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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 
ของ 

บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 

ประชุมเมื�อวนัศุกร ์ที� 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.  
 

ณ เลขที� 1/1-1/3 โครงการพารค์ วลิเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที� 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทยีน 
กรุงเทพมหานคร 

 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558  ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”)  ม ี

นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร รองประธานกรรมการทาํหน้าที�เป็นประธานที�ประชุม (“ประธานฯ”)  ประธานฯ แถลงต่อที�
ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) มผีูถ้อืหุน้ซึ�ง
มสีทิธเิขา้ร่วมประชุม ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัที� 10 มนีาคม 2558 ทั CงสิCน 2,089 คน นับจํานวนหุน้ได ้446,432,288 
หุน้ โดยในวนันีC มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 57 ราย รวมจํานวนผูถ้อืหุน้ที�เขา้
ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทั CงสิCน  71 ราย  นับจํานวนหุน้ไดท้ั Cงหมด 332,530,139 หุน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 74.4862 ของจาํนวนหุน้ที�มสีทิธเิขา้ร่วมประชุมทั Cงหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ
แล้ว ต่อมา ประธานฯแถลงต่อที�ประชุมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดงันีC 

 
กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระที�เขา้ร่วมประชุมมดีงันีC 
1. พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
2. นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
3. นายทรงพล จนัทรผ่์องแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
4. นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร รองประธานกรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายธรียุทธ ์ประสทิธิ =รตันพร กรรมการบรษิทั 
6. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ =รตันพร กรรมการบรษิทั 
7. นายธรีศกัดิ = ประสทิธิ =รตันพร กรรมการบรษิทั 
 
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�ไดร้บัเชญิร่วมประชุมมดีงันีC 
1. นางสาวมยุร ีปทัมก์ชกร   เลขานุการบรษิทั 
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์  ผูส้อบบญัช ี
3. นางสาวณฐัยิา ภทัรกจิจานุรกัษ์  ที�ปรกึษาทางการเงนิ 
4. นายมุฒชิยั อรุณเรอืงอร่าม  ที�ปรกึษาทางการเงนิ 
5. นายภสันนัท ์สวุรรณน้อย   ที�ปรกึษากฎหมาย 
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ประธานฯ ไดช้ีCแจงใหท้ี�ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันีC การนับคะแนนในวาระที� 

1, วาระที� 3 ถงึ 5 วาระที� 7 และวาระที� 8 ตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ยกเว้นวาระที� 2 เป็นวาระแจ้งเพื�อทราบไม่มีการลงมติ  ส่วนวาระที� 6 ซึ�งเป็นวาระการ
พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการประจําปี 2558 จะต้องผ่านมตดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
คะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ส่วนวาระที� 9 ถงึวาระที� 12 จะต้องลงมติ
ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ไดช้ีCแจงใหท้ี�ประชุมทราบถึงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะใช้วธิลีงคะแนน
ตามบตัรลงคะแนน โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนที�ทางบรษิทัมอบให ้ ซึ�งการนับคะแนนนั Cนทางเจา้หน้าที�จะทํา
การเกบ็ใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เหน็ด้วย” และ “ผู้ที�งดออกเสยีง” เท่านั Cน  เพื�อความสะดวกในการนับ
คะแนนในแต่ละมติ  ทั CงนีC วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดยีวกนัในทุกระเบยีบวาระการ
ประชุม หากระหว่างการประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมการประชุมเพิ�ม บรษิทัจะนับจํานวนผูถ้อืหุน้และจํานวนหุน้ใหม่ทุก
ครั Cง โดยผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมในภายหลงั จะมสีทิธลิงคะแนนเฉพาะวาระที�ยงัมไิดม้กีารลงมตเิท่านั Cน 

ภายหลงัจากที�ไดม้กีารชีCแจงรายละเอยีดเกี�ยวกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัวาระการประชุมแลว้  นาย
ธรีะชยั  ประสทิธิ =รตันพร ประธานฯ จงึเริ�มการประชุมตามระเบยีบวาระดงันีC    

 
วาระที+ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือประจําปี 2557 ที�ได้จดัขึCนเมื�อวนัที� 25 
เมษายน 2557 รายละเอยีดตามสาํเนารายงานการประชุมที�ไดแ้นบมาพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา 
ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครั Cงดงักล่าว บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารสง่หนงัสอืเชญิประชุมใหผู้้
ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสอืเชญิประชุมดงักล่าวในหนังสอืพมิพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบนัทึก
รายงานการประชุมโดยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งแลว้  

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า  รายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ซึ�งไดจ้ดัขึCนเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 ไดบ้นัทกึการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็น
จรงิ  จงึเหน็สมควรใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
เมื�อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุม

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ซึ�งไดป้ระชุมเมื�อวนัที� 25 เมษายน 2557 โดยตอ้งผ่าน
มตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2557 ตามที�
ไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที+ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั 2งแต่วนัที+  1 มกราคม 2557 ถึง วนัที+  31 
ธนัวาคม 2557  
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชตีั Cงแต่วนัที� 1 มกราคม 
2557 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ที�บรษิทัฯ ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมในครั CงนีC (รายละเอยีด
ตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรที�

จะรบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชตีั Cงแต่วนัที�  1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 รายละเอยีด
ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2557 ของบรษิทัฯ 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าวาระนีCเป็นวาระการแจ้งเพื�อทราบ และไม่มกีารลงคะแนนเสยีงแต่อย่างใด 

และสอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถาม ขอ้สงสยัหรอืคาํแนะนําเพิ�มเตมิ 
ที�ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั Cงแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 ถึง วนัที� 31 

ธนัวาคม 2557 ตามที�ประธานฯ แจง้ 
  
วาระที+ 3 พิจารณาอนุมติังบดุล  งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  สาํหรบัรอบปี
ระยะเวลาบญัชีสิ2นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2557 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตังิบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิCนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ซึ�งได้ผ่านการพจิารณาของ
คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ (รายละเอยีดตามเอกสาร
แนบ 3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรที�จะ
อนุมตังิบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชสีําหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิCนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
ตามที�ปรากฏในรายงานประจาํปี 2557 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 

           เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุม
พจิารณาอนุมตังิบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิCนสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 
2557 โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชี
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิCนสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ตามที�เสนอดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที+ 4 พิจารณาแต่งตั 2งกรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ  
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที� 19 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามญัประจําปีทุกครั Cง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั Cน ถ้า
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการ
ซึ�งพน้จากตําแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งอกีได ้กรรมการที�จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�
สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั Cน ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั Cนเป็นผู้
ออกจากตําแหน่ง”        
 โดยในปีนีC มกีรรมการที�ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายประวทิย ์ประสทิธิ =รตันพร  ประธานกรรมการ 
2. นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
3. นายทรงพล จนัทรผ่์องแสง  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
ทั CงนีC คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ากรรมการ 2 ท่านซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าว 

ไดแ้ก่ นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ และนายทรงพล จนัทรผ์่องแสง มคุีณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนเป็นผู้มีความรู ้
ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัใหป้ระสบความสาํเรจ็ต่อไปได ้จงึเหน็
ควรเสนอชื�อใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกกลบัเขา้ตําแหน่งอกีวาระหนึ�ง สว่นนายประวทิย ์ประสทิธิ =รตันพร ไดแ้จง้
ให้คณะกรรมการบริษัททราบว่าตนเองมีข้อจํากดัด้านสุขภาพ ไม่ประสงค์จะเขา้รบัการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ�ง ประธานฯ จงึเสนอให ้นายประวทิย ์ประสทิธิ =รตันพร ดํารงตําแหน่งเป็นประธานที�ปรกึษา
คณะกรรมการบรษิทั โดยประธานฯ แถลงเพิ�มเตมิว่ากรรมการบรษิทัที�เหลอือยู่ทั Cง 7 ท่าน เพยีงพอต่อการดําเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ และสามารถดาํเนินการบรหิารจดัการธุรกจิของบรษิทัฯ ต่อไปได ้
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็ชอบตามขอ้เสนอและเหน็สมควรใหท้ี�ประชุมผูถ้อื
หุน้อนุมตัแิต่งตั Cงกรรมการที�พน้จากตําแหน่งตามวาระทั Cง 2 ท่าน คอื นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ และนายทรงพล จนัทร์
ผ่องแสง กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ�ง ส่วนนายประวทิย ์ประสทิธิ =รตันพรใหด้ํารงตําแหน่งเป็นประธานที�
ปรกึษาคณะกรรมการบรษิทั โดยประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการที�ไดร้บัเลอืกตั Cงเป็นกรรมการของบรษิทัไดจ้ดัส่งพรอ้ม
หนงัสอืเชญิประชุมแลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4) 
 ประธานฯไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 

 เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานฯ จึงเชิญนายธีรชัย์ มีเดช
ประเสรฐิ และนายทรงพล จนัทรผ่์องแสงใหอ้อกจากที�ประชุมเป็นการชั �วคราว เพื�อใหท้ี�ประชุมไดพ้จิารณาลงมตแิต่งตั Cง
กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระโดยอสิระ โดยวาระนีCตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้
ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 ที�ประชุมจงึพจิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตั Cงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  แยกพจิารณาการลง
มต ิดงันีC 

1. นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ  (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ) 
มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารแต่งตั Cงนายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ เขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
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เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
2. นายทรงพล จนัทรผ่์องแสง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ) 
มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารแต่งตั Cงนายทรงพล จนัทรผ่์องแสง เขา้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 
จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 

เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 
วาระที+ 5 พิจารณาอนุมติัการเปลี+ยนแปลงอาํนาจกรรมการผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทั 
 ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่าตามที�นายประวทิย ์ประสทิธิ =รตันพร ไดแ้จง้ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบว่า
ตนเอง ไม่ประสงค์จะเขา้รบัการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง และจะดํารงตําแหน่งเป็น
ประธานที�ปรกึษาคณะกรรมการบรษิัทนั Cน บรษิทัฯ จงึต้องดําเนินการเปลี�ยนแปลงอํานาจกรรมการผูม้อีํานาจลงนาม
ผูกพนับรษิทั จากเดมิ “นายประวทิย ์ประสทิธิ =รตันพร ลงลายมอืชื�อและประทบัตราสาํคญัของบรษิทั หรอืนายธรีะชยั 
ประสทิธิ =รตันพร นายธรียุทธ ์ประสทิธิ =รตันพร นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ =รตันพร และนายธรีศกัดิ = ประสทิธิ =รตันพร สองในสี�
คนนีCลงลายมอืชื�อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของบริษัท” เปลี�ยนเป็น “นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร นายธีรยุทธ ์
ประสทิธิ =รตันพร นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ =รตันพร และนายธรีศกัดิ = ประสทิธิ =รตันพร สองในสี�คนนีCลงลายมอืชื�อร่วมกนัและ
ประทบัตราสาํคญัของบรษิทั” 
 ทั CงนีC ใหย้กเลกิอาํนาจการลงนามของนายประวทิย ์ประสทิธิ =รตันพรในการทําธุรกรรมต่างๆ และการเบกิถอน
บญัชเีงนิฝากในธนาคารทุกแห่งในนามบรษิทัดว้ย โดยมผีลนบัจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 เป็นตน้ไป  
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
อนุมตักิารเปลี�ยนแปลงอาํนาจกรรมการผูม้อีาํนาจลงนามแทนบรษิทัตามที�ประธานฯเสนอ 

ประธานฯไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
เมื�อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุม

พจิารณาอนุมตักิารเปลี�ยนแปลงอํานาจกรรมการผูม้อีํานาจลงนามแทนบรษิัท โดยต้องผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารเปลี�ยนแปลงอํานาจกรรมการผูม้อีํานาจลงนามแทน
บรษิทัตามที�ไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 

จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที+ 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
 ประธานที�ประชุมไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า  คณะกรรมการไดเ้สนอใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั โดยมี
รายละเอยีดขอ้มูลประกอบการพจิารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5 ซึ�งไดจ้ดัส่งพร้อมหนังสอืเชญิ
ประชุมแลว้  
 ทั CงนีC คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที� ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรษิัท โดยได้มกีารศกึษาและเทยีบเคยีงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ�งมกีารสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย  โดยรายละเอยีดการอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 มดีงัต่อไปนีC (เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2557) 
 ทางบรษิัทฯกําหนดใหค่้าตอบแทนกรรมการรายปี ทั Cงในส่วนของเบีCยประชุมและค่าตอบแทนรายปี รวมกนั
จ่ายค่าตอบแทนในวงเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบีCยประชุมต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�ง
ครั Cง 

• ประธานกรรมการ  6,000  บาท 
• กรรมการ  5,000  บาท 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000  บาท 
• กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาท 
• ประธานกรรมการสรรหา  6,000  บาท 
• กรรมการสรรหา  5,000  บาท 
• ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  6,000  บาท 
• กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  5,000  บาท 
• ประธานกรรมการบรหิารความเสี�ยง  6,000  บาท 
• กรรมการบรหิารความเสี�ยง  5,000  บาท 

 โดยใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว มผีลตั Cงแต่วนัที� 1 มกราคม 2558   
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
ที�จะอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัตามที�เสนอ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
 เมื�อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคีาํถามหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานที�ประชุมจงึขอใหท้ี�ประชุมลงมติ
อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 โดยแจง้ว่าในวาระนีCจะต้องผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ดว้ยคะแนนเสยีง
ทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC              
 จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที+ 7 พิจารณาแต่งตั 2งผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2558 
 ประธานฯ ไดช้ีCแจงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็สมควรแต่งตั Cง นายประดษิฐ ์รอด
ลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 218 หรอื นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4334 แห่ง
บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัอกี 1 ปี (รวม 6 ปี)  เนื�องจากไดป้ฏบิตัติามหน้าที�อย่างดี
ตลอดเวลา 5 ปีที�ผ่านมา และเป็นผูส้อบบญัชทีี�ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย์ โดยที�ผู้สอบบญัชดีงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธ์ หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บรหิาร/
บรษิัทย่อย หรอืผู้ที�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2558 เท่ากบั 550,000 
บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื�อนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทุน จาํนวน 30,000 บาท (รวม 580,000 บาท โดย
เพิ�มจากปี 2557 ซึ�งค่าสอบบญัชใีนปี 2557 เท่ากบั 530,000 บาท) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
ที�จะแต่งตั Cงใหน้ายประดษิฐ ์รอดลอยทุกข ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 218 หรอื นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที� 4334 แห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยใหค้นใดคนหนึ�งเป็น
ผูท้าํการตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิของบรษิทัสาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัช ีสิCนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2558 ใน
อตัราค่าตอบแทนรวมทั CงสิCนเป็นจาํนวนเงนิ 580,000 บาท (หา้แสนสามหมื�นบาทถว้น) 
 ประธานที�ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
 คุณชวาพงษ์ วสธุาพทิกัษ์ ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองไดถ้ามว่า ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยม์อีายุในการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัเป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื�อครบระยะเวลา 5 ปี จะต้องเปลี�ยนผูส้อบ
บญัชใีช่หรอืไม่ 
 นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร ประธานฯ ได้ตอบขอ้ซกัถามของคุณชวาพงษ์ วสุธาพทิกัษ์ ว่าตามขอ้กําหนด
ของสาํนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื�องการหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีโดยในการแต่งตั Cงผูส้อบ
บญัช ีบรษิทัจะแต่งตั Cงผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้ทั CงนีC ไม่เกนิ 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั และบรษิทัจะแต่งตั Cงผูส้อบบญัชี
คนเดิมนั Cนได้อีก เมื�อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน  ในกรณีของบริษัทฯ ได้ใช้บริษัท เอเอสท ี
มาสเตอร์ จํากดั ที�มกีารหมุนเวยีนผูส้อบบญัช ีทุก 3 ปี (ซึ�งเป็นระยะเวลาที�ส ั Cนกว่าที�เกณฑ์กําหนด) จงึเป็นไปตาม
เกณฑท์ี�กาํหนดโดยสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
 เมื�อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคีาํถามหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิ ประธานที�ประชุมจงึขอใหท้ี�ประชุมลงมติ
อนุมตัแิต่งตั Cงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจาํปี 2558 โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชมุดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที�ประชุมได้พจิารณาและมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตั Cงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบ
บญัชปีี 2558 ดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 
   จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,520,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9970 
ไม่เหน็ดว้ย 10,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0030 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที+ 8 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2557 ในรปูของหุ้นปันผลและเงิน
สด  
 ประธานที�ประชุมไดแ้จง้ต่อที�ประชุมว่า  ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 46 กาํหนดให ้“บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีส่วนหนึ�งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ 
(5) ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนีCจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
สบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน” ซึ�งในรอบบญัชสีิCนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 บรษิัทฯมผีลขาดทุนสุทธจิํานวน 
1,309,785 บาท บรษิทัฯจงึไม่ตอ้งตั CงทุนสาํรองตามกฎหมายสาํหรบัผลประกอบการสิCนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
 นอกจากนีC บรษิทัมนีโยบายที�จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่ตํ�ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธทิี�เหลอื
หลงัจากหกัเงนิทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที�ไดก้ําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย หากไม่มเีหตุ
จําเป็นอื�นใด และการจ่ายปนัผลนั Cนไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ และมติ
คณะกรรมการบริษัทที�อนุมตัิให้จ่ายเงินปนัผลต้องถูกนําเสนอเพื�อขออนุมตัิจากที�ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายไดก่้อนรายงานใหท้ี�ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที�จะอนุมัติการจ่ายเงินปนัผล
ประจาํปี 2557 จากกาํไรสะสมสว่นที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ซึ�งมจีาํนวน 20,668,161.40 บาท โดย
จะจ่ายในรปูของเงนิสดและหุน้ปนัผลโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีC 
 1. จ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญัเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจาํนวน 74,405,381 หุน้มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 
บาท ในอตัรา 6 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล รวมเป็นปนัผลจ่ายมลูค่า 18,601,345.25 บาทหรอืคดิเป็นอตัราการจ่ายปนัผล
ในอตัรา 0.041666666480 บาทต่อหุน้ ทั CงนีC ในกรณีที�ผูถ้อืหุน้รายใดมเีศษหุน้เดมิหลงัจากการจดัสรรหุน้ปนัผลแลว้ ให้
จ่ายปนัผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายหุน้ปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.041666666480 บาท 
 2. จ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.004629629634 บาทหรอืคดิเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 2,066,816.15 
บาท  

โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บัปนัผลในรปูของหุน้ปนัผลและเงนิสด รวมกนัเป็นจาํนวน 0.046296296114 บาทต่อหุน้ 
 
 โดยบรษิทัฯ จะกําหนดรายชื�อผูถ้อืหุน้ที�มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที� 7 พฤษภาคม 2558 
และใหร้วบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และตามที�มี
การแกไ้ขเพิ�มเตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัที� 8 พฤษภาคม 2558 และ
กาํหนดจ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญัและจ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในวนัที� 14 พฤษภาคม 2558 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2557 จากกาํไรสะสมสว่นที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 โดย
จะจ่ายในรปูของเงนิสดและหุน้ปนัผลโดยมรีายละเอยีดตามที�ประธานฯแจง้ 
 ประธานที�ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2557 โดยต้องผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที�มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
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 มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจ่ายเงินปนัผลประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสยีง
ทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 
 จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
  
วาระที+ 9  พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า ตามที�ที�ประชุมไดอ้นุมตักิารจ่ายหุน้ปนัผลตามวาระที� 8 ทําใหบ้รษิทัฯ ต้อง
เพิ�มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปนัผล และเพื�อรองรับการแปลงสภาพของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTMI-W1 ตามอตัราการใช้สทิธทิี�เพิ�มขึCนจากการปรบัราคาและอตัราการใชส้ทิธ ิ(ตามขอ้กําหนด
สทิธขิอง TMI-W1 บรษิทัฯตอ้งมกีารปรบัราคาและอตัราการใชส้ทิธหิากมกีารจ่ายหุน้ปนัผล) นั Cน 
 ทั CงนีC ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดใหบ้รษิทัที�ประสงคจ์ะเพิ�มทุนโดยการออก
หุน้ใหม่ จะทาํไดก้ต่็อเมื�อหุน้เดมิทั Cงหมดไดอ้อกจําหน่ายและไดร้บัชําระค่าหุน้ครบถ้วนแลว้ เวน้แต่หุน้ที�ยงัจําหน่ายไม่
ครบเป็นหุ้นที�ออกไวเ้พื�อรองรบัการแปลงสภาพหลกัทรพัย์ใด (หุ้นกู้แปลงสภาพหรอืใบสําคญัแสดงสทิธทิี�จะซืCอหุ้น) 
ดงันั Cน บรษิัทฯ จงึต้องทําการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยวธิกีารตดัหุ้นที�ยงัมไิด้ออกจําหน่ายก่อน จงึจะทําการ
เพิ�มทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนได ้ 
 ดงันั Cน ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยวธิกีารตดัหุน้สามญั
ที�ยงัมไิดอ้อกจาํหน่าย ซึ�งหุน้สามญัที�จะตดัดงักล่าว เป็นหุน้สามญัที�ออกเพื�อรองรบัการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิTMI-W1 โดยบรษิทัจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTMI-W1 ไม่หมดในครั Cงแรก จงึทําใหเ้หลอืหุน้ที�ต้องทําการตดัเพื�อ
ลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าว โดยประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนโดยวธิกีารตดัหุน้ที�ยงั
มไิดอ้อกจําหน่าย จากเดมิบรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 143,999,995.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 575,999,982 
หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบยีน 143,995,266.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 575,981,066 
หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการลดทุนจดทะเบียนลง 4,729 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นที�ยงัมิได้
ออกจาํหน่ายจาํนวน 18,916 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนโดยวธิกีารตดัหุน้ที�ยงัมไิดอ้อกจาํหน่าย โดยมรีายละเอยีดตามที�ประธานฯแจง้ 
 ประธานที�ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนโดยวธิกีารตดัหุน้ที�ยงัมไิดอ้อกจาํหน่าย โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นที�ยังมิได้
ออกจาํหน่ายดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 
 จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที+ 10  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ+มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษทั เพื+อให้สอดคล้องกบัการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 ประธานฯแถลงต่อที�ประชุมว่าตามที�ที�ประชุมไดอ้นุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ เป็นทุนจดทะเบยีน
จาํนวน 143,995,266.50 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 575,981,066 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยเป็นการ
ลดทุนจดทะเบยีนลง 4,729 บาท โดยวธิวีธิกีารตดัหุน้ที�ยงัมไิดอ้อกจําหน่ายจํานวน 18,916 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 
0.25 บาท 

ประธานฯ จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ 
ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั โดยให้ยกเลกิขอ้ความเดมิ และให้แก้ไขเพิ�มเติมบรคิณห์สนธขิอง
บรษิทัมหาชน ขอ้ 4. เป็นดงันีC 

