
 

 
 
 
ที่ สก.ก. 159/2554       วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 
 

เรื่อง การจา่ยเงินปันผล และก าหนดวนัประชุมสามัญประจ าปี 2554 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ถึง 12.30 น. ได้มีมต             
รายงานให้ทา่นทราบ ดังนี้  

 

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานตัง้แต่       
1 กรกฏาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จ านวน 1,100 ล า หุ้น         าร      
   มม ลค า ล   รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 33 ล า  าท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และ   าร  ม 
 ร   มผู้ถือหุ้น ในวันท่ี 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ    ย     
    ม  ทะเบยีนในวันท่ี 15 มีนาคม 2554  
 อนึ่ง   ย   ในเดือน   หาคม 2553 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลร ห  า กาลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวม 
เป็นเงินท่ีจ่ายทัง้ส้ิน 22 ล า บาท จากผลการด าเนินงานงวดวันท่ี 1 มกราคม ถงึ 30 ม    าย  2553 ไปแล้ว 
หาก    ายในงวดหลังนี้อีกหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 33 ล า  าท จากผลการด าเนินงานงวดวันท่ี 1 กรกฎาคม 
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2553         ล   บริษัทฯ จะจ่าย            หุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 55 ล า บาท 
  ย า  รก  าม การจา่ยเงินปันผลงวดหลังยังมีความไมแ่น่นอน เนือ่งจากต้องรอการอนมุัติจากที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นก่อน 

2. ก าหนดวันประชุมสามัญประจ าป ี2554 ในวันศกุร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ  
 ซึ่งตัง้อยู่ ณ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุม 

ดังนี้  
 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม  สามัญคร       1/2553 เมื่อวันที่ 26  ฤ   กาย  2553 
   ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมควรรับรองรายงานดังกล่าว 
 วาระท่ี 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2553  
   ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2553 
 วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีได้ 

ตรวจสอบ  ล ค  กรรมการ ร      ล ค  กรรมการ      าร าแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมควรอนุมัตงิบการเงิน                  ร      ล   
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว 
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 วาระท่ี 4 พิจารณาการจัดสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2553 
   ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบรษิัทฯ    มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
   ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษเีงินได้นิติบคุคล นอกจากจะมคีวามจ าเป็นท่ีจะตอ้ง 
   ใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ ในปี 2553 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน 83,461,630.30 บาท 
   และมีก าไรสะสมยกมาจากปี 2552   า    82,415,569.99 บาท คณะกรรมการจึงมีมตใิห้ขออนุมตัิ 
   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจัดสรรก าไรดังกล่าว ดงันี้ 

              หน่วย : บาท 
   1.  ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 มีก าไรสะสมยกมา     82,415,569.99 
   2.  การกันก าไรสะสมไว้เป็นเงินส ารองเทา่กับจ านวนเงิน    
            ที่ได้จ่ายในการซื้อหุ้นคืนตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
            และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด                 (17,909,342.71) 
    3.  เหลือก าไรสะสมสุทธ ิ     64,506,227.28  

    4.  ในปี 2553 มีก าไรสุทธิ                  83,461,630.30 
   5.  รวมก าไรตามรายการท่ี 3 และ 4                147,967,857.58 
   6.  หักเงินทุนส ารองตามกฎหมายร้อยละ 5     (4,173,081.52) 
   7.  หักเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายในเดือน   หาคม 2553 
           ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท                  (22,000,000.00)  
   8.  จ่ายเงินปันผลงวดหลังอีกหุ้นละ 0.03 บาท                (33,000,000.00) 
   9.  เหลือเงินก าไรสะสมยกไป                   88,794,776.06 
   คณะกรรมการได้มีมติให้แจ้งให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นทราบตามกฎหมายด้วยวา่ 

(1) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 คณะกรรมการไดม้ีมตใิห้บริษัทฯ จา่ยเงินปันผลร ห  า กาลในอัตรา 
  หุ้นละ 0.02 บา  ซึ่งบริษัทฯ ได้จา่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อเดือน   หาคม 2553 

(2) ส าหรับเงินปันผลงวดหลังที ่ ขออนุมัติจากที่ประชมุ     จะจา่ยใหแ้ก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 
 ฤษภาคม 2554 

 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนผู้ที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
   ความเห็นของคณะกรรมการ ในปี 2554 มีกรรมการท่ีจะต้องพน้จากต าแหน่งตามวาระ ดังนี้ 
   (1)   าย ร ก    ร          กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
   (2)   าย           ร       กรรมการ   ร  
   (3)   าย   ล     า      ย  กรรมการ 
   (4)   าย  ยฤ       ม  ร     กรรมการ      การ 
   (5)   ายมา  ร    ม  ร     กรรมการ      ยกรรมการ      การ 
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  เพื่อให้การบริหารงานของบรษิัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกลา่วอกีวาระหนึ่ง  

  หาก ลเป็นเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบดว้ย 
 (1)  นายมงคล สิมะโรจน ์ ประธานกรรมการ 
 (2)  นายณรงค์ จุลชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
 (3)  นายชยัธวชั สาระคุณ  รองประธานกรรมการบริหาร 
 (4)  เรือตรีพยุง บุญศิริ  กรรมการบริหาร 
 (5)  นายมาวีร์ สิมะโรจน ์ กรรมการบริหาร 
 (6)  นายชยัฤทธิ์ สิมะโรจน ์ กรรมการผู้จดัการ 
 (7)  คุณหญิงเสริมศรี บุนนาค กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (8)  นายโยธิน อาร ี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 (9)  นายประกติ ประทีปะเสน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 (10) นางพวงเพ็ชร์ ทวีชัยวัฒน ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 (11) นายสิทธิพันธ ศรีเพ็ญ  กรรมการอิสระ 
 (12) นายนพดล อัตวาวฒุิชัย  กรรมการ 
 (13) นายธวชัชัย สิมะโรจน ์ กรรมการ 
 (14) พล.ต. .นพ.ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการ 

  าร     6 พิจารณาอนมุัติคา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2554    ค     กรรมการก าห  ค า       
    ล  รรหา         ล ค  กรรมการ      าร า ล    
  ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมควรอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 ในลักษณะ 
  ค่าเบีย้ประชุมเหมาจา่ยเป็นรายเดือนใ    รา   ย ก          ายใ    2553 ดังนี ้

(1) ค่าเบีย้ประชุมของประธานกรรมการ  30,000 บาท 
(2) ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการค ล   20,000 บาท 

 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554 
   ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชตีามรายชื่อต่อไปน้ี จากส านกังาน 
   เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 

(1) ศาสตราจารย์เกษรี ณรงคเ์ดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 76 ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น 
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550 หรือ 
(2) นายสุมิตร ขอไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4885 ซึ่งได้ร          ให เป็น 
 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มา ล      ร ย   ลา                2553  

 และควรก าหนดคา่สอบบัญชีใหแ้ก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2554 เปน็จ านวน 930,000 บาท 
   เพิ่มจากปี 2553 เป็นจ านวน 60,000 บาท 
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 วาระท่ี 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 ขอแสดงความนับถือ 

                                                                                                         
       ( ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ) 
         กรรมการผู้จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักเลขานกุารบริษัท 
โทรศัพท ์ 0-2428-0029 ต่อ 210 หรือ 224 
โทรสาร 0-2428-0029 ต่อ 219 
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