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สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1              

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2552(ครั้งที่16)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน)

 ประชุมณบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน)อาคาร6ชั้น2เลขที่1ถนนปูนซิเมนต์ไทยแขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อกรุงเทพมหานครวันพุธที่25มีนาคม2552เวลา14.00น.

นายจิรายุอิศรางกูรณอยุธยาเป็นประธานที่ประชุม

 ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน511รายรวมจำนวนหุ้นได้
3,439,259หุ้นและที่มอบฉันทะมาจำนวน813รายรวมจำนวนหุ้นได้718,777,953หุ้นรวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง
และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน1,324รายรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น722,217,212หุ้นคิดเป็นร้อยละ60.18
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน1,200,000,000หุ้นเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้วจึงขอเปิด
ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ

 ก่อนเร่ิมการประชุมตามระเบียบวาระประธานฯ ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2552นายศิววงศ์
จังคศิริกรรมการของบริษัทได้ถึงแก่อนิจกรรมทั้งนี้ท่านได้เข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่พ.ศ.2540รวมระยะเวลา12ปี
โดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตั้งแต่ปี 2542 และเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตั้งแต่ปี
2545 เป็นต้นมา แม้ว่านายศิววงศ์ จะป่วยแต่ท่านก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งตลอดเวลาที่ท่านได้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการท่านได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทเป็นอย่างมากได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นอย่างสม่ำเสมอได้เสนอแนวคิด
และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีอย่างสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
มาโดยตลอด

 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่านายชุมพลณลำเลียง ได้ติดภารกิจด่วนที่สำคัญจำเป็นต้องเดินทาง
ไปต่างประเทศจึงต้องขอลาประชุมในครั้งนี้

 นอกจากน้ีประธานฯได้ช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นทราบว่าเร่ืองการทุจริตของพนักงานบริษัทต่อผูถื้อหุ้นสามัญท่ีผูจั้ดการ
มรดกของเจ้าของหุ้นได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อขอให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยนั้น คณะกรรมการได้เตรียม
ที่จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอยู่แล้ว โดยจะชี้แจงภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาตามวาระหลักที่กำหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมครบทั้งหมดแล้ว

 ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทคณะจัดการเอสซีจีและผู้สอบบัญชีจาก
บริษัทเคพีเอ็มจีภมิูไชยสอบบัญชีจำกัดท่ีได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเม่ือปี2551รวมท้ังมีตัวแทนจากผูส้อบบัญชี
และผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชมุจำนวน10คน

 1. นายจิรายุ อิศรางกูรณอยุธยา ประธานกรรมการ
 2. พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 3. นายเสนาะ อูนากูล กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและ
    ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 6. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 7. นายยศ เอื้อชูเกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
 8. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 9. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบและ
    กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 10.นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่
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เลขานุการ

 1. นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ

คณะจัดการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุมครบทุกคนจำนวน7คน

 1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่เอสซีจี
 2. นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีเคมิคอลส์
 3. นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีเปเปอร์
 4. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีซิเมนต์
 5. นายพิชิต ไม้พุ่ม กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 6. นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีดิสทริบิวชั่น
 7. นายดำริ ตันชีวะวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีการลงทุน

ผูส้อบบญัชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชมุผูถ้ือหุน้เมื่อปี 2551
เข้าร่วมประชุมจำนวน2คน

 1. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบัญชีประจำปี2551
 2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีประจำปี2551

ตวัแทนจากผู้สอบบญัชแีละผู้ถอืหุ้นซึง่เปน็อาสาพทิกัษส์ทิธิทีท่ำหนา้ทีเ่ปน็สกัขพียานในการนบัคะแนนจำนวน3คน

 1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ตัวแทนผู้สอบบัญชี
 2. นางสาววีดา จันทรกุล ตัวแทนผู้สอบบัญชี
 3. นางสาวพัชรี ยุติธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ

ตวัแทนจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทยซึง่เขา้รว่มประชมุและสงัเกตการณ์จำนวน1คน

 1. นายภูวนารถ ณสงขลา

 นอกจากนี้ประธานฯได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธี
การออกเสียงลงคะแนนโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ23และตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดมาตรา102และมาตรา33วรรค2วรรค4
และวรรค5กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆของผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือ
จำนวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหน่ึงหุ้นเท่ากับหน่ึงเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยวิธีชมืูอ
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า5คนร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ

 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชูมือนั้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ให้ลงคะแนนตามความประสงค์ในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและเจ้าหน้าที่บริษัทจะเดินไป
ScanBarcodeบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงส่วนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

 สำหรับการนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆและส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยซึ่งวิธีการนี้เป็น
แนวปฏิบัติของบริษัทใหญ่ๆท่ีมีผูถื้อหุ้นจำนวนมากและเป็นวิธีการท่ีAGMChecklistของสำนักงานก.ล.ต.ยอมรับและแนะนำ
ให้ใช้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตาม
หนังสือมอบฉันทะด้วย

 นอกจากน้ี เลขานุการฯ ได้แจ้งผูถื้อหุ้นเพ่ิมเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนน
ของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ันๆซ่ึงอาจมีจำนวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากันเน่ืองจากอาจมี
ผูถื้อหุ้นบางรายเข้ามาเพ่ิมเติมหรือออกจากห้องประชุม ท้ังน้ีสำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระน้ันจะรวบรวมผลและ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
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 หลังจากนั้นประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามท่ีกล่าวข้างต้นประธานฯจึงได้ดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไป

 1. พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปี2551ครัง้ที่15เมือ่วนัที่26มนีาคม2551

 ประธานฯแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจำปี2551ภายใน14วัน
นับแต่วันประชุมสามัญผูถื้อหุ้น ซ่ึงได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด
และได้ส่งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมท้ังได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

 หลังจากน้ันประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นดังกล่าว โดยวาระน้ี
ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

  มตทิีป่ระชมุ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 15 เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม2551ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ดังนี้

 เห็นด้วย 750,764,044 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9012
 ไม่เห็นด้วย 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
 งดออกเสียง 740,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0985

 2. รบัทราบรายงานกจิการประจำปี2551

 ประธานฯได้มอบหมายให้กรรมการผูจั้ดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปล่ียนแปลง
ที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี2551ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี2551ให้ที่ประชุมทราบสรุปดังนี้

 ปี 2551 เศรษฐกิจโลกเข้าสูภ่าวะชะลอตัวลงมากจากหลายปัจจัย ท้ังวิกฤตทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ส่งผลกระทบไปยังภูมิภาคอื่นทั่วโลกและต้นทุนพลังงานที่ผันผวนขณะที่เศรษฐกิจไทยประสบปัญหาเพิ่มเติมจากความ
ตึงเครียดทางการเมืองส่งผลต่อการส่งออกและความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค

 อย่างไรก็ตามด้วยการปรับตัวและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกธุรกิจส่งผลให้เอสซีจีมีรายได้รวม
293,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 10 มีกำไรสุทธิก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ 16,479 ล้านบาท และ
กำไรสุทธิ 16,771ล้านบาทลดลง45%จากปีก่อนซึ่งเป็นผลของการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 4ปี
2551ประมาณ5,000ล้านบาท(ส่งผลให้ไตรมาสที่4ปี2551เอสซีจีมีผลขาดทุนสุทธิ3,480ล้านบาท)

 สำหรับมาตรการในการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจนั้นจากปัจจัยทางการเงินและเศรษฐกิจโลกที่รุนแรงเอสซีจี
ได้กำหนดมาตรการต้ังแต่ไตรมาสท่ี3ปี2551เพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงินตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน
โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโลกท่ียังมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ม่ันใจว่าเอสซีจีสามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจ
ครั้งนี้และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาวโดยสรุปมาตรการดังกล่าว4ข้อใหญ่ๆดังนี้

