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29 มีนาคม 2560

เรียน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรือง การแจ้ งมติทประชุ
ี
มสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2560 (ครัง% ที 24)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าที4ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจําปี 2560 ครัง: ที4 24
เมื4อวันพุธที4 29 มีนาคม 2560 มีมติดงั นี :
วาระที 1

รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559

วาระที 2

อนุมัตงิ บการเงินประจําปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ซึ4งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ที4ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง4 มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี :
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที 3

748,751,813
0
508,300

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9321
คิดเป็ นร้ อยละ
0
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0678

อนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรประจําปี 2559 เพื4อจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็ นเงินทัง: สิ :น
22,800 ล้ า นบาท ซึ4ง บริ ษั ท ได้ จ่ า ยเป็ นเงิน ปั น ผลระหว่า งกาลไปแล้ ว ในอัต ราหุ้นละ 8.50 บาท เมื4อ
วันพฤหัสบดีที4 25 สิงหาคม 2559 และจะจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ าย ในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท รวมเป็ นเงิน
12,600 ล้ านบาท บาท โดยจ่ายจากกําไรที4เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 ซึ4งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณ 20/80
ทังนี
: :การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับบริ ษัท ตามที4ปรากฏ
รายชื4 อ ณ วัน กํา หนดรายชื4 อ ผู้มีสิท ธิ รั บเงิน ปั น ผลในวันศุก ร์ ที4 7 เมษายน 2560 และปิ ดสมุด ทะเบียน
รวบรวมรายชื4อเพื4อสิทธิรับเงินปั นผลในวันจันทร์ ที4 10 เมษายน 2560 (จะขึ :นเครื4 องหมาย XD หรื อวันที4ไม่มี
สิทธิรับเงินปั นผลในวันอังคารที4 4 เมษายน 2560) โดยมีกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที4 27 เมษายน
2560 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
โดยทีป4 ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มมี ติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง4 มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที 4

747,819,294
0
102,000

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9863
คิดเป็ นร้ อยละ
0
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0136

เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ โดยเป็ นกรรมการรายเดิม 4 คน
ได้ แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภชั น์ นายยศ เอื :อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน
โดยทีป4 ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติเลือกตังกรรมการเป็
:
นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี :

รายชื4อกรรมการ

วาระที 5

เห็นด้ วย

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล

685,737,216

62,082,282

102,000

2. นายปรีชา อรรถวิภชั น์

705,329,317

37,859,581

4,732,600

3. นายยศ เอื :อชูเกียรติ
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน

706,463,126
737,025,262

36,632,472
10,794,236

4,825,900
102,000

อนุมัตแิ ต่ งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2560 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย สอบบัญชี จํากัด ดังนี :
- นายวินิจ ศิลามงคล
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที4 3378) หรือ
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที4 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสติ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที4 5565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที4 8179)
ทังนี
: : บริษัททีเ4 ป็ นสํานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื4อที4เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทเี4 กี4ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
และอนุ มัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็ นเงินจํานวน 6.03 ล้ านบาท (เพิ4มขึน: จากปี 2559 เป็ นจํานวน
600,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี :
ค่าสอบบัญชีประจําปี 2560

จํานวนเงิน

1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจําปี SCC
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจําปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม

260,000 บาท
5.77 ล้ านบาท

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท

6.03 ล้ านบาท

รวมทังรั: บทราบค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 ของบริษัทย่อย ซึ4งมีบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ น
สํานักงานสอบบัญชีสําหรับบริ ษัทย่อยในประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ สําหรับบริ ษัทย่อยใน
ต่างประเทศ รวมทังสิ
: :น 195 บริษัท เป็ นเงินรวม 49.90 ล้ านบาท โดยบริษัทย่อยเป็ นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
โดยทีป4 ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มมี ติอนุมตั ิด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง4 มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี :
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 6

746,827,476
982,672
104,500

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.8546
คิดเป็ นร้ อยละ 0.1313
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0139

อนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่ อย ประจําปี 2560 โดยให้ คงค่าตอบแทนประจําปี
2560 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที4ทปี4 ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิ ดังนี :
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- ค่าตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท โดยให้ ไป
พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

-N-

- โบนัส: คณะกรรมการบริษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที4มกี ารจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที4เหมาะสม และให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- สิทธิประโยชน์อื4นๆ: ไม่มี
2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี :
ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ปี )
180,000
120,000
150,000
100,000

เบียประชุม
(บาท/คน/ครั ง)
45,000
30,000
37,500
25,000

โดยทีป4 ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
:
้ ถือหุ้นซึ4ง
มาประชุม ดังนี :
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
วาระที 7

720,903,941
26,150,710
103,500
130,000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 96.4693
คิดเป็ นร้ อยละ 3.4994
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0138
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0173

อนุมัตใิ ห้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิมวงเงินอีก 50,000 ล้ านบาทรวมเป็ นวงเงินทังสิน 300,000
ล้ านบาท ทัง: นี :ขึ :นอยู่กับดุลพินิจและเงื4อนไขของคณะกรรมการหรื อกรรมการที4ได้ รับมอบหมายสามารถพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
โดยที4ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี4ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
:
้ ถือหุ้นซึ4งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี :
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

742,168,371
4,255,680
103,300

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.4160
คิดเป็ นร้ อยละ 0.5700
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0138

จึงเรียนมาเพือ4 โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)
(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)
กรรมการผู้จดั การใหญ่

-Q-