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน หนึ�งร้อยสี�สบิสามล้านเก้าแสนเก้าหมื�นห้าพนัสองร้อยหกสบิ
หกบาทหา้สบิสตางค ์(143,995,266.50 บาท) 

แบ่งออกเป็น หา้รอ้ยเจด็สบิห้าล้านเกา้แสนแปดหมื�นหนึ�งพนัหกสบิหกหุ้น 
(575,981,066 หุน้) 

  มลูค่าหุน้ละ  ยี�สบิหา้สตางค ์(0.25 บาท) 
     โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั หา้รอ้ยเจด็สบิห้าล้านเกา้แสนแปดหมื�นหนึ�งพนัหกสบิหกหุ้น 
(575,981,066 หุน้) 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ  -- ไม่ม ี--  
ความเหน็คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าควรเสนอที�ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื�อลงมตอินุมตักิาร

แกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนในวาระที� 9 
 ประธานที�ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
 เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน โดยต้องผ่าน
มตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที�ประชุมได้พจิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน ด้วยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ถอืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันีC 
 จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที+ 11 พิจารณาอนุมติัการเพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่า ตามที�ที�ประชุมไดอ้นุมตักิารจ่ายหุน้ปนัผลตามวาระที� 8 ทําใหบ้รษิทัฯ ต้อง
เพิ�มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามญัใหม่เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปนัผล และเพื�อรองรับการแปลงสภาพของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTMI-W1 ตามอตัราการใช้สทิธทิี�เพิ�มขึCนจากการปรบัราคาและอตัราการใชส้ทิธ ิ(ตามขอ้กําหนด
สทิธิของ TMI-W1 บริษัทฯต้องมีการปรบัราคาและอตัราการใช้สทิธิหากมีการจ่ายหุ้นปนัผล) จึงเสนอให้ที�ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 143,995,266.50 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 575,981,066 หุน้ มูล
ค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่168,070,047.75 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 672,280,191 หุน้ 
มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 96,299,125 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
คดิเป็นจาํนวนเงนิ 24,074,781.25 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผลจาํนวน 74,405,381 หุน้ และรองรบัการปรบัสทิธิ
ของ TMI-W1 จาํนวน 21,893,744 หุน้ 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าที�ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีน โดยมรีายละเอยีดตามที�ประธานฯแจง้ 
 ประธานที�ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารเพิ�มทุนจดทะเบยีน โดยตอ้งผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้อืหุน้ที�มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที�ประชุมได้พจิารณาและมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบยีนเป็น 168,070,047.75 บาท 
แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 672,280,191 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 
96,299,125 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท คดิเป็นจาํนวนเงนิ 24,074,781.25 บาท ดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 
 จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
 
วาระที+ 12  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ+มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4 ของบริษัท เพื+อให้สอดคล้องกบัการ
เพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมว่าตามที�ที�ประชุมได้อนุมตัิการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจด
ทะเบยีนจํานวน 168,070,047.75 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจํานวน 672,280,191 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 0.25 บาท 
เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล และรองรบัการปรบัสทิธขิอง TMI-W1 นั Cน จงึเสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ข
เพิ�มเตมิหนงัสอืหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 4 ของบรษิทั เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนจดทะเบยีนของบรษิทั 
เป็นดงันีC  

ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน หนึ�งร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดหมื�นสี�สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้า
สตางค ์(168,070,047.75 บาท) 

แบ่งออกเป็น หกรอ้ยเจด็สบิสองล้านสองแสนแปดหมื�นหนึ�งรอ้ยเกา้สบิเอด็
หุน้ (672,280,191 หุน้) 
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  มลูค่าหุน้ละ  ยี�สบิหา้สตางค ์(0.25 บาท) 
     โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั หกรอ้ยเจด็สบิสองล้านสองแสนแปดหมื�นหนึ�งรอ้ยเกา้สบิเอด็
หุน้ (672,280,191 หุน้) 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ  -- ไม่ม ี--  
ความเหน็คณะกรรมการบรษิัท คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าควรเสนอที�ประชุมผู้ถอืหุ้นเพื�อลงมตอินุมตักิาร

แกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีนในวาระที� 11 
 ประธานที�ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
 คุณสมภสัสร เจยีมจติตน ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองสอบถามบรษิทัฯว่า การลดทุนจดทะเบยีน และเพิ�ม
ทุนจดทะเบยีน ทาํไปโดยมวีตัถุประสงคอ์ย่างไร และจะมผีลกระทบกบัราคาหุน้หรอืไม่  
 นายธีระพงษ์ ประสทิธิ =รตันพร กรรมการบริษัท ได้ตอบว่าการนําวาระลดทุนจดทะเบียน และเพิ�มทุนจด
ทะเบยีนมาพจิารณาในที�ประชุมในวนันีC เนื�องจากบรษิทัฯ มกีารอนุมตักิารจ่ายหุน้ปนัผล ซึ�งบรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งออกหุน้
สามญัใหม่เพื�อรองรบัการออกหุน้ปนัผล นอกจากนีC การออกหุ้นปนัผลดงักล่าว ยงัมผีลไปถึงการปรบัราคาและอตัรา
การใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTMI-W1 ตามขอ้กําหนดสทิธขิอง TMI-W1 ดงันั Cน เพื�อรองรบัการแปลงสภาพของ
ใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTMI-W1 ตามอตัราการใชส้ทิธทิี�เพิ�มขึCนจากการปรบัราคาและอตัราการใชส้ทิธ ิบรษิทัจงึต้องออก
หุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการใช้สทิธขิองใบสําคญัแสดงสทิธ ิTMI-W1 ด้วย อย่างไรกต็าม พระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กําหนดใหบ้รษิทัที�ประสงคจ์ะเพิ�มทุนโดยการออกหุน้สามญัใหม่ จะทําไดก้ต่็อเมื�อหุน้สามญั
เดมิทั Cงหมดได้ออกจําหน่ายและได้รบัชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที�ยงัจําหน่ายไม่ครบเป็นหุ้นที�ออกไว้เพื�อ
รองรบัหุน้กูแ้ปลงสภาพหรอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซืCอหุน้ ดงันั Cน บรษิทัฯ จงึต้องทําการลดทุนโดยวธิกีารตดัหุน้ที�ยงั
มไิด้ออกจําหน่ายก่อน จงึจะทําการเพิ�มทุนจดทะเบยีนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทุนได้ กระบวนการทั Cงหมด เป็น
ขั Cนตอนตามกฎหมาย เพื�อที�ใหบ้รษิทัฯสามารถจ่ายหุน้ปนัผล และออกหุน้เพื�อรองรบัการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดง
สทิธ ิTMI-W1 ตามอตัราการใชส้ทิธใิหม่ที�เพิ�มขึCนจากการปรบัสทิธไิด ้ 
 ต่อมา คุณสมภสัสร เจยีมจติตน ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองสอบถามบรษิทัฯว่านโยบายการจ่ายหุน้ปนัผล
จะมทีุกปีหรอืไม่ 
 นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ =รตันพร กรรมการบรษิทั ไดต้อบว่า การจ่ายปนัผลเป็นเงนิสดหรอืหุน้ปนัผล จะขึCนอยู่
กบัผลประกอบการ แผนธุรกจิของบรษิทั และสภาวะตลาดในปีนั Cนๆ ปจัจุบนับรษิทัเขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัยเ์อม็ เอ ไอ เป็นปีที� 5 และการจ่ายหุน้ปนัผลในปีนีC จดัเป็นครั Cงที� 2 ที�บรษิทัฯ จ่ายหุน้ปนัผล  

เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีน โดยตอ้งผ่าน
มตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้อืหุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิ ที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารแกไ้ขเพิ�มเตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ให้
สอดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบยีน ดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงันีC 
 จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที+ 13 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ+มทุนเพื+อรองรบัการจ่ายหุ้นปันผลและเพื+อรองรบัการแปลง
สภาพของใบสาํคญัแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอตัราการใช้สิทธิใหม่ 
 ประธานฯ เสนอใหท้ี�ประชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนจํานวน 96,299,125 หุน้ โดยจดัสรร
เพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผลจาํนวน 74,405,381 หุน้ และรองรบัการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTMI-W1 ตาม
อตัราการใชส้ทิธทิี�เพิ�มขึCนจากการปรบัสทิธจิํานวน 21,893,744 หุน้ ทั CงนีC กรณีที�ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 
อนุมตักิารจ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญั คณะกรรมการขอแจง้มายงัผูถ้อืหุน้เพื�อทราบการปรบัราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการ
ใชส้ทิธใิหม่สาํหรบัใบสาํคญัแสดงสทิธทิี�จะซืCอหุน้สามญัของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ครั Cงที� 1 
(TMI-W1) เนื�องจากการจ่ายปนัผลเป็นหุน้ปนัผลและการจ่ายปนัผลเป็นเงนิเกนิกว่าอตัรารอ้ยละ 80 ของกําไรสุทธหิลงั
หกัภาษีเงนิไดป้ระจําปี 2557 ของบรษิทั เขา้เงื�อนไขที�กําหนดใหบ้รษิทัต้องดําเนินการปรบัสทิธขิอง TMI-W1 ตาม
ขอ้กาํหนดสทิธขิอง TMI-W1 เป็นดงันีC 
   เดมิก่อนการปรบัสทิธ ิ   หลงัการปรบัสทิธ ิ
ราคาการใชส้ทิธ ิ   0.25 บาทต่อหุน้    0.25 บาทต่อหุน้1 