1. การบริหารสภาพคล่องและเงินทนุหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 เอสซีจีเร่งลดสินค้าคงเหลือจากประมาณ 44,000 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 เป็น 30,000 ล้านบาท
ในไตรมาสที่4ของปี2551หรือคิดเป็นมูลค่าที่ลดลงประมาณ14,000ล้านบาท

 ในขณะเดียวกันในช่วงไตรมาสท่ี4เอสซีจีได้ออกหุ้นกูม้ลูค่า20,000ล้านบาท(เพ่ือทดแทนหุ้นกูท่ี้ครบกำหนด
ในเดือนพฤศจิกายน2551มูลค่า10,000ล้านบาท)ส่งผลให้ณสิ้นปี2551เอสซีจีมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้น
อีกประมาณ20,000ล้านบาทเป็น26,714ล้านบาท

 และในปี2552 เอสซีจีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในวันที่ 1 เมษายน2552มูลค่า20,000ล้านบาท
เพื่อเสริมสภาพคล่องให้มีความมั่นคงสูงสุด
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2. พัฒนาสินค้าและบริการที่มมูีลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

 เพ่ือหลีกเล่ียงการแข่งขันด้านราคาและตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคท้ังในปัจจุบันและอนาคต เอสซีจี
ยังคงเน้นนโยบายมุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านสินค้าและบริการ และพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง
อย่างต่อเน่ืองรวมท้ังให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ท้ังน้ี เพราะเช่ือม่ันว่าในระยะยาวเอสซีจีจะได้รับประโยชน์จากนโยบายน้ีเม่ือเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย
ฟื้นตัวแล้ว

3. ควบคุมและลดต้นทนุด้านต่างๆให้ต่ำทีสุ่ด

 เอสซีจีพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือลดต้นทุนและประหยัดพลังงานและลดของเสียจากการดำเนินงานอย่างต่อเน่ือง
โดยดำเนินการตามหลัก 3R (Reduce, Reuse & Recycle และ Replenish) การสรรหาเชื้อเพลิงทดแทน
ประเภทชีวมวลการพัฒนาระบบการจัดหาพลังงานร่วมกันการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติระหว่างกลุ่มธุรกิจ
ในเอสซีจีตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในกลุ่มพนักงานมาตรการเหล่านี้
โดยการร่วมมือกันของพนักงานท้ังเอสซีจีจะส่งผลให้เอสซีจีมีความได้เปรียบคูแ่ข่งรายอ่ืน ๆ ท้ังในปัจจุบันและ
ในอนาคต

 เอสซีจียังมีโครงการลดการใช้พลังงานต่างๆ อีกหลายโครงการ เช่น โครงการติดต้ังเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้า
จากความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของธุรกิจซิเมนต์มูลค่าประมาณ5,800ล้านบาทที่โรงงาน
ในประเทศไทยและกัมพูชา โดยในขณะนี้โครงการดังกล่าวในประเทศไทยใน Phase ที่ 1 สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้แล้วในไตรมาสที่2ของปี2551ซึ่งทำให้ลดต้นทุนการผลิตในปี2551ได้208ล้านบาท
และในPhaseที่2นั้นคาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่4ของปี2552

 สำหรับโครงการประหยัดพลังงานท่ีโรงงาน Kampot Cement ท่ีประเทศกัมพชูาน้ัน ในขณะน้ีกำลังอยูร่ะหว่าง
การทดสอบเดินเคร่ืองจักร ท้ังน้ี โครงการติดต้ังเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนเหลือท้ิงในทุกโรงงาน
จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ทั้งสิ้นประมาณ1,600ล้านบาทต่อปีเมื่อเดินเต็มกำลังการผลิต

4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานตลาดในประเทศและขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ

 เอสซีจีเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการตลาดในประเทศโดยอาศัยความแข็งแกร่งของช่องทาง
การจัดจำหน่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าในขณะเดียวกันพยายามหาโอกาสขยายฐานส่งออกไปสู่
ตลาดใหม่ๆ ท่ียังคงมีโอกาสขยายตัว โดยอาศัยสาขาในต่างประเทศซ่ึงมีอยู่ 31แห่งใน21ประเทศท่ัวโลก
อาทิ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยเน้นลกูค้าคุณภาพ เพ่ือขยายโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเส่ียง
โดยมีจุดแข็งที่การผลิตซึ่งมีต้นทุนต่ำและสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

 สำหรับความคืบหน้าสำคัญในการลงทุนน้ัน เพ่ือเป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เอสซีจีได้ทบทวนการ
ดำเนินโครงการลงทุนใหม่ต่างๆและเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น

 ส่วนโครงการท่ีอยูร่ะหว่างดำเนินการและตลาดมีแนวโน้มฟ้ืนตัวในอนาคต ได้เร่งดำเนินการให้สำเร็จตามแผน
และอยู่ในงบประมาณที่เตรียมการไว้อาทิเช่นโครงการก่อสร้างโรงงานโอเลฟินส์แห่งที่2(MOC)และ
Downstreamต่างๆที่มีมูลค่ารวมประมาณ58,000ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยโรงงาน
โอเลฟินส์ดำเนินการไปแล้วกว่า 85% ส่วน Downstream ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% คาดว่าจะ
สามารถเริ่มผลิตได้ประมาณกลางปี2553ตามแผนที่วางไว้สำหรับโรงงานโอเลฟินส์แห่งที่2 (MOC)และ
Downstreamต่างๆได้ดำเนินงานตามแผนควบคุมมลพิษและรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(EIA)
ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว

 โครงการร่วมทุนต่างๆกับทางDOWเพื่อผลิตสินค้าที่เป็นHighValueAddedProductนั้นจะรับวัตถุดิบ
จากโรงงานโอเลฟินส์แห่งที่ 2 (MOC) ซึ่งถือเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอสซีจี
ทั้งนี้โครงการร่วมทุนกับDOWทั้งหมดเป็นไปตามแผนและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ตามที่แจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯไว้
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 สำหรับโครงการ HDPE Plant ในประเทศอิหร่าน ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าประมาณ
95%คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในกลางปี2552

 ทั้งนี้หนี้สินสุทธิของเครือฯณสิ้นปี2551จำนวน120,521ล้านบาทได้รวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่อยู่
ในระหว่างการก่อสร้างหลายโครงการ ประมาณ 29,100 ล้านบาท ดังนั้นหากไม่รวมหนี้สินของโครงการ
ลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างดังกล่าวหนี้สินสุทธิของเครือฯจะลดลงอยู่ที่ประมาณ91,400ล้านบาท

 หลังจากนั้นประธานฯกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจีและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจีเคมิคอลส์ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีสรุปได้ดังนี้

1. สาเหตุการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่4ปี2551(สอบถามโดยนายอำนาจสพันธุพงษ์)

 การขาดทุนจากมลูค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 5,000 ล้านบาทในไตรมาสท่ี 4/2551 มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก
ธุรกิจเคมีภัณฑ์และธุรกิจกระดาษโดยเป็นการขาดทุนจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ประมาณ4,000ล้านบาทเน่ืองจาก
Naphtha ซ่ึงเป็นวัตถุดิบหลักน้ันมีมลูค่าผันแปรตามราคาน้ำมัน โดยราคาน้ำมันท่ีข้ึนถึงประมาณ 140 USD/Barrel
ในเดือนกรกฎาคม2551 ได้เร่ิมลดลงอย่างรวดเร็วต้ังแต่ปลายไตรมาส3/2551จนเหลือประมาณ40USD/Barrel
ในเดือนธันวาคม2551ทำให้เกิดการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือประกอบกับราคาผลิตภัณฑ์เช่นPE
ลดลงเร็วกว่าต้นทุน เอสซีจีจึงได้เร่งระบายสินค้าออกไป ส่งผลให้สินค้าคงเหลือลดลงประมาณ 30% ซ่ึงหาก
เอสซีจีไม่เร่งระบายสินค้าอาจได้รับผลกระทบมากกว่านี้

