
 

 

         28 กันยายน 2552 
 
 
เรื่อง แจงการประกาศจายเงินปนผลประจําปและการกําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 
 

เรียน กรรมการและผูจัดการ  
 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท ซิตี้ สตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 3/2552 วันท่ี 26 

กันยายน 2552 มีมติดังนี้ 
 
1. การจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับป 2551/2552 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 ถึง 31 
กรกฎาคม 2552 จะจายจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตาม
กฎหมาย ในอัตรา 0.11 บาทตอหุน โดยจะจายเงินปนผลภายในวันท่ี 30 ธันวาคม 2552 กําหนดรายชื่อผู
ถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ 
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 18 ธันวาคม 2552 
 
2. กําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15.00 น. ณ หอง
ทัพพระยา ชั้น 2 โรงแรมชลอินเตอร เลขท่ี 934 ถนนสุขุมวิท ตําบลบางปลาสรอย อําเภอเมือง จังหวัด
ชลบุรี 20000 กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ในวันท่ี 14 
ตุลาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 15 ตุลาคม 2552 โดยวาระการประชุมสามัญผูถือหุนมีดังนี้ 
 

(1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เมื่อวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2551 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 

 
(2)  พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2551/2552  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะบัญชี 
2551/2552  

 
(3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําปส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 

2552 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ 

ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 
 
(4) พิจารณารับรองและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผล ประจําป 2551/2552   

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 โดยอนุมัติใหจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิของ
งบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตามกฎหมายในอัตรา 0.11 บาทตอ
หุน รวมเปนเงินปนผลจายท้ังส้ิน 33,000,000 บาท  
 
เห็นควรอนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชี
ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2552 โดยจัดสรรเงินกําไรจํานวน 364,000 บาทจากกําไรสุทธิของ
บริษัทฯ เปนเงินสํารองตามกฎหมาย ท้ังนี้กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล ในวันท่ี 
17 ธันวาคม 2552 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 18 ธันวาคม 2552 
 



 

 

 (5) พิจารณาเลือกตั้งและแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ไดกําหนดใหในการประชุมสามัญผูถือหุนทุกปจะตองมีกรรมการออก
จากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2551 มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระจํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายเจริญพงษ องควงศสกุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจัดการ 
2. นายอนุตร ตันตราภรณ     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหแตงตั้งกรรมการท่ีตองออกตามวาระกลับเขามาดํารงค
ตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง จํานวน 3 ทาน ดังนี้ 

1. นายเจริญพงษ องควงศสกุล กรรมการบริษัท / รองกรรมการผูจัดการ 
2. นายอนุตร ตันตราภรณ     กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. นายภัทรธร ทัศนสุวรรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

  
 (6) พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2552/2553 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหกําหนดผลตอบแทนกรรมการประจําป 2552/2553 ดังนี ้
            - คาเบ้ียประชุมสําหรับประธานกรรมการบริษัท        ครั้งละ 16,500 บาท 
            - คาเบ้ียประชุมสําหรับประธานกรรมการตรวจสอบ     ครั้งละ 16,500 บาท 
            - คาเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการตรวจสอบ           ครั้งละ 13,200 บาท 

ท้ังนี้กรรมการบริษัทท่ีเปนผูบริหารดวยจะไมไดรับคาเบ้ียประชุม เนื่องจากไดรับผลตอบแทน
เปนเงินเดือนและโบนัสแลว 

 
(7) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 

กรกฎาคม 2553 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2553 คือ 

1)  นายพจน อัศวสันติชัย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4891   
2)  นายพิชัย ดัชณาภิรมย  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2421   
3)  นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4996  

   4)  นางสาววันนิสา  งามบัวทอง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838   
           5)  นายธนะวุฒิ     พิบูลยสวัสดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6699 
 

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาตอบแทนจํานวน 
1,115,000 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) 

 
(8) พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 
                                                  (นางสาวสุพัตรา พงศรัตนเดชาชัย) 

    ประธานเจาหนาท่ีฝายการเงิน 


