
                                                                              
                                                                                วันที่   27   กุมภาพันธ์  2555        
 

เร่ือง  ประกาศจ่ายเงินปันผล และก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2555 วันที่  27  กุมภาพันธ์ 2555  มีมติดังนี้ 
1. การจ่ายเงินปันผล 

1.1 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ส าหรับผลการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2554 ในอัตรา 0.14 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นจ านวน 381,145,725 หุ้น คิดเป็นเงิน 
53,360,401.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.63 ของก าไรสุทธิ-งบการเงินรวม สูงกว่านโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลที่บริษัทฯก าหนดไว้ 
1.2   จ่ายจากผลก าไรของกิจการที่เสียภาษีนิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

เงิน 26,680,200.75 บาท และกิจการที่เสียภาษี ร้อยละ 15 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
เงิน 26,680,200.75 บาท 

1.3   เงินปันผล  ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย  10 % 

1.4   ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555   และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555  ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่
แน่นอน เนื่องจากต้องขออนมุัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นก่อน 

2. ก าหนดการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2555 
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.30 น. ณ ห้องมณเฑียรทิพย์ 
โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0-2233-
7060   ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ในวันที่ 13 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือ
ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2555  โดยมีวาระ
การประชุม ดังนี้ 

1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2554  เมื่อวันที่ 
29  เมษายน 2554 



ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2554                                                   
2) พิจารณารับรองรายงานประจ าปี และรายงานคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 

2554 
ความเห็นคณะกรรมการ  เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรบัทราบผลการด าเนินงาน ปี 
2554 
3) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผ่าน

การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปี 2554 
4) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  ส าหรับผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2554 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2555  
5) พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
รายช่ือกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้ 

- นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
- นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์  กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 
- นายหลาน, มู่ – ชิว  กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
- นายอ าพล  รวยฟูพันธ์  กรรมการที่เป็นอิสระ 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรแต่งต้ังกรรมการดังต่อไปนี้กลับเข้าเป็นกรรมการอีก
วาระหนึ่ง คือ 
- นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 
- นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์ 
- นายหลาน, มู่ – ชิว 
- นายอ าพล  รวยฟูพันธ์ 

                  อนึ่ง  ตามที่มีผู้ถือหุ้นได้ท าหนังสือเร่ืองที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเร่ืองเสนอบุคคลเพื่อ 

                  รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2555 ซึ่งบริษัทฯได้ 
                  เปิดโอกาสให้เป็นการล่วงหน้านั้น  
                  คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่า ยังไม่สมควรบรรจุวาระดังกล่าวเข้าในที่ 



                    ประชุมฯ เนื่องจากเห็นว่า การเสนอวาระดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนด 
                   ดังนั้น  คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 11 ท่าน (ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติตาม 

                   ความเห็นของคณะกรรมการ) จะประกอบด้วย 
- นายประยูร  พลพิพัฒนพงศ์   ประธานกรรมการ 
- นายประภาส  พลพิพัฒนพงศ์   กรรมการผู้จัดการ 
- นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ   กรรมการบริหาร 
- นายประยุทธ  พลพิพัฒนพงศ์  กรรมการบริหาร 
- นายอังกูร  พลพิพัฒนพงศ์   กรรมการบริหาร 
- นายหลาน  มู่  ชิว   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
- นายเคนอิจิ  ไท   กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
- นายสันติชัย  สุเอกานนท์   กรรมการที่เป็นอิสระ 
- นายอ านวย  ยศสุข   กรรมการที่เป็นอิสระ 
- นายอ าพล  รวยฟูพันธ์   กรรมการที่เป็นอิสระ 
- ดร.ภูษิต  วงศ์หล่อสายชล  กรรมการที่เป็นอิสระ 

6) พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2555 ดังนี้ 
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ จ านวน 11 ท่าน ๆ ละ 400,000.00 บาทต่อปี 
ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.00 บาทต่อเดือน 

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน ๆ ละ 20,000.00 บาทต่อเดือน 

7) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2555 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรแต่งต้ังผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2555 คือ 1) น.ส. นง
ราม  เลาหอารีดิลก และ/หรือ 2) น.ส. ชมาภรณ์  รอดลอยทุกข์ แห่งส านักงาน เอเอสที 
มาสเตอร์  โดยเสนอค่าสอบบัญชี จ านวน 570,000.00 บาท 

8) พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑค์ุณสมบัติผู้ถอืหุ้นในการท าหนังสือเสนอเร่ืองที่จะ
ขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

                     ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรอนุมัติหลักเกณฑ์เพื่อก าหนดคุณสมบัติผู้ถอืหุ้นในการ
ท าหนังสือเร่ืองที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี ้
                     ก. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯคนหนึ่งหรือหลายคน ซ่ึงถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ  



                     ข. ต้องถือหุ้นของบริษัทฯในสัดส่วนที่ก าหนดตาม ก. และตอ้งถอืหุ้นต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 
12 เดือน ในวันที่ท าหนังสือเสนอเร่ืองที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

                     ค. ต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ เอกสารรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์, เอกสารอื่น
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเอกสารอื่นที่แสดงการถือครองหลักทรัพย์ 

9) พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 

 

 

ลงช่ือ          ลายเซ็น                กรรมการผู้มีอ านาจ 
        (นายสุวัฒน์  พงษ์ภาสุระ) 
 