 ท้ังน้ี การท่ีเอสซีจีมีผลขาดทุนจากมลูค่าสินค้าคงเหลือมากกว่าผูผ้ลิตเคมีภัณฑ์บางรายน้ัน มีสาเหตุมาจากการ
ที่เอสซีจีใช้Naphtha เป็นวัตถุดิบหลักโดยใช้เป็นอัตราส่วนประมาณ70 -80%ในขณะที่ผู้ผลิตบางรายใช้
ก๊าซเป็นวัตถุดิบหลักโดยใช้ประมาณ70-80%ซ่ึงก๊าซลำเลียงผ่านท่อจึงไม่ต้องเก็บเป็นสินค้าคงเหลือรวมท้ัง
การที่เอสซีจีมีผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ(Downstream)ที่หลากหลายและมีปริมาณมากกว่า

2. การเปรียบเทียบEBITDAของปี2551และ2550(สอบถามโดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง) 

 การท่ีEBITDAของธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี2551ลดลงในอัตราส่วนท่ีมากกว่าธุรกิจอ่ืนๆของเอสซีจีน้ันเน่ืองจาก
ปริมาณและราคาขายของธุรกิจเคมีภัณฑ์ในไตรมาสท่ี4/2551ลดลงตามการหดตัวของตลาดโลกในขณะท่ี
ธุรกิจซิเมนต์แม้ว่าปริมาณขายในประเทศลดลง 6% เม่ือเทียบกับปี 2550 แต่จากการเพ่ิมปริมาณการส่งออก
รวมทั้งการลดต้นทุนได้ดีมาอย่างต่อเนื่องทำให้ธุรกิจซิเมนต์มียอดขายเพิ่ม13%และมีกำไรสุทธิเพิ่ม10%

 ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีการลงทุนในบริษัทไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสทร่ีจำกัด(มหาชน)และได้รับผลกระทบ
จากค่าขนส่งที่สูงขึ้น แม้ว่าได้ดำเนินการลดต้นทุนและผลักดันยอดขายแล้วทำให้ในปี 2551มีกำไรลดลง
18%จากปี2550ส่วนธุรกิจจัดจำหน่ายมีกำไรสูงขึ้นโดยมีการขยายสาขาในต่างประเทศมากขึ้น

3. การชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานประจำปี2551(สอบถามโดยนายชำนาญธรรมเจริญ)

3.1 การลดลงของเงินปันผลที่เอสซีจีได้รับ

 เงินปันผลที่เอสซีจีได้รับจากบริษัทร่วมและธุรกิจการลงทุนในปี2551ลดลงจากปี2550ตามข้อมูล
ในรายงานประจำปี2551หน้า52:ส่วนใหญ่เกิดจาก2บริษัทได้แก่บริษัทไทยเอ็มเอ็มเอจำกัด
ซ่ึงมีผลประกอบการลดลงประกอบกับมีการขยายกำลังการผลิตจึงต้องมีการใช้เงินเพ่ือลงทุน และบริษัท
สยามคโูบต้าอุตสาหกรรมจำกัดซ่ึงมีผลประกอบการดีข้ึนแต่อยูร่ะหว่างการขยายกำลังการผลิตเช่นเดียวกัน
คาดว่าหลังจากการขยายโครงการแล้วเสร็จจะมีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้เอสซีจีได้มากขึ้น

3.2 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศในปี 2551 เพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปี 2550 ตามข้อมูลในรายงาน
ประจำปี2551หน้า58 : เน่ืองจากต้องใช้เงินกูท่ี้เป็นเงินตราต่างประเทศสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงาน
โอเลฟินส์แห่งที่2
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3.3 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร-อื่นๆ

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -อื่นๆในปี2551 เพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปี2550ตามข้อมูลในรายงาน
ประจำปี 2551หน้า64 : เนื่องจากการเผื่อค่าสินค้าล้าสมัยและทำลายสินค้าและสำรองเกี่ยวกับ
การปิดสาขาบางแห่งของธุรกิจจัดจำหน่ายซึ่งถือเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

4.การติดตามการออกหุ้นกู้(สอบถามโดยนายสมศักดิ์แก่นสุวรรณ์)

 เอสซีจีมีการควบคุมเร่ืองหน้ีสินอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาการก่อหน้ีเพ่ิมความสามารถในการชำระหน้ีได้
และมีการพิจารณาระดับของเงินสดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ โดยเอสซีจีสามารถมีกำไร
เพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้

5.การดำเนินการต่างๆของธุรกิจเคมีภัณฑ์(สอบถามโดยนายสมคิดจิรานันตรัตน์)

 เอสซีจีได้มีการลดต้นทุนอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤตหรือภาวะปกติก็ตาม เช่น ใช้โอกาส
ในช่วงท่ีราคาลดลงเข้าไปซ้ือวัตถุดิบในราคาต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก พยายามปรับเปล่ียนอัตราส่วน
การใช้วัตถุดิบจาก Naphtha เป็นก๊าซให้มากท่ีสุด โดยขณะน้ีมีอัตราส่วนการใช้ก๊าซถึงประมาณ 25% ซ่ึงเป็น
ระดับสูงสุดที่สามารถจะทำได้ตามโครงสร้างของโรงงานแล้ว นอกจากนั้นได้มีการปรับกระบวนการผลิตให้
สามารถใช้วัตถุดิบที่ถูกลงได้อีกด้วย

 ส่วนการเพิ่มรายได้ เอสซีจีได้ลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนา(R&D)มาอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถเพิ่ม
การผลิตสินค้าท่ีมีมลูค่าเพ่ิมสงู(HighValueAddedProduct)และมีสินค้าใหม่ออกมามากโดยได้ดำเนินการ
มาตั้งแต่ปี2551และจะดำเนินการต่อในปี2552คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสที่1/2552จะดีขึ้น

 เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีกประธานฯเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี2551

 มติที่ประชุมที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี2551

 3. พิจารณาอนมุัติงบดุลและงบกำไรขาดทนุประจำปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2551

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและ
งบกำไรขาดทุนประจำปีส้ินสุดณรอบปีบัญชีของบริษัทท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีแล้วและเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
อนุมัติคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด
วันที่31ธันวาคม2551ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี
จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี ้แจงรายละเอียด
ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

 งบดุลและงบกำไรขาดทุนของเอสซีจี มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ตั้งแต่หน้า 24 - 101
ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุน  หน่วย:ล้านบาท

บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท

สินทรัพย์รวม 285,776 148,389

หนี้สินรวม 174,428 114,596

รายได้จากการขาย 293,230 17,210

กำไรสุทธิก่อนรายการ 16,479 14,124

ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ  

กำไรสุทธิ 16,771 14,123

กำไรต่อหุ้น(คำนวณจากกำไรสุทธิ) 13.98(บาท/หุ้น) 11.77(บาท/หุ้น)
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 หลังจากน้ันประธานฯ กรรมการผูจั้ดการใหญ่ เอสซีจี และผูช่้วยผูจั้ดการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผูถื้อหุ้น
เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีสรุปได้ดังนี้

1. การส่งออกของเอสซีจี(สอบถามโดยนายอำนาจสพันธุพงษ์)

 ในปี2551การส่งออกของเอสซีจีทำรายได้คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ30%ของรายได้รวมและทำกำไรประมาณ
25% ของกำไรรวมของเอสซีจี ซ่ึงแม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจได้ส่งผลให้อัตราส่วนการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและ
ยุโรปลดลงจากประมาณ 20% ของยอดส่งออกในปี 2550 เป็น 10% ของยอดส่งออกในปี 2551 เอสซีจี
ได้กระจายการส่งออกไปยัง107ประเทศโดยเพิ่มการส่งออกไปแอฟริกามากขึ้นอย่างไรก็ตามขณะนี้
ทุกประเทศได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเหมือนกันหมด

2. การบริหารสินค้าคงเหลือ(สอบถามโดยดร.สุนิสจุลกะรัตน์และผู้ถือหุ้นรายอื่น)

