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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)  

ประชุม ณ หอง แกรนด ฮอลล ชั้น 2 โรงแรมพลาซา แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน 

เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09:00 น. 
 

นายจริายุ อิศรางกรู ณ อยุธยา  เปนประธานที่ประชุม 

 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 427 ราย 

รวมจํานวนหุนได 2,658,897 หุน และที่มอบฉันทะมาจํานวน 1,516 ราย รวมจํานวนหุนได 

744,912,820 หุน เปนผูถือหุนทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 

1,943 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 747,571,717 หุน คิดเปนรอยละ 62.2976 ของจํานวนหุนที่

จําหนายไดแลวทั้งหมดจํานวน 1,200,000,000 หุน เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว 

จึงขอเปดประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ  

 ประธานฯ ไดชี้แจงวา การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2555 มีวาระเดียว คือ พิจารณา

อนุมัติใหบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด เขาทําธุรกรรมซื้อหุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ 

จํากัด (มหาชน) หรือ TPC จากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน และแจงวากรรมการของบริษัทที่ถือวาเปนผูมี

สวนไดเสียในเรื่องดังกลาวมีดังนี้ 

1. นายเสนาะ อูนากูล 

2. นายพนัส สิมะเสถียร 

3. นายยศ เอ้ือชูเกียรติ 

4. นายชุมพล ณ ลําเลียง 

5. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 

โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียไดอยูในที่ประชุมในขณะนี้ดวย แตเมื่อเริ่มการประชุมในวาระ

ดังกลาว จะขอออกจากหองประชุม 

 จากนั้นประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการ

ประชุมใหผูถือหุนรับทราบ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท และคณะ

จัดการ ดังนี้ 

กรรมการที่เขารวมประชุม  มีกรรมการบริษัทเขารวมประชุมทุกคนรวม 12 คน โดยไดแนะนําตาม

แถวที่นั่งบนเวที ดังนี้ 

1. นายปรีชา   อรรถวิภัชน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายธารินทร นิมมานเหมินท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและ

  สรรหา และกรรมการอิสระ 
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3. พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นายสุเมธ   ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

  กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  และกรรมการอิสระ 

5. นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสงัคมเพือ่

   การพัฒนาอยางยั่งยืน 

6. นายกานต  ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญ และกรรมการกิจการ

   สังคมเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

7. นายอาสา สารสิน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ 

  กรรมการอิสระ 

8. นายประมนต สุธีวงศ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา 

  ผลตอบแทน และกรรมการอิสระ 

สวนกรรมการที่อยูดานลางของเวทีไดแก 

9. นายเสนาะ   อูนากูล ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนา

   อยางย่ังยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

10. นายพนัส   สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

11. นายยศ  เอื้อชูเกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการ

  กิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

12. นายชุมพล  ณ ลําเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
เลขานุการ 

นายวรพล  เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ 

คณะจัดการที่เขารวมประชุม  จํานวน 8 คน 

1. นายเชาวลิต  เอกบุตร ผูชวยผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน เอสซีจี 

  และกรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี การลงทุน 

2. นายอารีย ชวลิตชีวินกุล ผูชวยผูจัดการใหญ-การบริหารกลาง เอสซีจี 

3. นายชลณัฐ  ญาณารณพ กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เคมิคอลส 

4. นายรุงโรจน  รังสิโยภาส กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เปเปอร 

5. นายปราโมทย  เตชะสุพัฒนกุล กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ซิเมนต 

6. นายพิชิต  ไมพุม กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง 

7. นายขจรเดช   แสงสุพรรณ กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น 

8. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผูชวยผูจัดการใหญ-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส 
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เลขานุการคณะกรรมการไดชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน

เสียงและการแจงผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  

 ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 23 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 

4, 5 และมาตรา 34 กําหนดใหการออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับ

จํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ โดยถือวาหนึ่งหุนเทากับหนึ่งเสียง  

 ในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ดวยวิธีชูมือ เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 

คนรองขอและที่ประชุมมีมติดวยเสียงขางมากใหลงคะแนนลับ 

ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ทานผูถือหุน เห็นดวย ไม

เห็นดวย หรอืงดออกเสียง ขอใหลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทัง้ลงลายมือชื่อในบัตร 

และเจาหนาทีบ่ริษัทจะ Scan Barcode บัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งเก็บบัตรดังกลาวเฉพาะ

กรณีไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น สวนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเหน็ดวยจะเก็บพรอม

กันทั้งหมดกอนเสรจ็ส้ินการประชุม  

การนับคะแนน บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวน

เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมในวาระนั้นๆ และมีสิทธิออกเสียง และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนน

เสียงที่เห็นดวย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาวจะคํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนที่

มอบฉันทะแสดงเจตนาไวตามหนังสือมอบฉนัทะดวย 

  นอกจากนี้เลขานุการฯ ไดแจงผูถือหุนเพิ่มเติมวาสําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนนั้น 

จะรวบรวมผลและแจงใหที่ประชุมทราบไดภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนน 

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ซ่ึงที่ประชุม

เห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กลาว

ขางตน ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุม โดยแจงวาเพ่ือใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใสตามหลัก

บรรษัทภิบาลที่ดี กรรมการผูมีสวนไดเสียทั้ง 5 คนจะขอออกจากหองประชุม เพื่อใหผูถือหุนได

พิจารณาและซักถามรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวกับรายการที่เก่ียวโยงกันไดอยางเต็มที่ และเสนอนาย

สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการอิสระ ทําหนาที่ประธานในที่

ประชุมแทนไปจนเสร็จสิ้นและปดการประชุม ซึ่งที่ประชุมไมขัดของ ประธานฯ จึงไดเชิญนายสุเมธฯ ทํา

หนาที่ประธานในที่ประชุม 

 ภายหลังจากที่กรรมการผูมีสวนไดเสียทั้ง 5 คนออกจากหองประชุมแลว นายสุเมธ ตันติเวชกุล 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่ประชุมจึงไดเริ่ม

ดําเนินการตามระเบียบวาระดังนี้ 
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1. พิจารณาอนมัุติใหบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จาํกดั เขาทําธรุกรรมซ้ือหุนบริษัท
ไทยพลาสตกิและเคมีภัณฑ จาํกัด (มหาชน) จากบุคคลที่เกีย่วโยงกัน 
ประธานในที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบความเห็นของคณะกรรมการโดยสรุปวา ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย  ไดมีมติ

เห็นชอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด ซึ่งเปน 

Holding Company ที่ดูแลการลงทุนของธุรกิจเคมีภัณฑของ SCC เขาซื้อหุนสามัญบริษัทไทย

พลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) หรือ TPC จากกลุมผูขาย 6 ราย จํานวนรวมไมเกิน 

266,543,210 หุน หรือคิดเปนรอยละ 30.47 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ TPC ในราคาหุนละ 30 

บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 7,996.3 ลานบาท ซึ่งเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และประกาศของคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุน 

สําหรับเหตุผลที่จะเขาซื้อหุน ประโยชนในเชิงธุรกิจ และสาระสําคัญของรายการที่จะขอ

อนุมัตินั้น ประธานในที่ประชุม ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการใหญ เปนผูสรุปใหที่ประชุมทราบ 

กรรมการผูจัดการใหญไดสรุปขอเท็จจริงตางๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของผูถือหุน ซึ่ง

มีรายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวยหมายเลข 1 และ 2 ของหนังสือนัดประชุม สรุปไดดังนี้ 

บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) หรือ TPC เปนผูผลิตโพลิไวนิล 

คลอไรด หรือ PVC และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับ PVC โดยมีกําลังการผลิตเปนอันดับหนึ่งใน

อาเซียน มีโรงงานผลิตทั้งในประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งในปจจุบัน SCC ถือหุน TPC 

อยูรอยละ 45.64 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ TPC และการลงทุนถือหุนดังกลาวไดสราง

ผลตอบแทนให  SCC อยางสม่ําเสมอ SCC จึงเล็งเห็นวาการลงทุนเพิ่มใน TPC จะชวยเพิ่ม

โอกาสและสงเสริมใหเกิด Synergy กับธุรกิจปโตรเคมีและธุรกิจอื่นๆ ของ SCC เชน ธุรกิจ

ผลิตภัณฑกอสราง และเพิ่มศักยภาพของการลงทุนในสายธุรกิจ PVC ไปสูอาเซียนในอนาคต  

กรรมการผูจัดการใหญ ชี้แจงเพิ่มเติมวา ประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับ SCC มี

