
ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 15 

ประชุม ณ บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนตไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 เวลา 14:00 น. 

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เปนประธานที่ประชุม 
 
 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุมดวยตนเองจํานวน 396 ราย รวมจํานวนหุนได 1,676,727 

หุน และที่มอบฉันทะมาจํานวน 1,310 ราย รวมจํานวนหุนได 590,249,314 หุน รวมเปนผูถือหุนทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบ

ฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 1,706 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 591,926,041 หุน คิดเปนรอยละ 49.33 ของจํานวนหุน

ที่จําหนายไดแลวทั้งหมด จํานวน 1,200,000,000 หุน เปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว จึงขอเปดประชุมเพื่อพิจารณา

เรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ 

 หลังจากประธานฯ ไดกลาวเปดการประชุมเรียบรอยแลว ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองเพิ่มเติมอีกจํานวน 

80 ราย รวมจํานวนหุนได 2,165,892 หุน และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจํานวน 55 ราย รวมจํานวนหุนได 44,960,198 หุน 

ทําใหรวมเปนผูถือหุนทั้งที่มาดวยตนเองและที่มอบฉันทะมาเขารวมประชุมทั้งส้ินจํานวน 1,841 ราย รวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 

639,052,131 หุน คิดเปนรอยละ 53.25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 

 ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการไดกลาวแนะนํากรรมการบริษัท  คณะจัดการเครือซิเมนตไทย (SCG)  และผูสอบบัญชีจาก

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ที่ไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุนเมื่อป 2550 รวมทั้งมีตัวแทนจากผูสอบบัญชีอีก 

2 คนซึ่งทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแตละวาระดวย ดังนี้ 

กรรมการบริษัท 
 กรรมการที่เขารวมประชุม  ครบทั้งคณะจํานวน 12 คน 

1. นายจิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ 

2. พลอากาศเอกกําธน  สินธวานนท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายเสนาะ   อูนากูล กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

4. นายศิววงศ   จังคศิริ กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

5. นายสุเมธ   ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ 

  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

6. นายปรีชา   อรรถวิภัชน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7. นายพนัส   สิมะเสถียร กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

8. นายยศ  เอื้อชูเกียรติ กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

9. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

10. นายชุมพล   ณ ลําเลียง กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

11. นายธารินทร นิมมานเหมินท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ 

  กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

12. นายกานต  ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญ 
เลขานุการคณะกรรมการ 

1. นายวรพล  เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ 
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คณะจัดการ SCG 
 คณะจัดการ SCG ที่เขารวมประชุม  ครบทุกคน จํานวน 7 คน 

1. นายรุงโรจน  รังสิโยภาส ผูชวยผูจัดการใหญ SCG 

2. นายชลณัฐ  ญาณารณพ กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจเคมีภัณฑ 

3. นายเชาวลิต  เอกบุตร กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจกระดาษ 

4. นายปราโมทย   เตชะสุพัฒนกุล กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจซิเมนต 

5. นายพิชิต  ไมพุม กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจผลิตภัณฑกอสราง 

6. นายขจรเดช   แสงสุพรรณ กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจจัดจําหนาย 

7. นายดําริ   ตันชีวะวงศ กรรมการผูจัดการใหญ ธุรกิจการลงทุน 

ผูสอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เขารวมประชุม จํานวน 3 คน 

1. นายวินิจ  ศิลามงคล ผูสอบบัญชีประจําป 2550 

2. นางสาววลีรัตน อัครศรีสวัสดิ์ ตัวแทนผูสอบบัญชี 

3. นางสาวพรทิพย ริมดุสิต ตัวแทนผูสอบบัญชี 

นอกจากนี้ประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออก

เสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  

 การประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้มีเพียงวาระที่เปนปกติและไมมีผูถือหุนเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทไดสอบถาม 

ผูถือหุนผานทางเว็บไซตของบริษัทในชวงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2550 และตามขอบังคับของบริษัท ขอ  23  กําหนดใหการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะโดยถือวาหนึ่งหุนเทากับ

หนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยโดยวิธีชูมือ เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่ประชุมมีมติเสียง

ขางมากใหลงคะแนนลับ 

ในการลงคะแนนเสียงแตละวาระซึ่งใชวิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหเลือกกา

เครื่องหมายตามความประสงคลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร และเจาหนาที่บริษัทจะเก็บบัตร

ยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไมเห็นดวย และงดออกเสียง เพื่อนํามานับคะแนน  

สําหรับการนับคะแนนบริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม

ประชุม และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกลาวจะ

คํานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดมอบฉันทะแสดงเจตนาไวตามหนังสือมอบฉันทะดวย และสําหรับการออกเสียง

ลงคะแนนในแตละวาระที่ตองมีการขอมติจากที่ประชุมจะใชมติเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเวนในวาระที่ 7 ซึ่งตองใชมติที่มีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ โดยประธานฯ จะแจงให 

ผูถือหุนทราบกอนลงคะแนนเสียงของแตละวาระ 

 นอกจากนี้เลขานุการฯ ไดแจงผูถือหุนเพิ่มเติมวาการนับคะแนนในแตละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่

เขารวมประชุมในวาระนั้น  ๆซึ่งอาจมีจํานวนผูถือหุนในแตละวาระไมเทากันเนื่องจากอาจมีผูถือหุนบางรายออกจากหองประชุม หรือเขามา

เพิ่มเติม ทั้งนี้ สําหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแตละวาระจะแจงใหที่ประชุมทราบกอนปดการประชุม 

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียง

ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศรายละเอียดผลคะแนน ตามที่กลาวขางตน  ประธานฯ จึงไดดําเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระตอไป 
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1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ภายใน 14 

วันนับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่

กําหนดและไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทแลว โดย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง  

 หลังจากนั้นประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนดังกลาว โดยวาระนี้ตอง

ไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ตามที่

คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 ผูถือหุนทั้งหมด 1,841 ราย รวมจํานวนหุนได 639,052,131 หุน 

 เห็นดวย   1,837 ราย จํานวน 638,859,331 เสียง คิดเปนรอยละ 99.97 

 ไมเห็นดวย  0 ราย   จํานวน  0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง  5 ราย   จํานวน 192,800 เสียง คิดเปนรอยละ 0.03 
 หมายเหตุ จํานวนผูถือหุนตามวาระนี้มีจํานวนรายของผูลงคะแนน รวมแลวจะมากกวาจํานวนรายของผูถือหุนทั้งหมด 
 เนื่องจากมี Custodian บางรายแบงเสียงลงคะแนน 

