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กต/รร/ออ  52 - 083               25  มีนาคม 2552 

 

เรียน กรรมการและผูจัดการ 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 

เรื่อง  การแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ครั้งที่ 16 

 บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ขอเรียนใหทราบวาที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2552  ครั้งที่ 16 

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 มีมติ ดังนี้ 

 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ครั้งที่ 15 เมื่อวันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติรบัรองดวยเสียงขางมาก ดังนี ้

 เห็นดวย   750,764,044 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9012 

 ไมเห็นดวย    2,000 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0003  

 งดออกเสียง  740,200 เสียง  คิดเปนรอยละ  0.0985 

 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 2. รับทราบรายงานกิจการประจําป 2551 

 3. อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากผูสอบบัญชีของ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยเสียงขางมาก ดังนี้ 

 เห็นดวย  748,766,950  เสียง  คิดเปนรอยละ 99.3502 

 ไมเห็นดวย   7,500  เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0010 

 งดออกเสียง  4,889,910  เสียง  คิดเปนรอยละ 0.6488 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

4. อนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2551 ในอัตราหุนละ 7.50 บาท รวมเปนเงินประมาณ 9,000 ลานบาท  และ

อนุมัติให SCC จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 40 ลานบาท จาก 120  

ลานบาท เปน 160 ลานบาท  

ทั้งนี้ บริษัทไดจายเปนเงินปนผลระหวางกาลงวดครึ่งปแรกไปแลวในอัตราหุนละ 5.50 บาท เปนเงินประมาณ  

6,600 ลานบาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 และจะจายเงินปนผลงวดสุดทาย ในอัตราหุนละ 2.00 บาท 

รวมเปนเงินประมาณ 2,400 ลานบาท โดยจายจากอัตราภาษีรอยละ 30 ของกําไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงิน

ปนผลเทากับ เงินปนผลคูณสามสวนเจ็ด ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได 

เนื่องจากบริษัทจายจากเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทที่เสียภาษีไวแลว  
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การจายเงินปนผลงวดสุดทายดังกลาวใหจายแกผูถือหุนเฉพาะผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลตามขอบังคับบริษัท 

ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูมีเพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 และปด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิรับเงินปนผลในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 โดยขอรับเงินปนผลภายใน

กําหนด 10 ป และกําหนดจายเงินปนผลในวันพุธที ่22 เมษายน 2552 

  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมตอินุมัติดวยเสียงขางมาก ดงันี ้

 เห็นดวย  751,191,350 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9118 

 ไมเห็นดวย  25,000 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0034 

 งดออกเสียง  637,900 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0848 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระรวม 4 คนตามขอบังคับของบริษัท ไดแก 

1) นายเสนาะ อูนากูล 2) นายพนัส สิมะเสถียร 3) นายอาสา สารสิน 4) นายชุมพล ณ ลําเลียง เปนกรรมการ

ตอไปอีกวาระหนึ่ง   

  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมตอินุมัติดวยเสียงขางมาก ดงันี ้

 เห็นดวย   707,307,234 เสียง    คิดเปนรอยละ 94.0929 

 ไมเห็นดวย   43,775,115 เสียง  คิดเปนรอยละ 5.8234 

 งดออกเสียง 629,100 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0837 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. อนุมัติการแตงตั้งนายสุพจน สิงหเสนห (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) และ/หรือนายพิศิษฐ ชีวะเรืองโรจน 

(ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803)  และ/หรือ และ/หรือนายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ (ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขที่ 

4068) แหงบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2552 และอนุมัติคาสอบบัญชีของ

บริษัทประจาํป 2552 เปนเงินจํานวน 240,000 บาท  

นอกจากนี้ไดรับทราบคาสอบบัญชีบริษัท และบริษัทยอยทั้งหมดเปนเงินรวมทั้งส้ิน 30 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย 

คาสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจําป 2552 เปนเงิน 240,000 บาท และคาสอบบญัชีประจําปและ

รายไตรมาสของบริษัทยอยจํานวน 117 บริษัท และงบการเงินรวม เปนเงิน 29.76 ลานบาท  

  โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมตอินุมัติดวยเสียงขางมาก ดงันี ้

 เห็นดวย  750,941,942 เสียง  คิดเปนรอยละ 99.9165 

 ไมเห็นดวย   2,900 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0004 

 งดออกเสียง  624,500 เสียง  คิดเปนรอยละ 0.0831 

  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

7. คณะกรรมการบริษัทขอถอนวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการใหความคุมครองการปฏิบัติงานของกรรมการ 

ออกจากการพิจารณาของที่ประชุมสามัญผูถือหุน เพื่อใหบริษัทนําไปพิจารณาในรายละเอียดที่ชัดเจนตอไป 
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8. รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ 

8.1 รับทราบคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับป 2552 โดยคณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควร 

คงคาตอบแทนตามหลักเกณฑเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 

มีนาคม 2547 ซึ่งมีผลตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุน

จะมีมติเปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 คาตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ 

- คาตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการไดรับคาตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ลานบาท โดยใหไป

พิจารณาแบงจายกันเอง 

- โบนัส คณะกรรมการไดรับโบนัสไมเกินรอยละ 0.5 ของเงินปนผลที่มีการจายใหแกผูถือหุนโดยให

คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดจาํนวนเงินที่เหมาะสม และใหไปพิจารณาแบงจายกันเอง 

โดยในป 2551 ไดมีการจายคาตอบแทนและโบนสัใหแกคณะกรรมการเปนจํานวนเงินไมเกินหลักเกณฑ

ดังกลาว 

8.2 รับทราบคาตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดตางๆ  โดยคณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรคง

คาตอบแทนเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 และให

มีผลตั้งแตวันที่ ได รับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาที่ประชุมผูถือหุนจะมีมติ

เปล่ียนแปลงเปนอยางอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   คาตอบแทน เบ้ียประชุม 
   (บาท/คน/ป)  (บาท/คน/ครั้ง) 
  คณะกรรมการตรวจสอบ   
  -  ประธาน 96,000 24,000 
  -  กรรมการ 64,000 16,000 
  คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

-  ประธาน 72,000 18,000 
- กรรมการ 48,000 12,000 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 
- ประธาน 72,000 18,000 
- กรรมการ 48,000 12,000 

 นอกจากนี้คณะกรรมการไดชี้แจงใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบขอเท็จจริงเรื่องการทุจริตของพนักงานตอ 

ผูถือหุนสามัญของบริษัท 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

 

   

 (นายกานต ตระกูลฮุน) 

 กรรมการผูจัดการใหญ 