ดังนี้ 

1. เพิ่มความสมดุลทางธุรกิจ ในปจจุบัน ธุรกิจปโตรเคมีของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส 

จํากัด ประกอบดวยหวงโซผลิตภัณฑ (Value Chain) 3 สายหลัก คือสายโพลิเอทิลีน 

(PE) สายโพลิโพรไพลีน (PP) และสายโพลิไวนิลคลอไรด (PVC) การเพิ่มสัดสวนการ

ถือหุนใน TPC จะทําให การลงทุนของ SCC ในธุรกิจปโตรเคมีมีความสมดุลระหวาง 

3 สายผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น รวมถึงสามารถลดความผันผวนของรายได เนื่องจาก

ธุรกิจ PVC มีความผันผวนนอยกวา PE และ PP  
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2. เพิ่มศักยภาพในอาเซียน TPC ดําเนินธุรกิจพีวีซีและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง โดยเปนผูผลิต

พีวีซีอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน การเพ่ิมสัดสวนการถือหุนใน TPC จึงเปนการ

เพิ่มศักยภาพการลงทุนในธุรกิจ PVC และสนับสนุนนโยบาย Go Regional ของ SCC 

3. เพิ่มพลังรวม  (Synergy) กับธุรกิจของ SCC การซ้ือหุน TPC เพิ่มจะชวยเพิ่มโอกาส

ในการสราง Synergy ระหวาง TPC กับธุรกิจตางๆ ของ SCC จากแนวทาง การ

ปฏิบัติงานที่ดีเลิศ (Operation Excellence) รวมทั้งการบริหารจัดการและการใช

ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เชน โอกาสในการขยายชองทางจัด

จําหนายสินคากลุมวัสดุกอสรางที่เปน High Value Added ของ TPC 

สาระสําคญัของรายการที่เสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมตัิในครั้งนี้ มี

รายละเอียด ตามหนงัสือนดัประชุมหนา 2 ดงันี ้

ขออนุมัติใหบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด เขาทําธุรกรรมซื้อหุน TPC จากบุคคลที่เกี่ยว

โยงกันเปนจํานวนรวมไมเกิน 266,543,210 หุน หรือคิดเปนรอยละ 30.47 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด

ของ TPC ที่ราคาหุนละ 30 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 7,996.3 ลานบาท โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) ซื้อหุนสามญัจาํนวน 161,312,850 หุน หรือคดิเปนสดัสวนรอยละ 18.44 ของหุนที่

ชําระแลวทั้งหมดของ TPC จาก บริษัททุนลดาวัลย จํากัด  

2) ซื้อหุนสามญัจาํนวน 45,767,780 หุน หรือคดิเปนสดัสวนรอยละ 5.23 ของหุนที่

ชําระแลวทั้งหมดของ TPC จาก นายยศ เอื้อชูเกียรติ 

3) ซื้อหุนสามญัจาํนวน 28,512,490 หุน หรือคดิเปนสดัสวนรอยละ 3.26 ของหุนที่

ชําระแลวทั้งหมดของ TPC จาก นางวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ  

4) ซื้อหุนสามญัจาํนวน 17,332,340 หุน หรือคดิเปนสัดสวน รอยละ 1.98 ของหุนที่

ชําระแลวทั้งหมดของ TPC จาก นางลาวัลย เตชะไพบูลย  

5) ซื้อหุนสามญัจาํนวน 10,610,000 หุน หรือคดิเปนสดัสวนรอยละ 1.21 ของหุนที่

ชําระแลวทั้งหมดของ TPC จาก นายศักดิ์ เอ้ือชูเกียรติ  

6) ซื้อหุนสามญัจาํนวน 3,007,750 หุน หรือคดิเปนสัดสวนรอยละ 0.34 ของหุนที่ชําระ

แลวทั้งหมดของ TPC จากมูลนิธิจรญูเอือ้ชูเกียรติ 

กรรมการผูจัดการใหญ แจงวารายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน ไดสงใหทาน 

ผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมแลว 

ประธานในที่ประชุม กลาววา เนื่องจากการซื้อหุนสามัญ TPC จากผูถือหุนรายใหญ

ดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

และประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ซึง่คณะกรรมการบรษัิทไดพิจารณาอยางรอบคอบ  
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ถ่ีถวน และไดดําเนนิการอยางโปรงใส ถูกตองตามกระบวนการและขอกําหนดของกฎหมาย โดยไดให

