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2555 ที่ผานมา คณะกรรมการบริษัท โดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทขอ 25 เพื่อใหผูรับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุมผูถือหุนไดตามความประสงคที่
ผูถือหุนไดมอบฉันทะให และขอ 30 เพื่อใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยผูถือหุนไดมีขอ
ซักถามพรอมทั้งแสดงความคิดเห็นตาง ๆ คณะกรรมการบริษัทจึงไดถอนวาระดังกลาวโดยไมมีการลงคะแนนในวาระนี้
เนื่องจากเห็นวายังไมใชเรื่องเรงดวน และขอนํากลับไปพิจารณาในรายละเอียดตอไป
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิจารณาและทบทวนเรื่องดังกลาวอยางละเอียดรอบคอบ และฝาย
จัดการไดหารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
พิจารณาแกไขขอบังคับของบริษัทขอ 25 เพื่อเปนการสงเสริมในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคลองกับแนวปฏิบัติ
ของบริษัทชั้นนําในตลาดหลักทรัพย โดยเสนอแกไขขอความเดิมเปนขอความใหมทํานองเดียวกับที่ไดเคยเสนอขอแกไขใน
การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งกระทรวงพาณิชยไดใหความเห็นวาขอความที่บริษัทเสนอแกไขนั้นเปนไปตาม
หลักการที่กฎหมายกําหนดและ มีความชัดเจนเพียงพอแลว โดยขอความที่เสนอแกไขใหมเปน ดังนี้
ขอ 25. การลงมติใดๆ ถาผูถือหุนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในมตินั้น ผูถือหุนนั้นจะออกเสียง
ลงคะแนนในมตินั้นไมได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
ทั้งนี้ตามรายละเอียดของขอบังคับที่เสนอแกไขในขอ 25 ปรากฏในหนังสือ นัดประชุมผูถือหุน ในวาระที่ 8 ขอ
8.1 หนา 8 - 9
หลังจากนั้น ผูถือหุนไดมีขอซักถามเกี่ยวกับคําจํากัดความของคําวา “สวนไดเสียเปนพิเศษ” ซึ่งกรรมการ
ผูจัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จํากัด ไดตอบขอซักถามโดยสรุปวา คําวา “สวนไดเสียเปนพิเศษ” เปนถอยคําที่ใชใน
กฎหมาย ซึ่งมีแนวคําอธิบายตามตําราในทางกฎหมาย และแนวคําพิพากษาศาลฎีกา ในกรณีที่ผูถือหุนใดมีสวนไดเสียใน
เรื่องใดมากกวาผูถือหุนรายอื่นทั่วๆ ไป ก็จะถือวาผูถือหุนนั้นมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องนั้น เชน หากบริษัทจะซื้อ
ทรัพยสินจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยที่บุคคลนั้นเปนผูถือหุนของบริษัทดวย ก็จะถือวาผูถือหุนนั้นมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
ทําใหไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบริษัทขอ 25 โดยวาระ
นี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

745,276,599
0
1,234,380

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8346
0.0000
0.1653

8.2 การแกไขขอบังคับขอ 30
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับขอ 30 ซึ่งเปน
เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ โดยขอบังคับฉบับปจจุบันกําหนดใหการเลือกตั้งกรรมการในกรณีที่มีจํานวนผูไดรับการเสนอชื่อเทากับ
จํานวนกรรมการที่จะพึงมีไดในการเลือกตั้งครั้งนั้น ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกกรรมการทั้งชุด
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาไดพิจารณาและทบทวนเรื่องดังกลาวอยางละเอียดรอบคอบและฝายจัดการ
ไดหารือกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยแลว เห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 พิจารณาแกไข
ขอบังคับของบริษัทขอ 30 เพื่อเปนการสงเสริมในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดี และสอดคลองกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนําใน
ตลาดหลักทรัพย โดยเสนอแกไขขอความเดิมเปนขอความใหมทํานองเดียวกับที่ไดเคยเสนอขอแกไขในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2555 โดยขอความที่เสนอแกไขใหมเปน ดังนี้
ขอ 30. ใหที่ประชุมผูถอื หุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และผูถือหุนมี
สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการไดไมเกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้ง
นั้น โดยจะแบงคะแนนเสียงไมได
(3) บุคคลซึ่งได รั บคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลํ าดั บลงมาเป นผูได รั บเลื อกตั้งเป นกรรมการเท าจํ านวน
กรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เทากันอันจะทําใหเกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมลงคะแนน
เสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาดเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ทั้งนี้ตามรายละเอียดของขอบังคับที่เสนอแกไขในขอ 30 ปรากฏในหนังสือนัดประชุมผูถือหุน ในวาระที่ 8 ขอ
8.2 หนา 9 -10
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เมื่อไมมีขอซักถามอยางใด ประธานฯ เสนอใหที่ประชุม
อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบริษัทขอ 30 โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

745,276,599
0
1,234,380

เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8346
0.0000
0.1653

9. รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
9.1 รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 42 กําหนดใหกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนและ
โบนัสตามจํานวนที่ที่ประชุมผูถือหุนกําหนด โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ไดมีมติกําหนด
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไวแลวและใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุม
ผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นดังนี้
คาตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ
- คาตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยใหไป
พิจารณาแบงจายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริษัทไดรับโบนัสไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุน โดยให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และใหไปพิจารณาแบงจายกันเอง
จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทประจําป 2556 โดยเปรียบเทียบขอมูลอางอิงตางๆ แลว คณะกรรมการบริษัทเห็นควร ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการคง
คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑเดิมซึ่งไดรับอนุมัติมาตั้งแตป 2547
ทั้งนี้ในป 2555 ไดมีการจายคาตอบแทนและโบนัสใหแกคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเปนการจายโดยไมเกิน
หลักเกณฑขางตน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2555 หนา 38-40
9.2 รับทราบคาตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ไดมีมติอนุมัติ
คาตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ และใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่
ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธาน
กรรมการ