 เอสซีจีพยายามMinimize ระดับสินค้าคงเหลือโดยควบคุมท้ังด้านปริมาณและต้นทุน ท่ีผ่านมามีการทำHedging
เพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น มีการซื้อล่วงหน้าถ่านหิน มีการขายล่วงหน้าสินค้าเคมีภัณฑ์ ทำให้สามารถ
บริหารการลดต้นทุนได้

 สำหรับข้อมูลในรายงานประจำปี2551หน้า51รายการ“หักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสินค้าล้าสมัยและ
เคลื่อนไหวช้า”ที่เพิ่มขึ้นจาก212ล้านบาทในปี2550เป็น853ล้านบาทในปี2551นั้นมีสาเหตุส่วนใหญ่
มาจากการต้ังค่าเผ่ือมลูค่าสินค้าลดลงของสินค้าเซรามิกซ่ึงเป็นสินค้าFashionมีบางรายการเป็นสินค้าท่ีล้าสมัย
จึงมีการตั้งเผื่อไว้ตามหลักการบันทึกบัญชีแบบConservative

3. ความหมายของ“กิจการที่ควบคุมร่วมกัน”(สอบถามโดยดร.สุนิสจุลกะรัตน์)

 ตามข้อมูลในรายงานประจำปี2551หน้า51รายการ“กิจการที่ควบคุมร่วมกัน”หมายถึงJointVenture
ที่ตั้งขึ้นมาสำหรับการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ประเทศเวียดนาม ที่ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจน
ว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นเท่าใดต้องรอจนโครงการเริ่มดำเนินการแล้วและมีข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมทุน
ทั้งหมดก่อนจึงจะมีความชัดเจนขึ้นว่าการควบคุมจะเป็นอย่างไร

4. ข้อสังเกตเรื่องความสามารถในการทำกำไรของเอสซีจี(สอบถามโดยนายวิชัยจิรเจริญกิจกุล)

 ประธานฯ รับทราบประเด็นท่ีนายวิชัย จิรเจริญกิจกุล ต้ังข้อสังเกตเร่ืองอัตรากำไรสุทธิของเอสซีจีท่ีลดลงมา
เรื่อยๆตั้งแต่ปี2547จนถึง2551

5. การบริหารลูกหนี้การค้า(สอบถามโดยนายอนุพจน์พนาพรศิริกุล)

 นโยบายการขายสินค้าในประเทศของเอสซีจีส่วนใหญ่เป็นการขายด้วยเงินสด หรือขายโดยมีหนังสือค้ำประกัน
ธนาคาร ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยในเรื่องลูกหนี้การค้า ส่วนการขายส่งออกเป็นการขายโดยมีการทำประกัน
ความเสี่ยงประมาณ30-40%ขายโดยมีLetterofCredit(L/C)ประมาณ30-40%ที่เหลือเป็นการขาย
โดยลูกค้าจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้า ซึ่งแม้จะมีความเสี่ยงในส่วนนี้อยู่บ้าง แต่สินค้าก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของ
เอสซีจีอยู่อย่างไรก็ตามคิดว่าความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้าโดยรวมยังอยู่ในระดับที่รับได้และเอสซีจีได้มี
การตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

 เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มตทิีป่ระชมุท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีส้ินสุดวันท่ี31ธันวาคม2551ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

 เห็นด้วย 748,766,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3502
 ไม่เห็นด้วย 7,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010
 งดออกเสียง 4,889,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6488
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 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี2551

 ประธานฯได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ40-50ของกำไรสุทธิ
ของงบการเงินรวมแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติบริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลง
จ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆตามความเหมาะสมได้

 ทั้งนี้ในปี2551บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน16,771ล้านบาท(ในปี2550บริษัทมีกำไรสุทธิ
ในงบการเงินรวมจำนวน30,352ล้านบาท)ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทท่ีมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล
ประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลรวมท้ังการสร้างความเช่ือม่ันต่อนักลงทุนผูถื้อหุ้นและการคำนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียอ่ืนๆแล้ว
คณะกรรมการบริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ7.50บาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ54ของ
กำไรสุทธิของงบการเงินรวมและบริษัทได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงเพ่ือต้ังเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพ่ิมอีก
จำนวน40ล้านบาทจาก120ล้านบาทเป็น160ล้านบาท

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอในอัตราหุ้นละ7.50บาทรวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นประมาณ9,000ล้านบาทและ
พิจารณาอนุมัติให้SCC จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพ่ิมอีก40 ล้านบาท ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ5.50บาทเม่ือวันท่ี21สิงหาคม2551คงเหลือ
เป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ2.00บาท(ผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามรายละเอียด
ในหนังสือนัดประชุมหน้า 3) โดยบริษัทมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู ้ถือหุ ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ
ณวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่7เมษายน2552และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวม
รายช่ือผูมี้สิทธิรับเงินปันผลในวันพุธท่ี8เมษายน2552โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด10ปีและกำหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันพุธที่22เมษายน2552

 หลังจากน้ันได้มีผูถื้อหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบัน (สอบถามและ
ให้ข้อเสนอแนะโดยคุณอำนาจสพันธุพงษ์และดร.สุนิสจุลกะรัตน์)ซึ่งประธานฯได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นสรุปได้ว่า
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีท่ีมีความจำเป็น หรือ
มีเหตุการณ์ไม่ปกติบริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังสำหรับอนาคตแล้วทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในอดีต
ที่ผ่านมานั้นมีช่วงหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นยุคทองของเอสซีจี ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
ของเอสซีจีแต่ในขณะน้ีเป็นช่วงท่ีทุกคนต่างก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจมีความผันผวนเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผล
ในอัตราร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมน้ัน ยังสามารถให้ความม่ันใจกับผูถื้อหุ้นได้ว่าบริษัทมีความม่ันคง และ
ยังจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

 เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีกประธานฯเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี2551เพื่อ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท้ังปีในอัตราหุ้นละ7.50บาทและจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
เพ่ิมอีก40ล้านบาทตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการเสนอโดยวาระน้ีต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

 เห็นด้วย 751,191,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9118
 ไม่เห็นด้วย 25,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0034
 งดออกเสียง 637,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0848
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 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

 ประธานฯแจ้งให้ที ่ประชุมทราบว่าเนื่องจากนายศิววงศ์จังคศิริกรรมการบริษัทได้ถึงแก่อนิจกรรมนั้น
คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมกันเม่ือช่วงเช้าของวันท่ี 25 มีนาคม 2552 และมีมติให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนนายศิววงศ์ในโอกาสต่อไป โดยบริษัทจะยังคงจำนวนกรรมการของบริษัทให้มีจำนวน
12คนเท่าเดิมสำหรับวาระการประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ4คนแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ

 หลังจากน้ันประธานฯได้เชิญประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาช้ีแจงรายละเอียดต่างๆให้ผูถื้อหุ้นทราบ

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ36กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง
ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน4คนคือ

 1. นายเสนาะ อูนากูล กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
 2. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
 3. นายอาสา สารสิน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
    และเป็นกรรมการอิสระ
 4. นายชุมพล ณลำเลียง กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

 คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามท่ีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหาเสนอ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียท่ีครบรอบออกตามวาระในคร้ังน้ี
ได้พิจารณารายช่ือบุคคลท่ีกรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอซ่ึงเสนอมารวมท้ังส้ินจำนวน 5 คน เป็นกรรมการเดิมท่ีครบกำหนด
ออกตามวาระจำนวน4คนและเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อมาใหม่1คน

 ท้ังน้ีคณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางรวมท้ังพิจารณาจากคุณสมบัติ
เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบกล่าวคือต้องเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิมีประสบการณ์ในด้านต่างๆมีภาวะผูน้ำวิสัยทัศน์
กว้างไกล เป็นผูมี้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น
อย่างเป็นอิสระ มีพ้ืนฐานและความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพและสำหรับผูท่ี้ดำรงตำแหน่งกรรมการอยูเ่ดิมก็ได้พิจารณา
ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าท่ีกรรมการ ซ่ึงกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระท้ัง 4 คนในคร้ังน้ีได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
หน้าท่ีในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมาคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอโดยให้เสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจำปี2552เลือกต้ังกรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระ
ทั้ง4คนคือนายเสนาะอูนากูลนายพนัสสิมะเสถียรนายอาสาสารสินและนายชุมพลณลำเลียงเป็นกรรมการต่อไป
อีกวาระหนึ่ง