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการ และประโยชนตอผูถือหุน จึง

ขอใหพลอากาศเอกกําธน สินธวานนท ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงใหที่ประชุมทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบแจงตอที่ประชมุวา คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการประชุม

หารือในเรื่องนีโ้ดยไดพิจารณารายละเอียด ตลอดจนซักถามขอมูลจากฝายจัดการและที่ปรึกษา

ทางการเงินในเรื่องที่เก่ียวของจนเปนที่ชัดเจนแลว จึงไดมีมติเห็นชอบกับการใหบริษัทเอสซีจี 

เคมิคอลส จาํกัด ซื้อหุน TPC จากบุคคลที่เก่ียวโยงกัน โดยเห็นวาเปนการทํารายการที่สมเหตุสมผล 

เปนธรรม และเปนประโยชนสูงสดุตอผูถือหุนของ SCC  

จากนั้นนายธารนิทร นมิมานเหมนิท กรรมการตรวจสอบไดรายงานประเดน็สําคญัที่

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณา สรปุไดดงันี ้

1. การซื้อหุน TPC มีเกณฑของตลาดหลักทรพัยฯที่เกี่ยวของสองเรื่อง ดังนี ้

  1.1 เกณฑการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท  กําหนดวาหากทรัพยสินที่

ไดมาหรือจําหนายไปมีมูลคาสูงเมื่อเทียบกับทรัพยสินของบริษัท จะตองแจง

สารสนเทศตอผูถือหุน และตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ตามรายละเอียด

ที่กําหนดไวในประกาศของตลาดหลักทรัพย ซึ่งในกรณีการซื้อหุน TPC ครั้งนี้ 

ทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิของ TPC ตามสัดสวนที่ซื้อมีมูลคาไมถึงรอยละ 15 ของ

ทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิ หรือ Net Tangible Assets ของ SCC ดังนั้นจึงไมตอง

ปฏิบัติตามเกณฑในเรื่องนี้  

 1.2 เกณฑรายการที่เก่ียวโยงกัน  กําหนดวาหากมีการทํารายการกับบุคคลที่เก่ียว

โยงกัน เชนผูบริหาร หรือ ผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุนเกินกวารอยละ 10 ของหุน

ทั้งหมด และรายการนั้นมีมูลคาตั้งแตรอยละ 3 ของทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิของ

บริษัท จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งการซื้อหุน TPC จากบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันครั้งนี้มีมูลคาเกินกวารอยละ 3 ของทรัพยสินที่มีตัวตนสุทธิของ 

SCC จึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้เพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน

ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผูถือหุนที่มีสวนไดเสียของ SCC ไม

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานใหบริษัทปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และ

พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนให

เปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ เพื่อใหม่ันใจวารายการดังกลาว

สมเหตุสมผล เปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท และไมทําใหผูถือหุนสวนนอยเสีย

ประโยชน ตามหลักบรรษัทภิบาล โดยคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเปนกรรมการอิสระ 
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และไมเปนบุคคลที่เก่ียวโยงกัน รวมทั้งไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสียใน TPC ได

พิจารณาเรื่องนี้อยางรอบคอบและมีความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัทใน 2 ประเด็น

ดังนี้ 

2.1 การซื้อหุนครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล เปนประโยชนในระยะยาว ตามที่กรรมการ

ผูจัดการใหญไดเรียนชี้แจงเหตุผลในทางธุรกิจไปแลว กลาวคือจะไดรับประโยชน

จากการมี Synergy ระหวางกันและการมีสินคาที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High Value 

Added Products)  

2.2 ราคาที่เสนอซื้อเปนราคาที่เปนธรรมกับทั้งผูซื้อและผูขาย และเปนธรรมกับผูถือหุน 

SCC ในอนาคต โดยไดรวมกันพิจารณากับฝายจัดการซึ่งไดวาจางที่ปรึกษา

ทางการเงิน 2 บริษัททําหนาที่ประเมินราคาหุนและใหความเห็นแกฝายจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และอีก 1 บริษัทคือ บริษัท

แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด เพ่ือทํารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ใหกับผูถือหุนซึ่งไดจัดสงใหพรอมหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้จากการประเมินราคาหุน

ของ TPC เห็นวาราคาที่เสนอซื้อ 30 บาท เปนราคาที่สมเหตุสมผลและเปนธรรม  

3. ทุกครั้งที่คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาเรื่องนี้ กรรมการที่มีสวนไดเสียและ

