
 

 

  
CSO S62-085        27 มีนาคม 2562 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เร่ือง การแจ้งมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 (ครัง้ที่ 26) 
 
บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบวา่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2562 

(ครัง้ท่ี 26) เม่ือวนัพธุท่ี 27 มีนาคม 2562 มีมตดิงันี ้
 
วาระที่ 1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2561 
 
วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย   744,166,911 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8642 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 1,011,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1357 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 3: อนุมัตกิารจัดสรรก าไรประจ าปี 2561 เพ่ือจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นเงิน

ทัง้สิน้ 21,600 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอตัราหุ้นละ 8.50 บาท 
เม่ือวันพุธท่ี 22 สิงหาคม 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้ นละ 9.50 บาท เป็นเงิน 
11,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากบัเงินปันผลคณู 30/70 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบัของ
บริษัท ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 4 
เมษายน 2562 (จะขึน้เคร่ืองหมาย XD หรือวนัท่ีไมม่ีสิทธิรับเงินปันผลในวนัพธุท่ี 3 เมษายน 2562) 
โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 19 เมษายน 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  

เห็นด้วย   744,889,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9892 
ไมเ่ห็นด้วย   0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 79,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0107 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

 

- ร่าง - 
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วาระที่ 4: เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ            โดยเป็น
กรรมการเดิม 2 คน ได้แก่ พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม และนางธาริษา วฒันเกส ซึง่กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และเป็นกรรมการใหม ่2 คน ได้แก่ นายพส ุเดชะรินทร์ และ
นางพรรณสิรี อมาตยกลุ ซึง่เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 

1. พนัต ารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม 719,569,422 23,723,058 1,217,950 0 

2. นางธาริษา วฒันเกส 739,698,089 4,729,041 83,300 0 

3. นายพส ุเดชะรินทร์ 744,134,137 98,143 278,150 0 

4. นางพรรณสิรี อมาตยกลุ 743,100,380 190,000 1,220,050 0 

 
วาระที่ 5: อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562     จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 

จ ากดั ดงันี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179)  

ทัง้นีบ้ริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์
หรือสว่นได้เสีย กบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว 

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 5.98 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2561 เป็น
เงินจ านวน 0.01 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่สอบบญัชีประจ าปี 2562 จ านวนเงิน 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 0.28 ล้านบาท 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีและ 
คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และ
งบการเงินรวม 

5.70 ล้านบาท 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 5.98 ล้านบาท 

รวมทัง้รับทราบค่าสอบบญัชีงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทย่อย และคา่สอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่ตรวจสอบโดยเคพีเอม็จี ประเทศไทยและเค
พีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 207 บริษัท เป็นเงินรวม 53.01 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี  
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โดยท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย   742,858,190 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8770 
ไมเ่ห็นด้วย   637,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0857 
งดออกเสียง 276,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0371 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วาระที่ 6: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2562         โดยให้คง

คา่ตอบแทนประจ าปี 2562 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ ดงันี ้
1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

- ค่าตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท 
โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

- โบนสั: คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนสัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้น
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณา
แบ่งจ่ายกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ: ไมม่ี 

2) คา่ตอบแทนกรรมการชดุย่อย มีรายละเอียดดงันี ้

 
ต าแหน่ง 

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 

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้
เห็นด้วย   734,838,299 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8076 
ไมเ่ห็นด้วย   7,624,191 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.0251 
งดออกเสียง 1,213,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.1631 
ไมม่ีสิทธิออกเสียง 30,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0040 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) 
  
 
 (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) 
 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