 ท้ังน้ีประวัติของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือและข้อมลูต่างๆท่ีเก่ียวข้องปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยในลำดับท่ี3
ในหน้า26-32ของหนังสือนัดประชุม

 เม่ือไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการโดยเป็นการออกเสียงเลือกต้ัง
พร้อมกันทั้งชุดตามข้อบังคับของบริษัทโดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 มตทิีป่ระชมุท่ีประชุมมีมติเลือกต้ังกรรมการพร้อมกันท้ังชุดซ่ึงได้แก่นายเสนาะอนูากลูนายพนัสสิมะเสถียร
นายอาสาสารสินและนายชุมพลณลำเลียง เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

 เห็นด้วย 707,307,234 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.0929
 ไม่เห็นด้วย 43,775,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.8234
 งดออกเสียง 629,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0837

 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและกำหนดค่าสอบบญัชีประจำปี2552

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี2551คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงาน
สอบบัญชีใหม่ประจำปี 2552 - 2554 เนื่องจากบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด (KPMG)ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี2549-2551ได้ครบกำหนดวาระในปี2551บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้สำนักงาน
สอบบัญชีชั้นนำ5แห่งเสนอบริการและค่าสอบบัญชีประจำปี2552-2554ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก
สำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด
ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดิม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือฯประจำปี 2552 - 2554 เนื่องจาก
มีการตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี รวมท้ังปฏิบัติหน้าท่ีได้เป็นอย่างดีตลอดมา
นอกจากน้ัน เม่ือได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแล้ว
เห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

 สำหรับในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเลือก
บริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดเป็นสำนักงานสอบบัญชีและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน)ประจำปี2552
  - นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่2826)และ/หรือ
  - นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่2803)และ/หรือ
  - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่4068)
  แห่งบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัด

  โดยที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นและบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
  กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 240,000บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงิน
  บริษัทประจำปี2551เป็นเงินจำนวน180,000บาท)

 นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปค่าสอบบัญชีบริษัท
และบริษัทย่อยท้ังหมดในปี2552 เป็นเงินท้ังส้ิน30 ล้านบาท เป็นค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน240,000บาท
ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อย 117บริษัท และงบการเงินรวมจำนวน 29.76 ล้านบาท โดยค่า
สอบบัญชีรวมเพ่ิมข้ึนจากปี2551ประมาณ1ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ3เน่ืองจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึนและ
ธุรกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนเช่นการเพ่ิมบริษัทใหม่ได้แก่บริษัทไทย-เยอรมันเซรามิคอินดัสทร่ีจำกัด(มหาชน)และการขยาย
ขอบเขตการตรวจสอบด้านITและภาษีซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี(AuditService)เท่านั้น
ไม่มีการให้บริการอื่นนอกจากการสอบบัญชี(NonAuditService)

 เม่ือไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังผูส้อบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
งบการเงินบริษัทประจำปี 2552 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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 มตทิีป่ระชมุท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีอนุมัติการแต่งต้ังนายสุพจน์สิงห์เสน่ห์และ/หรือนายพิศิษฐ์ชีวะเรืองโรจน์และ/หรือนายเจริญ
ผู้สัมฤทธิ์เลิศแห่งบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชีจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2552และกำหนดค่า
สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2552 เป็นเงิน 240,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส
ของบริษัทย่อยจำนวน117บริษัทและงบการเงินรวมเป็นเงิน29.76ล้านบาทรวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยท้ังหมด
เป็นเงินทั้งสิ้น30ล้านบาทโดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ดังนี้

 เห็นด้วย 750,941,942 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9165
 ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004
 งดออกเสียง 624,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0831

 หลังจากที่เลขานุการคณะกรรมการได้รายงานสรุปผลการลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้วมีผู้ถือหุ้น
(นายปิยพันธ์ ทยานิธิ) ได้ต้ังข้อสังเกตต่อรายงานผลคะแนนดังกล่าวว่าจำนวนผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียงเม่ือรวมจำนวนรายแล้วจะเกินกว่าจำนวนผูมี้สิทธิออกเสียงท้ังหมดซ่ึงผูช่้วยผูจั้ดการใหญ่เอสซีจีได้ช้ีแจงว่า
ผลรวมของจำนวนรายดังกล่าวอาจเกินกว่าจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงได้เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่เป็นCustodianสามารถแบ่งแยก
คะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงได้

 7. พิจารณาอนมุัติการให้ความคุม้ครองการปฏิบัติงานของกรรมการ

 ประธานฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าการพิจารณาอนุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการน้ี
เป็นเร่ืองท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผูพิ้จารณาในรายละเอียด จึงขอให้
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ช้ีแจงว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาเร่ืองน้ี
อย่างรอบคอบและใช้เวลาพิจารณาหลายเดือนก่อนท่ีจะนำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ในวันนี้ จากการศึกษาของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพบว่าการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ
ดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเหตุผลว่ากรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นมีความเสี่ยงที่จะ
ถกูเรียกร้องหรือถกูฟ้องร้องดำเนินคดีได้ท้ังท่ีการปฏิบัติงานเป็นการกระทำเพ่ือประโยชน์ของบริษัทไม่ใช่เป็นการกระทำเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวแต่อย่างไรก็ตามการให้ความคุ้มครองน้ีจะไม่ครอบคลุมกรณีท่ีกรรมการกระทำโดยทุจริตจงใจหรือประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรง

 ดังน้ัน เพ่ือเป็นการจงูใจให้ผูท่ี้มีความรู้ความสามารถต่างๆ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเพ่ือให้กรรมการ
เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1.บริษัทจะให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบแทนกรรมการท่ีถกูเรียกร้องให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายหรือถกูฟ้องร้อง
ดำเนินคดีทั้งในทางแพ่ง อาญาล้มละลายและกรณีอื่นใดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม เว้นแต่ความเสียหายนั้น
จะเกิดขึ้นจากการทุจริตจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

2.บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆที่กรรมการจะต้องรับผิดชอบหรือจ่ายจากการถูกเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องดำเนินคดีเท่าที่ไม่มีกฎหมายห้ามไว้

3. บริษัทจะให้ความคุ้มครองการกระทำท่ีได้ทำไปในฐานะกรรมการของบริษัทถึงแม้ว่าจะถกูเรียกร้องหรือฟ้องร้อง
หลังพ้นจากตำแหน่งกรรมการไปแล้ว

 ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการไปกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการตามหลัก
ต่างๆหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้ความคุ้มครองตามที่เสนอ



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553(ครั้งที่17)20 บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) 21หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553(ครั้งที่17)20 บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) 21

 โดยประธานฯ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าบริษัทซ่ึงเป็นบริษัทขนาดใหญ่จำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ผูถื้อหุ้น
ผูบ้ริหารฝ่ายจัดการพนักงานและสังคมท่ัวไปและในกรณีน้ีก็เพ่ือจงูใจให้ผูมี้ความรูค้วามสามารถมาเป็นกรรมการบริษัท
และมีความม่ันใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มท่ี โดยมีเง่ือนไขท่ีชัดเจนว่าการให้ความคุ้มครองจะต้อง
เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทและไม่ได้เกิดจากการทุจริตจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

หลังจากนั้นประธานฯและกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจีได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

1. ใครเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (สอบถามโดยนายคมสันต์
อรพิมพันธ์)

 ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่าหากมีกรณีเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา
ร่วมกันประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมาย และจะมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้

2. การให้ความคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการรับผิดของกรรมการ
ต่อบุคคลภายนอกหรือต่อผู้ถือหุ้น(สอบถามโดยนายธนวัฒน์ปิ่นรอด)