กรรมการที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันไมไดเขารวมประชุมในวาระนี้   

4. ในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ไมมีหลักเกณฑใดที่กําหนดใหกรรมการที่มีสวนไดเสีย

หรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันตองออกจากที่ประชุม  อยางไรก็ตาม

คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรวาในการประชุมครั้งนี้ กรรมการที่มีสวนได

เสียหรือกรรมการที่เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันจะออกจากที่ประชุม ทั้งนี้เพื่อความ

โปรงใสและเพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสซักถามและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ 

ประธานในที่ประชุม ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา ในการพิจารณาเขาซื้อหุนสามัญ TPC นี้ 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณากันอยางเขมงวด เพื่อใหถูกตองตามขอกําหนดของกฎหมาย และ

กฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ และคณะกรรมการกํากับตลาดทุน  โดยในหนังสือนัดประชุมที่สง

ใหแกผูถือหุน ก็ไดนําสงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัทแอดไวเซอรรี่ พลัส 

จํากัด ใหแกผูถือหุนแลว และไดแจงผูถือหุนดวยวาหลังจากเสร็จสิ้นธุรกรรมซื้อหุนสามัญ TPC 

จากผูถือหุนรายใหญขางตนแลว บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด จะตองทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย

ทั้งหมดของ TPC (Mandatory Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน เรื่อง 

หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการเขาถือหลักทรัพยเพ่ือครอบงํากิจการดวย 

หลังจากนั้นประธานในที่ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม โดยประธานในที่

ประชุม กรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจัดการใหญ กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เคมิคอลส และ
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ผูชวยผูจัดการใหญ-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ไดรวมกันตอบขอซักถามของผูถือหุนในประเด็น

ตางๆ สรุปไดดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหุน TPC 

 ราคาเสนอซ้ือหุน TPC ที่ราคา 30 บาทตอหุน ถือเปนราคาที่เหมาะสมและเปนธรรม 

ราคาหุน ในตลาดหลักทรัพยฯ ชวง 3-4 เดือน ที่ผานมาก็มีความผันผวนมาก ซึ่ง

ราคาหุนของ TPC ในตลาดหลักทรัพยนั้นยังไมไดรวมมูลคาของ Synergy และ

โอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่ SCC จะทําใหเกิดผลตอบแทนที่มากขึ้นในระยะยาว 

นอกจากนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินยังไดเสนอวิธีการประเมินราคาหุน TPC ที่เหมาะสม

หลายวิธีดวยกันเพื่อใหฝายจัดการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณา ซึ่งเกณฑที่ฝายจัดการใชพิจารณาประการหนึ่งคือ Replacement 

Cost ซึ่งหมายถึงเงินทุนที่ตองใชในการสรางโรงงานเองแลวนํามาคํานวณเปนมูลคา

ตอหุน โดยถาจะสรางโรงงานเอง SCC จะตองใชเวลาสรางหลายป มูลคาหุนจะ

ประมาณ 33-34 บาทตอหุน ดังนั้นราคาดังกลาวที่เสนอตอผูถือหุนจึงถือวาเปนราคา

ที่เปนธรรมตอทั้งผูซื้อและผูขายในปจจุบัน โดยไมทําใหผูถือหุน SCC เสียโอกาสและ

ผลประโยชนที่ควรจะได 

2. เงินที่จะนํามาซื้อหุน TPC 

 บริษัทเอสซีจ ีเคมคิอลส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ SCC ถือหุนรอยละ 100 จะเพิ่มทนุ

จดทะเบียนเพือ่ซื้อหุน TPC ทั้งนี้เมื่อมีการขยายกิจการและการลงทุนเพ่ิมเติม การเพิ่ม

ทุนใหเหมาะสมก็ถือเปนเรื่องปกติในการดําเนินธรุกิจ ซึง่ไมนาเปนหวงเนื่องจากฐานะ

ทางการเงินของ SCC แข็งแกรงเปนอยางยิ่ง 

3. ประโยชนที่ SCC จะไดรับจากการซื้อหุน TPC 

3.1 ปจจุบัน SCC มีสวนรวมในการบริหารกิจการของ TPC อยูแลว โดยมีตัวแทน

จาก SCC เขาไปดํารงตําแหนงกรรมการใน TPC ทําให SCC ไดเหน็ศักยภาพ

ของ TPC วาการเขาซื้อหุน TPC เปนการเพิ่ม Synergy ใหกับธุรกิจโดยรวม

เนื่องจาก TPC เปนผูนําในธุรกิจ PVC ในภูมิภาคอาเซียน โดย TPC มีฐานการ

ผลิตทัง้ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ซึ่งตลาดทัง้ในประเทศ