อตัราการใชส้ทิธ ิ  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ  1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
   ต่อ 1 หุน้สามญั   ต่อ 1.169 หุน้สามญั 
 หมายเหตุ1 ราคาการใชส้ทิธหิลงัการปรบัสทิธขิา้งต้น มรีาคาตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไวต่้อหุน้ของบรษิทั (มูลค่าที�
ตราไว้เท่ากบั 0.25 บาทต่อหุ้น) แต่บรษิัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัในราคาตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไว้ต่อหุ้นได ้
เนื�องจากขดัต่อพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ดงันั Cน ราคาการใชส้ทิธใิหม่หลงัการปรบั
สทิธจิงึจาํเป็นตอ้งเท่ากบั 0.25 บาทต่อหุน้ (เท่ากบัมลูค่าที�ตราไวต่้อหุน้) 
 การเปลี�ยนแปลงราคาการใชส้ทิธแิละอตัราการใชส้ทิธ ิTMI-W1 ขา้งตน้จะมผีลบงัคบัทนัทตีั Cงแต่วนัแรกที�ผูซ้ืCอ
หุน้สามญัจะไม่มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (วนัแรกที�ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยขึCนเครื�องหมาย XD หุน้ของบรษิทั) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิัทฯ คณะกรรมการพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ที�ประชุมผูถ้ือหุ้นสมควรที�จะ
อนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผลและเพื�อรองรบัการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ
TMI-W1 ตามอตัราการใชส้ทิธใิหม่ 
 ประธานที�ประชุมไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ�มเตมิหรอืไม่ 
 เมื�อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุม
พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผลและเพื�อรองรบัการแปลงสภาพของใบสาํคญั
แสดงสทิธ ิTMI-W1 ตามอตัราการใชส้ทิธใิหม่ โดยต้องผ่านมตทิี�ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของผูถ้อื
หุน้ที�มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิที�ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเพื�อรองรบัการจ่ายหุน้ปนัผล
และเพื�อรองรบัการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิTMI-W1 ตามอตัราการใชส้ทิธใิหม่ ดว้ยคะแนนเสยีงทั Cงหมด
ของผูถ้อืหุน้ซึ�งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีC 
 จาํนวนผูถ้อืหุน้ที�ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีC 71 ราย 
เหน็ดว้ย 332,530,139 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
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วาระที+ 14 พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ที�ประชุมว่าวาระนีCเป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ ประธานที�ประชุม
ไดส้อบถามว่าหากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะใหซ้กัถามได ้โดยผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ มคีําถาม
ดงัต่อไปนีC 

คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ชมเชยบริษัทฯ ที�สมคัรเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรปัชั �น โดยขอสอบถามว่า ภายหลงัจากการประกาศเจตนารมณ์แลว้ บรษิทัมมีาตรการ
อย่างไรในการดาํเนินการใหไ้ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน และเมื�อไรจะไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน 

นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร ไดต้อบคาํถามว่า ขณะนีCบรษิทัฯ กาํลงัอยู่ระหว่างการดาํเนินการเพื�อใหไ้ดร้บัการ
รบัรองมาตรฐาน โดยอยู่ระหว่างการศกึษารายละเอยีดของขอ้กําหนดมาตรฐานการรบัรอง และได้ดําเนินการปฏบิตัิ
ตามขอ้กาํหนดดงักล่าวมาอย่างต่อเนื�อง ในสว่นของระยะเวลาที�คาดว่าจะไดร้บัการรบัรอง เนื�องจากมบีรษิทัจดทะเบยีน
ประกาศเจตนารมณ์และเขา้สมคัรเป็นจาํนวนมาก จงึทําใหไ้ม่สามารถกําหนดระยะเวลาที�แน่นอนที�จะไดร้บัการรบัรอง
ได ้อย่างไรกต็าม บรษิทัฯจะเร่งดาํเนินการใหไ้ดเ้รว็ที�สดุ 

เมื�อไม่มคีาํถามหรอืขอ้ซกัถามเพิ�มเตมิ  ประธานที�ประชุมจงึกล่าวปิดประชุมเวลา 11.25 น. 
 
 
 
 
 

           
             
            
        ___________________________ 
           (นายธรีะชยั ประสทิธิ =รตันพร)  
              รองประธานกรรมการ/ประธานที�ประชุม 
 
  
 

___________________________ 
   (นางสาวมยุร ีปทัมก์ชกร) 

          เลขานุการบรษิทั/ผูบ้นัทกึการประชุม 
     
 


