27 มีนาคม 2556
เรียน กรรมการและผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 (ครั้งที่ 20)
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ขอเรียนใหทราบวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2556 ครั้งที่ 20
เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติดังนี้
วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2555
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรับรองดวยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
725,414,511 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8861
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
826,480 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1138

วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจําป 2555

วาระที่ 3

อนุมัติงบการเงินประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชี
ของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
745,863,352 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8892
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
826,680 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1107

วาระที่ 4

อนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2555 เพื่อจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 11.00 บาท รวมเปนเงิน 13,200 ลานบาท
ซึ่งบริษัทไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลวในอัตราหุนละ 4.50 บาท รวมเปนเงิน 5,400
ลานบาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทาย ในอัตราหุนละ 6.50 บาท รวมเปนเงิน
7,800 ลานบาท โดยจายจากกําไรที่เสียภาษีในอัตรารอยละ 30 ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ
เครดิตภาษีคืนไดเทากับเงินปนผลคูณสามสวนเจ็ด
ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับบริษัท ตามที่
ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และปดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันศุกรที่ 5 เมษายน 2556 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่
25 เมษายน 2556 และใหรับเงินปนผลภายใน 10 ป

โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
745,724,952 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8892
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
826,480 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1107
วาระที่ 5

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ โดยเปนกรรมการรายเดิม 3 คน
ไดแก 1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) นายธารินทร นิมมานเหมินท 3) นายประมนต สุธีวงศ และเปน
บุคคลภายนอกที่ไดรับการเสนอชื่อ 1 คน คือ นางธาริษา วัฒนเกส
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
742,286,903 เสียง คิดเปนรอยละ 99.4303
ไมเห็นดวย
3,426,096 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4589
งดออกเสียง
826,480 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1107

วาระที่ 6

อนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ดังนี้
- นายสุพจน สิงหเสนห (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826)
หรือ
- นายวินิจ ศิลามงคล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378)
หรือ
- นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068)
หรือ
- นางสาวสุรียรัตน ทองอรุณแสง (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
และอนุมัติคาสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 เปนเงินจํานวน 250,000 บาท
นอกจากนี้ไดรับทราบคาสอบบัญชีบริษัทและบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินรวมทั้งสิ้น 27.47 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย
คาสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจําป 2556 เปนเงิน 250,000 บาท และคาสอบบัญชีประจําป
และรายไตรมาสของบริษัทยอยจํานวน 114 บริษัท และงบการเงินรวม เปนเงิน 27.22 ลานบาท
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
745,686,499 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8892
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
826,480 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1107

วาระที่ 7

อนุมัติให SCC ออกและเสนอขายหุนกู โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ลานบาท รวมเปนวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ลานบาท
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและ
เสนอขายหุนกูในแตละคราว
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 8

745,487,399
0
1,023,580

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.8628
คิดเปนรอยละ 0.0000
คิดเปนรอยละ 0.1371

อนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท
8.1 อนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทขอ 25 เปนดังนี้
ขอ 25. การลงมติใดๆ ถาผูถือหุนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในมตินั้น ผูถือหุนนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมติ
นั้นไมได เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
745,276,599 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8346
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
1,234,380 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1653
8.2 อนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัทขอ 30 เปนดังนี้
ขอ 30. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ใหใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบุคคล และผูถือหุนมีสิทธิ
เลือกตั้งบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการไดไมเกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะ
แบงคะแนนเสียงไมได
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่
จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันอันจะทําให
เกินจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาดเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
745,276,599 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8346
ไมเห็นดวย
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง
1,234,380 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1653

วาระที่ 9

รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ
9.1 รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2556 ซึ่งเปนคาตอบแทนตามหลักเกณฑเดิมที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู
ถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- คาตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทไดรับคาตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ลานบาท โดยใหไป
พิจารณาแบงจายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริษัทไดรับโบนัสไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุนโดยให
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสม และใหไปพิจารณาแบงจายกันเอง
โดยในป 2555 ไดมีการจายคาตอบแทนและโบนัสใหแกคณะกรรมการโดยไมเกินหลักเกณฑดังกลาว
9.2 รับทราบคาตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ สําหรับป 2556 ซึ่งเปนคาตอบแทนตามอัตราเดิมที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตําแหนง
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา /
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คาตอบแทน
(บาท/คน/ป)
180,000
120,000
150,000
100,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)

(นายกานต ตระกูลฮุน)
กรรมการผูจัดการใหญ
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เบี้ยประชุม
(บาท/คน/ครั้ง)
45,000
30,000
37,500
25,000

