
     

 

          

 

 
30 มีนาคม 2554 

 
เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

เร่ือง  การแจ้งมตทิี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 (ครัง้ที่ 18) 

 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2554 ครัง้ท่ี 18
เม่ือวนัพธุท่ี 30 มีนาคม 2554 มีมติ ดงันี ้

 1. รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ครัง้ท่ี 17 เม่ือวนัพธุท่ี 31 มีนาคม 2553 
  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตรัิบรองด้วยเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
 เหน็ด้วย    736,363,690 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9668 
 ไมเ่หน็ด้วย     50,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0068  
 งดออกเสียง   194,247 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0264 

 2. รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2553 

 3. อนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี  ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัตด้ิวยเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 เหน็ด้วย    707,716,943 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.0187 
 ไมเ่หน็ด้วย   1,358,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1900  
 งดออกเสียง   5,655,857 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.7913 

4. อนมุติัให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท  ซึง่บริษัท
ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดคร่ึงปีแรกไปแล้วในอตัราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงิน  5,400  ล้านบาท  
เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2553 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย ในอตัราหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 
ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไรสทุธิท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ  30 ซึ่งผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอ
เครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลคณูสามสว่นเจ็ด 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นเฉพาะผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบงัคบับริษัท ตามท่ี
ปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 8 เมษายน 2554 และปิดสมดุทะเบียน
รวบรวมรายช่ือเพ่ือสิทธิรับเงินปันผลในวนัจนัทร์ท่ี 11 เมษายน 2554 โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุท่ี 
27 เมษายน 2554 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี 

  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัตด้ิวยเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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 เหน็ด้วย    712,286,403 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.6755 
 ไมเ่หน็ด้วย   1,491,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2087  
 งดออกเสียง   827,647 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1158 

 5. เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระรวม 4 คนตามข้อบงัคบัของบริษัท 
ได้แก่ 1) นายสเุมธ ตนัติเวชกลุ 2) นายยศ เอือ้ชเูกียรติ 3) นายปรีชา อรรถวิภชัน์ 4) นายกานต์ ตระกลูฮนุ 
เป็นกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่   

  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัตด้ิวยเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เหน็ด้วย    691,473,261 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 97.4333 
 ไมเ่หน็ด้วย   17,395,909 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  2.4512  
 งดออกเสียง   819,647 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1155 

6. อนมุติัการแต่งตัง้นายสพุจน์ สิงห์เสน่ห์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 2826) และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล 
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3378) และ/หรือนายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4068) 
และ/หรือ นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4409)  แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภมิูไชย 
สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 และอนมุติัค่าสอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2554 เป็นเงิน
จํานวน 254,000 บาท  

นอกจากนีไ้ด้รับทราบค่าสอบบญัชีบริษัท และบริษัทย่อยทัง้หมดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 32.46 ล้านบาท ซึ่ง
ประกอบด้วยคา่สอบบญัชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจําปี 2554 เป็นเงิน 254,000 บาท และค่าสอบบญัชี
ประจําปีและรายไตรมาสของบริษัทยอ่ยจํานวน 110 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 32.21 ล้านบาท  

  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัตด้ิวยเสียงข้างมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

 เหน็ด้วย    708,500,835 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.8828 
 ไมเ่หน็ด้วย   9,156 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0013  
 งดออกเสียง   822,147 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.1159 

7. อนมุติัปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ในอตัราใหม ่ดงันี ้
 

 

ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทน 
(บาท/คน/ปี) 

เบีย้ประชุม 
(บาท/คน/ครัง้) 

อัตรา
ปัจจุบัน 

อัตราใหม่ อัตรา
ปัจจุบัน 

อัตราใหม่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 96,000 180,000 24,000 45,000 

กรรมการ 64,000 120,000 16,000 30,000 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และสรรหา / 

คณะกรรมการพิจารณา

ผลตอบแทน  

ประธาน 72,000 150,000 18,000 37,500 

กรรมการ 48,000 100,000 12,000 25,000 
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  ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 เป็นต้นไป จนกว่าท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะ

มีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตอินุมัตด้ิวยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น

ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี ้

 เหน็ด้วย    567,584,387 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 80.1399 

 ไมเ่หน็ด้วย   4,390,190 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.6199  

 งดออกเสียง   136,267,361 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  19.2402 

8. รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2554 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทน

ตามหลกัเกณฑ์เดิมท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 11 เม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2547 ซึ่งมีผล

ตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนรายเดือนและโบนสัคณะกรรมการ 

- คา่ตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไป

พิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

- โบนสั คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนสัไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีมีการจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยให้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากําหนดจํานวนเงินท่ีเหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

โดยในปี 2553 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนสัให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจํานวนเงินประมาณ 80

ล้านบาท ซึง่เป็นการจ่ายโดยไมเ่กินหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัทปนูซิเมนต์ไทย จํากดั (มหาชน) 

 

   

 (นายกานต์ ตระกลูฮนุ) 

 กรรมการผู้จดัการใหญ่ 


