
  
CSO-S60-109        29 มีนาคม 2560 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เรื�อง  การแจ้งมตทิี�ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2560 (ครั%งที� 24) 

บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที4ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2560 ครั :งที4 24 
เมื4อวนัพธุที4 29 มีนาคม 2560 มีมติดงันี : 

วาระที� 1 รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559 

วาระที� 2 อนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สิ �นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ4งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ที4ประชมุผู้ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ4งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี : 

เห็นด้วย    748,751,813 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9321 
ไม่เห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง    508,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0678 

วาระที� 3  อนุมัตกิารจัดสรรกําไรประจําปี 2559 เพื4อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินทั :งสิ :น 
22,800 ล้านบาท ซึ4งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้ นละ 8.50 บาท เมื4อ 
วนัพฤหสับดีที4 25 สิงหาคม 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย ในอตัราหุ้นละ 10.50 บาท รวมเป็นเงิน 
12,600 ล้านบาท บาท โดยจ่ายจากกําไรที4เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ4งผู้ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดา
สามารถขอเครดติภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณู 20/80 

ทั :งนี :การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสทิธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามที4ปรากฏ
รายชื4อ ณ วันกําหนดรายชื4อผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที4 7 เมษายน 2560 และปิดสมุดทะเบียน
รวบรวมรายชื4อเพื4อสิทธิรับเงินปันผลในวนัจันทร์ที4 10 เมษายน 2560 (จะขึ :นเครื4องหมาย XD หรือวนัที4ไม่มี
สทิธิรับเงินปันผลในวนัองัคารที4 4 เมษายน 2560) โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที4 27 เมษายน 
2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

โดยที4ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ4งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี �  

เห็นด้วย    747,819,294 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9863 
ไม่เห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง          102,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0136 

วาระที� 4 เลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 4 คน 
ได้แก่ นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ นายปรีชา อรรถวิภชัน์ นายยศ เอื :อชเูกียรติ และนายกานต์ ตระกลูฮนุ  

โดยที4ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเลอืกตั :งกรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี : 
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รายชื4อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสยีง 

1. นายสเุมธ ตนัตเิวชกลุ 685,737,216 62,082,282 102,000 

2. นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 705,329,317 37,859,581 4,732,600 

3. นายยศ เอื :อชเูกียรต ิ 706,463,126 36,632,472 4,825,900 

4. นายกานต ์ตระกูลฮนุ 737,025,262 10,794,236 102,000 

วาระที� 5 อนุมัตแิต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2560 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ดงันี : 
- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที4 3378) หรือ 
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที4 3565) หรือ 
- นางสาวพรทพิย์ ริมดสุติ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที4 5565) หรือ 
- นางสาวธัญลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที4 8179)  
   
ทั :งนี : บริษัทที4เป็นสํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื4อที4เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสีย 
กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที4เกี4ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เป็นเงินจํานวน 6.03 ล้านบาท (เพิ4มขึ :นจากปี 2559 เป็นจํานวน 
600,000 บาท) โดยมรีายละเอียดดงันี : 

ค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 จํานวนเงิน 

1. ค่าสอบบญัชีงบการเงินประจําปี SCC 260,000 บาท 
2. ค่าสอบบญัชีงบการเงินรวมประจําปีและคา่สอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม 
5.77 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 6.03 ล้านบาท 

รวมทั :งรับทราบค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 ของบริษัทย่อย ซึ4งมีบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น
สํานกังานสอบบญัชีสําหรับบริษัทย่อยในประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ สําหรับบริษัทย่อยใน
ต่างประเทศ รวมทั :งสิ :น 195 บริษัท เป็นเงินรวม 49.90 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้ รับผิดชอบค่าสอบบญัชี  

โดยที4ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ4งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี : 

เห็นด้วย    746,827,476 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8546 
ไม่เห็นด้วย    982,672 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.1313 
งดออกเสยีง    104,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0139 

วาระที� 6 อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2560 โดยให้คงคา่ตอบแทนประจําปี 
2560 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดมิที4ที4ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ ดงันี : 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไป
พิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 
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- โบนสั: คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนสัไมเ่กินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที4มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินที4เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

- สทิธิประโยชน์อื4นๆ: ไม่มี 

2) ค่าตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย มีรายละเอียดดงันี : 

 
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 

โดยที4ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ4ง
มาประชมุ ดงันี : 

เห็นด้วย     720,903,941 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.4693 
ไม่เห็นด้วย    26,150,710 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 3.4994 
งดออกเสยีง    103,500 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0138 
ไม่มีสทิธิออกเสยีง   130,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0173 

วาระที� 7 อนุมัตใิห้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ�มวงเงินอกี 50,000 ล้านบาทรวมเป็นวงเงินทั �งสิ �น 300,000 
ล้านบาท ทั :งนี :ขึ :นอยู่กับดลุพินิจและเงื4อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที4ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณา 
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละคราว 

 โดยที4ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี4ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ4งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี : 

เห็นด้วย    742,168,371 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.4160 
ไม่เห็นด้วย    4,255,680 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.5700 
งดออกเสยีง    103,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0138 

 

จึงเรียนมาเพื4อโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 
  
 
 (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