 2. รับทราบรายงานกิจการประจําป 2550 

ประธานฯ ขอใหกรรมการผูจัดการใหญรายงานสรุปผลการดําเนินงานของ SCG และการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่ง

เกิดขึ้นในรอบป 2550 ใหผูถือหุนทราบ และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 

กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานผลการดําเนินงานของ SCG ในป 2550 ใหที่ประชุมทราบ สรุปผลไดดังนี้ 

ป 2550 เศรษฐกิจของประเทศไทยไดรับผลกระทบจากหลายปจจัยทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม

แนนอนทางการเมือง ตนทุนพลังงานและคาใชจายในการขนสงสูงขึ้น ประกอบกับรายไดจากการสงออกลดลงจากคาเงินบาท

แข็งคาขึ้นแมวาปริมาณการสงออกเพิ่มขึ้นมาก อยางไรก็ตามดวยความรวมมือรวมใจของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการ

วางแผนงานและการบริหารความเสี่ยงอยางรอบคอบ ทําให SCG สามารถฝาฟนอุปสรรคตางๆ มาได โดยมีผลการดําเนินงาน

ใกลเคียงกับป 2549 จากผลกระทบดังกลาว สงผลใหบริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 267,737 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 

รอยละ 4 และมีกําไรสุทธิ 30,352 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 3 จากป 2549 ซึ่งเปนผลจากในป 2550 SCG มีกําไรสุทธิภาษีที่ไม

เกิดขึ้นเปนประจําจากการขายเงินลงทุนประมาณ 4,500 ลานบาท ทั้งนี้เมื่อเทียบกับป 2549 SCG มีกําไรสุทธิกอนรายการที่

ไมเกิดขึ้นเปนประจําในป 2550 รวม 25,841 ลานบาท ลดลงรอยละ 14 สาเหตุหลักมาจากผลการดําเนินงานที่ลดลงของธุรกิจ 

ซิเมนต ธุรกิจผลิตภัณฑกอสราง ธุรกิจจัดจําหนาย และธุรกิจกระดาษ ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ประกอบกับสวนไดเสียในกําไรจากบริษัทรวมของธุรกิจเคมีภัณฑที่ลดลง (โดยเฉพาะจากธุรกิจ PTA) นอกจากนี้ SCG ยังไดรับ

ผลกระทบจากตนทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นรอยละ 9 จากป 2549 อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยอยูที่

ระดับ 37.88 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ ปรับตัวมาอยูที่ระดับ 34.52 บาท/ดอลลารสหรัฐฯ ในป 2550  

สําหรับความคืบหนาการลงทุนที่สําคัญในภูมิภาคอาเซียน ไดแก โรงงานปูนซีเมนตในกัมพูชามีมูลคาการลงทุน

ประมาณ 4,000 ลานบาท ซึ่งกอสรางแลวเสร็จเริ่มผลิตและจัดจําหนายตั้งแตตนป 2551 โรงงานผลิตกระดาษอุตสาหกรรมใน

เวียดนามมีมูลคาการลงทุนประมาณ 5,000 ลานบาทอยูระหวางการกอสรางจะแลวเสร็จกลางป 2552 รวมทั้งโรงงานกลอง

กระดาษลูกฟูกที่มาเลเซียและสิงคโปรซึ่งเปนโครงการขนาดเล็กมูลคาการลงทุนประมาณ 300 ลานบาท นอกจากนั้นยังศึกษา

โอกาสการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑที่เวียดนามและการลงทุนโรงงานปูนซีเมนตเพิ่มเติมในภูมิภาคอาเซียนอีกดวย  
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นอกจากนี้ SCG  ไดขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยรวมกับ The Dow Chemical Company (ซึ่งเปนผูรวมทุน

ของ SCG มากวา 20 ป) เพื่อลงทุนในโครงการสรางโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก LLDPE แหงที่ 2 มูลคาการลงทุน 315 ลานดอลลาร

สหรัฐฯ (ประมาณ 10,400 ลานบาท) โดยจะเนนการผลิตผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง (High Value Added Products) คาดวาจะ

สามารถเริ่มดําเนินการผลิตไดในคร่ึงปแรกของป 2553 โครงการดังกลาวจะเสร็จพรอมกับโครงการ Cracker แหงที่ 2 ตามที่ได

เคยเรียนใหที่ประชุมผูถือหุนทราบเมื่อปที่แลว อีกทั้งเมื่อตนป 2551 บริษัทไดออกและเสนอขายหุนกูชุดใหมครั้งที่ 1/2551 มูลคา 

20,000 ลานบาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการตาง  ๆของ SCG  

ทั้งนี้หนี้สินสุทธิของ SCG จํานวน 99,913 ลานบาท ไดรวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสราง

หลายโครงการประมาณ 15,000 ลานบาท ดังนั้นหากไมรวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่อยูในระหวางการกอสรางดังกลาว 

หนี้สินสุทธิของ SCG จะอยูที่ประมาณ 85,000 ลานบาท  

ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวาคณะกรรมการและฝายจัดการไดติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน

และภายนอกประเทศอยางใกลชิดมาโดยตลอด และพยายามดําเนินการอยางรอบคอบเพื่อลดผลกระทบตางๆ ใหมากที่สุด 

หลังจากนั้นประธานฯ และกรรมการผูจัดการใหญไดตอบขอซักถามของผูถือหุนเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจของ SCG สรุปไดดังนี้ 

1.  การลงทุนในประเทศไทยและในอาเซียน   

 SCG มีวิสัยทัศนวาในป 2558 จะเปนผูนําในตลาดอาเซียน โดยมีเหตุผลดังนี้ ก) ศักยภาพของประเทศใน

อาเซียนยังมีสูงมาก ขณะนี้ทั้งภูมิภาคมีประชากรประมาณ 550-560 ลานคน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณรอย

ละ 6 ตัวอยางเชนประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตเกินรอยละ 8  อินโดนีเซียและฟลิปปนสก็กลับฟนขึ้นมา

เติบโตมากกวารอยละ 6  ข) ตลาดอาเซียนจะรวมกันเปนหนึ่งไดเร็วขึ้นจากขอตกลง AFTA ที่รนการลดอัตรา

