รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2558
ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 24 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ เลขที 1/1-1/3 โครงการพาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2558 ของบริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มี
นายธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร รองประธานกรรมการทําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีผ้ ถู ือหุ้นซึงมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม
ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที 10 มีนาคม 2558 ทังสิ
C Cน 2,089 คน นับจํานวนหุ้นได้ 446,432,288 หุ้น โดยในวันนี C มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตัวเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 57 ราย รวมจํานวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
ทังสิ
C Cน 71 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทงหมด
ัC
332,530,139 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 74.4862 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมทังหมด
C
ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ แล้ ว ต่อมาประธานฯ แถลงต่อทีประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ของบริ ษัทฯ มีกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบุคคลทีเกียวข้ องเข้ าร่วมประชุมดังนี C
กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเข้ าร่วมประชุมมีดงั นี C
1. พลตํารวจโทอัมริ นทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริ ฐ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร
รองประธานกรรมการ
5. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ=รัตนพร
กรรมการ
6. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร
กรรมการ
7. นายธีรศักดิ= ประสิทธิ=รัตนพร
กรรมการ
บุคคลทีเกียวข้ องทีได้ รับเชิญร่วมประชุมมีดงั นี C
1. นางสาวมยุรี ปั ทม์กชกร
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
3. นางสาวณัฐิยา ภัทรกิจจานุรักษ์
4. นายมุฒิชยั อรุณเรื องอร่าม
5. นายภัสนันท์ สุวรรณน้ อย

เลขานุการบริ ษัท
ผู้ตรวจสอบบัญชี
ทีปรึกษาทางการเงิน
ทีปรึกษาทางการเงิน
ทีปรึกษากฎหมาย
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ประธานฯ ได้ ชี Cแจงให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี C การนับคะแนนในวาระที 1, วาระที
3 ถึง 5 วาระที 7 และวาระที 8 ต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ยกเว้ นวาระที 2 เป็ นวาระแจ้ งเพือทราบไม่มีการลงมติ ส่วนวาระที 6 ซึงเป็ นวาระการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของ
กรรมการประจําปี 2558 จะต้ องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นทีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที 9 ถึงวาระที 12 จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของคะแนนเสียง
ทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ ชีแC จงให้ ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีลงคะแนนตามบัตร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับบัตรลงคะแนนทีทางบริ ษัทมอบให้ ซึงการนับคะแนนนันทางเจ้
C
าหน้ าทีจะทําการเก็บใบลงคะแนน
เฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้ วย” และ “ผู้ทีงดออกเสียง” เท่านันC เพือความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทังนี
C C วิธีการ
ลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ วมการประชุมเพิม บริ ษัทจะนับจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทุกครังC โดยผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิ
ลงคะแนนเฉพาะวาระทียังมิได้ มีการลงมติเท่านันC
ภายหลังจากทีได้ มีการชี Cแจงรายละเอียดเกียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ ว นายธีระชัย
ประสิทธิ=รัตนพร ประธานฯ จึงเริ มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี C
วาระที+ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2557 ทีได้ จัดขึ Cนเมือวันที 25 เมษายน
2557 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อ
ทีประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังC ดังกล่าว บริ ษัทฯ ได้ จัดให้ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นบริ ษัททุกท่าน และ
ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้ องตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และกฎหมายทีเกียวข้ องแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2557 ซึงได้ จดั ขึ Cนเมือวันที 25 เมษายน 2557 ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ซึงได้ ประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2557 โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 ตามทีได้ เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
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วาระที+ 2 รั บทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตัง2 แต่ วันที+ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที+ 31 ธันวาคม
2557
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีตงแต่
ั C วนั ที 1 มกราคม 2557 ถึงวันที
31 ธันวาคม 2557 ทีบริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังC นี C (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะ
รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชีตงแต่
ั C วนั ที 1 มกราคม 2557 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2557 ของบริ ษัทฯ
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่าวาระนี Cเป็ นวาระการแจ้ งเพือทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถาม
