รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2558
ของ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ เลขที 1/1-1/3 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มี
นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร รองประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีผถู้ อื หุน้ ซึง
มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที 10 มีนาคม 2558 ทังC สินC 2,089 คน นับจํานวนหุน้ ได้ 446,432,288
หุน้ โดยในวันนีC มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 57 ราย รวมจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทังC สินC 71 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ทงั C หมด 332,530,139 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 74.4862 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมทังC หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ
แล้ว ต่ อ มา ประธานฯแถลงต่ อทีประชุม การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํา ปี 2558 ของบริษัท ฯ มีกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบุคคลทีเกียวข้องเข้าร่วมประชุมดังนีC
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเข้าร่วมประชุมมีดงั นีC
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร
รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั= ตนพร
กรรมการบริษทั
6. นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั= ตนพร กรรมการบริษทั
7. นายธีรศักดิ = ประสิทธิรั= ตนพร
กรรมการบริษทั
บุคคลทีเกียวข้องทีได้รบั เชิญร่วมประชุมมีดงั นีC
1. นางสาวมยุรี ปทั ม์กชกร
เลขานุการบริษทั
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชี
3. นางสาวณัฐยิ า ภัทรกิจจานุรกั ษ์
ทีปรึกษาทางการเงิน
4. นายมุฒชิ ยั อรุณเรืองอร่าม
ทีปรึกษาทางการเงิน
5. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย
ทีปรึกษากฎหมาย
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ประธานฯ ได้ชแCี จงให้ทประชุ
ี มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนีC การนับคะแนนในวาระที
1, วาระที 3 ถึง 5 วาระที 7 และวาระที 8 ต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสีย งลงคะแนน ยกเว้นวาระที 2 เป็ นวาระแจ้ง เพือทราบไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที 6 ซึงเป็ นวาระการ
พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2558 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
คะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที 9 ถึงวาระที 12 จะต้องลงมติ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ชแCี จงให้ทประชุ
ี
มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะใช้วธิ ลี งคะแนน
ตามบัตรลงคะแนน โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนทีทางบริษทั มอบให้ ซึงการนับคะแนนนันC ทางเจ้าหน้าทีจะทํา
การเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ทงดออกเสี
ี
ยง” เท่านันC เพือความสะดวกในการนับ
คะแนนในแต่ละมติ ทังC นีC วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการ
ประชุม หากระหว่างการประชุม มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมเพิม บริษทั จะนับจํานวนผูถ้ อื หุน้ และจํานวนหุน้ ใหม่ทุก
ครังC โดยผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสทิ ธิลงคะแนนเฉพาะวาระทียังมิได้มกี ารลงมติเท่านันC
ภายหลังจากทีได้มกี ารชีแC จงรายละเอียดเกียวกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นาย
ธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร ประธานฯ จึงเริมการประชุมตามระเบียบวาระดังนีC
วาระที+ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี
มรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2557 ทีได้จดั ขึนC เมือวันที 25
เมษายน 2557 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังC ดังกล่าว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้
ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึก
รายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ซึงได้จดั ขึนC เมือวันที 25 เมษายน 2557 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ น
จริง จึงเห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
ม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ซึงได้ประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2557 โดยต้องผ่าน
มติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ตามที
ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที+ 2 รับ ทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญ ชี ตงั 2 แต่ วนั ที+ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที+ 31
ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี
มรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีตังC แต่วนั ที 1 มกราคม
2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 ทีบริษทั ฯ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังC นีC (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรที
จะรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีตงั C แต่วนั ที 1 มกราคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจําปี 2557 ของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่าวาระนีCเป็ นวาระการแจ้งเพือทราบ และไม่มกี ารลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด
และสอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรือคําแนะนําเพิมเติม
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีตงั C แต่ วนั ที 1 มกราคม 2557 ถึง วันที 31
ธันวาคม 2557 ตามทีประธานฯ แจ้ง
วาระที+ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี
ระยะเวลาบัญชีสิ2นสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนCิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ซึงได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจะ
อนุ มตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนCิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557
ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2557
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่ มีผู้ถือหุ้นท่ านใดมีคํา ถาม ข้อสงสัย หรือข้อ เสนอแนะเพิมเติม ประธานทีประชุม จึง ขอให้ทีประชุ ม
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนCิ สุดวันที 31 ธันวาคม
2557 โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พิจ ารณาและมีม ติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนCิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ตามทีเสนอด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0

3

วาระที+ 4 พิ จารณาแต่งตัง2 กรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที 19 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจําปี ทุกครังC ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนันC ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการ
ซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที
สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นันC ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่ งนานทีสุดนันC เป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นCี มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายประวิทย์ ประสิทธิรั= ตนพร
ประธานกรรมการ
2. นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทังC นีC คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึงพ้นจากตําแหน่ งตามวาระดังกล่าว
ได้แก่ นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ และนายทรงพล จันทร์ผ่องแสง มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํา กัด พ.ศ. 2535 และไม่ มีล ัก ษณะต้ อ งห้า มตามหลัก เกณฑ์ข องสํา นั ก งาน ก.ล.ต. ตลอดจนเป็ น ผู้มีค วามรู้
ความสามารถอันเป็ นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้ประสบความสําเร็จต่อไปได้ จึงเห็น
ควรเสนอชือให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึง ส่วนนายประวิทย์ ประสิทธิรั= ตนพร ได้แจ้ง
ให้คณะกรรมการบริษัททราบว่าตนเองมีข้อจํากัดด้านสุขภาพ ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริษทั อีกวาระหนึง ประธานฯ จึงเสนอให้ นายประวิทย์ ประสิทธิรั= ตนพร ดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานทีปรึกษา
คณะกรรมการบริษทั โดยประธานฯ แถลงเพิมเติมว่ากรรมการบริษทั ทีเหลืออยู่ทงั C 7 ท่าน เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจ
ของบริษทั ฯ และสามารถดําเนินการบริหารจัดการธุรกิจของบริษทั ฯ ต่อไปได้
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื
หุน้ อนุมตั แิ ต่งตังC กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทังC 2 ท่าน คือ นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ และนายทรงพล จันทร์
ผ่องแสง กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง ส่วนนายประวิทย์ ประสิทธิรั= ตนพรให้ดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานที
ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั โดยประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทีได้รบั เลือกตังC เป็ นกรรมการของบริษทั ได้จดั ส่งพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานฯ จึงเชิญนายธีรชั ย์ มีเดช
ประเสริฐ และนายทรงพล จันทร์ผ่องแสงให้ออกจากทีประชุมเป็ นการชัวคราว เพือให้ทประชุ
ี มได้พจิ ารณาลงมติแต่งตังC
กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระโดยอิสระ โดยวาระนีCตอ้ งผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังC กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ แยกพิจารณาการลง
มติ ดังนีC
1. นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแต่งตังC นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

332,530,139
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0

2. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารแต่งตังC นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
วาระที+ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ การเปลี+ยนแปลงอํานาจกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามแทนบริษทั
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่าตามทีนายประวิทย์ ประสิทธิรั= ตนพร ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษทั ทราบว่า
ตนเอง ไม่ประสงค์จะเข้ารับการเสนอชือเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง และจะดํารงตําแหน่ งเป็ น
ประธานทีปรึกษาคณะกรรมการบริษัทนันC บริษทั ฯ จึงต้องดําเนินการเปลียนแปลงอํานาจกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม
ผูกพันบริษทั จากเดิม “นายประวิทย์ ประสิทธิรั= ตนพร ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริษทั หรือนายธีระชัย
ประสิทธิรั= ตนพร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั= ตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั= ตนพร และนายธีรศักดิ = ประสิทธิรั= ตนพร สองในสี
คนนีCลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท” เปลียนเป็ น “นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร นายธีรยุทธ์