ภาษีระหวางกันเร็วขึ้นจากป 2563 เปนป 2558 ทําใหการเคลื่อนยายสินคาหรือบริการระหวางประเทศใน

อาเซียนจะไดเปรียบคูแขงที่มาจากนอกอาเซียนคอนขางมาก ค) อาเซียนเปนภูมิภาคที่ SCG คุนเคยมากอนโดย

ไดไปลงทุนตั้งแตกอนวิกฤตเศรษฐกิจ แมวาบางธุรกิจมีการเลิกกิจการไปแตบางธุรกิจที่ดํารงอยูสวนใหญก็ไป

ไดดวยดี เนื่องจากการลงทุนในตางประเทศมีความเสี่ยงคอนขางสูง จึงตองมีการวางแผนและศึกษาเปน

อยางดีในเรื่องการตลาด ผูรวมทุน กฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ การสราง Brand และการสรรหาพนักงาน ฯลฯ 

ในป 2550 ที่ผานมา SCG มีการลงทุนประมาณ 27,000 ลานบาท สวนในป 2551 คาดวาจะลงทุนประมาณ 

35,000 ลานบาท โดยโครงการทั้งหมดที่คณะกรรมการไดอนุมัติไปแลวและอยูระหวางการดําเนินการมีมูลคา

รวมประมาณ 90,000 ลานบาทซึ่งโครงการสวนใหญเปนโครงการในประเทศไทย เชน โครงการมาบตาพุดโอเลฟนส 

(Cracker แหงที่ 2) ทั้งนี้ปจจุบันยอดขายซึ่งมาจากการลงทุนในตางประเทศมีสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของ

รายไดทั้งหมดและคาดวาจะเพิ่มขึ้นเปนประมาณรอยละ 10 ในอีก 4 ป ขางหนา  

2.  โครงการปโตรเคมี  

ธุรกิจปโตรเคมีโดยเฉพาะโอเลฟนสซึ่งปจจุบันเปนธุรกิจหลักของ SCG เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรทั้งหมดของ SCG 

จะมีสัดสวนเกินกวารอยละ 50 ถือเปน Global Business โดยมี Supply/Demand ของโลกเปนตัวกําหนด 

ขณะนี้ SCG สงผลิตภัณฑออกไปจําหนายมากกวา 60 ประเทศ สําหรับในภูมิภาคอาเซียน SCG ถือวาเปน

ผูนําตลาด มีขีดความสามารถในการแขงขันคอนขางสูง ทั้งนี้ในชวง 3 – 4 ปที่ผานมาธุรกิจปโตรเคมีมี Margin อยู

ในระดับคอนขางสูง 

สําหรับในอนาคตผูเชี่ยวชาญหลายๆ คายคาดวา Margin จะลดลงเนื่องจากมี Supply ใหมจากทาง Middle 

Eastคอนขางมาก ซึ่งจะทําใหกําไรของธุรกิจปโตรเคมีอาจเริ่มลดลงในป 2552 อยางไรก็ดีเนื่องจากการลงทุน

ของ SCG มี Economies of Scale ทําใหตนทุนตอตันคอนขางต่ําเมื่อเทียบเคียงกับคูแขงในภูมิภาค ดังนั้นถึงแม
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จะมีกําลังการผลิตใหมๆ เขามาก็เชื่อวาจะสามารถแขงขันไดประกอบกับในป 2553 โครงการ Cracker แหงที่ 2 

จะเริ่มดําเนินการผลิตไดซึ่งนาจะทําใหมีผลประกอบการดีขึ้น 

3.  การขายปูนซีเมนต   

ยอดขายปูนซีเมนตเทาในประเทศของ SCG ในป 2550 ลดลงจากป 2549 ประมาณรอยละ 6 สําหรับการสงออก

นั้นในป 2550 ไดสงออกประมาณ 8 ลานตัน (จาก 7.1 ลานตันเมื่อป 2549) อยางไรก็ตามการที่คาเงินบาทแข็ง

ขึ้นอยางมากในขณะนี้คาดวาจะทําใหปริมาณการสงออกลดลงในป 2551  

สําหรับโครงการใหญๆ (Mega Project) ของรัฐบาลหากเกิดขึ้นจริงบริษัทคาดวาการใชปูนซีเมนตหรือคอนกรีต

นาจะเกิดขึ้นในป 2552 สวนมาตรการลดอัตราภาษีการโอนอสังหาริมทรัพยนั้น ก็นาจะทําใหปริมาณการใช

ปูนซีเมนตเพิ่มมากขึ้น ในป 2551 ยอดขายปูนซีเมนตควรจะใกลเคียงกับปที่ผานมาและไมนาจะลดลงอีก 

เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก  ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําป 2550  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําป 2550 

3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 

เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและงบกําไร

ขาดทุนประจําป ส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2550 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และ

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยกรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงรายละเอียดใหผูถือหุนทราบดังนี้ 

งบดุลและงบกําไรขาดทุนของ SCG บริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2550 ตั้งแตหนา 27-130 

ซึ่งไดสงใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แลว สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

งบดุลและงบกําไรขาดทุน  หนวย : ลานบาท 

 บริษัทและ 
บริษัทยอย 

บริษัท 

สินทรัพยรวม   248,256 130,967 

หนี้สินรวม 139,717 95,794 

รายไดจากการขาย 267,737 19,871 

กําไรสุทธิกอนรายการ 

ที่ไมไดเกิดขึ้นเปนประจํา 
25,841 16,622 

กําไรสุทธิ   30,352 17,950 

กําไรตอหุน (คํานวณจากกําไรสุทธิ)  25.29 (บาท/หุน) 14.96 (บาท/หุน) 

หลังจากนั้นกรรมการผูจัดการใหญและฝายจัดการไดตอบขอซักถามของผูถือหุนโดยละเอียดในประเด็นตางๆ 

สรุปไดดังนี้ 

1. บริษัทยอยที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นจากป 2549 และการบริหารบริษัทยอย 

 บริษัทยอยบางบริษัทใน SCG ไดจัดตั้งมานานแลว สวนที่เพิ่มขึ้นมาในชวงป 2550 มีจํานวนไมมาก บางสวนเปน