 กรรมการผู้จัดการบริษัทกฎหมายเอสซีจีจำกัดได้ชี้แจงว่าเป็นทั้งกรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
และต่อผู้ถือหุ้น

3. การตกลงยกเว้นความรับผิดในคดีอาญาจะเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชนหรือไม่(สอบถามโดยนายธนวัฒน์ปิ่นรอด)

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ช้ีแจงว่าการให้ความคุ้มครองน้ีไม่สามารถครอบคลุมถึงความผิด
ในคดีอาญา แต่มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติงานประจำซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ในเรื่องนี้รัฐก็มี
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539ที่ให้ความคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในทำนองเดียวกันซึ่งการให้ความคุ้มครองกรรมการนี้เป็นแนวปฏิบัติปกติของบริษัทชั้นนำทั่วไป

 นอกจากนั้นนายธนวัฒน์ปิ่นรอดได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าตามมาตรา89/21พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้ว่ากรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงจนทำให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้จะยกเหตุที่ได้รับอนุมัติหรือสัตยาบันโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หรือท่ีประชุมคณะกรรมการให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดไม่ได้เห็นได้ว่าแม้ผูถื้อหุ้นจะอนุมัติก็ยังไม่พ้นความรับผิดนอกจากน้ัน
ในคำชี้แจงที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้มีส่วนที่อธิบายเพิ่มเติมจากที่
ปรากฏอยูใ่นหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นในข้อ1คือคำว่า“เท่าท่ีไม่มีกฎหมายห้าม”ซ่ึงในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นไม่มีคำน้ี
อยากทราบว่ามีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่

 ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ช้ีแจงว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาเร่ืองน้ีด้วย
ความระมัดระวังและใช้เวลาในการพิจารณาอยูห่ลายเดือนการเสนอเร่ืองน้ีเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิใจไม่ใช่เพ่ือปกป้องตัวเอง
ซ่ึงบริษัทเราได้ศึกษาแนวปฏิบัติของบริษัทช้ันนำท้ังในและต่างประเทศ และพยายามทำตามแนวปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานสากล
ดังกล่าวในทุกๆเร่ืองการให้ความคุ้มครองกรรมการน้ีก็เป็นแนวปฏิบัติสากลเร่ืองหน่ึงถ้าบริษัทจะทำตามแนวปฏิบัติสากล
อื่นๆทุกเรื่องแต่ไม่ทำตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้ความคุ้มครองกรรมการนี้ก็จะดูแปลก

 ประธานฯได้ยืนยันว่าคณะกรรมการมีเจตนาบริสุทธ์ิไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใดและได้พยายามท่ีจะวางกรอบ
ในการให้ความคุ้มครองว่าจะให้ความคุ้มครองเฉพาะ “เท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม” และความเสียหายนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้น
จากการทุจริตจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสาระสำคัญของเรื่องที่ขออนุมัติและคำชี้แจงของ
คณะกรรมการในที่ประชุมนี้ไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใด

 กรรมการผูจั้ดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ช้ีแจงว่าหลักการท่ีประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
ได้นำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นน้ันตรงตามหลักการท่ีคณะกรรมการได้อนุมัติไว้ แต่เน่ืองจากในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นไม่มี
คำว่า“เท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม”ในข้อ1
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 ประธานฯได้กล่าวสรุปว่าเพ่ือไม่ให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของผูถื้อหุ้นในการพิจารณาวาระน้ีและเพ่ือเป็นการ
รักษามาตรฐานของการเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องชัดเจนและโปร่งใสคณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอถอนการ
พิจารณาวาระน้ีออกจากการประชุมในคร้ังน้ีก่อนและบริษัทจะนำคำถามและข้อสังเกตต่าง ๆ ของผูถื้อหุ้นกลับไปพิจารณา
ประกอบการจัดเตรียมเรื่องเพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในโอกาสต่อไป

 นอกจากน้ันประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้กล่าวขอโทษผูถื้อหุ้นในความคลาดเคล่ือนของถ้อยคำ
ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ตรงกับคำอธิบายผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

 หลังจากท่ีประธานฯ ขอถอนวาระน้ีจากการประชุมแล้ว ผูถื้อหุ้นได้ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะสำหรับ
การนำเสนอในโอกาสต่อไปดังนี้

1. นายพิบูลย์ศักดิ์ สุขพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกียรติพงษ์ อมาตยกุล ได้กล่าวสนับสนุนหลักการทั่วไป
เรื่องการคุ้มครองกรรมการบริษัทโดยมีข้อสังเกตว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535
กำหนดว่ากรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งความระมัดระวังน่าจะหมายถึงการไม่จงใจ
ไม่ประมาทเลินเล่อแต่การให้ความคุ้มครองกรรมการตามท่ีบริษัทเสนอน้ันจะไม่คุ้มครองเฉพาะกรณีประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงนอกจากนี้ควรจะมีการกำหนดวงเงินในการให้ความคุ้มครองด้วย

2.นางปัทมา เพชรเรียงผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตว่าที่ประชุมอาจจะเข้าใจสาระสำคัญของการให้ความคุ้มครอง
ที่คณะกรรมการเสนอคลาดเคลื่อนไปเพราะการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการตามที่
คณะกรรมการเสนอน้ันเป็นการให้ความคุ้มครองในการรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ไม่ได้รวมถึงความรับผิดทางอาญา
ขอให้ศึกษาถ้อยคำของการให้ความคุ้มครองให้ดีและรวมท้ังพระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าท่ี
พ.ศ.2539ซึ่งเป็นความรับผิดเกี่ยวกับการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ

3. ผูถื้อหุ้นรายหน่ึงแสดงความคิดเห็นว่าโดยหลักการการให้ความคุ้มครองเป็นส่ิงท่ีดี แต่ถ้อยคำท่ีเสนอน้ันไม่ชัดเจน
ไม่รัดกุมรวมทั้งควรมีการกำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความทุจริต

4. นายธนวัฒน์ ป่ินรอด ได้เสนอว่าการท่ีบริษัทจะให้ความคุ้มครองการกระทำท่ีได้ทำไปในฐานะกรรมการบริษัท
ถึงแม้ว่าจะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหลังพ้นจากการเป็นกรรมการไปแล้ว บางครั้งการพิจารณาว่ากรรมการ
ผู้นั้นกระทำการโดยสุจริตหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่นั้นจะเป็นข้อต่อสู้ของคนที่ไม่สุจริตได้

5. ดร.สุนิสจุลกะรัตน์ ได้เสนอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญหากคณะกรรมการจะนำกลับไปพิจารณาใหม่และ
เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ก็อาจจะช้าไป จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้

6. ผู ้ถือหุ ้นรายหนึ่งขอให้คณะกรรมการยกตัวอย่างการให้ความคุ ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ
ของบริษัทช้ันนำต่างๆในประเทศและต่างประเทศรวมถึงกรณีตัวอย่างของการให้คุ้มครองของคณะกรรมการ
การมีหรือไม่มีความคุ้มครองในลักษณะนี้จะเป็นผลดีต่อบริษัทอย่างไร

 8. รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการควรรายงานค่าตอบแทน
ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปีโดยได้รายงานให้ที่ประชุม
ทราบดังนี้

 8.1รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ42 ซ่ึงกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
กำหนดโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่11เมื่อวันที่24มีนาคม2547ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้แล้ว
และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 - ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยให้ไปพิจารณา
  แบ่งจ่ายกันเอง

 - โบนัส คณะกรรมการได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยให้คณะกรรมการ
  เป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

 จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทน
คณะกรรมการในปี2552โดยเปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันรวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว
ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรคงค่าตอบแทนคณะกรรมการที่จะจ่าย
ในปี2552ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ข้างต้น

 อนึ่งในปี2551ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นทั้งนี้
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี2551หน้า134-135

 และนอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่างๆด้วยดังนี้

 8.2รับทราบค่าตอบแทนคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ

 ตามท่ีท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี13เม่ือวันท่ี22มีนาคม2549ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการ
ชุดต่างๆและให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง
เป็นอย่างอื่นตามรายละเอียดในหน้าที่6ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

  ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม
  (บาท/คน/ปี) (บาท/คน/ครั้ง)

 คณะกรรมการตรวจสอบ  

 -ประธาน 96,000 24,000

 -กรรมการ 64,000 16,000

 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

 -ประธาน 72,000 18,000

 -กรรมการ 48,000 12,000

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  

 -ประธาน 72,000 18,000

 -กรรมการ 48,000 12,000

 คณะกรรมการเห็นสมควรยังคงค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆสำหรับปี2552ในอัตราเดิมตามที่
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติไว้

 ท้ังน้ี ในปี 2551 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามรายละเอียดท่ีปรากฏ
ในรายงานประจำปี2551หน้า134-135

 สำหรับขอบเขตหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี2551หน้า122-124

 หลังจากน้ันประธานฯและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผูถื้อหุ้นเก่ียวกับค่าตอบแทนและ
โบนัสของคณะกรรมการสรุปได้ดังนี้
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1. หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ(สอบถามโดยนายสมคิดจิรานันตรัตน์)

 การจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการในรอบบัญชีปี2551รวมจำนวนทั้งสิ้น50.1ล้านบาทซึ่งปรากฏใน
รายงานประจำปีนั้น เป็นเงินโบนัสที่คำนวณมาจากเงินปันผลงวดสุดท้ายของผลประกอบการในปี 2550
ซ่ึงจ่ายให้ผูถื้อหุ้นในเดือนเมษายน2551จำนวน7.50บาทและจากเงินปันผลระหว่างกาลของผลประกอบการ
ในปี2551ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม2551จำนวน5.50บาทสำหรับการคำนวณเงินโบนัส
กรรมการจะพิจารณาจากเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของบริษัท
ในแต่ละปีในอัตราไม่เกินร้อยละ0.5ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นดังน้ันการท่ีบริษัทได้จ่ายเงินโบนัส
ให้กับกรรมการในรอบบัญชีปี 2551จำนวนทั้งสิ้น 50.1ล้านบาทนั้นยังอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามที่
ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ(สอบถามโดยนายสมศักดิ์แก่นสุวรรณ์)

 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในปัจจุบันน้ันแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนแรกเป็นการจ่ายค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนในอัตราคงท่ีตามท่ีผูถื้อหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ และอีกส่วนหน่ึงเป็นการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเรียกว่า
โบนัสซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยสอดคล้องกับเงินปันผลที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้เช่นกันอย่างไรก็ตามบริษัทจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น
ที่ให้อธิบายวิธีการบันทึกในรายงานประจำปีให้ชัดเจนขึ้นไปพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 มติที่ประชุมที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ

 หลังจากสิ้นสุดการพิจารณาวาระการประชุมทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ประธานฯ ได้แจ้งว่า
บริษัทตระหนักถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาลจึงได้เตรียมมารายงานให้ที่ประชุมทราบ
เก่ียวกับเร่ืองการทุจริตของพนักงานต่อผูถื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซ่ึงส่วนหน่ึงของการทุจริตเป็นการปลอมใบหุ้นสามัญของบริษัท
โดยขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานข้อเท็จจริงและสถานะของเรื่องนี้

 กรรมการผูจั้ดการใหญ่ได้ช้ีแจงว่า บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกบริษัทจะต้องมอบหมายให้บริษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ TSD) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้
TSD ทำหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ต้ังแต่ปี 2520 ดังน้ันงานทะเบียนหุ้น เช่น การออกใบหุ้น การเปล่ียนแปลงแก้ไขใบหุ้น
การแตกใบหุ้นจึงเป็นอำนาจหน้าที่ของTSDทางบริษัทเองไม่มีอำนาจทำการใดๆในเรื่องดังกล่าวนี้

 การทุจริตของพนักงานรายน้ีมีหลายส่วนโดยในส่วนของการปลอมใบหุ้นน้ันเป็นเร่ืองการทุจริตของพนักงาน ท่ีทำการ
โดยไม่มีอำนาจหน้าที่เพราะบริษัทเองก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบหุ้น

 บริษัทได้รับแจ้งจาก TSD เม่ือวันท่ี 30มกราคม2552 เวลาประมาณบ่ายสองโมง ว่าสงสัยนายประพันธ์ิ ชเูมือง
พนักงานของบริษัทเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 672,000 หุ้น ซึ่งนายประพันธิ์
ได้หลบหนีไปตั้งแต่ก่อนเที่ยงของวันที่ 30 มกราคม 2552 บริษัทจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายประพันธิ์ ในวันเดียวกัน
และศาลได้ออกหมายจับในวันที่2กุมภาพันธ์2552

 บริษัทได้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวโดยตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นและก็มีการ
ประสานงานกับผู้จัดการมรดก และทายาทของเจ้าของหุ้น รวมทั้ง TSD และเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพื่อสอบสวนเรื่องนี้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีมติให้บริษัทแจ้งเรื่องนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล

 บริษัทขอเรียนว่าต้ังแต่วันท่ีทราบเร่ืองเป็นต้นมาบริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบเร่ืองน้ีอย่างจริงจัง เพ่ือให้ได้ข้อมลู
ข้อเท็จจริงท่ีชัดเจนและเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเร่ืองทำนองน้ีกับท่านผูถื้อหุ้นรายอ่ืน นอกจากน้ี บริษัทได้มีการตรวจสอบข้อมลูว่า
มีผูถื้อหุ้นท่านอ่ืนได้รับความเสียหายในทำนองน้ีหรือไม่ ซ่ึงจนถึงขณะน้ีบริษัทไม่พบว่ามีผูถื้อหุ้นรายอ่ืนมอบหมายให้นายประพันธ์ิ
ไปดำเนินการเกี่ยวกับใบหุ้น
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 บริษัทพยายามสอบสวนและประสานงานกับตำรวจอย่างเต็มท่ี รวมท้ังประสานงานกับผูจั้ดการมรดกและทายาท
ของเจ้าของหุ้นเพื่อหาข้อเท็จจริงและติดตามทรัพย์สินของนายประพันธิ์ซึ่งข้อมูลที่ได้ยังน้อยมากและดูค่อนข้างจะซับซ้อน
อย่างไรก็ตามบริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดทุกคนทั้งทางแพ่งและทางอาญา

 บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่าการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญนั้น หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์
จะดำเนินการใดๆเก่ียวกับงานทะเบียนผูถื้อหุ้นและใบหุ้นเช่นการออกใบหุ้นการรับใบหุ้นตลอดจนการตรวจสอบใบหุ้น
บริษัทขอให้ท่านผูถื้อหุ้นโปรดติดต่อกับทางTSDโดยตรงและบริษัทขอเรียนย้ำว่าท่ีผ่านมาบริษัทไม่เคยมอบหมายให้พนักงาน
ของบริษัทเป็นตัวแทนของผูถื้อหุ้นในงานทะเบียนหลักทรัพย์เช่นงานเก่ียวกับการจัดทำใบหุ้นหรือเป็นผูติ้ดต่อกับศนูย์รับฝาก
หลักทรัพย์แทนผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

 ท้ังน้ีเม่ือวันท่ี19มีนาคม2552คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีการพิจารณาและมีมติในเร่ืองมาตรการ
แก้ไขและป้องกันปัญหาเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการปลอมแปลงใบหุ้นของผู้ถือหุ้นในอนาคตดังนี้

1. จัดทำประกาศแจ้งผู้ถือหุ้น(PublicNotice)เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการให้บริการงานทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญ
ที่ผู้ถือหุ้นต้องติดต่อโดยตรงกับTSD

2. แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบว่าบริษัทไม่ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการติดต่อ
งานทะเบียนหลักทรัพย์กับTSD

