
 

11 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 
ของ 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมื
อวนัศกุร์ที
 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. 
 

ณ เลขที
 1/1-1/3 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที
 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร 

 
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558  ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มี 

นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร รองประธานกรรมการทําหน้าที
เป็นประธานที
ประชุม (“ประธานฯ”)  ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) มีผู้ ถือหุ้นซึ
งมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัที
 10 มีนาคม 2558 ทั Cงสิ Cน 2,089 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 446,432,288 หุ้น โดยในวนันี C มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชมุด้วยตวัเอง 14 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 57 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ
ทั Cงสิ Cน  71 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้ทั Cงหมด 332,530,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.4862 ของจํานวนหุ้นที
มีสทิธิเข้าร่วมประชุมทั Cงหมด 
ครบเป็นองค์ประชุมตามที
กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว ต่อมาประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบคุคลที
เกี
ยวข้องเข้าร่วมประชมุดงันี C 

 
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที
เข้าร่วมประชมุมีดงันี C 

1. พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร รองประธานกรรมการ 
5. นายธีรยทุธ์ ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการ 
6. นายธีระพงษ์ ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการ 
7. นายธีรศกัดิ= ประสทิธิ=รัตนพร กรรมการ 

 

บคุคลที
เกี
ยวข้องที
ได้รับเชิญร่วมประชมุมีดงันี C 
1. นางสาวมยรีุ ปัทม์กชกร  เลขานกุารบริษัท 
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ ผู้ตรวจสอบบญัชี 
3. นางสาวณฐิัยา ภทัรกิจจานรัุกษ์ ที
ปรึกษาทางการเงิน 
4. นายมฒุิชยั อรุณเรืองอร่าม ที
ปรึกษาทางการเงิน 
5. นายภสันนัท์ สวุรรณน้อย  ที
ปรึกษากฎหมาย 
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ประธานฯ ได้ชี Cแจงให้ที
ประชมุทราบถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี C การนบัคะแนนในวาระที
 1, วาระที
 
3 ถึง 5 วาระที
 7 และวาระที
 8 ต้องผ่านมติที
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้นวาระที
 2 เป็นวาระแจ้งเพื
อทราบไมม่ีการลงมติ  สว่นวาระที
 6 ซึ
งเป็นวาระการพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนของ
กรรมการประจําปี 2558 จะต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที
มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สว่นวาระที
 9 ถึงวาระที
 12 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของคะแนนเสียง
ทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้ชี Cแจงให้ที
ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบตัร
ลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนที
ทางบริษัทมอบให้  ซึ
งการนบัคะแนนนั Cนทางเจ้าหน้าที
จะทําการเก็บใบลงคะแนน
เฉพาะในสว่นของ “ผู้ ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ ที
งดออกเสียง” เท่านั Cน  เพื
อความสะดวกในการนบัคะแนนในแต่ละมติ  ทั Cงนี C วิธีการ
ลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกนัในทกุระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมการประชุมเพิ
ม บริษัทจะนบัจํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทุกครั Cง โดยผู้ ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชุมในภายหลงั จะมีสิทธิ
ลงคะแนนเฉพาะวาระที
ยงัมิได้มีการลงมติเทา่นั Cน 

ภายหลงัจากที
ได้มีการชี Cแจงรายละเอียดเกี
ยวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว  นายธีระชัย  
ประสทิธิ=รัตนพร ประธานฯ จึงเริ
มการประชมุตามระเบียบวาระดงันี C 

 
วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือประจําปี 2557 ที
ได้จัดขึ Cนเมื
อวนัที
 25 เมษายน 
2557 รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุที
ได้แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 2) ตอ่มา ประธานฯ แถลงตอ่
ที
ประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั Cงดงักลา่ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนงัสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นบริษัททกุท่าน และ
ประกาศหนงัสือเชิญประชุมดงักล่าวในหนงัสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายที
เกี
ยวข้องแล้ว  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่  รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจําปี 2557 ซึ
งได้จดัขึ Cนเมื
อวนัที
 25 เมษายน 2557 ได้บนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง  จึงเห็นสมควรให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่
เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึ
งได้ประชุมเมื
อวนัที
 25 เมษายน 2557 โดยต้องผ่านมติที
ประชุมด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ตามที
ได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 

จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 
เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที+ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั 2งแต่วันที+  1 มกราคม 2557 ถึง วันที+  31 ธันวาคม 
2557  
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที
ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีตั Cงแต่วนัที
 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที
 
31 ธนัวาคม 2557 ที
บริษัทฯ ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั Cงนี C (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที
จะ

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชีตั Cงแตว่นัที
  1 มกราคม 2557 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2557 ของบริษัทฯ 
 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที
ประชมุวา่วาระนี Cเป็นวาระการแจ้งเพื
อทราบ และไมม่ีการลงคะแนนเสยีงแตอ่ยา่งใด และสอบถาม

วา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือคําแนะนําเพิ
มเติม 
ที
ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั Cงแต่วนัที
 1 มกราคม 2557 ถึง วนัที
 31 ธันวาคม 2557 

ตามที
ประธานฯ แจ้ง 
 

วาระที+ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีระยะเวลา
บัญชีสิ 2นสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2557 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิ Cนสุดวนัที
 31 ธันวาคม 2557 ตามที
ปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ซึ
งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที
จะอนมุตัิ
งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิ Cนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2557 ตามที
ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557 
 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่

           เมื
อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
งบดลุ งบกําไรขาดทนุและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิ Cนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2557 โดยต้องผ่านมติที

ประชมุด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ Cนสดุวนัที
 31 ธันวาคม 2557 ตามที
เสนอด้วยคะแนนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี C 

จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 
เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที+ 4 พิจารณาแต่งตั 2งกรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ  
 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที
ประชมุวา่  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที
 19 กําหนดไว้วา่ “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปี
ทกุครั Cง ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ
งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั Cน ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที
สดุกบัสว่นหนึ
งในสาม (1/3) กรรมการซึ
งพ้นจากตําแหนง่ อาจได้รับเลือกให้กลบั
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เข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั Cน ให้จับสลากกัน 
สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการที
อยูใ่นตําแหนง่นานที
สดุนั Cนเป็นผู้ออกจากตําแหนง่”        
 โดยในปีนี C มีกรรมการที
ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายประวิทย์ ประสทิธิ=รัตนพร  ประธานกรรมการ 
2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
ทั Cงนี C คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ
งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่ว ได้แก่ นายธี

รัชย์ มีเดชประเสริฐ และนายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ
ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ในการช่วย
สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทให้ประสบความสาํเร็จตอ่ไปได้ จึงเห็นควรเสนอชื
อให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเข้า
ตําแหนง่อีกวาระหนึ
ง สว่นนายประวิทย์ ประสทิธิ=รัตนพร ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบว่าตนเองมีข้อจํากดัด้านสขุภาพ ไม่
ประสงค์จะเข้ารับการเสนอชื
อเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ
ง ประธานฯ จึงเสนอให้ นายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร 
ดํารงตําแหน่งเป็นประธานที
ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดยประธานฯ แถลงเพิ
มเติมว่ากรรมการบริษัทที
เหลืออยู่ทั Cง 7 ท่าน 
เพียงพอตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถดําเนินการบริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ ตอ่ไปได้ 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
แตง่ตั Cงกรรมการที
พ้นจากตําแหนง่ตามวาระทั Cง 2 ทา่น คือ นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ และนายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง กลบัเข้าเป็น
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ
ง สว่นนายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพรให้ดํารงตําแหน่งเป็นประธานที
ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท โดย
ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที
ได้รับเลือกตั Cงเป็นกรรมการของบริษัทได้จดัสง่พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 4) 
 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่

 เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานฯ จึงเชิญนายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ และ
นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสงให้ออกจากที
ประชมุเป็นการชั
วคราว เพื
อให้ที
ประชมุได้พิจารณาลงมติแตง่ตั Cงกรรมการแทนกรรมการที

ออกตามวาระโดยอิสระ โดยวาระนี Cต้องผ่านมติที
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 ที
ประชมุจึงพิจารณาและมีมติอนมุตัิการแตง่ตั Cงกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระ  แยกพิจารณาการลงมติ ดงันี C 

1. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ  (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) 
มติ ที
ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแตง่ตั Cงนายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีก

วาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 
จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 

เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
2. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ) 
มติ ที
ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแต่งตั Cงนายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

อีกวาระหนึ
ง ด้วยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 
จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 
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เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

  
วาระที+ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี+ยนแปลงอาํนาจกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามแทนบริษัท 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที
ประชุมว่าตามที
นายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร ได้แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบว่าตนเองไม่
ประสงค์จะเข้ารับการเสนอชื
อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ
ง และจะดํารงตําแหน่งเป็นประธานที
ปรึกษา
คณะกรรมการบริษัทนั Cน บริษัทฯ จึงต้องดําเนินการเปลี
ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท จากเดิม “นาย
ประวิทย์ ประสทิธิ=รัตนพร ลงลายมือชื
อและประทบัตราสาํคญัของบริษัท หรือนายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร นายธีรยทุธ์ ประสิทธิ=รัต
นพร นายธีระพงษ์ ประสทิธิ=รัตนพร และนายธีรศกัดิ= ประสทิธิ=รัตนพร สองในสี
คนนี Cลงลายมือชื
อร่วมกนัและประทบัตราสําคญัของ
บริษัท” เปลี
ยนเป็น “นายธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร นายธีรยทุธ์ ประสิทธิ=รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร และนายธีรศกัดิ= 
ประสทิธิ=รัตนพร สองในสี
คนนี Cลงลายมือชื
อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษัท” 
 ทั Cงนี C ให้ยกเลิกอํานาจการลงนามของนายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพรในการทําธุรกรรมต่างๆ และการเบิกถอนบญัชีเงิน
ฝากในธนาคารทกุแหง่ในนามบริษัทด้วย โดยมีผลนบัจากวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เป็นต้นไป  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการ
เปลี
ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัทตามที
ประธานฯ เสนอ 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่
เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณา

อนมุตัิการเปลี
ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท โดยต้องผ่านมติที
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิการเปลี
ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริษัท
ตามที
ได้เสนอด้วยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 

จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 
เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที+ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2558 
 ประธานที
ประชมุได้แจ้งตอ่ที
ประชมุวา่  คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด
ข้อมลูประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ
งได้จดัสง่พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  
 ทั Cงนี C คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที
 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดย
ได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ
งมีการ
สํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  โดยรายละเอียดการอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 มีดงัตอ่ไปนี C (เป็นอตัราเดียวกบัปี 2557) 
 ทางบริษัทฯกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ทั Cงในส่วนของเบี Cยประชุมและค่าตอบแทนรายปี รวมกันจ่าย
คา่ตอบแทนในวงเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของคา่เบี Cยประชมุตอ่การเข้าร่วมประชมุหนึ
งครั Cง 

• ประธานกรรมการ  6,000  บาท 
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• กรรมการ  5,000  บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000  บาท 

• กรรมการตรวจสอบ  15,000  บาท 

• ประธานกรรมการสรรหา  6,000  บาท 

• กรรมการสรรหา  5,000  บาท 

• ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  6,000  บาท 

• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  5,000  บาท 

• ประธานกรรมการบริหารความเสี
ยง  6,000  บาท 

• กรรมการบริหารความเสี
ยง  5,000  บาท 
 โดยให้การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่ว มีผลตั Cงแตว่นัที
 1 มกราคม 2558   
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที
จะอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามที
เสนอ 
 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่
 เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมลงมติอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 โดยแจ้งวา่ในวาระนี Cจะต้องผา่นมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของคะแนนเสียง
ทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 มติ ที
ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงทั Cงหมดของ
ผู้ ถือหุ้นที
เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C              
 จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 

เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที+ 7 พิจารณาแต่งตั 2งผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2558 
 ประธานฯ ได้ชี Cแจงตอ่ที
ประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั Cง นายประดิษฐ์ รอดลอยทกุข์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที
 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที
 4334 แห่งบริษัท เอเอสที 
มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 6 ปี)  เนื
องจากได้ปฏิบตัิตามหน้าที
อย่างดีตลอดเวลา 5 ปีที
ผ่านมา และ
เป็นผู้ สอบบัญชีที
ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยที
ผู้ สอบบัญชี
ดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ที
เกี
ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด โดยกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2558 เทา่กบั 550,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื
อนไขของบตัรสง่เสริม
การลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวม 580,000 บาท โดยเพิ
มจากปี 2557 ซึ
งคา่สอบบญัชีในปี 2557 เทา่กบั 530,000 บาท) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที
จะแต่งตั Cง
ให้นายประดิษฐ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที
 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที
 
4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ
งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินของบริษัทสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชี สิ Cนสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2558 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทั Cงสิ Cนเป็นจํานวนเงิน 
580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื
นบาทถ้วน) 
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 ประธานที
ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่
 คณุชวาพงษ์ วสธุาพิทกัษ์ ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองได้ถามวา่ ผู้สอบบญัชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
มีอายใุนการตรวจสอบบญัชีของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปี และเมื
อครบระยะเวลา 5 ปี จะต้องเปลี
ยนผู้สอบบญัชีใช่หรือไม ่
 นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร ประธานฯ ได้ตอบข้อซกัถามของคณุชวาพงษ์ วสธุาพิทกัษ์ วา่ตามข้อกําหนดของสํานกังาน 
ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื
องการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี โดยในการแตง่ตั Cงผู้สอบบญัชี บริษัทจะแต่งตั Cงผู้สอบ
บญัชีคนเดิมอีกก็ได้ ทั Cงนี C ไมเ่กิน 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั และบริษัทจะแต่งตั Cงผู้สอบบญัชีคนเดิมนั Cนได้อีก เมื
อพ้นระยะเวลาอย่าง
น้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั  ในกรณีของบริษัทฯ ได้ใช้บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั ที
มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี ทกุ 3 ปี (ซึ
ง
เป็นระยะเวลาที
สั Cนกว่าที
เกณฑ์กําหนด) จึงเป็นไปตามเกณฑ์ที
กําหนดโดยสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว 
 เมื
อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมลงมติอนุมตัิ
แตง่ตั Cงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2558 โดยต้องผา่นมติที
ประชมุด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้
ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที
ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแต่งตั Cงผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีปี 2558 
ด้วยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 
   จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 

เห็นด้วย 332,520,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9970 
ไมเ่ห็นด้วย 10,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0030 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที+ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 ในรูปของหุ้นปันผลและเงนิสด  
 ประธานที
ประชมุได้แจ้งตอ่ที
ประชมุวา่  ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบั
บริษัท ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ
งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี Cจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน” ซึ
งในรอบบญัชีสิ Cนสดุ ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 1,309,785 บาท บริษัทฯ จึงไม่ต้อง
ตั Cงทนุสาํรองตามกฎหมายสาํหรับผลประกอบการสิ Cนสดุ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 
 นอกจากนี C บริษัทมีนโยบายที
จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที
เหลือหลงัจาก
หกัเงินทนุสาํรองตา่งๆ ทกุประเภทตามที
ได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอื
นใด และการ
จ่ายปันผลนั Cนไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั และมติคณะกรรมการบริษัทที
อนมุตัิให้จ่ายเงินปัน
ผลต้องถกูนําเสนอเพื
อขออนมุตัิจากที
ประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ
งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ
อนมุตัิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที
จะอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 
จากกําไรสะสมสว่นที
ยงัไม่ได้จดัสรร ณ วนัที
 31 ธันวาคม 2557 ซึ
งมีจํานวน 20,668,161.40 บาท โดยจะจ่ายในรูปของเงินสด
และหุ้นปันผลโดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี C 
 1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพิ
มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจํานวน 74,405,381 หุ้นมลูค่าที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ใน
อตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นปันผลจ่ายมลูค่า 18,601,345.25 บาทหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลในอตัรา 
0.041666666480 บาทตอ่หุ้น ทั Cงนี C ในกรณีที
ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลงัจากการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงิน
สดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.041666666480 บาท 
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 2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.004629629634 บาทหรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 2,066,816.15 บาท  
 

โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด รวมกนัเป็นจํานวน 0.046296296114 บาทตอ่หุ้น 
 