บริษัทที่ลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีที่เวียดนามตั้งแตชวงกอนวิกฤตเศรษฐกิจ สําหรับตําแหนงผูบริหารในกลุมธุรกิจนั้น  ๆ
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ไมไดมีการเพิ่มขึ้น SCG ใชวิธีมอบหมายใหพนักงานรับผิดชอบงานมากขึ้นโดยไมมีการเพิ่มคาตอบแทนแตอยางใด 

นอกจากนี้บางบริษัทอยูระหวางดําเนินการชําระบัญชีที่ตองใชเวลานาน โดย SCG มีเปาหมายจะลดลงเพื่อใหเหลือ

แตบริษัทที่ประกอบกิจการ สําหรับการบริหารงานในบริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด ที่มีสํานักงานสาขาอยูหลาย

ประเทศและในแตละประเทศจะจัดตั้งเปนรูปบริษัทเมื่อนับรวมแลวจึงมีหลายบริษัท ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทยอยไมไดมี

วัตถุประสงคเพื่อยักยายถายเทผลประโยชนหรือเพื่อเพิ่มตําแหนงและรายไดใหผูบริหารแตอยางใด 

2. บริษัทยอยที่ไมดําเนินการและรอปดกิจการ 

 บริษัทยอยที่ไมดําเนินการและรอปดกิจการ หรือมีผลการดําเนินงานไมเปนสาระสําคัญมีจํานวน 34 บริษัท 

แบงเปนสองกลุม กลุมที่ 1 คือบริษัทโฮลดิ้งซึ่งอยูในระหวางดําเนินการเลิกบริษัท ซึ่งบางบริษัทอาจใชเวลา

ดําเนินการนาน เนื่องจากบางบริษัทมีการลงทุนอยูและจะตองมีการโอนการลงทุนกลับมาที่บริษัทแม และ

กลุมที่ 2 ประมาณ 13 บริษัทที่สามารถดําเนินการปดไดทันทีโดยใชเวลาประมาณ 1-2 ปขึ้นอยูกับขั้นตอน

การดําเนินการตามกฎหมาย โดยมีสินทรัพยประมาณ 1,800 ลานบาท ซึ่งหลังจากปดบริษัทแลวจะไมมี

ผลกระทบตอผลการดําเนินงานของงบการเงินรวมแตอยางใดเนื่องจากเปนการถือหุนรอยละ 100 

 โดยสรุป SCG คาดวาจะสามารถปดบริษัทไดประมาณ 1 ใน 3 ของจํานวน 34 บริษัท ภายใน 2 ป สวนที่เหลือ

คาดวาจะทยอยปดบริษัทไดภายใน 3 – 5 ป เพราะบางบริษัทยังมีผูถือหุนรายยอยและบริษัทไดเสนอขอซื้อหุนคืน 

แตผูถือหุนรายยอยยังไมพรอมที่จะขายใหในขณะนี้ อยางไรก็ตามบริษัทไดพิจารณาแลววาการเลิกบริษัทยอย

ดังกลาวจะไมเกิดผลกระทบที่เปนสาระสําคัญตอฐานะทางการเงินของบริษัทแตอยางใด 

3. การใหการสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทอื่น 

 การใหการสนับสนุนทางการเงินกับ บริษัทอะโรเมติกส (ประเทศไทย) จํากัด (ATC) ซึ่งบริษัทถือหุนมาตั้งแต

เริ่มกอตั้งในชวงนั้นผูถือหุนทุกรายมีสัญญาตองใหกูยืมเงินแก ATC และค้ําประกันเงินกู ตามสัดสวนการถือหุน 

โดยยอดหนี้ไดลดลงมาตามลําดับ ณ ปลายป 2550 บริษัทมียอดเงินใหกูยืมแก ATC รวมดอกเบี้ยประมาณ 1,400 

ลานบาท ทั้งนี้ กอนการควบรวมกิจการของ ATC กับบริษัทโรงกลั่นน้ํามันระยอง จํากัด (มหาชน) (RRC) 

บริษัทไดขายหุน ATC ที่ถืออยูทั้งหมด (รอยละ 8.6) เนื่องจากไมใชธุรกิจหลักของ SCG (หลังจากการควบรวม

กิจการเสร็จส้ินไดเปล่ียนชื่อเปนบริษัท ปตท. อะโรเมติกสและการกลั่น จํากัด (มหาชน) (PTTAR) ซึ่งประกอบ

ธุรกิจกล่ันน้ํามัน) ทําให PTTAR เปล่ียนสถานะจาก “บริษัทที่เกี่ยวของ” มาเปน “บริษัทอื่น” แตสัญญาใหกูยืมก็

ยังมีผลบังคับตอไป  โดย PTTAR ไดใหคํารับรองวาจะชําระหนี้ทั้งหมดคืนใหแกบริษัทภายในอีก 2 - 3 ป ขางหนา 

โดยชวงตนป 2551 ไดชําระมาแลวสวนหนึ่ง  

4. คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน 

ในรายงานประจําปหัวขอเกี่ยวกับคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหนา 65 เปนการตั้งไวสําหรับบริษัท PT.Trans - 

Pacific Petrochemical Indotama ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง SCG เขาไปลงทุนตั้งแตกอนชวงวิกฤตโดยไดตั้ง

สํารองคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนไวทั้งหมดตั้งแตป 2541 และอีกบริษัทหนึ่งคือ Holcim (Bangladesh) 

Co.,Ltd. ไดตั้งสํารองคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนไวเรียบรอยแลวเชนกัน ดังนั้นแมจะเกิดความเสียหายก็จะไม

มีผลกระทบตองบการเงินรวม เพราะไดรับรูทางบัญชีไปแลว  

5. โครงการปโตรเคมี (บริษัท PT.Trans - Pacific Petrochemical Indotama) ในอินโดนีเซีย  

 โครงการนี้มีผูรวมทุน 3 กลุมคือ อินโดนีเซีย  SCG  และญี่ปุน ซึ่งมีสัดสวนการถือหุน  70 : 20 : 10 เริ่มดําเนิน

โครงการตั้งแตป 2539 ผูถือหุนเริ่มลงเงินทุนเขาไปโดยยังไมไดกูเงิน และกอนที่ SCG เขาไปไดมีการทําเรื่อง 

Engineering ตางๆ ไวคอนขางมากแลว โดยผูรับเหมารายใหญยินดีที่จะเริ่มดําเนินโครงการไปกอน เมื่อ SCG 
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และผูรวมทุนอื่นลงเงินไปก็ไดนําไปชําระหนี้ใหกับผูรับเหมา และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยใน

เดือนกรกฎาคม 2540 ผูถือหุนทุกรายจึงชะลอการสงเงิน จนกระทั่งปลายป 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน

อินโดนีเซีย ทําใหโอกาสที่โครงการจะไดรับอนุมัติเงินกูมีนอยมาก จึงจําเปนตองระงับโครงการนี้ไวกอน ตอมาใน

ป 2547 โครงการนี้ไดรับอนุมัติเงินกูอีกครั้งจึงเริ่มกิจการใหมโดยเริ่มผลิตในป 2549 แตยังประสบผลขาดทุน

เนื่องจากขาดเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน อยางไรก็ตามเงินลงทุนในสวนของ SCG จํานวน

ประมาณ 2,000 ลานบาทไดถูกบันทึกบัญชีเปนคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนไวแลวเพื่อความโปรงใส และ

สะทอนภาพของงบการเงินรวมใหถูกตองตามมาตรฐานบัญชี ทั้งนี้หากในอนาคตโครงการนี้เดินหนาตอไปไดก็

จะเปนประโยชนกับ SCG  

 เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก  ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 

ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550   โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 ผูถือหุนทั้งหมด 1,841 ราย รวมจํานวนหุนได 639,052,131 หุน 

 เห็นดวย   1,840 ราย จํานวน 633,907,721 เสียง คิดเปนรอยละ 99.20 

 ไมเห็นดวย  0 ราย   จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง  3 ราย   จํานวน 5,144,410 เสียง คิดเปนรอยละ 0.80 
 หมายเหตุ จํานวนผูถือหุนตามวาระนี้มีจํานวนรายของผูลงคะแนน รวมแลวจะมากกวาจํานวนรายของผูถือหุนทั้งหมด 

 เนื่องจากมี Custodian บางรายแบงเสียงลงคะแนน 

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2550 เพ่ือจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 15 บาท 

 ประธานฯ ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวาบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลโดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานของ 

บริษัทและคํานึงถึงโครงสรางและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ  ตลอดจนความสม่ําเสมอในการจายเงินปน

ผลใหแกผูถือหุน โดยบริษัทไมไดกําหนดสัดสวนคงที่ไวสําหรับการจายเงินปนผล และจากผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน

โดยรวมของ SCG  ซึ่งมีกําไรสุทธิป 2550 จํานวน 30,352 ลานบาท (ในป 2549 มีกําไรสุทธิ 29,451  ลานบาท) ทําใหบริษัทมีกําไร

สะสมสําหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ทั้งปไดหุนละ 15 บาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 59 .3 ของกําไร

สุทธิ (ป 2549 บริษัทจายเงินปนผลคิดเปนสัดสวนรอยละ 61.2 ของกําไรสุทธิ) โดยรายละเอียดการจายเงินปนผลปรากฏในรายงาน

ประจําป 2550 หนา 169  

 ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2550 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ตามที่

คณะกรรมการเสนอในอัตราหุนละ 15 บาท รวมเปนเงินปนผลจํานวนทั้งส้ินประมาณ 18,000 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการไดอนุมัติ 

จายเปนเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลวในอัตราหุนละ 7.50 บาท เปนเงินประมาณ 9,000 ลานบาท เมื่อวันที่ 22 

สิงหาคม 2550 คงเหลือเปนเงินปนผลงวดสุดทายอีกหุนละ 7.50 บาท โดยบริษัทมีกําหนดจะจายเงินปนผลงวดสุดทายในวันที่ 23 

เมษายน 2551 ใหแกผูถือหุนซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 9 เมษายน 2551 

เวลา 12.00 น. โดยขอรับเงินปนผลภายในกําหนด 10 ป 

กรรมการผูจัดการใหญไดชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกําไรและการเครดิตภาษีเงินปนผล ใหผูถือหุน

ทราบวา การจายเงินปนผลงวดสุดทายประจําป 2550 นี้จะแบงเปน 2 สวน 

1)   จายในอัตราหุนละ 3.25 บาท รวมเปนเงินประมาณ 3,900 ลานบาท ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดา

 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได   เนื่องจากบริษัทจายจากเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทที่เสียภาษีไวแลว ดังนี้  
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 -  ในอัตราหุนละ 2.00 บาท จายจากอัตราภาษีรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปนผลเทากับ เงิน

ปนผลคูณสามสวนเจ็ด  

 -  ในอัตราหุนละ 0.25 บาท จายจากอัตราภาษีรอยละ 25 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปนผลเทากับ เงิน

ปนผลคูณยี่สิบหาสวนเจ็ดสิบหา 

 -   ในอัตราหุนละ 0.50 บาท จายจากอัตราภาษีรอยละ 15 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปนผลเทากับ เงิน

ปนผลคูณสิบหาสวนแปดสิบหา 

 -   ในอัตราหุนละ 0.50 บาท จายจากอัตราภาษีรอยละ 12.5 ของกําไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปนผลเทากับ 

เงินปนผลคูณสิบสองจุดหาสวนแปดสิบเจ็ดจุดหา 

2)   จายในอัตราหุนละ 4.25 บาท รวมเปนเงินประมาณ 5,100 ลานบาท ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาไม

สามารถขอเครดิตภาษีคืนได  เนื่องจากเปนเงินปนผลที่จายจากเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุน (BOI) 

 เม่ือไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2550 ตามที่

คณะกรรมการเสนอ  โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอดวยคะแนนเสียง

ขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 ผูถือหุนทั้งหมด 1,841 ราย รวมจํานวนหุนได 639,052,131 หุน 

 เห็นดวย   1,839 ราย จํานวน            638,868,531 เสียง คิดเปนรอยละ 99.97 

 ไมเห็นดวย  0 ราย   จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง  3 ราย   จํานวน 183,600 เสียง คิดเปนรอยละ 0.03 
 หมายเหตุ จํานวนผูถือหุนตามวาระนี้มีจํานวนรายของผูลงคะแนน รวมแลวจะมากกวาจํานวนรายของผูถือหุนทั้งหมด 

 เนื่องจากมี Custodian บางรายแบงเสียงลงคะแนน 

 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาตามขอบังคับของบริษัท ขอ 36 กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระ

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้

มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 คน คือ 

1. นายสุเมธ    ตันติเวชกุล  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ 

  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 

2. นายยศ เอื้อชูเกียรติ    กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