ว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้ อสงสัยหรื อคําแนะนําเพิมเติม
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั C วนั ที 1 มกราคม 2557 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2557
ตามทีประธานฯ แจ้ ง
วาระที+ 3 พิจารณาอนุ มัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบปี ระยะเวลา
บัญชีสิน2 สุดวันที+ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ Cนสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2557 ซึงได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิ
งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ Cนสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ตามทีปรากฏใน
รายงานประจําปี 2557
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้ อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ Cนสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 โดยต้ องผ่านมติที
ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ Cนสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ตามทีเสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที+ 4 พิจารณาแต่ งตัง2 กรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที 19 กําหนดไว้ วา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
ทุกครังC ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนันC ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับ
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เข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันC ให้ จับสลากกัน
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
C นผู้ออกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นี C มีกรรมการทีต้ องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร
ประธานกรรมการ
2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริ ฐ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทังนี
C C คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ แก่ นายธี
รัชย์ มีเดชประเสริ ฐ และนายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจนเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถอันเป็ นประโยชน์ในการช่วย
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ ประสบความสําเร็ จต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอชือให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ า
ตําแหน่งอีกวาระหนึง ส่วนนายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร ได้ แจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบว่าตนเองมีข้อจํากัดด้ านสุขภาพ ไม่
ประสงค์จะเข้ ารับการเสนอชือเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง ประธานฯ จึงเสนอให้ นายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร
ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท โดยประธานฯ แถลงเพิมเติมว่ากรรมการบริ ษัททีเหลืออยู่ทงั C 7 ท่าน
เพียงพอต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ และสามารถดําเนินการบริ หารจัดการธุรกิจของบริ ษัทฯ ต่อไปได้
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นชอบตามข้ อเสนอและเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
แต่งตังกรรมการที
C
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระทังC 2 ท่าน คือ นายธีรัชย์ มีเดชประเสริ ฐ และนายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง กลับเข้ าเป็ น
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง ส่วนนายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพรให้ ดํารงตําแหน่งเป็ นประธานทีปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท โดย
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีได้ รับเลือกตังเป็
C นกรรมการของบริ ษัทได้ จดั ส่งพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 4)
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานฯ จึงเชิญนายธี รัชย์ มีเดชประเสริ ฐ และ
นายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสงให้ ออกจากทีประชุมเป็ นการชัวคราว เพือให้ ทีประชุมได้ พิจารณาลงมติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
C
ออกตามวาระโดยอิสระ โดยวาระนี Cต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
ทีประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
C
ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี C
1. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริ ฐ (กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังนายธี
C
รัชย์ มีเดชประเสริ ฐ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
2. นายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง
(กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังนายทรงพล
C
จันทร์ ผ่องแสง เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึง ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
14

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

332,530,139
0
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0

วาระที+ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี+ยนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่าตามทีนายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร ได้ แจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบว่าตนเองไม่
ประสงค์ จ ะเข้ า รั บ การเสนอชื อเข้ า ดํา รงตํา แหน่ง กรรมการบริ ษัท อี ก วาระหนึง และจะดํ ารงตํ าแหน่งเป็ นประธานที ปรึ ก ษา
คณะกรรมการบริ ษัทนันC บริ ษัทฯ จึงต้ องดําเนินการเปลียนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท จากเดิม “นาย
ประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพร ลงลายมือชือและประทับตราสําคัญของบริ ษัท หรื อนายธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ=รัต
นพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ=รัตนพร และนายธีรศักดิ= ประสิทธิ=รัตนพร สองในสีคนนี Cลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของ
บริ ษัท” เปลียนเป็ น “นายธี ระชัย ประสิทธิ= รัตนพร นายธี รยุทธ์ ประสิทธิ= รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ= รัตนพร และนายธี รศักดิ=
ประสิทธิ=รัตนพร สองในสีคนนี Cลงลายมือชือร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริ ษัท”
ทังนี
C C ให้ ยกเลิกอํานาจการลงนามของนายประวิทย์ ประสิทธิ=รัตนพรในการทําธุรกรรมต่างๆ และการเบิกถอนบัญชีเงิน
ฝากในธนาคารทุกแห่งในนามบริ ษัทด้ วย โดยมีผลนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 เป็ นต้ นไป
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการ
เปลียนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัทตามทีประธานฯ เสนอ
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการเปลียนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเปลียนแปลงอํานาจกรรมการผู้มีอํานาจลงนามแทนบริ ษัท
ตามทีได้ เสนอด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที+ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558
ประธานทีประชุมได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้ เสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยมีรายละเอียด
ข้ อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึงได้ จดั ส่งพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทังนี
C C คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท โดย
ได้ มีการศึกษาและเทียบเคียงข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงมีการ
สํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย โดยรายละเอียดการอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 มีดงั ต่อไปนี C (เป็ นอัตราเดียวกับปี 2557)
ทางบริ ษั ท ฯกํ า หนดให้ ค่า ตอบแทนกรรมการรายปี ทังC ในส่ว นของเบี ยC ประชุม และค่าตอบแทนรายปี รวมกัน จ่ า ย
ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบี Cยประชุมต่อการเข้ าร่วมประชุมหนึงครังC
• 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
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6,000
บาท
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5,000
บาท
• ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
6,000
บาท
• กรรมการบริ หารความเสียง
5,000
บาท
โดยให้ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตังแต่
C วนั ที 1 มกราคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามทีเสนอ
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมลงมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 โดยแจ้ งว่าในวาระนี Cจะต้ องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียง
ทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของ
C
ผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที+ 7 พิจารณาแต่ งตัง2 ผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2558
ประธานฯ ได้ ชี Cแจงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตังC นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 218 หรื อ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4334 แห่งบริ ษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทอีก 1 ปี (รวม 6 ปี ) เนืองจากได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าทีอย่างดีตลอดเวลา 5 ปี ทีผ่านมา และ
เป็ นผู้สอบบัญชี ทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ โดยทีผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริ หาร/บริ ษัทย่อย หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 เท่ากับ 550,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริ ม
การลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวม 580,000 บาท โดยเพิมจากปี 2557 ซึงค่าสอบบัญชีในปี 2557 เท่ากับ 530,000 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะแต่งตังC
ให้ นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 218 หรื อ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
4334 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยให้ คนใดคนหนึงเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินของบริ ษัทสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชี สิ Cนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทังสิ
C Cนเป็ นจํานวนเงิน
580,000 บาท (ห้ าแสนแปดหมืนบาทถ้ วน)
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ประธานทีประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
คุณชวาพงษ์ วสุธาพิทกั ษ์ ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองได้ ถามว่า ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มีอายุในการตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นระยะเวลา 5 ปี และเมือครบระยะเวลา 5 ปี จะต้ องเปลียนผู้สอบบัญชีใช่หรื อไม่
นายธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร ประธานฯ ได้ ตอบข้ อซักถามของคุณชวาพงษ์ วสุธาพิทกั ษ์ ว่าตามข้ อกําหนดของสํานักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยในการแต่งตังผู
C ้ สอบบัญชี บริ ษัทจะแต่งตังผู
C ้ สอบ
บัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ทังนี
C C ไม่เกิน 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน และบริ ษัทจะแต่งตังผู
C ้ สอบบัญชีคนเดิมนันได้