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)
180,000
120,000

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน

150,000

37,500

กรรมการ

100,000

25,000

ตําแหนง

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบใหเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบการคงคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการ
ชุดตางๆ ในป 2556 ตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนขางตนอนุมัติไวตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน
สํ า หรั บ ขอบเขตหน า ที่ ข องคณะอนุ ก รรมการชุ ด ต า งๆ ของบริ ษั ท และการจ า ยค า ตอบแทนให แ ก
คณะอนุกรรมการในป 2555 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 หนา 33-37 และหนา 38-40 ตามลําดับ
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดประธานฯ เสนอใหที่ประชุม
รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
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มติ ที่ ประชุ ม ที่ ประชุ มรั บทราบค าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะอนุ กรรมการชุ ดต างๆ ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ
10. เรื่องอื่นๆ
- ไมมี หลังจากนั้นประธานฯ ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญ รายงานความคืบหนาของโครงการที่มาบตาพุด
และคดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุนใหผูถือหุนทราบ
กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานใหที่ประชุมทราบความคืบหนาของโครงการที่มาบตาพุดวา ตามที่ไดรายงาน
ใหผูถือหุนทราบในที่ประชุมสามัญผูถือหุนป 2555 วา โครงการของเอสซีจีที่เขาขายโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
ชุมชนอยางรุนแรงนั้น มีเพียง 1 โครงการ คือโครงการขยายกําลังการผลิตไวนิลคลอไรด โมโนเมอร ของบริษัทไทยพลาสติกและ
เคมี ภัณฑ จํ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งอยู ระหว างการพิจารณาของคณะกรรมการผูชํ านาญการนั้น ขณะนี้ โครงการดั งกล าวได
ดําเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ครบถวนแลว ดังนี้
(1) จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EHIA)
(2) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนและผูมีสวนไดเสีย
(3) องคการอิสระทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพใหความเห็นประกอบ
โดยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ( กนอ.) เห็นวาโครงการไดดําเนินการครบถวนแลว กนอ. จึง ไดสง
เรื่องใหอัยการเพื่อยื่นขอใหศาลปกครองสูงสุดมีคําสั่งยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพื่อใหโครงการสามารถดําเนินการ
ตอไปได
ในสวนของคดีที่ฝายผูฟองคดีและผูถูกฟองไดยื่นอุทธรณตอศาลปกครองสูงสุดไปแลวนั้น เรื่องนี้ เอสซีจไี มไดเปน
คูความในคดี แตไดติดตามความคืบหนามาโดยตลอด จนถึงขณะนี้ยังไมมีความคืบหนาใดในสวนนี้
เมื่อไมมีขอซักถามประการใด ประธานฯ ไดขอใหกรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี รายงานความคืบหนาของคดี
อดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุนของบริษัทใหผูถือหุนไดทราบ
กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ไดรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบความคืบหนาของคดีที่ทายาทและผูจัดการมรดก
ของผูถือหุนคนหนึ่งไดฟองนายประพันธิ์ ชูเมือง อดีตพนักงาน และบริษัทใหชดใชคาเสียหาย เนื่องจากนายประพันธิ์ฯไดทําการทุจริต
ตอผูถือหุน โดยเมื่อปลายป 2554 ศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหนายประพันธิ์ฯ ชดใชคาเสียหายใหแกโจทก และใหบริษัทรวม
รับผิดชอบในฐานะนายจางดวย ซึ่งบริษัทไดยื่นอุทธรณคําพิพากษาของศาลชั้นตนตอศาลอุทธรณไปแลวตั้งแตตนป 2555 คดีนี้ยัง
อยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ ยังไมมีความคืบหนา
หลังจากนั้นประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและใหขอเสนอแนะ ซึ่งมีผูถือหุนใหขอเสนอแนะสรุปได
ดังนี้
(1) เสนอแนะใหมีการระบุชื่อผูถือหุนที่ถามคําถามไวในรายงานการประชุม เพื่อยืนยันวามีการซักถามจริง
(2) เสนอแนะใหมีการประชาสัมพันธโครงการพัฒนาชุมชนทาน้ําชุกโดน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเปนโครงการที่เอสซีจี
รวมพัฒนาและสนับสนุนจนประสบความสําเร็จและเปนที่นาชื่นชม จึงควรเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไป
สามารถเข ามาเรี ยนรูวิธี การพั ฒนาชุมชน รวมถึ งการจัดนิ ทรรศการ หรือนําเสนอโครงการในรู ปแบบ
ภาพยนตรแอนิเมชั่น เพื่อใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น
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(3) เสนอแนะใหมีการสรางถาวรวัตถุหรือสัญลักษณของบริษัทภายในบริเวณสวนลุมพินี กรุงเทพฯ เนื่องจาก
เปนสวนสาธารณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานใหเปน
สวนสาธารณะสําหรับประชาชน ทั้งนี้เพื่อเปนการประชาสัมพันธในโอกาสครบ 100 ปของบริษัท
(4) เสนอแนะใหบริษัทรายงานความคืบหนาของการพิจารณาและดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ผูถือหุนได
นําเสนอในการประชุมครั้งกอน
เมื่อไมมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะจากผูถือหุนอยางใดอีก ประธานฯ ไดขอใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจง
เรื่องการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผูถือหุนที่บริเวณทางออกเพื่อเปนหลักฐานอางอิงตอไป และประธานฯ ไดขอบคุณ
ผูถือหุนที่สละเวลามาเขารวมประชุมและใหความเห็นตางๆ ในวันนี้ และขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 17:35 น.

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ประธานที่ประชุม
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