ประสิทธิรั= ตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั= ตนพร และนายธีรศักดิ = ประสิทธิรั= ตนพร สองในสีคนนีCลงลายมือชือร่วมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษทั ”
ทังC นีC ให้ยกเลิกอํานาจการลงนามของนายประวิทย์ ประสิทธิรั= ตนพรในการทําธุรกรรมต่างๆ และการเบิกถอน
บัญชีเงินฝากในธนาคารทุกแห่งในนามบริษทั ด้วย โดยมีผลนับจากวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 เป็ นต้นไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมตั กิ ารเปลียนแปลงอํานาจกรรมการผูม้ อี าํ นาจลงนามแทนบริษทั ตามทีประธานฯเสนอ
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
ม
พิจารณาอนุ มตั กิ ารเปลียนแปลงอํานาจกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามแทนบริษัท โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารเปลียนแปลงอํานาจกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามแทน
บริษทั ตามทีได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที+ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั โดยมี
รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึงได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว
ทังC นีC คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท โดยได้มกี ารศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึงมีการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย โดยรายละเอียดการอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 มีดงั ต่อไปนีC (เป็ นอัตราเดียวกับปี 2557)
ทางบริษัทฯกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ทังC ในส่วนของเบียC ประชุมและค่าตอบแทนรายปี รวมกัน
จ่ายค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบียC ประชุมต่อการเข้าร่วมประชุมหนึง
ครังC
• ประธานกรรมการ
6,000
บาท
• กรรมการ
5,000
บาท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
บาท
• กรรมการตรวจสอบ
15,000
บาท
• ประธานกรรมการสรรหา
6,000
บาท
• กรรมการสรรหา
5,000
บาท
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6,000
บาท
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5,000
บาท
• ประธานกรรมการบริหารความเสียง
6,000
บาท
• กรรมการบริหารความเสียง
5,000
บาท
โดยให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตังC แต่วนั ที 1 มกราคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจะอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
มลงมติ
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 โดยแจ้งว่าในวาระนีCจะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง
ทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที+ 7 พิ จารณาแต่งตัง2 ผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ชแCี จงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตังC นายประดิษฐ์ รอด
ลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4334 แห่ง
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั อีก 1 ปี (รวม 6 ปี ) เนืองจากได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีอย่างดี
ตลอดเวลา 5 ปี ทผ่ี านมา และเป็ นผูส้ อบบัญชีทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยทีผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/
บริษัทย่อย หรือผู้ทเกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 เท่ากับ 550,000
บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวม 580,000 บาท โดย
เพิมจากปี 2557 ซึงค่าสอบบัญชีในปี 2557 เท่ากับ 530,000 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจะแต่งตังC ให้นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที 4334 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยให้คนใดคนหนึงเป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั สําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชี สินC สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ใน
อัตราค่าตอบแทนรวมทังC สินC เป็ นจํานวนเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนสามหมืนบาทถ้วน)
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
คุณชวาพงษ์ วสุธาพิทกั ษ์ ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองได้ถามว่า ผูส้ อบบัญชีของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์มอี ายุในการตรวจสอบบัญชีของบริษทั เป็ นระยะเวลา 5 ปี และเมือครบระยะเวลา 5 ปี จะต้องเปลียนผูส้ อบ
บัญชีใช่หรือไม่
นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของคุณชวาพงษ์ วสุธาพิทกั ษ์ ว่าตามข้อกําหนด
ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรืองการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี โดยในการแต่งตังC ผูส้ อบ
บัญชี บริษทั จะแต่งตังC ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทังC นีC ไม่เกิน 5 รอบปี บญ
ั ชีตดิ ต่อกัน และบริษทั จะแต่งตังC ผูส้ อบบัญชี
คนเดิมนันC ได้อีก เมือพ้นระยะเวลาอย่า งน้ อ ย 2 รอบปี บ ัญ ชีติดต่ อกัน ในกรณี ข องบริษัทฯ ได้ใ ช้บริษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จํากัด ทีมีการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชี ทุก 3 ปี (ซึงเป็ นระยะเวลาทีสันC กว่าทีเกณฑ์กําหนด) จึงเป็ นไปตาม
เกณฑ์ทกํี าหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี มลงมติ
อนุมตั แิ ต่งตังC ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี 2558 โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแต่งตังC ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ
บัญชีปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,520,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
99.9970
ไม่เห็นด้วย
10,000
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.0030
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที+ 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรและการจ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2557 ในรูปของหุ้นปั นผลและเงิ น
สด
ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้อบังคับบริษทั ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
(5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีCจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” ซึงในรอบบัญชีสนCิ สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน
1,309,785 บาท บริษทั ฯจึงไม่ตอ้ งตังC ทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลประกอบการสินC สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
นอกจากนีC บริษทั มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิทเหลื
ี อ
หลังจากหักเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุ
จํา เป็ น อืนใด และการจ่ า ยป นั ผลนั นC ไม่ มีผ ลกระทบต่ อ การดํ า เนิ น งานปกติข องบริษัท อย่ า งมีนั ย สํา คัญ และมติ
คณะกรรมการบริษัททีอนุ มตั ิใ ห้จ่ายเงินปนั ผลต้องถูกนํ าเสนอเพือขออนุ มตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็ นการ
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ รับทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการบริษัท พิจ ารณาแล้ว มีความเห็นว่า ทีประชุม ผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุ ม ัติก ารจ่ายเงินป นั ผล
ประจําปี 2557 จากกําไรสะสมส่วนทียังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีจาํ นวน 20,668,161.40 บาท โดย
จะจ่ายในรูปของเงินสดและหุน้ ปนั ผลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนีC
1. จ่ายปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญเพิมทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั จํานวน 74,405,381 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25
บาท ในอัตรา 6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผล รวมเป็ นปนั ผลจ่ายมูลค่า 18,601,345.25 บาทหรือคิดเป็ นอัตราการจ่ายปนั ผล
ในอัตรา 0.041666666480 บาทต่อหุน้ ทังC นีC ในกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ รายใดมีเศษหุน้ เดิมหลังจากการจัดสรรหุน้ ปนั ผลแล้ว ให้
จ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ ปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.041666666480 บาท
2. จ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.004629629634 บาทหรือคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,066,816.15
บาท
โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ปนั ผลในรูปของหุน้ ปนั ผลและเงินสด รวมกันเป็ นจํานวน 0.046296296114 บาทต่อหุน้
โดยบริษทั ฯ จะกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที 7 พฤษภาคม 2558
และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีมี
การแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที 8 พฤษภาคม 2558 และ
กําหนดจ่ายปนั ผลเป็ นหุน้ สามัญและจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดในวันที 14 พฤษภาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2557 จากกําไรสะสมส่วนทียังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 โดย
จะจ่ายในรูปของเงินสดและหุน้ ปนั ผลโดยมีรายละเอียดตามทีประธานฯแจ้ง
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2557 โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ทีประชุ มได้พิจ ารณาและมีมติเ ป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิก ารจ่ ายเงิน ปนั ผลประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสีย ง
ทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
วาระที+ 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า ตามทีทีประชุมได้อนุ มตั กิ ารจ่ายหุน้ ปนั ผลตามวาระที 8 ทําให้บริษทั ฯ ต้อง
เพิมทุน จดทะเบียน โดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่เพือรองรับการจ่ ายหุ้นป นั ผล และเพือรองรับการแปลงสภาพของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สทิ ธิทเพิ
ี มขึนC จากการปรับราคาและอัตราการใช้สทิ ธิ (ตามข้อกําหนด
สิทธิของ TMI-W1 บริษทั ฯต้องมีการปรับราคาและอัตราการใช้สทิ ธิหากมีการจ่ายหุน้ ปนั ผล) นันC
ทังC นีC ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษทั ทีประสงค์จะเพิมทุนโดยการออก
หุน้ ใหม่ จะทําได้กต็ ่อเมือหุน้ เดิมทังC หมดได้ออกจําหน่ ายและได้รบั ชําระค่าหุน้ ครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุน้ ทียังจําหน่ ายไม่
ครบเป็ นหุ้นทีออกไว้เพือรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด (หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี Cอหุ้น)
ดังนันC บริษัทฯ จึงต้องทําการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยวิธกี ารตัดหุ้นทียังมิได้ออกจําหน่ ายก่อน จึงจะทําการ
เพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนได้
ดังนันC ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญ
ทียังมิได้ออกจําหน่าย ซึงหุน้ สามัญทีจะตัดดังกล่าว เป็ นหุน้ สามัญทีออกเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดง
สิทธิ TMI-W1 โดยบริษทั จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ไม่หมดในครังC แรก จึงทําให้เหลือหุน้ ทีต้องทําการตัดเพือ
ลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดยประธานฯ เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนโดยวิธกี ารตัดหุน้ ทียัง
มิได้ออกจําหน่ าย จากเดิมบริษทั ฯ มีทุนจดทะเบียน 143,999,995.50 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 575,999,982
หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน 143,995,266.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 575,981,066
หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็ นการลดทุนจดทะเบียนลง 4,729 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นทียังมิได้
ออกจําหน่ายจํานวน 18,916 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนโดยวิธกี ารตัดหุน้ ทียังมิได้ออกจําหน่าย โดยมีรายละเอียดตามทีประธานฯแจ้ง
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนโดยวิธกี ารตัดหุน้ ทียังมิได้ออกจําหน่าย โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุ ม ได้พิจ ารณาและมีม ติเ ป็ น เอกฉัน ท์อ นุ ม ัติก ารลดทุ น จดทะเบีย นโดยวิธีก ารตัด หุ้น ทียัง มิไ ด้
ออกจําหน่ายด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที+ 10 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ+ มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษทั เพื+อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทั
ประธานฯแถลงต่อทีประชุมว่าตามทีทีประชุมได้อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ เป็ นทุนจดทะเบียน
จํานวน 143,995,266.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 575,981,066 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการ
ลดทุนจดทะเบียนลง 4,729 บาท โดยวิธวี ธิ กี ารตัดหุน้ ทียังมิได้ออกจําหน่ ายจํานวน 18,916 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ
0.25 บาท
ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ
ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้แก้ไขเพิมเติมบริคณห์สนธิของ
บริษทั มหาชน ข้อ 4. เป็ นดังนีC
ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียนจํานวน
หนึงร้อยสีสิบสามล้านเก้าแสนเก้าหมืนห้าพันสองร้อยหกสิบ
หกบาทห้าสิบสตางค์ (143,995,266.50 บาท)
แบ่งออกเป็ น
ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมืนหนึงพันหกสิบหกหุ้น
(575,981,066 หุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
ยีสิบห้าสตางค์ (0.25 บาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านเก้าแสนแปดหมืนหนึงพันหกสิบหกหุ้น
(575,981,066 หุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-- ไม่มี -ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าควรเสนอทีประชุมผู้ถอื หุ้นเพือลงมติอนุ มตั กิ าร
แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที 9
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยต้องผ่าน
มติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของผู้ถอื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที+ 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การเพิ+ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า ตามทีทีประชุมได้อนุ มตั กิ ารจ่ายหุน้ ปนั ผลตามวาระที 8 ทําให้บริษทั ฯ ต้อง
เพิมทุน จดทะเบียน โดยการออกหุ้น สามัญ ใหม่เพือรองรับการจ่ ายหุ้นป นั ผล และเพือรองรับการแปลงสภาพของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สทิ ธิทเพิ
ี มขึนC จากการปรับราคาและอัตราการใช้สทิ ธิ (ตามข้อกําหนด
สิทธิของ TMI-W1 บริษัทฯต้องมีการปรับราคาและอัตราการใช้สทิ ธิหากมีการจ่ายหุ้นปนั ผล) จึงเสนอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 143,995,266.50 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 575,981,066 หุน้ มูล
ค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่168,070,047.75 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 672,280,191 หุน้
มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 96,299,125 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
คิดเป็ นจํานวนเงิน 24,074,781.25 บาท เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลจํานวน 74,405,381 หุน้ และรองรับการปรับสิทธิ
ของ TMI-W1 จํานวน 21,893,744 หุน้
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามทีประธานฯแจ้ง
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียน โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 168,070,047.75 บาท
แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 672,280,191 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน
96,299,125 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 24,074,781.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
วาระที+ 12 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ+ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษัท เพื+อให้สอดคล้องกับการ
เพิ+ มทุนจดทะเบียนของบริษทั
ประธานฯ แถลงต่ อ ทีประชุม ว่ าตามทีทีประชุ ม ได้อ นุ ม ตั ิก ารเพิมทุ น จดทะเบีย นของบริษัท ฯ เป็ นทุ น จด
ทะเบียนจํานวน 168,070,047.75 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 672,280,191 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผล และรองรับการปรับสิทธิของ TMI-W1 นันC จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไข
เพิมเติมหนังสือหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ของบริษทั เพือให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนจดทะเบียนของบริษทั
เป็ นดังนีC
ข้อ 4.