C อีก เมือพ้ นระยะเวลาอย่าง
น้ อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ในกรณีของบริ ษัทฯ ได้ ใช้ บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด ทีมีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ทุก 3 ปี (ซึง
เป็ นระยะเวลาทีสันกว่
C าทีเกณฑ์กําหนด) จึงเป็ นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดโดยสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ ว
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมลงมติอนุมตั ิ
แต่งตังผู
C ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีประจําปี 2558 โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
C ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีปี 2558
ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,520,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
99.9970
ไม่เห็นด้ วย
10,000
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0030
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที+ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ในรูปของหุ้นปั นผลและเงินสด
ประธานทีประชุมได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อ 46 กําหนดให้ “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิ
ประจํ า ปี หัก ด้ วยยอดเงิ น ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่าทุน สํารองนีจC ะมี จํานวนไม่น้ อยกว่า ร้ อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน” ซึงในรอบบัญชีสิ Cนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 1,309,785 บาท บริ ษัทฯ จึงไม่ต้อง
ตังทุ
C นสํารองตามกฎหมายสําหรับผลประกอบการสิ Cนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
นอกจากนี C บริ ษัทมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีเหลือหลังจาก
หักเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใด และการ
จ่ายปั นผลนันไม่
C มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ และมติคณะกรรมการบริ ษัททีอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั น
ผลต้ องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจ
อนุมตั ิให้ จ่ายได้ ก่อนรายงานให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557
จากกําไรสะสมส่วนทียังไม่ได้ จดั สรร ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ซึงมีจํานวน 20,668,161.40 บาท โดยจะจ่ายในรู ปของเงินสด
และหุ้นปั นผลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี C
1. จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 74,405,381 หุ้นมูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ใน
อัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมเป็ นปั นผลจ่ายมูลค่า 18,601,345.25 บาทหรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผลในอัตรา
0.041666666480 บาทต่อหุ้น ทังนี
C C ในกรณีทีผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปั นผลแล้ ว ให้ จ่ายปั นผลเป็ นเงิน
สดแทนการจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.041666666480 บาท
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2. จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.004629629634 บาทหรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,066,816.15 บาท
โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับปั นผลในรูปของหุ้นปั นผลและเงินสด รวมกันเป็ นจํานวน 0.046296296114 บาทต่อหุ้น
โดยบริ ษัทฯ จะกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที 7 พฤษภาคม 2558 และให้
รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที 8 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญ
และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในวันที 14 พฤษภาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 จากกําไรสะสมส่วนทียังไม่ได้ จดั สรร ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 โดยจะจ่ายในรู ปของเงิน
สดและหุ้นปั นผลโดยมีรายละเอียดตามทีประธานฯแจ้ ง
ประธานทีประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือ
หุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที+ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า ตามทีทีประชุมได้ อนุมตั ิการจ่ายหุ้นปั นผลตามวาระที 8 ทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องเพิมทุนจด
ทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1
ตามอัตราการใช้ สิทธิทีเพิมขึ Cนจากการปรับราคาและอัตราการใช้ สิทธิ (ตามข้ อกําหนดสิทธิของ TMI-W1 บริ ษัทฯ ต้ องมีการปรับ
ราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิหากมีการจ่ายหุ้นปั นผล) นันC
ทังนี
C C ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัททีประสงค์จะเพิมทุนโดยการออกหุ้นใหม่ จะ
ทําได้ ก็ตอ่ เมือหุ้นเดิมทังหมดได้
C
ออกจําหน่ายและได้ รับชําระค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่ห้ นุ ทียังจําหน่ายไม่ครบเป็ นหุ้นทีออกไว้ เพือ
รองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด (หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื Cอหุ้น) ดังนันC บริ ษัทฯ จึงต้ องทําการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัท โดยวิธีการตัดหุ้นทียังมิได้ ออกจําหน่ายก่อน จึงจะทําการเพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนได้
ดังนันC ประธานฯ จึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญทียังมิได้
ออกจําหน่าย ซึงหุ้นสามัญทีจะตัดดังกล่าว เป็ นหุ้นสามัญทีออกเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 โดย
บริ ษัทจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ไม่หมดในครังC แรก จึงทําให้ เหลือหุ้นทีต้ องทําการตัดเพือลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว โดย