3. บริษัทจะเพิ่มความถี่และมาตรการในการตรวจสอบภายในให้มากขึ้น

 ประธานฯ ได้แจ้งข้อมลูเพ่ิมเติมว่า ปัจจุบันน้ีเร่ืองยังอยูร่ะหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ และคณะกรรมการ
ได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกส่วนการดำเนินการต่างๆนั้นบริษัทจะดำเนินการ
ให้เป็นไปตามหลักของกฎหมายด้วยความโปร่งใสต่อท้ังผูเ้สียหายและต่อผูถื้อหุ้นอ่ืนๆทุกรายโดยยึดม่ันในหลักบรรษัทภิบาล

 หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นสรุปได้ดังนี้

1. นายพิบูลศักดิ์สุขพงษ์ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกียรติพงษ์อมาตยกุลซึ่งเป็นทายาทของผู้เสียหายที่ใบหุ้น
ถกูลักและปลอมได้แจ้งว่าหลังจากท่ีเกิดเหตุการณ์น้ีทางทายาทได้ประสานกับบริษัทมาโดยตลอดในการร่วมมือ
สืบหาทรัพย์สินของนายประพันธิ์และร่วมกันดำเนินการแจ้งความให้เอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

 นายพิบูลย์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัททำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นมากว่า 30 ปี มีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยที่เคย
ขอให้พนักงานของบริษัทช่วยประสานงานกับTSDบริษัทในฐานะตัวการต้องรับผิดชอบในการกระทำใดๆ
ของTSDที่ได้ทำไปในฐานะตัวแทนของบริษัทและพนักงานก็ถือเป็นตัวแทนของบริษัทด้วยผู้ถือหุ้นที่ได้รับ
ความเสียหายได้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งท่านมีความผูกพันกับบริษัทจึงอยากได้ใบหุ้นมาเก็บไว้เป็นกรรมสิทธิ์
ซ่ึงแสดงความผกูพันมากว่า30ปีในรายละเอียดของข้อเท็จจริงใบหุ้นส่วนแรกสามแสนกว่าหุ้นกับส่วนท่ีสอง
น้ันแตกต่างกัน ในฐานะผูแ้ทนของผูถื้อหุ้นท่ีได้รับความเสียหายขอความเห็นใจจากคณะกรรมการและผูถื้อหุ้น
การที่พนักงานคนหนึ่งรู้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และรู้ว่าศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
แล้วปลอมหนังสือมอบอำนาจไปแจ้งความว่าใบหุ้นหายนายทะเบียนซ่ึงเป็นตัวแทนของบริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่
ซึ่งTSDได้ให้ข้อมูลว่าบริษัทมีพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนมาประสานงานTSDจึงได้มอบใบหุ้นให้แก่ตัวแทน
ของบริษัทไป

 ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายช่วยพิจารณาชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ทายาทของผู้เสียหาย
ว่าจะพิจารณาเยียวยาความเสียหายโดยการคืนหุ้นแก่กองมรดกได้หรือไม่ อย่างไร บริษัทในฐานะนายจ้าง
หรือตัวการต้องรับผิดชอบในการกระทำของพนักงาน ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าบริษัทมอบหมายให้พนักงาน
มีหน้าที่หรือไม่ซึ่งเป็นหลักสากลโดยไม่ต้องคิดในเรื่องของหลักของกฎหมาย



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553(ครั้งที่17)24 บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) 25หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553(ครั้งที่17)24 บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด(มหาชน) 25

 ดังน้ัน ขอให้มีผูรั้บรองจำนวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด เพ่ือเสนอเร่ืองน้ี
เป็นวาระเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติว่าจะชดใช้เยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายได้หรือไม่

2. นายสหัสพลปัถพีผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นใจผูถื้อหุ้นท่ีได้รับความเสียหายแต่เห็นว่าส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นพฤติกรรม
ส่วนตัวของนายประพันธิ์ที่ทำกับผู้เสียหายเองบริษัทไม่น่าจะต้องดำเนินการอะไร

3. นางปัทมา เพชรเรียง ผูถื้อหุ้น แสดงความเห็นว่า เร่ืองน้ีเป็นความรับผิดชอบการละเมิด ผูเ้สียหายจะดำเนินการ
ทางกฎหมายกับพนักงานหรือจะดำเนินการกับบริษัทก็ได้อยูแ่ล้วหากว่าคณะกรรมการได้พิจารณาไปโดยท่ี
ข้อเท็จจริงยังไม่ยุติ คณะกรรมการจะมีความรับผิดชอบในทางละเมิดต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น เพราะจะกระทบ
ต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นอ่ืนอีกกว่าสามหม่ืนรายฉะน้ันเม่ือได้รับทราบจากกรรมการผูจั้ดการใหญ่ว่าบริษัทได้ดำเนินการ
ทางกฎหมายเป็นข้ันตอนอย่างไรและมีความรวดเร็วอย่างไรแล้วเห็นว่าบริษัทได้กระทำไปตามหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
ท่ีดีแล้ว ดังน้ันขอให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเคร่ืองช้ีข้อเท็จจริงและความรับผิดท่ีบริษัทต้องมีต่อผูถื้อหุ้น
ที่เสียหายนี้ หากว่ามีการนำเรื่องนี้บรรจุเป็นวาระการพิจารณาและได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านผู้ถือหุ้น
ที่เสียหายคงต้องมีผู้ถือหุ้นรายอื่นส่วนใหญ่ฟ้องคณะกรรมการบริษัท

4. ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งได้มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถที่จะถือใบหุ้นหรือฝากในระบบไร้ใบหุ้นไว้ที่TSD
ถ้าผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้นผู้ถือหุ้นก็ต้องรับผิดชอบใบหุ้นนั้นเอง จึงฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านหาก
ท่านไม่ได้ถือใบหุ้นและฝากไว้ที่โบรกเกอร์หรือฝากไว้ที่Custodianก็จะมีความสะดวกในการซื้อขาย
ซึ่งเป็นเรื่องที่TSDพยายามที่จะแนะนำว่าการที่เก็บใบหุ้นไว้กับตัวบางครั้งก็มีข้อเสียเหมือนกันโดยอาจจะ
สูญหายหรือคนอื่นอาจจะนำไปใช้ได้โดยเฉพาะหากเป็นการสลักหลังโอนลอยไว้ จึงเห็นใจผู้ถือหุ้นที่ถูกโกง
แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิด

5. นายสมศักด์ิ แก่นสุวรรณ์ ผูถื้อหุ้นได้แสดงความเห็นใจผูถื้อหุ้นท่ีได้รับความเสียหายเช่นกัน แต่ให้ข้อสังเกตว่า
ในด้านการบันทึกบัญชีอาจมีปัญหาเพราะหากมีการจ่ายค่าเสียหายไปก่อนและมีการบันทึกบัญชีไปแล้ว แต่ต่อมา
มีคำพิพากษาว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบจะเกิดปัญหาว่าการจ่ายค่าเสียหายไปก่อนเพราะอะไร เพราะฉะน้ัน
จึงควรรอให้มีคำพิพากษาก่อน

 โดยสรุปประธานฯเห็นว่าในประเด็นน้ีคณะกรรมการและผูถื้อหุ้นหลายๆท่านมีความเห็นใจผูท่ี้ประสบปัญหา
แต่ว่าในช้ันน้ีน่าจะให้กระบวนการของการสืบสวนสอบสวนได้เดินไปให้เต็มท่ีแล้วไปเข้ากระบวนการทางด้านกฎหมาย ซ่ึงเราได้
ร่วมมือกับทางราชการและเจ้าของหุ้นมาตลอดในการดำเนินการกับเร่ืองดังกล่าวตามท่ีกรรมการผูจั้ดการใหญ่ เอสซีจี ได้รายงาน
ให้ทราบ

 ท้ังน้ี หลังจากเสร็จส้ินวาระการประชุมท้ังหมดแล้ว ประธานฯ ได้ขอเก็บบัตรลงคะแนนท่ีเหลือท่ียังไม่ได้เก็บจาก
ผูถื้อหุ้นไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไปและขอขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ
ด้วยดีและขอปิดประชุม



  ปิดประชุมเวลา17.40น.
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