 โดยบริษัทฯ จะกําหนดรายชื
อผู้ ถือหุ้นที
มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที
 7 พฤษภาคม 2558 และให้
รวบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม) 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที
 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวนัที
 14 พฤษภาคม 2558 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณา
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 จากกําไรสะสมสว่นที
ยงัไมไ่ด้จดัสรร ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2557 โดยจะจ่ายในรูปของเงิน
สดและหุ้นปันผลโดยมีรายละเอียดตามที
ประธานฯแจ้ง 
 ประธานที
ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่

เมื
อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 โดยต้องผา่นมติที
ประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 มติ ที
ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือ
หุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 

เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที+ 9  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า ตามที
ที
ประชุมได้อนมุตัิการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที
 8 ทําให้บริษัทฯ ต้องเพิ
มทนุจด
ทะเบียน โดยการออกหุ้นสามญัใหมเ่พื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื
อรองรับการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TMI-W1 
ตามอตัราการใช้สิทธิที
เพิ
มขึ Cนจากการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิ (ตามข้อกําหนดสิทธิของ TMI-W1 บริษัทฯ ต้องมีการปรับ
ราคาและอตัราการใช้สทิธิหากมีการจ่ายหุ้นปันผล) นั Cน 
 ทั Cงนี C ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทที
ประสงค์จะเพิ
มทนุโดยการออกหุ้นใหม่ จะ
ทําได้ก็ตอ่เมื
อหุ้นเดิมทั Cงหมดได้ออกจําหนา่ยและได้รับชําระคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแตหุ่้นที
ยงัจําหนา่ยไมค่รบเป็นหุ้นที
ออกไว้เพื
อ
รองรับการแปลงสภาพหลกัทรัพย์ใด (หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที
จะซื Cอหุ้น) ดงันั Cน บริษัทฯ จึงต้องทําการลดทนุจด
ทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตดัหุ้นที
ยงัมิได้ออกจําหนา่ยก่อน จึงจะทําการเพิ
มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ
มทนุได้  
 ดงันั Cน ประธานฯ จึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัที
ยงัมิได้
ออกจําหนา่ย ซึ
งหุ้นสามญัที
จะตดัดงักลา่ว เป็นหุ้นสามญัที
ออกเพื
อรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ TMI-W1 โดย
บริษัทจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ TMI-W1 ไมห่มดในครั Cงแรก จึงทําให้เหลอืหุ้นที
ต้องทําการตดัเพื
อลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว โดย
ประธานฯ เสนอให้ที
ประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีการตดัหุ้นที
ยงัมิได้ออกจําหนา่ย จากเดิมบริษัทฯ มีทนุจด
ทะเบียน 143,999,995.50 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 575,999,982 หุ้น มลูค่าที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 
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143,995,266.50 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 575,981,066 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการลดทนุจดทะเบียนลง 
4,729 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นที
ยงัมิได้ออกจําหนา่ยจํานวน 18,916 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีการตดัหุ้นที
ยงัมิได้ออกจําหนา่ย โดยมีรายละเอียดตามที
ประธานฯ แจ้ง 
 ประธานที
ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่

เมื
อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีการตดัหุ้นที
ยงัมิได้ออกจําหนา่ย โดยต้องผา่นมติที
ประชมุด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี
ของผู้
ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที
ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนโดยวิธีการตดัหุ้นที
ยงัมิได้ออกจําหน่ายด้วย
คะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 

เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที+ 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ+มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื+อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯแถลงต่อที
ประชุมว่าตามที
ที
ประชุมได้อนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 
143,995,266.50 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั 575,981,066 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการลดทนุจดทะเบียนลง 
4,729 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นที
ยงัมิได้ออกจําหนา่ยจํานวน 18,916 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท 

ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ
มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และให้แก้ไขเพิ
มเติมบริคณห์สนธิของบริษัทมหาชน ข้อ 
4. เป็นดงันี C 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน หนึ
งร้อยสี
สบิสามล้านเก้าแสนเก้าหมื
นห้าพนัสองร้อยหกสิบหกบาทห้า
สบิสตางค์ (143,995,266.50 บาท) 

