
          
25 มีนาคม 2558 

 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  การแจ้งมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 (ครัง้ที่ 22) 
 
บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 

22 เมื่อวนัพธุที่ 25 มีนาคม 2558 มีมติดงันี ้
 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ครัง้ที่ 21) เมื่อวนัพธุที่ 26 มีนาคม 2557  

โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย     789,066,333  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7143 
ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง    2,260,420 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2856 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2557 

วาระท่ี 3 อนมุตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย      787,232,761   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6856 
ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง    2,482,800 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.3143 

วาระท่ี 4 อนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 15,000 
ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 6,600 ล้านบาท 
เมื่อวนัพฤหสับดีที่ 28 สิงหาคม 2557 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย ในอตัราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงิน 
8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอ
เครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท 
ตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้มีสทิธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที ่2 เมษายน 2558 และปิด
สมดุทะเบียนรวบรวมรายช่ือเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 3 เมษายน 2558 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD 
หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัองัคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
พฤหสับดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 
โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้  
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เห็นด้วย      787,379,273   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7145 
ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง    2,253,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2854 

วาระท่ี 5 เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ 
นายพนสั สมิะเสถียร นายอาสา สารสนิ และนายชุมพล ณ ล าเลียง และบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือใหม่ 1 คน 
คือนายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส  

โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดงันี ้

รายชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

1. นายพนสั สมิะเสถียร 761,868,865 8,933,722 2,278,900 

2. นายอาสา สารสนิ  767,683,164 3,119,423 2,278,900 

3. นายชมุพล ณ ล าเลยีง  767,296,564 3,506,023 2,278,900 

4. นายรุ่งโรจน์  รังสโิยภาส  767,910,064 2,795,883 2,375,540 

วาระท่ี 6 อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้
- นายวินจิ ศิลามงคล           (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3378) หรือ 
- นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง        (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4409) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ           (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565)    

และอนมุตัิคา่สอบบญัชีงบการเงินของบริษัท ประจ าปี 2558 เป็นเงินจ านวน 250,000 บาท  
นอกจากนีไ้ด้รับทราบคา่สอบบญัชีประจ าปีและคา่สอบทานรายไตรมาสของงบการเงินรวม เป็นเงิน 7.11 
ล้านบาท คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยในประเทศ 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 ล้านบาท และค่าสอบบญัชี
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยทัง้หมด 49.85 ล้านบาท  

โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย      770,359,830 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7082 
ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง    2,254,027 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2917 

วาระท่ี 7 อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและอนกุรรมการชดุตา่งๆ ประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน: กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไป
พิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- โบนสั: กรรมการบริษัทได้รับโบนสัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก าหนดจ านวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- สทิธิประโยชน์อื่นๆ: ไมม่ี 

โดยในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยไม่เกินหลกัเกณฑ์
ดงักลา่ว 
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2) ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดงันี ้

 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 

(บาท/คน/ครัง้) 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 180,000 45,000 

กรรมการ 120,000 30,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา  ประธาน 150,000 37,500 

กรรมการ 100,000 25,000 

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
ประธาน 150,000 37,500 

กรรมการ 100,000 25,000 

โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุม ดังนี ้

เห็นด้วย      765,011,728   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.0172 
ไมเ่ห็นด้วย    5,328,929 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.6897 
งดออกเสยีง    2,263,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2930 
ไมม่ีสทิธิออกเสยีง   0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระท่ี 8   อนมุตัิให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทัง้สิน้ 250,000 
ล้านบาท ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัดลุพินิจและเง่ือนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  

โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย      767,059,105   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.2904 
ไมเ่ห็นด้วย    3,227,804 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.4178 
งดออกเสยีง    2,253,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.2917 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

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


