- ร่ าง CSO S62-085

27 มีนาคม 2562

เรี ยน กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่ อง การแจ้ งมติท่ ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 (ครั ง้ ที่ 26)
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ขอเรี ยนให้ ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทประจาปี 2562
(ครัง้ ที่ 26) เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 มีมติดงั นี ้
วาระที่ 1:

รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2561

วาระที่ 2:

อนุ มัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที่ 3:

744,166,911
0
1,011,800
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8642
0.0000
0.1357
0.0000

อนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรประจาปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น 21,600 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ ว ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท
เมื่อวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 และจะจ่ายเงิ นปั นผลงวดสุดท้ าย ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท เป็ นเงิน
11,400 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 30 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
สามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ เท่ากับเงินปั นผลคูณ 30/70
ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลตามข้ อบังคับ ของ
บริ ษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 4
เมษายน 2562 (จะขึ ้นเครื่ องหมาย XD หรื อวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562)
โดยมีกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2562 และให้ รับเงินปั นผลภายใน 10 ปี
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติ อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

744,889,773
0
79,900
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9892
0.0000
0.0107
0.0000

วาระที่ 4:

เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
โดยเป็ น
กรรมการเดิม 2 คน ได้ แก่ พันตารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม และนางธาริ ษา วัฒนเกส ซึง่ กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ และเป็ นกรรมการใหม่ 2 คน ได้ แก่ นายพสุ เดชะริ นทร์ และ
นางพรรณสิรี อมาตยกุล ซึง่ เป็ นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ

เห็นด้ วย

1. พันตารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

719,569,422

23,723,058

1,217,950

0

2. นางธาริ ษา วัฒนเกส

739,698,089

4,729,041

83,300

0

3. นายพสุ เดชะริ นทร์

744,134,137

98,143

278,150

0

4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล

743,100,380

190,000

1,220,050

0

วาระที่ 5:

ไม่เห็นด้ วย

งดออกเสียง

บัตรเสีย

อนุ มัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562 จากบริ ษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด ดังนี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกั ษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรื อ
- นางสาวพรทิพย์ ริ มดุสิต
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรื อ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ ว
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
ทังนี
้ ้บริ ษัทที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์
หรื อส่วนได้ เสีย กับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
และอนุ มัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นเงินจานวน 5.98 ล้ านบาท (ลดลงจากปี 2561 เป็ น
เงินจานวน 0.01 ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี ของบริ ษัท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจาปี และ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัท และ
งบการเงินรวม
รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัท

จานวนเงิน
0.28 ล้ านบาท
5.70 ล้ านบาท

5.98 ล้ านบาท

รวมทังรั้ บทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจาปี 2562 ของบริ ษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสของบริ ษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและเค
พี เอ็มจี ในต่างประเทศ รวมทัง้ สิน้ 207 บริ ษัท เป็ นเงิ นรวม 53.01 ล้ านบาท โดยบริ ษัทย่อยเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี
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โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติ อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
742,858,190 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.8770
ไม่เห็นด้ วย
637,700 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0857
งดออกเสียง
276,400 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0371
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
วาระที่ 6:

อนุ มัติค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและกรรมการชุดย่ อยประจาปี 2562
โดยให้ คง
ค่าตอบแทนประจาปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
- ค่าตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้ านบาท
โดยให้ ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส: คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับโบนัสไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่มีการจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณากาหนดจานวนเงินที่เหมาะสม และให้ ไปพิจารณา
แบ่งจ่ายกันเอง
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ: ไม่มี
2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ตาแหน่ ง

ค่ าตอบแทน
(บาท/คน/ปี )

เบีย้ ประชุม
(บาท/คน/ครัง้ )

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

180,000
120,000
150,000
100,000

45,000
30,000
37,500
25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ดังนี ้
เห็นด้ วย
734,838,299 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 98.8076
ไม่เห็นด้ วย
7,624,191 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
1.0251
งดออกเสียง
1,213,500 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.1631
ไม่มีสิทธิออกเสียง
30,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0040
บัตรเสีย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)

(นายรุ่ งโรจน์ รังสิโยภาส)
กรรมการผู้จดั การใหญ่
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