แบง่ออกเป็น ห้า ร้อยเ จ็ดสิบห้า ล้านเ ก้าแสนแปดหมื
นหนึ
 งพันหกสิบหกหุ้ น 
(575,981,066 หุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ  ยี
สบิห้าสตางค์ (0.25 บาท) 
     โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั ห้า ร้อยเ จ็ดสิบห้า ล้านเ ก้าแสนแปดหมื
นหนึ
 งพันหกสิบหกหุ้ น 
(575,981,066 หุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ  -- ไมม่ี --  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าควรเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อลงมติอนุมตัิการแก้ไข

เพิ
มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนในวาระที
 9 
 ประธานที
ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่
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เมื
อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยต้องผ่านมติที
ประชุมด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี
ของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที
ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 

เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที+ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า ตามที
ที
ประชุมได้อนมุตัิการจ่ายหุ้นปันผลตามวาระที
 8 ทําให้บริษัทฯ ต้องเพิ
มทนุจด
ทะเบียน โดยการออกหุ้นสามญัใหมเ่พื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และเพื
อรองรับการแปลงสภาพของใบสาํคญัแสดงสทิธิ TMI-W1 
ตามอตัราการใช้สิทธิที
เพิ
มขึ Cนจากการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิ (ตามข้อกําหนดสิทธิของ TMI-W1 บริษัทฯ ต้องมีการปรับ
ราคาและอัตราการใช้สิทธิหากมีการจ่ายหุ้ นปันผล) จึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ
มทุนจดทะเบียนจากเดิม 
143,995,266.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 575,981,066 หุ้น มลูค่าที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่
168,070,047.75 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 672,280,191 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ
มทนุ
จํานวน 96,299,125 หุ้น มลูค่าที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 24,074,781.25 บาท เพื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
จํานวน 74,405,381 หุ้น และรองรับการปรับสทิธิของ TMI-W1 จํานวน 21,893,744 หุ้น 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณา
อนมุตัิการเพิ
มทนุจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที
ประธานฯแจ้ง 
 ประธานที
ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่

เมื
อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การเพิ
มทนุจดทะเบียน โดยต้องผา่นมติที
ประชมุด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี
ของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน 
 มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการเพิ
มทนุจดทะเบียนเป็น 168,070,047.75 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญัจํานวน 672,280,191 หุ้น มลูค่าที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ
มทนุจํานวน 96,299,125 หุ้น มลูค่าที

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 24,074,781.25 บาท ด้วยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี C 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 

เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที+ 12  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ+มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื+อให้สอดคล้องกับการเพิ+มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
 ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่าตามที
ที
ประชุมได้อนมุตัิการเพิ
มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน 
168,070,047.75 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 672,280,191 หุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
และรองรับการปรับสิทธิของ TMI-W1 นั Cน จึงเสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริษัท เพื
อให้สอดคล้องกบัการเพิ
มทนุจดทะเบียนของบริษัท เป็นดงันี C  

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน หนึ
ง ร้อยหกสิบแปดล้านเจ็ดหมื
นสี
สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ 
(168,070,047.75 บาท) 

แบง่ออกเป็น หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนแปดหมื
นหนึ
ง ร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้ น 
(672,280,191 หุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ  ยี
สบิห้าสตางค์ (0.25 บาท) 
     โดยแยกออกเป็น 

หุ้นสามญั หกร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนแปดหมื
นหนึ
ง ร้อยเก้าสิบเอ็ดหุ้ น 
(672,280,191 หุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ  -- ไมม่ี --  
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าควรเสนอที
ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื
อลงมติอนุมตัิการแก้ไข

