
         26 มีนาคม 2557 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  การแจ้งมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 21) 
 
บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2557 ครัง้ที่ 21

เมื่อวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติดงันี ้

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2556 (ครัง้ที่ 20) เมื่อวนัพธุที่ 27 มีนาคม 2556  
โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย     789,528,811  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7434 
ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2565 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2556 

วาระท่ี 3 อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย      787,717,573   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7428 
ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2571 

วาระท่ี 4 อนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2556 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 15.50 บาท รวมเป็นเงิน 18,600 ล้านบาท  
ซึง่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วสองครัง้ ในอตัรารวมหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงิน 10,200 ล้านบาท 
เมื่อวนัท่ี 29 สงิหาคม 2556 และวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2556  และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย ในอตัราหุ้นละ 
7.00 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามที่ปรากฏ
รายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 3 เมษายน 2557 และปิดสมดุทะเบียน
รวบรวมรายช่ือเพื่อสทิธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 4 เมษายน 2557 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD  หรือวนัที่ไม่มีสิทธิ
รับเงินปันผลในวนัองัคารที่ 1 เมษายน 2557) โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 24 เมษายน 2557 และ
ให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 
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โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้  

เห็นด้วย      787,701,472   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7428 
ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2571 

วาระท่ี 5 เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ 
1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 2) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 3) นายยศ เอือ้ชเูกียรติ และ 4) นายกานต์ ตระกลูฮนุ  
โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดงันี ้

 

รายชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

1. นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 744,003,326 34,098,044 1,990,800 

2. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 746,805,430 31,293,940 1,992,800 

3. นายยศ เอือ้ชเูกียรติ 768,244,096 9,849,675 1,998,399 

4. นายกานต์ ตระกลูฮนุ 776,034,774 1,940,756 2,116,640 

วาระท่ี 6 อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

- นายวินจิ ศิลามงคล           (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง        (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ           (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565)    
และอนมุตัิคา่สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2557 เป็นเงินจ านวน 250,000 บาท  

นอกจากนีไ้ด้รับทราบคา่สอบบญัชีบริษัทและบริษัทยอ่ยทัง้หมดเป็นเงินรวมทัง้สิน้  28.33 ล้านบาท ซึง่ประกอบด้วย
ค่าสอบบญัชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจ าปี 2557 เป็นเงิน 250,000 บาท และค่าสอบบญัชีประจ าปี
และรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยจ านวน 116 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 28.08 ล้านบาท  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย      772,707,731   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.1794 
ไมเ่ห็นด้วย    4,362,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.5598 
งดออกเสยีง    2,030,600 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2606 
   

 

 

 



     

  - 3 - 

วาระท่ี 7 รับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ  

7.1 รับทราบคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทส าหรับปี 2557 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนตามหลกัเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนมุตัิ
จากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 11 เมื่อวนัที่ 24 มีนาคม 2547 ซึ่งมีผลตัง้แต่วนัที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุม    
ผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- คา่ตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไป
พิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- โบนสั คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนสัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

โดยในปี 2556 ได้มีการจ่ายคา่ตอบแทนและโบนสัให้แก่คณะกรรมการโดยไมเ่กินหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

7.2 รับทราบคา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ส าหรับปี 2557 ซึง่เป็นค่าตอบแทนตามอตัราเดิมที่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 18 เมื่อวนัท่ี 30 มีนาคม 2554 ซึง่มีผลตัง้แต่วนัที่ได้รับอนมุตัิจาก
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลีย่นแปลงเป็นอยา่งอื่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
ต าแหน่ง ค่าตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 180,000 45,000 

กรรมการ 120,000 30,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  

ประธาน 150,000 37,500 

กรรมการ 100,000 25,000 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
 
   
 (นายกานต์ ตระกลูฮนุ) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