3. นายปรีชา อรรถวิภัชน   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

4. นายกานต ตระกูลฮุน   กรรมการผูจัดการใหญ 

คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการตามที่คณะกรรมการบรรษัท 

ภิบาลและสรรหาเสนอ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งนายอาสา สารสิน ทําหนาที่ประธานที่ประชุมและไมรวม

นายสุเมธ ตันติเวชกุล ที่ครบรอบออกตามวาระไดพิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแตละคนเสนอซึ่งไดเสนอกรรมการเดิม

ที่ครบกําหนดออกตามวาระมารวมจํานวน 4 คน พรอมทั้งพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผูถือหุนรายยอยเสนอมาอีก 1 คน รวมทั้งส้ิน 5 คน 

และมีมติเปนเอกฉันทใหเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คน เปนกรรมการตอไป คือ 

นายสุเมธ ตันติเวชกุล  นายยศ เอื้อชเูกียรติ  นายปรีชา อรรถวิภัชน และนายกานต ตระกูลฮุน  
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คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียไดหารือกันรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเปนรายบุคคล

อยางละเอียดรอบคอบกลาวคือ ตองเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ 

ผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย มีความสามารถในการแสดง

ความคิดเห็นอยางเปนอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอโดยให

เสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คน คือนายสุเมธ ตันติเวชกุล  นาย

ยศ เอื้อชูเกียรติ  นายปรีชา อรรถวิภัชน และนายกานต ตระกูลฮุน เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ไดรับ

การเสนอชื่อ ขอมูลการถือหุนสามัญในบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารใน

บริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งขอมูลความสัมพันธของผูไดรับเสนอช่ือไดสงใหผูถือหุนปรากฏตามสิ่งที่สงมา

ดวยในลําดับที่ 3 ในหนา 19-24 ของหนังสือนัดประชุม 

   เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีกประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยเปนการออกเสียงเลือกตั้ง

พรอมกันทั้งชุดตามขอบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการพรอมกันทั้งชุด ซึ่งไดแก นายสุเมธ ตันติเวชกุล  นายยศ เอื้อชูเกียรติ  

นายปรีชา อรรถวิภชัน และนายกานต ตระกูลฮุน เปนกรรมการของบริษัทดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

 ผูถือหุนทั้งหมด 1,841 ราย รวมจํานวนหุนได 639,052,131 หุน 
 เห็นดวย   1,831 ราย จํานวน 628,793,981 เสียง  คิดเปนรอยละ 98.39 

 ไมเห็นดวย  11 ราย   จํานวน 10,066,650 เสียง  คิดเปนรอยละ 1.58 

งดออกเสียง 5 ราย   จํานวน 191,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.03 

หมายเหตุ จํานวนผูถือหุนตามวาระนี้มีจํานวนรายของผูลงคะแนน รวมแลวจะมากกวาจํานวนรายของผูถือหุนทั้งหมด 

 เนื่องจากมี Custodian บางรายแบงเสียงลงคะแนน 

6. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2551 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาเมื่อป 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยใน SCG ประจําป 2549-2551 เนื่องจากมีมาตรฐานการทํางานที่ดี 

มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีคาสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนสํานักงานสอบบัญชี 

และมีมติใหเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติบุคคลเปนผูสอบบัญชีและอนมัุติคาสอบบัญชี ดังนี้ 

 1)  ขออนุมัติแตงตั้งบุคคลเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2551 ดังนี้ 

-  นายวินิจ  ศิลามงคล   และ/หรือ 

- นายพิศิษฐ   ชีวะเรืองโรจน และ/ หรือ  

- นายสุพจน สิงหเสนห และ/หรือ 

- นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ  

ทั้งนี้บริษัทที่เปนสํานักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอขางตนไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับ

บริษัท/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

2) ขออนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2551 เปนเงิน 180,000 บาท (เทากับคาสอบบัญชีงบการเงิน

 บริษัทประจําป 2550)  
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 นอกจากนี้กรรมการผูจัดการใหญไดรายงานขอมูลเพิ่มเติมใหที่ประชุมรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวมของ

บริษัทประจําป 2551 เปนเงิน 160,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรวมทั้งคาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทยอยอีกจํานวน 128 บริษัท  

เปนเงิน 28.68 ลานบาท รวมคาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอยเปนเงินทั้งส้ิน 29.02 ลานบาท โดยคาสอบบัญชีที่เสนอขางตนเปนการ

ใหบริการสอบบัญชี (Audit Service) เทานั้นไมมีการใหบริการอื่น (Non Audit service) (ป 2550 คาสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท 

เปนเงิน 160,000 บาท คาสอบทานงบการเงินรวมทั้งคาสอบบัญชีของบริษัทยอยอีกจํานวน 126 บริษัท เปนเงิน 27.56 ลานบาท รวมคาสอบ

บัญชีบริษัทและบริษัทยอย เปนเงินทั้งส้ิน 27.90 ลานบาท) 

 เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบ

บัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2551 โดยวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแตงตั้งนายวินิจ  ศิลามงคล   และ/หรือนายพิศิษฐ   ชีวะเรืองโรจน และ/หรือ นายสุพจน สิงหเสนห 

และ/หรือนายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ  แหงบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2551 และ

กําหนดคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2551 เปนเงิน 180,000 บาท รวมทั้งรับทราบคาสอบบัญชีงบการเงินรวมของ

บริษัทประจําป 2551 เปนเงิน 160,000 บาท และคาสอบทานงบการเงินรวมทั้งคาสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทยอยอีกจํานวน 

128 บริษัท เปนเงิน 28.68 ลานบาท รวมคาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอยเปนเงินทั้งส้ิน 29.02 ลานบาทโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้ 

 ผูถือหุนทั้งหมด 1,841 ราย รวมจํานวนหุนได 639,052,131 หุน 

 เห็นดวย  1,838 ราย จํานวน 638,658,631 เสียง คิดเปนรอยละ 99.94 

 ไมเห็นดวย  0 ราย   จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง  5 ราย   จํานวน 393,500 เสียง คิดเปนรอยละ 0.06 
 หมายเหตุ จํานวนผูถือหุนตามวาระนี้มีจํานวนรายของผูลงคะแนน รวมแลวจะมากกวาจํานวนรายของผูถือหุนทั้งหมด 