เพิ
มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ
มทนุจดทะเบียนในวาระที
 11 
 ประธานที
ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่
 คุณสมภัสสร เจียมจิตตน ผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามบริษัทฯว่า การลดทุนจดทะเบียน และเพิ
มทุนจด
ทะเบียน ทําไปโดยมีวตัถปุระสงค์อยา่งไร และจะมีผลกระทบกบัราคาหุ้นหรือไม ่ 
 นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร กรรมการบริษัท ได้ตอบว่าการนําวาระลดทุนจดทะเบียน และเพิ
มทุนจดทะเบียนมา
พิจารณาในที
ประชมุในวนันี C เนื
องจากบริษัทฯ มีการอนมุตัิการจ่ายหุ้นปันผล ซึ
งบริษัทฯ จําเป็นต้องออกหุ้นสามญัใหม่เพื
อรองรับ
การออกหุ้นปันผล นอกจากนี C การออกหุ้นปันผลดงักลา่ว ยงัมีผลไปถึงการปรับราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
TMI-W1 ตามข้อกําหนดสิทธิของ TMI-W1 ดงันั Cน เพื
อรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอตัราการใช้
สทิธิที
เพิ
มขึ Cนจากการปรับราคาและอตัราการใช้สทิธิ บริษัทจึงต้องออกหุ้นสามญัเพิ
มทนุเพื
อรองรับการใช้สทิธิของใบสําคญัแสดง
สทิธิ TMI-W1 ด้วย อย่างไรก็ตาม พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทที
ประสงค์จะเพิ
มทนุโดยการ
ออกหุ้นสามญัใหม่ จะทําได้ก็ต่อเมื
อหุ้นสามญัเดิมทั Cงหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้ นที
ยัง
จําหนา่ยไมค่รบเป็นหุ้นที
ออกไว้เพื
อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที
จะซื Cอหุ้น ดงันั Cน บริษัทฯ จึงต้องทําการลดทนุ
โดยวิธีการตดัหุ้นที
ยงัมิได้ออกจําหนา่ยก่อน จึงจะทําการเพิ
มทนุจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามญัเพิ
มทนุได้ กระบวนการทั Cงหมด 
เป็นขั Cนตอนตามกฎหมาย เพื
อที
ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายหุ้นปันผล และออกหุ้นเพื
อรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ 
TMI-W1 ตามอตัราการใช้สทิธิใหมที่
เพิ
มขึ Cนจากการปรับสทิธิได้  
 ตอ่มา คณุสมภสัสร เจียมจิตตน ผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองสอบถามบริษัทฯ ว่านโยบายการจ่ายหุ้นปันผลจะมีทกุปี
หรือไม ่
 นายธีระพงษ์ ประสิทธิ= รัตนพร กรรมการบริษัท ได้ตอบว่า การจ่ายปันผลเป็นเงินสดหรือหุ้นปันผล จะขึ Cนอยู่กับผล
ประกอบการ แผนธุรกิจของบริษัท และสภาวะตลาดในปีนั Cนๆ ปัจจุบนับริษัทเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ 
ไอ เป็นปีที
 5 และการจ่ายหุ้นปันผลในปีนี C จดัเป็นครั Cงที
 2 ที
บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผล  
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เมื
อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การแก้ไขเพิ
มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ
มทนุจดทะเบียน โดยต้องผ่านมติที
ประชุมด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี
ของผู้ ถือหุ้นที
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 มติ ที
ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ
มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบั
การเพิ
มทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสยีงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 

เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

  
วาระที+ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ+มทุนเพื+อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื+อรองรับการแปลงสภาพ
ของใบสาํคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้สิทธิใหม่ 
 ประธานฯ เสนอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุจํานวน 96,299,125 หุ้น โดยจดัสรรเพื
อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลจํานวน 74,405,381 หุ้น และรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอตัราการใช้สิทธิที

เพิ
มขึ Cนจากการปรับสิทธิจํานวน 21,893,744 หุ้น ทั Cงนี C กรณีที
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้น
สามญั คณะกรรมการขอแจ้งมายงัผู้ ถือหุ้นเพื
อทราบการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิใหมส่าํหรับใบสาํคญัแสดงสิทธิ
ที
จะซื Cอหุ้นสามญัของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ครั Cงที
 1 (TMI-W1) เนื
องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล
และการจ่ายปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ประจําปี 2557 ของบริษัท เข้าเงื
อนไขที

กําหนดให้บริษัทต้องดําเนินการปรับสทิธิของ TMI-W1 ตามข้อกําหนดสทิธิของ TMI-W1 เป็นดงันี C 
   เดิมก่อนการปรับสทิธิ    หลงัการปรับสทิธิ 
ราคาการใช้สทิธิ   0.25 บาทตอ่หุ้น    0.25 บาทตอ่หุ้น1 