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นทียังมิได้ ออกจําหน่าย จากเดิมบริ ษัทฯ มีทนุ จด
ทะเบียน 143,999,995.50 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 575,999,982 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
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143,995,266.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 575,981,066 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการลดทุนจดทะเบียนลง
4,729 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นทียังมิได้ ออกจําหน่ายจํานวน 18,916 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นทียังมิได้ ออกจําหน่าย โดยมีรายละเอียดตามทีประธานฯ แจ้ ง
ประธานทีประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นทียังมิได้ ออกจําหน่าย โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้
ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีการตัดหุ้นทียังมิได้ ออกจําหน่ายด้ วย
คะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที+ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ+มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิข้อ 4 ของบริ ษัท เพื+อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
ประธานฯแถลงต่อทีประชุมว่าตามทีทีประชุมได้ อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน
143,995,266.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ 575,981,066 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยเป็ นการลดทุนจดทะเบียนลง
4,729 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นทียังมิได้ ออกจําหน่ายจํานวน 18,916 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ประธานฯ จึ ง เห็ น สมควรเสนอให้ ที ประชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ ม หนัง สือ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ฯ ให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ แก้ ไขเพิมเติมบริ คณห์สนธิของบริ ษัทมหาชน ข้ อ
4. เป็ นดังนี C
ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียนจํานวน
หนึงร้ อยสีสิบสามล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนห้ าพันสองร้ อยหกสิบหกบาทห้ า
สิบสตางค์ (143,995,266.50 บาท)
แบ่งออกเป็ น
ห้ าร้ อยเจ็ ด สิ บ ห้ าล้ านเก้ าแสนแปดหมื นหนึ งพั น หกสิ บ หกหุ้ น
(575,981,066 หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
ยีสิบห้ าสตางค์ (0.25 บาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
ห้ าร้ อยเจ็ ด สิ บ ห้ าล้ านเก้ าแสนแปดหมื นหนึ งพั น หกสิ บ หกหุ้ น
(575,981,066 หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-- ไม่มี -ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือลงมติอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที 9
ประธานทีประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
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เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับ
การลดทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที+ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ+มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า ตามทีทีประชุมได้ อนุมตั ิการจ่ายหุ้นปั นผลตามวาระที 8 ทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องเพิมทุนจด
ทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล และเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1
ตามอัตราการใช้ สิทธิทีเพิมขึ Cนจากการปรับราคาและอัตราการใช้ สิทธิ (ตามข้ อกําหนดสิทธิของ TMI-W1 บริ ษัทฯ ต้ องมีการปรับ
ราคาและอัต ราการใช้ สิท ธิ ห ากมี ก ารจ่ า ยหุ้น ปั น ผล) จึ ง เสนอให้ ที ประชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารเพิ มทุน จดทะเบี ย นจากเดิ ม
143,995,266.50 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 575,981,066 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
168,070,047.75 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุน
จํานวน 96,299,125 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 24,074,781.25 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
จํานวน 74,405,381 หุ้น และรองรับการปรับสิทธิของ TMI-W1 จํานวน 21,893,744 หุ้น
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณา
อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามทีประธานฯแจ้ ง
ประธานทีประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การเพิมทุนจดทะเบียน โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนเป็ น 168,070,047.75 บาท แบ่งเป็ นหุ้น
สามัญจํานวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 96,299,125 หุ้น มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 24,074,781.25 บาท ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
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วาระที+ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ+มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื+อให้ สอดคล้ องกับการเพิ+มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่าตามทีทีประชุมได้ อนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน
168,070,047.75 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 672,280,191 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
และรองรับการปรับสิทธิของ TMI-W1 นันC จึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของ
บริ ษัท เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เป็ นดังนี C
ข้ อ 4.
