
  

CSO S61-097         28 มีนาคม 2561 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

เร่ือง  การแจ้งมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 (ครัง้ที่ 25) 

บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2561 (ครัง้ท่ี 25) 

เมื่อวนัพธุท่ี 28 มีนาคม 2561 มีมตดิงันี ้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจาํปี 2560 

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงนิประจาํปี สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก

ผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี ้

เห็นด้วย   738,847,555 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8647 

ไมเ่ห็นด้วย    88,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0119 

งดออกเสยีง 912,700 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.1233 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วาระที่ 3  อนุมัติการจัดสรรกําไรประจําปี 2560 เพ่ือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 

22,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้ นละ 8.50 บาท เมื่อ

วันพฤหสับดีท่ี 24 สิงหาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย ในอตัราหุ้นละ 10.50 บาท รวมเป็นเงิน 

12,600 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอ

เครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณู 20/80 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามท่ีปรากฏ

รายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 5 เมษายน 2561 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือ

วนัท่ีไมม่ีสทิธิรับเงินปันผลในวนัพธุท่ี 4 เมษายน 2561) โดยมีกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 20 เมษายน 2561 

และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นด้วย   739,847,857 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 

ไมเ่ห็นด้วย    0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

งดออกเสยีง 1,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 4 เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการเดิม 2 คน 

ได้แก่ นายชุมพล ณ ลําเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ซึ่งกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

และเป็นกรรมการใหม ่2 คน ได้แก ่พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล และนายเกษม วฒันชยั ซึง่เป็นกรรมการ

แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มมีตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1. นายชมุพล ณ ลาํเลยีง 725,601,363 13,987,812 1,400 0 

2. นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส 729,793,813 9,673,822 122,940 0 

3. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สขุวิมล 725,379,683 14,207,592 3,300 0 

4. นายเกษม วฒันชยั 721,491,178 17,914,097 185,300 0 

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2561 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ดงันี ้

- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3378) หรือ 

- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3565) หรือ 

- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุติ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5565) หรือ 

- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 8179)  

ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นสํานกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสีย 

กบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 เป็นเงินจํานวน 6.05 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้จากปี 2560 เป็นเงินจํานวน 

0.02 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่สอบบญัชีประจําปี 2561 จํานวนเงิน 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจําปีของบริษัท 268,000 บาท 

2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจําปีและคา่สอบทาน

งบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม 

5.78 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 6.05 ล้านบาท 

รวมทัง้รับทราบค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ 

บริษัทยอ่ยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ 

รวมทัง้สิน้ 192 บริษัท เป็นเงินรวม 47.80 ล้านบาท โดยบริษัทยอ่ยเป็นผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี  

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย   737,129,184 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.7416 

ไมเ่ห็นด้วย    789,961 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.1068 

งดออกเสยีง 1,119,300 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.1514 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วาระที่ 6 อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจาํปี 2561 โดยให้คงคา่ตอบแทนประจําปี 

2561 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ ดงันี ้

1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไป

พิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- โบนสั: คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนสัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- สทิธิประโยชน์อ่ืนๆ: ไมม่ ี

2) คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย มีรายละเอียดดงันี ้

 
ตาํแหน่ง 

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 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย  713,624,417 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.5611 

ไมเ่ห็นด้วย    25,182,028 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  3.4074 

งดออกเสยีง 102,100 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  0.0138 

ไมม่ีสทิธิออกเสยีง  130,000 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0175 

บตัรเสยี    0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

วาระที่ 7 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และ 29 เป็นดังนี ้ 

ข้อ 19  คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้

ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่

ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้ น

ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้

ภายในสีส่บิห้าวนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้น

ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุม

และอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 20 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
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ข้อ 29  ให้มีกรรมการของบริษัทไมน้่อยกวา่เก้าคนแต่ไมเ่กินสิบสองคน ซึง่แตง่ตัง้และถอดถอนโดยท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้น และกรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร 

 กรรมการต้องเป็นบคุคลธรรมดาและมีคณุสมบตัิดงัตอ่ไปนี ้

1) บรรลนิุติภาวะ 

2) ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

3) ไมเ่คยรับโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสดุ ให้จําคกุในความผิดเก่ียวกบัทรัพย์ท่ีได้กระทําโดยทจุริต 

4) ไมเ่คยถกูลงโทษ ไลอ่อกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหนว่ยงานของรัฐ ฐานทจุริตตอ่หน้าท่ี 

 โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย   738,021,409 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9512 

ไมเ่ห็นด้วย    252,700 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0342 

งดออกเสยีง 106,900 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0144 

บตัรเสยี 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

  

 

 (นายรุ่งโรจน์ รังสโิยภาส) 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


	เรียน กรรมการและผู้จัดการ
	เรื่อง  การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)

	เห็นด้วย   738,847,555 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8647
	ไม่เห็นด้วย    88,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0119
	งดออกเสียง 912,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1233
	บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	เห็นด้วย   739,847,857 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998
	ไม่เห็นด้วย    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	งดออกเสียง 1,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001
	บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	เห็นด้วย   737,129,184 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7416
	ไม่เห็นด้วย    789,961 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1068
	งดออกเสียง 1,119,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1514
	บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	เห็นด้วย   713,624,417 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.5611
	ไม่เห็นด้วย    25,182,028 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  3.4074
	งดออกเสียง 102,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0138
	ไม่มีสิทธิออกเสียง  130,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0175
	บัตรเสีย    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
	ข้อ 19  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชั...
	ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให...
	ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในค...
	เห็นด้วย   738,021,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9512
	ไม่เห็นด้วย    252,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0342
	งดออกเสียง 106,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0144
	บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
	ขอแสดงความนับถือ