ทุนจดทะเบียนจํานวน
หนึ งร้อ ยหกสิบ แปดล้ า นเจ็ด หมืนสีสิบ เจ็ด บาทเจ็ด สิบ ห้ า
สตางค์ (168,070,047.75 บาท)
แบ่งออกเป็ น
หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนแปดหมืนหนึงร้อยเก้าสิบเอ็ด
หุน้ (672,280,191 หุน้ )
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มูลค่าหุน้ ละ

ยีสิบห้าสตางค์ (0.25 บาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนแปดหมืนหนึงร้อยเก้าสิบเอ็ด
หุน้ (672,280,191 หุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-- ไม่มี -ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าควรเสนอทีประชุมผู้ถอื หุ้นเพือลงมติอนุ มตั กิ าร
แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียนในวาระที 11
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
คุณสมภัสสร เจียมจิตตน ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามบริษทั ฯว่า การลดทุนจดทะเบียน และเพิม
ทุนจดทะเบียน ทําไปโดยมีวตั ถุประสงค์อย่างไร และจะมีผลกระทบกับราคาหุน้ หรือไม่
นายธีระพงษ์ ประสิทธิร= ตั นพร กรรมการบริษัท ได้ตอบว่าการนํ าวาระลดทุนจดทะเบีย น และเพิมทุนจด
ทะเบียนมาพิจารณาในทีประชุมในวันนีC เนืองจากบริษทั ฯ มีการอนุมตั กิ ารจ่ายหุน้ ปนั ผล ซึงบริษทั ฯ จําเป็ นต้องออกหุน้
สามัญใหม่เพือรองรับการออกหุน้ ปนั ผล นอกจากนีC การออกหุ้นปนั ผลดังกล่าว ยังมีผลไปถึงการปรับราคาและอัตรา
การใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามข้อกําหนดสิทธิของ TMI-W1 ดังนันC เพือรองรับการแปลงสภาพของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สทิ ธิทเพิ
ี มขึนC จากการปรับราคาและอัตราการใช้สทิ ธิ บริษทั จึงต้องออก
หุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้สทิ ธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ด้วย อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษทั ทีประสงค์จะเพิมทุนโดยการออกหุน้ สามัญใหม่ จะทําได้กต็ ่อเมือหุน้ สามัญ
เดิมทังC หมดได้ออกจําหน่ ายและได้รบั ชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ หุ้นทียังจําหน่ ายไม่ครบเป็ นหุ้นทีออกไว้เพือ
รองรับหุน้ กูแ้ ปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี Cอหุน้ ดังนันC บริษทั ฯ จึงต้องทําการลดทุนโดยวิธกี ารตัดหุน้ ทียัง
มิได้ออกจําหน่ ายก่อน จึงจะทําการเพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนได้ กระบวนการทังC หมด เป็ น
ขันC ตอนตามกฎหมาย เพือทีให้บริษทั ฯสามารถจ่ายหุน้ ปนั ผล และออกหุน้ เพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดง
สิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สทิ ธิใหม่ทเพิ
ี มขึนC จากการปรับสิทธิได้
ต่อมา คุณสมภัสสร เจียมจิตตน ผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามบริษทั ฯว่านโยบายการจ่ายหุน้ ปนั ผล
จะมีทุกปี หรือไม่
นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั= ตนพร กรรมการบริษทั ได้ตอบว่า การจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดหรือหุน้ ปนั ผล จะขึนC อยู่
กับผลประกอบการ แผนธุรกิจของบริษทั และสภาวะตลาดในปี นันC ๆ ปจั จุบนั บริษทั เข้าเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เป็ นปี ที 5 และการจ่ายหุน้ ปนั ผลในปี นCี จัดเป็ นครังC ที 2 ทีบริษทั ฯ จ่ายหุน้ ปนั ผล
เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน โดยต้องผ่าน
มติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้
สอดคล้องกับการเพิมทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงทังC หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที+ 13 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ+ มทุนเพื+อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและเพื+อรองรับการแปลง
สภาพของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิ ใหม่
ประธานฯ เสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 96,299,125 หุน้ โดยจัดสรร
เพือรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลจํานวน 74,405,381 หุน้ และรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตาม
อัตราการใช้สทิ ธิทเพิ
ี มขึนC จากการปรับสิทธิจํานวน 21,893,744 หุน้ ทังC นีC กรณีทประชุ
ี
มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558
ั
อนุมตั กิ ารจ่ายปนผลเป็ นหุน้ สามัญ คณะกรรมการขอแจ้งมายังผูถ้ อื หุน้ เพือทราบการปรับราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการ
ใช้สทิ ธิใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อC หุน้ สามัญของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครังC ที 1
(TMI-W1) เนืองจากการจ่ายปนั ผลเป็ นหุน้ ปนั ผลและการจ่ายปนั ผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้ประจําปี 2557 ของบริษทั เข้าเงือนไขทีกําหนดให้บริษทั ต้องดําเนินการปรับสิทธิของ TMI-W1 ตาม
ข้อกําหนดสิทธิของ TMI-W1 เป็ นดังนีC
เดิมก่อนการปรับสิทธิ
หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สทิ ธิ
0.25 บาทต่อหุน้
0.25 บาทต่อหุน้ 1
อัตราการใช้สทิ ธิ
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุน้ สามัญ
ต่อ 1.169 หุน้ สามัญ
1
หมายเหตุ ราคาการใช้สทิ ธิหลังการปรับสิทธิขา้ งต้น มีราคาตํากว่ามูลค่าทีตราไว้ต่อหุน้ ของบริษทั (มูลค่าที
ตราไว้เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น) แต่บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญในราคาตํากว่ามูลค่าทีตราไว้ต่อหุ้นได้
เนืองจากขัดต่อพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ดังนันC ราคาการใช้สทิ ธิใหม่หลังการปรับ
สิทธิจงึ จําเป็ นต้องเท่ากับ 0.25 บาทต่อหุน้ (เท่ากับมูลค่าทีตราไว้ต่อหุน้ )
การเปลียนแปลงราคาการใช้สทิ ธิและอัตราการใช้สทิ ธิ TMI-W1 ข้างต้นจะมีผลบังคับทันทีตงั C แต่วนั แรกทีผูซ้ อCื
หุน้ สามัญจะไม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึนC เครืองหมาย XD หุน้ ของบริษทั )
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ ือหุ้นสมควรทีจะ
อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลและเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ
TMI-W1 ตามอัตราการใช้สทิ ธิใหม่
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผลและเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญ
แสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สทิ ธิใหม่ โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื
หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจัดสรรหุน้ สามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุน้ ปนั ผล
และเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สทิ ธิใหม่ ด้วยคะแนนเสียงทังC หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีC
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย
เห็นด้วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที+ 14 พิ จารณาเรือ+ งอื+น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้แจ้งทีประชุมว่าวาระนีCเป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟงั ข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ประธานทีประชุม
ได้สอบถามว่าหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะให้ซกั ถามได้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีคําถาม
ดังต่อไปนีC
คุณสมพงษ์ บุญ ธรรมจิน ดา ตัว แทนจากสมาคมส่ง เสริมผู้ลงทุน ไทย ได้ช มเชยบริษัทฯ ทีสมัค รเข้า ร่ว ม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชัน โดยขอสอบถามว่า ภายหลังจากการประกาศเจตนารมณ์แล้ว บริษทั มีมาตรการ
อย่างไรในการดําเนินการให้ได้รบั การรับรองมาตรฐาน และเมือไรจะได้รบั การรับรองมาตรฐาน
นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร ได้ตอบคําถามว่า ขณะนีCบริษทั ฯ กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการเพือให้ได้รบั การ
รับรองมาตรฐาน โดยอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของข้อกําหนดมาตรฐานการรับรอง และได้ดําเนินการปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดดังกล่าวมาอย่างต่อเนือง ในส่วนของระยะเวลาทีคาดว่าจะได้รบั การรับรอง เนืองจากมีบริษทั จดทะเบียน
ประกาศเจตนารมณ์และเข้าสมัครเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาทีแน่ นอนทีจะได้รบั การรับรอง
ได้ อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯจะเร่งดําเนินการให้ได้เร็วทีสุด
เมือไม่มคี าํ ถามหรือข้อซักถามเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.25 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร)
รองประธานกรรมการ/ประธานทีประชุม

___________________________
(นางสาวมยุรี ปทั ม์กชกร)
เลขานุการบริษทั /ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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