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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2559
ของ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 22 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ เลขที 1/1-1/3 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) มี
นายธีระชัย ประสิทธิรั< ตนพร ประธานกรรมการบริษัททําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ของบริษทั ฯ มีผูถ้ อื หุน้ ซึงมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน
วันที 9 มีนาคม 2559 ทังB สินB 2,299 คน นับจํานวนหุน้ ได้ 671,440,890 หุน้ โดยในวันนีB มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 73 ราย รวมจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทังB สินB 95 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ทงั B หมด 504,828,833 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.1859 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมทังB หมด ครบเป็ น
องค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯแล้ว ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2559 ของบริษทั ฯ มีกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบุคคลทีเกียวข้องเข้าร่วมประชุมดังนีB
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระทีเข้าร่วมประชุมมีดงั นีB
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิรั< ตนพร
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั< ตนพร กรรมการบริษทั
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั< ตนพร
กรรมการบริษทั
7. นายธีรศักดิ < ประสิทธิรั< ตนพร
กรรมการบริษทั
บุคคลทีเกียวข้องทีได้รบั เชิญร่วมประชุมมีดงั นีB
1. นางสาวมยุรี ปทั ม์กชกร
เลขานุการบริษทั
2. นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชี
3. นายสุพล ค้าพลอยดี
ทีปรึกษาทางการเงิน
4. นายมุฒชิ ยั อรุณเรืองอร่าม
ทีปรึกษาทางการเงิน
5. นางสาวรัสรินทร์ กิตติอั< ครโกสิน ทีปรึกษาทางการเงิน
6. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย
ทีปรึกษากฎหมาย
ประธานฯ ได้ชแBี จงให้ทประชุ
ี มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนีB การนับคะแนนในวาระที 1, วาระ
ที 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมออกเสียงลงคะแนน วาระที 8 ถึงวาระ
ที 11 ต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผู้ถอื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ส่วน
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วาระที 5 ซึงเป็ นวาระการพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2559 ต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม ส่วนวาระที 2 เป็ นวาระแจ้งเพือทราบไม่มกี ารลงมติ
ประธานฯ ได้ชแBี จงให้ทประชุ
ี มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะใช้วธิ ลี งคะแนนตามบัตร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้ร ับบัตรลงคะแนนทีทางบริษัทมอบให้ ซึงการนับ คะแนนนันB ทางเจ้าหน้ า ทีจะทําการเก็บ ใบ
ลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผูไ้ ม่เห็นด้วย” และ “ผูท้ งดออกเสี
ี
ยง” เท่านันB เพือความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทังB นีB
วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิม บริษัทฯ จะนับจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทุกครังB โดยผู้ถือหุ้นทีเข้าร่ วมประชุมใน
ภายหลัง จะมีสทิ ธิลงคะแนนเฉพาะวาระทียังมิได้มกี ารลงมติเท่านันB
ภายหลังจากทีได้มกี ารชีแB จงรายละเอียดเกียวกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย
ประสิทธิรั< ตนพร ประธานฯ จึงเริมการประชุมตามระเบียบวาระดังนีB
วาระที 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี
มรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื ประจําปี 2558 ทีได้จดั ขึนB เมือวันที 24 เมษายน
2558 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลง
ต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นครังB ดังกล่าว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผูถ้ อื หุน้ บริษัททุกท่าน
และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2558 ซึงได้จดั ขึนB เมือวันที 24 เมษายน 2558 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง จึง
เห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัย หรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ซึงได้ประชุมเมือวันที 24 เมษายน 2558 โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ตามทีได้เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 88 ราย
เห็นด้วย
503,075,805 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
503,075,805 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที 2 รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชี ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึง วันที 31 ธันวาคม
2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีตงั B แต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2558 ทีบริษทั ฯ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังB นีB (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถอื หุ้นสมควรทีจะ
รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีตงั B แต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําปี 2558 ของบริษทั
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ประธานฯ ได้แจ้งต่ อทีประชุมว่าวาระนีBเป็ นวาระการแจ้งเพือทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่ อย่างใด และ
สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัย หรือคําแนะนําเพิมเติม
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีตงั B แต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึง วันที 31 ธันวาคม
2558 ตามทีประธานฯ แจ้ง
วาระที 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษทั ฯ สําหรับรอบปี ระยะเวลา
บัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ทีประชุมพิจ ารณาอนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีสBิน สุ ด วัน ที 31 ธัน วาคม 2558 ตามทีปรากฏในรายงานประจํ า ปี 2558 ซึงได้ ผ่ า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงาน
ของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2558
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณา
อนุมตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2558 โดยต้อง
ผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสาํ หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ตามทีเสนอด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 90 ราย
เห็นด้วย
503,447,255 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
503,447,255 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที 4 พิ จารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที 19 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุน้ สามัญ
ประจําปี ทุกครังB ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนันB ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ ง อาจ
ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งจดทะเบียนบริษทั
นันB ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันB เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นBี มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั< ตนพร
กรรมการบริษทั
2. นายธีรศักดิ < ประสิทธิรั< ตนพร
กรรมการบริษทั
ทังB นีB คณะกรรมการซึงไม่รวมกรรมการทีมีส่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึงพ้นจาก
ตําแหน่ งตามวาระดังกล่าวได้แก่ นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั< ตนพร และนายธีรศักดิ < ประสิทธิรั< ตนพร มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็ น
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ผูม้ คี วามรู้ ความสามารถอันเป็ นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้ประสบความสําเร็จต่อไปได้ จึง
เห็นควรเสนอชือให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึง
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้น
อนุมตั แิ ต่งตังB กรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระทังB 2 ท่าน คือ นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั< ตนพร และนายธีรศักดิ < ประสิทธิรั< ต
นพรกลับเข้าเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง โดยประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทีได้รบั เลือกตังB เป็ นกรรมการของบริษทั ได้
จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ู้ถอื หุน้ ท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัย หรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานฯ จึงเชิญนายธีระพงษ์ ประสิทธิรั< ต
นพร และนายธีรศักดิ < ประสิทธิรั< ตนพร ให้ออกจากทีประชุมเป็ นการชัวคราว เพือให้ทประชุ
ี มได้พจิ ารณาลงมติแต่งตังB กรรมการ
แทนกรรมการทีออกตามวาระโดยอิสระ โดยวาระนีBตอ้ งผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ทีประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังB กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนีB
1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั< ตนพร (กรรมการบริษทั )
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแต่งตังB นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั< ตนพร เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย
เห็นด้วย
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
2. นายธีรศักดิ < ประสิทธิรั< ตนพร (กรรมการบริษทั )
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่งตังB นายธีรศักดิ < ประสิทธิรั< ตนพร เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย
เห็นด้วย
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที 5 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559
ประธานทีประชุม ได้แจ้งต่ อทีประชุ มว่า คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท ฯ โดยมี
รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึงได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ทังB นีB คณะกรรมการบริษัทได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
โดยได้มกี ารศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึงมี
การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย โดยรายละเอียดการ
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 มีดงั ต่อไปนีB (เป็ นอัตราเดียวกับปี 2558)