 เนื่องจากมี Custodian บางรายแบงเสียงลงคะแนน 

7. พิจารณาอนุมัติใหบริษัทเพ่ิมวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูอีก 50,000 ลานบาท 

 ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 ไดมีมติ 

ใหบริษัทคงวงเงินการออกหุนกูจํานวน 100,000 ลานบาท ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนไวแตเดิมและใหคณะกรรมการ

สามารถ พิจารณาออกและเสนอขายหุนกูทดแทนหุนกูเดิมที่ไถถอนไปในรูปแบบตางๆ กัน คร้ังเดียวหรือเปนคราวๆ โดยหุนกูที่

ออกจําหนายแลวในขณะใดขณะหนึ่งจะตองไมเกินวงเงินดังกลาวขางตน เนื่องจากในปจจุบัน SCG มีการขยายการลงทุนอยาง

ตอเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการออกหุนกูของบริษัทถือเปนหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุนกูอีก 50,000 ลานบาท 

รวมเปนวงเงินทั้งส้ิน 150,000 ลานบาท ซึ่งหลักเกณฑการออกหุนกูทั้งวงเงินเดิมและวงเงินที่เพิ่มใหมใหขึ้นอยูกับดุลพินิจและ

เงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุนกูทดแทนหุนกูเดิมที่ไถถอนใน

รูปแบบตางๆ กัน โดยมีรายละเอียดเบื้องตนดังนี้ 

 ประเภท : หุนกูที่ไมใชหุนกูแปลงสภาพและไมใชหุนกูควบใบสําคัญแสดงสิทธิตามความ

   เหมาะสมของสภาพตลาดในแตละขณะ 

  สกุลเงิน : เงินบาทหรือเงินตราตางประเทศ 

 วงเงิน : หุนกูที่จะออกเพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนหุนกูเดิมที่ไถถอนไปภายในวงเงินไมเกิน 

 150,000 ลานบาทหรือเทียบเทา 

 การเสนอขาย   : เสนอขายใหประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายตอผูลงทุน 

  โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือผูลงทุนสถาบันตามประกาศ
    18 



  คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือเสนอขายใน

  ตางประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจํานวนหรือเสนอขายเปนคราวๆ ไปก็ได 

 อัตราดอกเบี้ย  : ขึ้นอยูกับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย 

กําหนดไถถอน   : สําหรับหุนกูในประเทศ ไมเกิน 10 ป และหุนกูตางประเทศ ไมเกิน 20 ป  

 การไถถอนกอนกําหนด : ผูถือหุนกู และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนหุนกูที่ออกไดกอนครบกําหนดไถถอน 

     ทั้งนี้ เปนไปตามเงื่อนไขของหุนกูที่ไดออกในคราวนั้น  ๆ

  เม่ือไมมีขอซักถามอยางใดอีกประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุนกู 

โดยวาระนี้ตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติใหบริษัทเพิ่มวงเงินสําหรับการออกและเสนอขายหุนกูอีก 50,000 ลานบาทรวม

เปนวงเงินทั้งส้ิน 150,000 ลานบาทโดยมีหลักเกณฑดังกลาวขางตน ดังนี้ 

 ผูถือหุนทั้งหมด 1,841 ราย รวมจํานวนหุนได 639,052,131 หุน 

 เห็นดวย  1,834 ราย จํานวน 638,863,115 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.97  

 ไมเห็นดวย  3 ราย   จํานวน 5,200 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.00 

 งดออกเสียง  5 ราย   จํานวน 183,816 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.03 
 หมายเหตุ จํานวนผูถือหุนตามวาระนี้มีจํานวนรายของผูลงคะแนน รวมแลวมากกวาจํานวนรายของผูถือหุนทั้งหมด 

 เนื่องจาก Custodian บางรายแบงเสียงลงคะแนน 

8. รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการควรรายงานคาตอบแทนของ

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบเปนประจําทุกป โดยไดรายงานใหที่ประชุมทราบดังนี้  

8.1 รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 ตามขอบังคับของบริษัทขอ 42 ซึ่งกําหนดใหกรรมการไดรับคาตอบแทนและโบนัสตามจํานวนที่ที่ประชุม 

ผูถือหุนกําหนดโดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 11 เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2547 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ 

ไวแลว และใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยาง

อื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

- คาตอบแทนรายเดือน  คณะกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยใหไปพิจารณาแบงจายกันเอง  

- โบนัส คณะกรรมการไดรับโบนัสไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุนโดยใหคณะกรรมการเปนผู

พิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม  และใหไปพิจารณาแบงจายกันเอง 

 จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งไดพิจารณาความเหมาะสมของคาตอบแทน

คณะกรรมการในป 2551 โดยเปรียบเทียบขอมูลอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัว

ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว คณะกรรมการเห็นสมควรคงคาตอบแทนคณะกรรมการที่จะจายในป 

2551 ตามหลักเกณฑเดิมที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนไดอนุมัติไวขางตน 

 อนึ่งในป 2550 ไดมีการจายคาตอบแทนและโบนัสใหแกคณะกรรมการไมเกินหลักเกณฑดังกลาวขางตน ทั้งนี้

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2550 หนา 166 - 167 โดยในสวนของเงินโบนัสที่จายในป 2550 คณะกรรมการ
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ก็ไดใชหลักเกณฑตามมติของที่ประชุมผูถือหุนดังกลาว คือ ไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุน ซึ่งไดมีการ

พิจารณาจายเงินโบนัสรวมเปนรอยละ 0.33 ของเงินปนผลรวมที่จายใหแกผูถือหุน  

และนอกจากนี้ขอใหที่ประชุมรับทราบคาตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดวย ดังนี้ 

 8.2 รับทราบคาตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 

ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549  ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการ

ชุดตางๆ และใหมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยาง

อื่นตามรายละเอียดในหนาที่ 7 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน  ดังนี้ 

 คาตอบแทน เบี้ยประชุม 

 (บาท/คน/ป) (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 

คณะกรรมการเห็นสมควรยังคงคาตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ สําหรับป 2551 ในอัตราเดิมตามที่ที่

ประชุมสามัญผูถือหุนขางตนอนุมัติไว  

ทั้งนี้ในป 2550 ไดมีการจายคาตอบแทนใหแกคณะอนุกรรมการตามหลักเกณฑดังกลาวตามรายละเอียดที่