อตัราการใช้สทิธิ   1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ  1 หนว่ยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 
   ตอ่ 1 หุ้นสามญั   ตอ่ 1.169 หุ้นสามญั 
 หมายเหตุ1 ราคาการใช้สิทธิหลงัการปรับสิทธิข้างต้น มีราคาตํ
ากว่ามลูค่าที
ตราไว้ต่อหุ้นของบริษัท (มลูค่าที
ตราไว้
เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น) แต่บริษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามญัในราคาตํ
ากว่ามูลค่าที
ตราไว้ต่อหุ้นได้ เนื
องจากขดัต่อ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ดงันั Cน ราคาการใช้สิทธิใหม่หลงัการปรับสิทธิจึงจําเป็นต้องเท่ากบั 
0.25 บาทตอ่หุ้น (เทา่กบัมลูคา่ที
ตราไว้ตอ่หุ้น) 
 การเปลี
ยนแปลงราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิ TMI-W1 ข้างต้นจะมีผลบงัคบัทนัทีตั Cงแต่วนัแรกที
ผู้ซื Cอหุ้นสามญั
จะไมม่ีสทิธิได้รับเงินปันผล (วนัแรกที
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยขึ Cนเครื
องหมาย XD หุ้นของบริษัท) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที
ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที
จะอนมุตัิ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุเพื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื
อรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ TMI-W1 ตาม
อตัราการใช้สทิธิใหม ่
 ประธานที
ประชมุได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติมหรือไม ่
 เมื
อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณาอนมุตัิ
การจัดสรรหุ้นสามญัเพิ
มทุนเพื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื
อรองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ TMI-W1 ตาม
อตัราการใช้สทิธิใหม ่โดยต้องผา่นมติที
ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของผู้ ถือหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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 มติ ที
ประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทนุเพื
อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื
อ
รองรับการแปลงสภาพของใบสําคญัแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอตัราการใช้สิทธิใหม่ ด้วยคะแนนเสียงทั Cงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ
งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี C 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย 

เห็นด้วย 332,530,139 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที+ 14 พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งที
ประชมุวา่วาระนี Cเป็นการตอบข้อซกัถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น ประธานที
ประชุมได้สอบถาม
วา่หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซกัถามได้ โดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีคําถามดงัตอ่ไปนี C 

คุณสมพงษ์ บุญธรรมจินดา ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ได้ชมเชยบริษัทฯ ที
สมัครเข้าร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั
น โดยขอสอบถามว่า ภายหลงัจากการประกาศเจตนารมณ์แล้ว บริษัทมีมาตรการอย่างไรในการ
ดําเนินการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน และเมื
อไรจะได้รับการรับรองมาตรฐาน 

นายธีระชยั ประสิทธิ=รัตนพร ได้ตอบคําถามว่า ขณะนี Cบริษัทฯ กําลงัอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื
อให้ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน โดยอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของข้อกําหนดมาตรฐานการรับรอง และได้ดําเนินการปฏิบตัิตามข้อกําหนด
ดงักลา่วมาอยา่งตอ่เนื
อง ในสว่นของระยะเวลาที
คาดวา่จะได้รับการรับรอง เนื
องจากมีบริษัทจดทะเบียนประกาศเจตนารมณ์และ
เข้าสมคัรเป็นจํานวนมาก จึงทําให้ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาที
แน่นอนที
จะได้รับการรับรองได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเร่ง
ดําเนินการให้ได้เร็วที
สดุ 

เมื
อไมม่ีคําถามหรือข้อซกัถามเพิ
มเติม  ประธานที
ประชมุจึงกลา่วปิดประชมุเวลา 11.25 น. 
 
 
 
 
 

           
___________________________ 

(นายธีระชยั ประสทิธิ=รัตนพร) 
รองประธานกรรมการ/ประธานที
ประชมุ 

 
 

 ___________________________ 
(นางสาวมยรีุ ปัทม์กชกร) 

เลขานกุารบริษัท/ผู้บนัทกึการประชมุ 
 

 