ทางบริษัทฯ กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ทังB ในส่วนของเบีBยประชุมและค่าตอบแทนรายปี รวมกันจ่าย
ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบียB ประชุมต่อการเข้าร่วมประชุมหนึงครังB
• ประธานกรรมการ
6,000
บาท
• กรรมการ
5,000
บาท
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• ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000
บาท
• กรรมการตรวจสอบ
15,000
บาท
• ประธานกรรมการสรรหา
6,000
บาท
• กรรมการสรรหา
5,000
บาท
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6,000
บาท
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5,000
บาท
• ประธานกรรมการบริหารความเสียง
6,000
บาท
• กรรมการบริหารความเสียง
5,000
บาท
โดยให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตังB แต่วนั ที 1 มกราคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถอื หุ้นสมควรทีจะ
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัย หรือมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี มลงมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 โดยแจ้งว่าในวาระนีBจะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนน
เสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงทังB หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย
เห็นด้วย
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
วาระที 6 พิ จารณาแต่งตังผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559
ประธานทีฯ ได้ชแBี จงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตังB นางสาวนงราม เลาห
อารีดลิ ก ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีและรับรองงบการเงินของ
บริษทั อีก 1 ปี (รวม 7 ปี ทีบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี) เนืองจากได้ปฏิบตั ติ ามหน้าที
อย่างดีตลอดเวลา 6 ปี ทผ่ี านมา และเป็ นผูส้ อบบัญชีทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั /ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่/
ผูบ้ ริหาร/บริษทั ย่อย หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 เท่ากับ 550,000
บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จํานวน 30,000 บาท รวม 580,000 บาท ซึงเป็ นอัตรา
ทีเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2558 นอกจากนีB ประธานฯยังเสนอต่อทีประชุมให้พจิ ารณาแต่งตังB นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 218 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ รอง เพือปฏิบตั ิหน้าทีในกรณีทนางสาวนง
ี
ราม เลาหอารีดลิ ก ไม่สามารถทําหน้าทีได้
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุน้ สมควรทีจะ
แต่งตังB ให้ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4334 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีและรับรองงบการเงินของบริษทั สําหรับรอบระยะบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทังB สินB เป็ น
จํานวนเงิน 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมืนบาทถ้วน) โดยมีนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ผสู้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที 218 แห่ง
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ รอง เพือปฏิบตั หิ น้าทีในกรณีทนางสาวนงราม
ี
เลาหอารีดลิ กไม่สามารถทํา
หน้าทีได้
9
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ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัย หรือมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี มลงมติอนุมตั ิ
แต่งตังB ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี 2559 โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแต่งตังB ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีปี
2557 ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย
เห็นด้วย
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสะสมและการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่ อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
บริษัท ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไร
สุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีBจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน”
นอกจากนีB บริษัทฯ มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิทเหลื
ี อ
หลังจากหักเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจําเป็ นอืน
ใด และการจ่ายปนั ผลนันB ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ และมติคณะกรรมการบริษทั ทีอนุมตั ิ
ให้ จ่ า ยเงิน ป นั ผลต้ อ งถู ก นํ า เสนอเพือขออนุ ม ัติจ ากทีประชุ ม ผู้ ถือ หุ้ น เว้น แต่ เ ป็ น การจ่ า ยเงิน ป นั ผลระหว่ า งกาลซึง
คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจะอนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี
2558 และการจ่ายเงินปนั ผล ดังนีB
1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 30,866.52 บาท ซึงคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ประจําปี 2558
2. จ่ายเงินปนั ผลสําหรับการดําเนินงานประจําปี 2558 ตังB แต่วนั ที 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.015 บาท (โดยในปี 2557 จ่ายปนั ผลจากกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรในรูปของหุน้ ปนั ผลและเงินสด ซึงจ่ายปนั ผลเป็ น
