
 

 

  
CSO S63-120        8 มิถนุายน 2563 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

เร่ือง การแจ้งมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (ครัง้ที่ 27) 
 
บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบวา่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2563 

(ครัง้ท่ี 27) เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 8 มิถนุายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชัน้ 10 อาคารอเนกประสงค์และสถานท่ี
ส ารอง บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 1 ถนนปนูซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 
ท่ีประชมุได้มีมตใินระเบียบวาระตา่งๆ ดงันี ้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกจิการประจ าปี 2562 

วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 668,142,965 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9334 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 444,700 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0665 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ านวนสองครัง้ ในอตัราหุ้นละ 14.00 บาท รวมเป็นเงิน
ทัง้สิน้ 16,800 ล้านบาท และไมม่ีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 อีก 

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ   
โดยเป็นกรรมการเดิม 2 คน ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลฮุน และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ซึง่กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และเป็นกรรมการใหม ่2 คน ได้แก่ นายชลณฐั ญาณารณพ และ
นายฐาปน สิริวฒันภกัดี ซึง่เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

รายช่ือกรรมการ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสียง บตัรเสีย 
1. นายกานต์ ตระกลูฮนุ 652,305,073 16,292,506 200 0 
2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 664,419,256 4,178,123 400 0 
3. นายชลณฐั ญาณารณพ 656,858,666 11,547,813 191,300 0 
4. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 636,041,950 31,635,203 920,626 0 

 

- ร่าง - 
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วาระที่ 5: อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563  จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดั 
ดงันี ้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทกัษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3565) หรือ 
- นางสาวพรทิพย์ ริมดสุิต (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5565) หรือ 
- นางสาวธญัลกัษณ์ เกตแุก้ว (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 8179)  

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นเงินจ านวน 4.58 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2562  
เป็นเงินจ านวน 1.40 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

1. คา่สอบบญัชีงบการเงินประจ าปีของบริษัท 0.28 
2. คา่สอบบญัชีงบการเงินรวมประจ าปีของบริษัท 
3. คา่สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท 

0.80 
3.50 

รวมคา่สอบบญัชีของบริษัท 4.58 

รวมทัง้รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจ าปี 2563 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินราย
ไตรมาสของบริษัทย่อยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและ 
เคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมทัง้สิน้ 214 บริษัท เป็นเงินรวม 64.01 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็น
ผู้ รับผิดชอบคา่สอบบญัชี  

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 658,348,701 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4668 
ไมเ่ห็นด้วย 10,245,478 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.5323 
งดออกเสียง 4,900 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

วาระที่ 6: อนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2563 โดยให้คงคา่ตอบแทน
ประจ าปี 2563 ตามหลกัเกณฑ์และอตัราเดิมท่ีท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ ดงันี ้

1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 
- คา่ตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริษัทได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท 

โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 
- โบนสั: คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนสัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่

ผู้ ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาก าหนดจ านวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไป
พิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ: ไมม่ ี
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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 661,197,727 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.8943 
ไมเ่ห็นด้วย 7,382,958 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.1042 
งดออกเสียง 9,499 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.0014 
ไมม่ีสิทธิออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

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