ปรากฏในรายงานประจําป 2550 หนา 166 - 167 

สําหรับขอบเขตหนาที่ของคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ของบริษัทปรากฏในรายงานประจําป 2550 หนา 146 – 148 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

 9. เรื่องอื่น ๆ (ไมมี)  

 หลังจากนั้น ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม โดยประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการใหญและฝาย

จัดการไดตอบขอซักถามในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

• การบริหารความเสี่ยง  
 บริษัทไมมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะแตการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกําหนดใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีหนาที่ดูแลและสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของ SCG ซึ่งจะพิจารณาวาในแตละธุรกิจมีความ

เส่ียงที่เปนสวนสําคัญอะไรบาง เชน ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในเรื่องของตนทุนวัตถุดิบหลัก

รวมทั้งพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น  ความเสี่ยงทางการเงินจากเรื่องคาเงินบาทที่แข็งขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน 

ความเสี่ยงทางการตลาด รวมทั้งความเสี่ยงทางการเมือง นอกจากนี้ในระดับบริษัทตางๆ และระดับธุรกิจของ SCG 

ก็มีการมอบหมายใหมีผูดูแลรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะอีกดวย 
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• การสรางภาพลักษณของ SCG 
ผูถือหุนไดเสนอแนะวาโฆษณาของ SCG (Siam Cement Group) ที่เนนการเปดตัว SCG ควรใหขอมูลดวยวา SCG 

ประกอบธุรกิจและมีผลิตภัณฑอะไรบาง เพื่อใหบุคคลภายนอกไดรูจัก SCG มากขึ้น  

• เงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทยอยและแนวโนมการจายเงินปนผลในป 2551 

ตัวเลขเงินปนผลที่บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทแม ไดรับจากบริษัทยอยใน SCG ในแตละปมี

ความแตกตางกันคอนขางมากนั้นขึ้นอยูกับโครงการลงทุนตางๆ ของ SCG ที่แตละปจะมีมากนอยเพียงใด เชน ในป 

2550 มีโครงการลงทุนคอนขางมากซึ่งสวนหนึ่งเปนโครงการที่บริษัทยอยเปนผูลงทุนเอง ทําใหความสามารถที่

บริษัทยอยจายเงินปนผลใหกับบริษัทแมลดนอยลงตามไปดวยถือเปนเรื่องที่เปนปกติซึ่งอาจสงผลถึงแนวโนมในป 

2551 ดวย 

• การลดตนทุนดานพลังงาน 

 SCG ไดพยายามอยางยิ่งที่จะแกไขปญหาเรื่องตนทุนดานพลังงานซึ่งมีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยไดเปล่ียนระบบการใช

เชื้อเพลิงของโรงงานตางๆ เชน โรงงานในธุรกิจกระดาษไดแก บริษัท United Pulp and Paper Co. Inc และบริษัท

ไทยเคนเปเปอร จํากัด (มหาชน) เปล่ียนจากการใชน้ํามันเตามาเปนการใชถานหิน อยางไรก็ตาม Spot Price ของ

ถานหินและคาขนสงก็มีการปรับราคาขึ้นอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งก็ตองพยายามที่จะลดผลกระทบนี้โดย

วิธีการที่ทําสัญญาซื้อขายถานหินลวงหนาเชน กําหนดราคาถานหินในป 2549 สําหรับการสงมอบในป 2550 และ 

SCG ก็ยังมีโครงการลดการใชพลังงานตางๆ อีกหลายโครงการ เชน โครงการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากความ

รอนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของธุรกิจซิเมนต มูลคาประมาณเกือบ 6,000 ลานบาท ซึ่งจะสามารถลดปริมาณ

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ไดถึงประมาณปละ 300,000 ตัน เพื่อชวยลดภาวะโลกรอนอีกทางหนึ่งดวย  

• การลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

 SCG ไดลงทุนในเรื่องของ R&D และเพิ่มงบประมาณในสวนนี้อยางตอเนื่อง โดยในป 2550 ใชงบประมาณใน 

R&D ประมาณ 300 ลานบาท และในป 2551 นี้คาดวาจะใชงบประมาณใน R&D ประมาณ 500 – 600 ลานบาท  

 เม่ือที่ประชุมไมมีขอซักถามอยางใดอีก ประธานฯ ไดมอบหมายใหเลขานุการคณะกรรมการประกาศผลการนับคะแนนโดย

ละเอียดของแตละวาระใหที่ประชุมทราบและเลขานุการฯ ไดแจงขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นดวยในทุกวาระจากผูถือหุนที่เขารวมประชุม

และเมื่อเรียบรอยแลวประธานฯ  ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดสละเวลามารวมประชุมและอนุมัติขอเสนอของคณะกรรมการในเรื่องตาง 

 ๆ ดวยดี    

ปดประชุมเวลา 16:25 น. 

 

 

 ประธานที่ประชุม 
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	 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,841 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 639,052,131 หุ้น 
	 เห็นด้วย   1,837 ราย จำนวน 638,859,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
	 ไม่เห็นด้วย  0 ราย   จำนวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
	 งดออกเสียง  5 ราย   จำนวน 192,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
	 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,841 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 639,052,131 หุ้น 
	 เห็นด้วย   1,840 ราย จำนวน 633,907,721 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.20 
	 ไม่เห็นด้วย  0 ราย   จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
	 งดออกเสียง  3 ราย   จำนวน 5,144,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.80 
	 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,841 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 639,052,131 หุ้น 
	 เห็นด้วย   1,839 ราย จำนวน            638,868,531 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97 
	 ไม่เห็นด้วย  0 ราย   จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
	 งดออกเสียง  3 ราย   จำนวน 183,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
	 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,841 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 639,052,131 หุ้น 
	 เห็นด้วย   1,831 ราย จำนวน 628,793,981 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.39 
	 ไม่เห็นด้วย  11 ราย   จำนวน 10,066,650 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.58 
	 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,841 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 639,052,131 หุ้น 
	 เห็นด้วย  1,838 ราย จำนวน 638,658,631 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 
	 ไม่เห็นด้วย  0 ราย   จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
	 งดออกเสียง  5 ราย   จำนวน 393,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 
	 ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,841 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 639,052,131 หุ้น 
	 เห็นด้วย  1,834 ราย จำนวน 638,863,115 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.97  
	 ไม่เห็นด้วย  3 ราย   จำนวน 5,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
	 งดออกเสียง  5 ราย   จำนวน 183,816 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.03 