ทุนจดทะเบียนจํานวน
หนึ งร้ อยหกสิ บ แปดล้ า นเจ็ ด หมื นสี สิ บ เจ็ ด บาทเจ็ ด สิ บ ห้ าสตางค์
(168,070,047.75 บาท)
แบ่งออกเป็ น
หกร้ อยเจ็ ด สิ บ สองล้ า นสองแสนแปดหมื นหนึ งร้ อยเก้ าสิ บ เอ็ ด หุ้ น
(672,280,191 หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
ยีสิบห้ าสตางค์ (0.25 บาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หกร้ อยเจ็ ด สิ บ สองล้ า นสองแสนแปดหมื นหนึ งร้ อยเก้ าสิ บ เอ็ ด หุ้ น
(672,280,191 หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
-- ไม่มี -ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เห็นว่าควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือลงมติอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนในวาระที 11
ประธานทีประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
คุณสมภัสสร เจี ยมจิ ตตน ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองสอบถามบริ ษัทฯว่า การลดทุนจดทะเบียน และเพิมทุนจด
ทะเบียน ทําไปโดยมีวตั ถุประสงค์อย่างไร และจะมีผลกระทบกับราคาหุ้นหรื อไม่
นายธี ระพงษ์ ประสิทธิ= รัตนพร กรรมการบริ ษัท ได้ ตอบว่าการนําวาระลดทุนจดทะเบียน และเพิมทุนจดทะเบียนมา
พิจารณาในทีประชุมในวันนี C เนืองจากบริ ษัทฯ มีการอนุมตั ิการจ่ายหุ้นปั นผล ซึงบริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องออกหุ้นสามัญใหม่เพือรองรับ
การออกหุ้นปั นผล นอกจากนี C การออกหุ้นปั นผลดังกล่าว ยังมีผลไปถึงการปรับราคาและอัตราการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
TMI-W1 ตามข้ อกําหนดสิทธิของ TMI-W1 ดังนันC เพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้
สิทธิทีเพิมขึ Cนจากการปรับราคาและอัตราการใช้ สทิ ธิ บริ ษัทจึงต้ องออกหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการใช้ สทิ ธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิ TMI-W1 ด้ วย อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัททีประสงค์จะเพิมทุนโดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่ จะทําได้ ก็ต่อเมือหุ้นสามัญเดิมทังหมดได้
C
ออกจําหน่ายและได้ รับชํ าระค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว เว้ นแต่ห้ ุนทียัง
จําหน่ายไม่ครบเป็ นหุ้นทีออกไว้ เพือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื Cอหุ้น ดังนันC บริ ษัทฯ จึงต้ องทําการลดทุน
โดยวิธีการตัดหุ้นทียังมิได้ ออกจําหน่ายก่อน จึงจะทําการเพิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนได้ กระบวนการทังหมด
C
เป็ นขันตอนตามกฎหมาย
C
เพือทีให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายหุ้นปั นผล และออกหุ้นเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ
TMI-W1 ตามอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ทีเพิมขึ Cนจากการปรับสิทธิได้
ต่อมา คุณสมภัสสร เจียมจิตตน ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองสอบถามบริ ษัทฯ ว่านโยบายการจ่ายหุ้นปั นผลจะมีทกุ ปี
หรื อไม่
นายธี ระพงษ์ ประสิทธิ= รัตนพร กรรมการบริ ษัท ได้ ตอบว่า การจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดหรื อหุ้นปั นผล จะขึนC อยู่กับผล
ประกอบการ แผนธุรกิจของบริ ษัท และสภาวะตลาดในปี นันๆ
C ปั จจุบนั บริ ษัทเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ เป็ นปี ที 5 และการจ่ายหุ้นปั นผลในปี นี C จัดเป็ นครังC ที 2 ทีบริ ษัทฯ จ่ายหุ้นปั นผล
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เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับ
การเพิมทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที+ 13 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ+มทุนเพื+อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผลและเพื+อรองรั บการแปลงสภาพ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้ สิทธิใหม่
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 96,299,125 หุ้น โดยจัดสรรเพือรองรับ
การจ่ายหุ้นปั นผลจํานวน 74,405,381 หุ้น และรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้ สิทธิที
เพิมขึ Cนจากการปรับสิทธิจํานวน 21,893,744 หุ้น ทังนี
C C กรณีทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558 อนุมตั ิการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้น