หุน้ สามัญเพิมทุนในอัตรา 6 หุน้ เดิมต่อ 1 หุน้ ปนั ผล หรือในอัตราหุน้ ละ 0.041666666480 บาท และจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดใน
อัตราหุน้ ละ 0.004629629634 บาท) สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 671,440,890 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 10,071,613.35 บาท จาก
กําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จํานวน 617,331 บาท ซึงเท่ากับประมาณร้อยละ 1,631.48 ของกําไรสุทธิ หรือร้อยละ 1,717.35
ของกําไรสุทธิ หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายปนั ผลจากกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรร ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่าย
ปนั ผลทีกําหนดไว้ของบริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที 8 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม
รายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดย
วิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที 9 มีนาคม 2559 และกําหนดจ่ายปนั ผลเป็ นเงินสดในวันที 19
พฤษภาคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณา
อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2558 จากกําไรสะสมส่วนทียังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 โดยจะจ่ายในรูปของ
เงินสดตามรายละเอียดตามทีประธานฯแจ้ง นอกจากนีBคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนตามทีกฎหมายกําหนด
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ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัย หรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั ิ
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 30,866.52 บาท ซึงคิดเป็ นร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี
2558 โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายด้วย
คะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย
เห็นด้วย
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
ต่อมาประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2558 ตามรายละเอียดทีได้แจ้ง
โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผู้
ถือหุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย
เห็นด้วย
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที 8 พิ จารณาอนุมตั ิ การลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั สําหรับหุ้นสามัญส่วนที ยังไม่จาํ หน่ ายและไม่ได้มีไว้เพือ
รองรับการแปลงสภาพ
ประธานฯ เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั สําหรับหุน้ สามัญส่วนทียังไม่ได้เรียกชําระ
และไม่ได้มไี ว้เพือรองรับการแปลงสภาพหลักทรัพย์ใด โดยเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 168,070,047.75 บาท (หุ้น
สามัญจํานวน 672,280,191 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,222.50 บาท (หุน้ สามัญ
จํานวน 671,440,890 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท) โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ลงจํานวน 209,825.25 บาท
(หุน้ สามัญจํานวน 839,301 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท) โดยตัดหุน้ สามัญจํานวน 839,301 หุน้ ทียังมิได้ออกจําหน่ าย
และไม่ได้มไี ว้เพือรองรับการแปลงสภาพ
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณา
อนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธกี ารตัดหุ้นทียังมิได้ออกจําหน่ ายและไม่ได้มไี ว้รองรับการแปลงสภาพโดยมีรายละเอียด
ตามทีประธานฯ แจ้ง
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ูถ้ อื หุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัย หรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั ิ
การลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 168,070,047.75 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ 167,860,222.50 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญที
ยังมิได้ออกจําหน่ายและไม่ได้มไี ว้เพือรองรับการแปลงสภาพ จํานวน 839,301 หุน้ โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 168,070,047.75 บาท เป็ นทุนจด
ทะเบียนใหม่ 167,860,222.50 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ สามัญทียังมิได้ออกจําหน่ ายและไม่ได้มไี ว้เพือรองรับการแปลงสภาพ
จํานวน 839,301 หุน้ ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
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จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย
เห็นด้วย
504,752,967 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
รวมคะแนนเสียง
504,752,967 เสียง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที 9 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ มเติ มหนังสือหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริ ษทั เพือให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่าตามทีทีประชุมได้อนุ มตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จากเดิม 168,070,047.75
บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 167,860,222.50 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 671,440,890 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 0.25