อินโดนีเซีย และเวียดนามนัน้มีแนวโนมอตัราการเจริญเติบโตสูง นอกจากนั้น

สินคาของ TPC หลายชนิดสามารถใช Network การจัดจําหนายของธุรกิจวัสดุ

กอสรางของ SCC ไดอีกดวย  ทัง้นี้สําหรบัในประเทศไทยนัน้ อุตสาหกรรม PVC 

จะไดประโยชนจากความตองการใชที่มากขึ้น เนือ่งจากการซอมแซมและ
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กอสรางหลังจากอุทกภัยในป 2554 ทําใหอุตสาหกรรม PVC ยังมีโอกาสเติบโต

อยางตอเนื่อง 

3.2 สามารถถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสินคาใหมๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สินคาประเภทที่มีมูลคาเพ่ิมสูง หรือ HVA ซึ่งเปนสินคาที่ SCC ใหความสําคัญ

อยูในขณะนี ้ เชน พีวีซีประเภทพลาสติกคอมโพสติ ทีใ่ชเทคโนโลยีข้ึนรูปเปน 

ประตู หนาตาง พีวีซี คอมเปาวด สําหรับผลิตสินคาที่ใชในการแพทย เชน ถุง

น้ําเกลือ ถุงเลือด เปนตน รวมทัง้มีแนวโนมที่จะมุงผลิตสินคาอื่นๆ รวมถึง 

Unplasticized Polyvinyl Chloride (UPVC) ดวยซึ่งบริษัทเอสซีจ ี เคมคิอลส 

จํากัด มีทมีนกัวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑประมาณ 200 คน ซึง่มี

แผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ HVA ที่เปนมติรกับส่ิงแวดลอม หรือ Green PVC 

ดวย ดังนัน้หาก SCC เขาไปถือหุนใน TPC มากข้ึน SCC ก็จะไดรับประโยชน

ในระยะยาวที่เพ่ิมมากขึ้นดวย 

4. นโยบายการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน SCC หลังการเขาซื้อหุน TPC 

การเขาซื้อหุน TPC นั้น ทําให SCC สามารถรับรูกําไรจาก TPC ในงบการเงินไดมาก

ข้ึนตามสัดสวนการถือหุนที่สามารถซื้อเพิ่มได โดยการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน 

SCC นั้นยังคงเปนไปตามนโยบายของ SCC เนื่องจากการเขาทําธุรกรรมดังกลาวไม

มีผลกระทบตอความแข็งแกรงทางฐานะทางการเงินของ SCC แตอยางใด 

5. การรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมา 

เนื่องจากการประชุมผูถือหุนในวันนี้เปนการประชุมวาระพิเศษหรือการประชุม

วิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องเฉพาะ จึงไมมีการเสนอวาระใหรับรองรายงานการประชุม

สามัญผูถือหุนครั้งที่ผานมา แตจะนําไปเสนอเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองพรอมกับ

รายงานการประชุมวิสามัญครั้งนี้ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

6.  โครงการในพื้นที่มาบตาพุดที่ยังไมไดรับอนุญาตใหดําเนินโครงการ 

ปจจุบันมีเพียงโครงการเดียวที่ยังไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการผลิต คือ โครงการ

ผลิตไวนิลคลอไรดโมโนเมอร (VCM) ขนาดกําลังการผลิต 90,000 ตันตอป ของ TPC ซ่ึง

ขณะนี้ไดจัดทํารายงานผลกระทบทางดานสุขภาพเสร็จเรียบรอยแลว และอยูระหวางการ

พิจารณาจากหนวยงานของรัฐ  ทั้งนี้โครงการดังกลาวเปนการขยายกําลังการผลิต VCM 

เพิ่มเติมเพื่อใชในการผลิต PVC ซึ่งเปนการขยายธุรกิจที่มีความคุมทุนสูง แตหาก

ไมไดรับการอนุญาตก็ไมไดกระทบกับการผลิต PVC เพราะยังสามารถซื้อวัตถุดิบ 

VCM ไดจากผูผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ  
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7.  โครงสรางรายไดของ SCC 