สามัญ คณะกรรมการขอแจ้ งมายังผู้ถือหุ้นเพือทราบการปรับราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิใหม่สาํ หรับใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทีจะซื Cอหุ้นสามัญของบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ครังC ที 1 (TMI-W1) เนืองจากการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นปั นผล
และการจ่ายปั นผลเป็ นเงินเกินกว่าอัตราร้ อยละ 80 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ ประจําปี 2557 ของบริ ษัท เข้ าเงือนไขที
กําหนดให้ บริ ษัทต้ องดําเนินการปรับสิทธิของ TMI-W1 ตามข้ อกําหนดสิทธิของ TMI-W1 เป็ นดังนี C
เดิมก่อนการปรับสิทธิ
หลังการปรับสิทธิ
ราคาการใช้ สทิ ธิ
0.25 บาทต่อหุ้น
0.25 บาทต่อหุ้น1
อัตราการใช้ สทิ ธิ
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ
ต่อ 1.169 หุ้นสามัญ
หมายเหตุ1 ราคาการใช้ สิทธิหลังการปรับสิทธิ ข้างต้ น มีราคาตํากว่ามูลค่าทีตราไว้ ต่อหุ้นของบริ ษัท (มูลค่าทีตราไว้
เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น) แต่บริ ษัทไม่สามารถเสนอขายหุ้นสามัญในราคาตํากว่ามูลค่าทีตราไว้ ต่อหุ้นได้ เนืองจากขัดต่อ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ดังนันC ราคาการใช้ สิทธิใหม่หลังการปรับสิทธิจึงจําเป็ นต้ องเท่ากับ
0.25 บาทต่อหุ้น (เท่ากับมูลค่าทีตราไว้ ตอ่ หุ้น)
การเปลียนแปลงราคาการใช้ สทิ ธิและอัตราการใช้ สทิ ธิ TMI-W1 ข้ างต้ นจะมีผลบังคับทันทีตงแต่
ั C วนั แรกทีผู้ซื Cอหุ้นสามัญ
จะไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล (วันแรกทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ Cนเครื องหมาย XD หุ้นของบริ ษัท)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตาม
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่
ประธานทีประชุมได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและเพือรองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตาม
อัตราการใช้ สทิ ธิใหม่ โดยต้ องผ่านมติทีประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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มติ ทีประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลและเพือ
รองรับการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ TMI-W1 ตามอัตราการใช้ สิทธิ ใหม่ ด้ วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
C
้ ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี C
จํานวนผู้ถือหุ้นทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี C 71 ราย
เห็นด้ วย
332,530,139
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100
ไม่เห็นด้ วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0
วาระที+ 14 พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ แจ้ งทีประชุมว่าวาระนี Cเป็ นการตอบข้ อซักถามและรับฟั งข้ อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานทีประชุมได้ สอบถาม
ว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อมีข้อเสนอแนะให้ ซกั ถามได้ โดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีคําถามดังต่อไปนี C
คุณ สมพงษ์ บุญ ธรรมจิ น ดา ตัว แทนจากสมาคมส่ง เสริ ม ผู้ล งทุน ไทย ได้ ช มเชยบริ ษั ท ฯ ที สมัค รเข้ า ร่ ว มประกาศ
เจตนารมณ์ ต่อต้ านคอรัปชัน โดยขอสอบถามว่า ภายหลังจากการประกาศเจตนารมณ์ แล้ ว บริ ษัทมีมาตรการอย่างไรในการ
ดําเนินการให้ ได้ รับการรับรองมาตรฐาน และเมือไรจะได้ รับการรับรองมาตรฐาน
นายธี ระชัย ประสิทธิ=รัตนพร ได้ ตอบคําถามว่า ขณะนี Cบริ ษัทฯ กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการเพือให้ ได้ รับการรับรอง
มาตรฐาน โดยอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดของข้ อกําหนดมาตรฐานการรับรอง และได้ ดําเนินการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนือง ในส่วนของระยะเวลาทีคาดว่าจะได้ รับการรับรอง เนืองจากมีบริ ษัทจดทะเบียนประกาศเจตนารมณ์และ
เข้ าสมัครเป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ ไม่สามารถกําหนดระยะเวลาทีแน่นอนทีจะได้ รับการรับรองได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ จะเร่ ง
ดําเนินการให้ ได้ เร็ วทีสุด
เมือไม่มีคําถามหรื อข้ อซักถามเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.25 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิ=รัตนพร)
รองประธานกรรมการ/ประธานทีประชุม

___________________________
(นางสาวมยุรี ปั ทม์กชกร)
เลขานุการบริ ษัท/ผู้บนั ทึกการประชุม
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