
         30 มีนาคม 2559 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เรื�อง  การแจ้งมตทิี�ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2559 (ครั$งที� 23) 

บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที/ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2559 ครั 5งที/ 23
เมื/อวนัพธุที/ 30 มีนาคม 2559 มีมติดงันี 5 

วาระที� 1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 (ครั$งที� 22) เมื�อวันพุธที� 25 มีนาคม 2558  

ที/ประชมุผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ/งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 5 

เห็นด้วย    785,855,775 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9940 
ไม่เห็นด้วย    33,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0042 
งดออกเสยีง    13,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0017 

วาระที� 2 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2558 

วาระที� 3 อนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิ $นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2558 ซึ/งได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ที/ประชมุผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ/งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 5 

เห็นด้วย    764,493,807 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9677 
ไม่เห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง    246,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0322 

วาระที� 4  อนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2558 เพื/อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นเงินทั 5งสิ 5น 
19,200 ล้านบาท ซึ/งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้ นละ 7.50 บาท เมื/อวัน
พฤหสับดีที/ 27 สิงหาคม 2558 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงิน 
10,200 ล้านบาท บาท โดยจ่ายจากกําไรที/เสยีภาษีในอตัราดงันี 5 

• จํานวน 7.50 บาทต่อหุ้ น จ่ายจากกําไรที/เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ/งผู้ ถือหุ้ นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนืได้เท่ากบัเงินปันผลคณู 23/77 

• จํานวน 1.00 บาทต่อหุ้ น จ่ายจากกําไรที/เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ/งผู้ ถือหุ้ นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนืได้เท่ากบัเงินปันผลคณู 20/80 

ทั 5งนี 5 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามที/
ปรากฏรายชื/อ ณ วันกําหนดรายชื/อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหสับดีที/ 7 เมษายน 2559 และปิดสมุด
ทะเบียนรวบรวมรายชื/อเพื/อสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ที/ 8 เมษายน 2559 (จะขึ 5นเครื/องหมาย XD หรือวนัที/
ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที/ 4 เมษายน 2559) โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที/ 28 
เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

โดยที/ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ/งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี �  
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เห็นด้วย    763,617,708 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8531 
ไม่เห็นด้วย    1,117,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.1461 
งดออกเสยีง    5,400 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0007 

วาระที� 5 เลือกตั $งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 4 คน 
ได้แก่ นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา นายธารินทร์ นิมมานเหมนิท์ นายประมนต์ สธีุวงศ์ และนางธาริษา วฒันเกส  

โดยที/ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเลอืกตั 5งกรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี 5 

รายชื/อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 

1. นายจิราย ุอิศรางกรู ณ อยธุยา 752,664,634 9,638,390 3,300 

2. นายธารินทร์ นิมมานเหมนิท์  760,605,968 1,695,956 4,400 

3. นายประมนต์ สธีุวงศ์  751,931,612 10,370,557 4,155 

4. นางธาริษา วฒันเกส 760,715,073 1,587,901 3,350 

วาระที� 6 อนุมัตแิต่งตั $งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2559 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั ดงันี 5 
- นายวินิจ ศิลามงคล           (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที/ 3378) หรือ 
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์           (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที/ 3565) หรือ 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง        (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที/ 4409) หรือ 
- นางสาวพรทพิย์ ริมดสุติ           (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที/ 5565)  
   
ทั 5งนี 5 บริษัทที/เป็นสาํนกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื/อที/เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้
เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที/เกี/ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

และอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจาํปี 2559 เป็นเงินจาํนวน 5.42 ล้านบาท (เพิ/มขึ 5นจากปี 2558 เป็นจํานวน 
80,000 บาท) โดยมีรายละเอยีดดงันี 5 

ค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 จํานวนเงิน 

1. ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี SCC 255,000 บาท 
2. ค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมประจําปีและคา่สอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม 
5.16 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 5.42 ล้านบาท 

รวมทั 5งรับทราบค่าสอบบญัชีประจําปี 2559 ของบริษัทย่อย ซึ/งมีบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น
สํานกังานสอบบญัชีสําหรับบริษัทย่อยในประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ สําหรับบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ รวมทั 5งสิ 5น 191 บริษัท เป็นเงินรวม 49.84 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบค่าสอบบญัชี  

โดยที/ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ/งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี 5 
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เห็นด้วย      745,867,540 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9456 
ไม่เห็นด้วย    2,801 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0003 
งดออกเสยีง    402,764 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0539 

วาระที� 7 อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจาํปี 2559 โดยให้คงค่าตอบแทน
ประจําปี 2559 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดมิที/ที/ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติั ดงันี 5 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไป
พิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

- โบนสั: คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนสัไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที/มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที/เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อื/นๆ: ไมมี่ 

2) ค่าตอบแทนกรรมการชดุยอ่ยชดุต่างๆ มีรายละเอียดดงันี 5 

 
ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบี $ยประชุม 
(บาท/คน/ครั$ง) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 180,000 45,000 
กรรมการ 120,000 30,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน   

ประธาน 150,000 37,500 

กรรมการ 100,000 25,000 

โดยที/ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั 5งหมดของผู้ ถือหุ้น 
ซึ/งมาประชมุ ดงันี 5 

เห็นด้วย      740,207,090   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.2029 
ไม่เห็นด้วย    5,805,755 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.7780 
งดออกเสยีง    5,700 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
ไม่มีสทิธิออกเสยีง   136,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0182 

จึงเรียนมาเพื/อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
  
 
 (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


