
 
ที่ ซก.ก. 367/2555       วันท่ี 20 เมษายน 2555 
 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจ าปี 2555 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 ด้วยบรษิัท ซ      จ ากัด (มหาชน) ได้จัดการประชมุสามัญประจ าปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 9.10 น.  
ถึง 09.35 น. ณ ห้องประชุมบริษทัฯ เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร  
และได้มีมติที่จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ ดังนี้ : 
วาระท่ี 1  ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2554 ซึง่ไดป้ระชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2554  
  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้: 
 รับรอง  411,291,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.97 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

ไม่รับรอง                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง   17,279,813* เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.03 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 428,571,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
วาระท่ี 2  ที่ประชุมได้รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2554 ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้: 
 รับทราบ 411,291,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.97 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 ไม่รับทราบ                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง   17,279,813* เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.03  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 428,571,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
วาระท่ี 3  ที่ประชุมได้อนุมัตงิบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ  

 และ                                             ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้: 
 อนุมตั ิ 411,291,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.97 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง   17,279,813* เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.03  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 428,571,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

* เป็นจ านวนหุ้นที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ถือและได้งดออกเสียง 
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วาระท่ี 4 ที่ประชุมได้อนุมัตใิห้จดัสรรเงินก าไรจากผลการด าเนินงานของปี 2554 ซึง่ม ี  น น 136.63 ล้านบาท เป็นทุนส ารอง 
ตามกฎหมาย              6.83 ล้านบาท    นเงินปันผลงวดหลังในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 53.00  
ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก ดังนี้ : 

 อนุมตั ิ 411,291,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.97 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง   17,279,813* เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.03  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 

  รวม      428,571,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
ที่ประชุมได้รับทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนกันยายน 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท  

เป็นเงิน 31.80 ล้านบาท และการจะจ่ายเงินปันผลงวดหลังนี้ ในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 ด้วย   
วาระท่ี 5 ที่ประชุมได้เลือกตั้งกรรมการผู้ทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่าน     1) นายมงคล สิมะโรจน ์ 

2) นายชัยธวัช สาระคุณ 3) น  โยธิน อารี และ 4) นายภิมุข สิมะโรจน์ กลับเข้าด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง  
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดงันี ้: 

 อนุมตั ิ 411,291,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.97 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง   17,279,813* เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.03  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 428,571,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
วาระท่ี 6 ที่ประชุมได้อนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2555 เป็นคา่เบีย้ประชุมในลักษณะเหมาจา่ยเปน็รายเดอืน 
 ใน                       ใน   2554 คือใหป้ระธานกรรมการได้รับเดือนละ 30,000 บาท และกรรมการอื่นได้รับ

เดือนละ 20,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมาก ดังนี ้: 
 อนุมตั ิ 411,291,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.97 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง   17,279,813* เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.03  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 428,571,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
วาระท่ี 7 ที่ประชุมได้แตง่ตั้งนายสุมติร ขอไพบูลย์ และ/หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

แห่งส านักงาน เอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2555 และก าหนดคา่สอบบัญช ี
ใหเ้ป็นจ านวนเงิน 1,079,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี ้: 

 อนุมตั ิ 411,291,372 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.97 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม  
                  ไม่อนุมัติ                   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ          0.00 ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 งดออกเสียง   17,279,813* เสียง คิดเป็นร้อยละ   4.03  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 รวม 428,571,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ      100.00  ของจ านวนเสียงของผู้มารว่มประชุม 
 

* เป็นจ านวนหุ้นที่บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั ถือและได้งดออกเสียง 
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        8 เรื่องอื่น ๆ       ) 
          ใ   น          น   

 

  จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                     ( ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ ) 

    กรรมการผู้จัดการ  
 