ปจจุบันยอดขายของ SCC ประมาณรอยละ 50 มาจากธุรกิจเคมิคอลส และอีก

ประมาณรอยละ 50 มาจากธุรกิจหลักอื่นไดแก ธุรกิจซีเมนต ธุรกิจวัสดุกอสราง 

ธุรกิจกระดาษ และธุรกิจจัดจําหนาย ทั้งนี ้ตามที ่ผู ถือหุ นไดใหขอสัง เกตวา

ขณะนี้ ธุรกิจเคมิคอลสนั้นอยูในชวงขาลง ซึ่งเปนปกติของธุรกิจเคมิคอลสที่

จะมี Cycle การขึ้นลงอยูแลว อยางไรก็ตามแมธุรกิจเคมิคอลสอยูในชวงขาลง 

SCC ก็ยังมีธุรกิจอื่นๆ ที่ชวยสนับสนุนอยู  

8. ภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน TPC 

รายงานภาระผูกพันผลประโยชนของพนักงาน TPC ตามที่ผูถือหุนไดใหขอสังเกตวา

เพิ่มข้ึนจาก 138 ลานบาทในป 2553 เปน 590 ลานบาท ในป 2554 นั้น เปนไปตาม

มาตรฐานบัญชีใหมที่เรียกวา IFRS (International Financial Reporting System) 

ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองคํานวณผลประโยชนที่พนักงานพึงจะไดรับในการทํางาน 

และรับรูภาระผูกพันผลประโยชนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และทยอยรับรูตามงวดที่

พนักงานทํางานใหจนครบเกษียณอายุ  จึงทําใหมูลคาในสวนนี้เพ่ิมข้ึน 

9. การเขาซื้อหุน TPC ในตลาดหลักทรัพยในชวงเวลาที่หุนมีราคาต่ํา และนําเงินสวนที่

ประหยัดไดไปใชในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

เนื่องจากการซื้อขายหุน TPC ประจําวันในตลาดหลักทรัพยฯ มีปริมาณนอยมาก 

หาก SCC จะเขาซื้อปริมาณมากก็จะมีความกระทบกระเทือน จึงตองพิจารณาราคา

ที่เปนธรรมกับทั้งผูซื้อและผูขาย สําหรับเรื่องการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมนั้น 

คณะกรรมการและฝายจัดการไดกําหนดเปนนโยบายที่จะดูแลอยางเต็มที่มาอยาง

ตอเนื่องตลอดมา  

เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก  ประธานในที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัท

เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด เขาทําธุรกรรมซื้อหุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) จากบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหนา 2 โดยวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ผูถือหุนที่งดออกเสียง 

บริษัทจะนับเปนฐานของคะแนนเสียงเชนเดียวกับผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนนไมเห็นดวย  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส จํากัด เขาทําธุรกรรมซื้อ

หุนบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ จํากัด (มหาชน) จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเปนจํานวนรวมไม

เกิน 266,543,210 หุน หรือคิดเปนรอยละ 30.47 ของหุนที่ชําระแลวทั้งหมดของ TPC ที่ราคาหุนละ 

30 บาท คิดเปนมูลคารวมทั้งสิ้นไมเกิน 7,996.3 ลานบาท ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ 

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับผูมีสวนไดเสีย ดังนี้ 



 11 

 

 เห็นดวย  377,630,335 เสียง  คดิเปนรอยละ 99.7459 

 ไมเห็นดวย    138,628 เสียง  คดิเปนรอยละ 0.0366  

 งดออกเสียง    823,400 เสียง  คดิเปนรอยละ 0.2175 

เมื่อไมมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะจากผูถือหุนอยางใดอีก ประธานฯ ไดขอใหเลขานุการ

คณะกรรมการชี้แจงเรื่องการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผูถือหุนที่บริเวณทางออกเพื่อเปน

หลักฐานอางอิงตอไป  และไดขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามาเขารวมประชุมและใหความเห็น

ตางๆ ดวยดี และขอปดประชุม 

  

  ปดประชุมเวลา 11:10 น. 

                                                                                         

 

  (นายสุเมธ ตนัติเวชกุล) 

  ทําหนาที่ประธานที่ประชุม 