บาท โดยเป็ นการลดทุนจดทะเบียนลง 209,825.25 บาท โดยวิธกี ารตัดหุน้ ทียังมิได้ออกจําหน่ายจํานวน 839,301 หุน้ มูลค่าที
ตราไว้หุน้ ละ 0.25 บาท
ประธานฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้แก้ไขเพิมเติมบริคณห์สนธิของบริษทั มหาชน ข้อ 4 เป็ น
ดังนีB
ข้อ 4
ทุนจดทะเบียนจํานวน
167,860,222.50 บาท (หนึงร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมืนสอง
ร้อยยีสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
671,440,890 หุน้ (หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสีแสนสีหมืนแปดร้อยเก้าสิบ
หุน้ )
มูลค่าหุน้ ละ
0.25 บาท (ยีสิบห้าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
671,440,890 หุน้ (หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสีแสนสีหมืนแปดร้อยเก้าสิบ
หุน้ )
หุน้ บุรมิ สิทธิ
-- ไม่มี -ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นว่าควรเสนอทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือลงมติอนุ มตั กิ ารแก้ไข
เพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ข้อที 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที 8
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ูถ้ อื หุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัย หรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั ิ
การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ฯ ให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย
เห็นด้วย
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
วาระที 10 พิ จารณาการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
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ประธานฯ ได้เสนอให้มกี ารแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั เพือให้สามารถดําเนิน
ธุรกิจทีเกียวเนืองกับธุรกิจหลักของบริษทั ฯ ได้อย่างครอบคลุม ตลอดจนการรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตของบริษทั
ฯ โดยเสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาเพิมเติมวัตถุประสงค์จาํ นวน 26 ข้อรายละเอียดตามเอกสารแนบ
นอกจากนีB ยังได้เสนอให้พจิ ารณายกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ จํานวน 2 ข้อ คือข้อ 44 และ 46 เพือไม่ให้เกิด
ความซํBาซ้อนกับวัตถุประสงค์ทเพิ
ี มเติมใหม่ และจะทําการจัดเรียงหมายเลขหัวข้อวัตถุประสงค์ใหม่เพือความเหมาะสม โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารแนบการประชุม ภายหลังการแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ บริษทั ฯจะมีวตั ถุประสงค์ทงั B หมด 72 ข้อ
ทังB นีB ให้บุคคลทีคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ ทีกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใด ๆ เพือให้เป็ นไปตามคําสังของนาย
ทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุ้นสมควรทีจะ
อนุมตั กิ ารแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั ตามทีเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า การขอแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษทั ฯในการประชุมวันนีB มีสาเหตุมาจากอะไร และในปจั จุบนั บริษทั ฯประกอบธุรกิจหลักอะไร ในอนาคตมีแผนจะประกอบ
ธุรกิจอะไรเพิมเติมถึงได้ขอเพิมเติมวัตถุประสงค์
นายธีระชัย ประสิทธิรั< ตนพร ประธานทีประชุมตอบว่า ธุรกิจหลักในปจั จุบนั ของบริษัทฯ คือการผลิตและจําหน่ าย
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพือให้แสงสว่าง และในช่วงหลังบริษทั ฯ มีแนวโน้มจะขยายขอบข่ายกิจการของบริษทั ฯ ให้ครอบคลุมขึนB โดยมี
ความเป็ นไปได้ในการผลิตอุปกรณ์ทเกี
ี ยวข้องกับเทคโนโลยี จึงมีความจําเป็ นต้องจดทะเบียนวัตถุประสงค์เพิมเติมเพือรองรับ
โอกาสทางธุรกิจในอนาคต
ต่อมา นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั< ตนพร ได้ชแBี จงเพิมเติมต่อผูถ้ อื หุน้ ว่า ปจั จุบนั มีผปู้ ระกอบการติดต่อมายังบริษทั ฯ เพือ
สอบถามความเป็ นไปได้ในการเข้ามามีบทบาทในธุรกิจระบบไฟฟ้ามากมาย เนืองจากเห็นว่าธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการ
ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าเพือให้แสงสว่าง และเห็นถึงศักยภาพของบริษทั ฯในการขยายธุรกิจทีเกียวข้องกับระบบไฟฟ้าเนืองจากเป็ น
ธุรกิจทีน่าจะเกียวข้องกัน โดยหลักๆ ทีบริษทั ฯ ได้รบั การติดต่อสอบถามมาจะเป็ นระบบไฟฟ้ากําลัง ระบบไฟฟ้าโทรคมนาคม
ระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น การจดวัตถุประสงค์เพิมเติมในครังB นีB จึงถือเป็ นการเตรียมการเพือขยายธุรกิจทีมีความ
เป็ นไปได้ในอนาคต
คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามเพิมเติมว่า บริษัทฯ ได้มกี ารเตรียมความ
พร้อมของบุคลากรไว้รองรับการขยายธุรกิจใหม่แล้วหรือยัง
นายธีระชัย ประสิทธิรั< ตนพร ประธานทีประชุมตอบว่า ในขณะนีBบริษทั ฯยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็ นไปได้ของ
ธุรกิจ จึงต้องดูความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ก่อนทีจะมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
เมือไม่มผี ูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัย หรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั ิ
การแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผู้
ถือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 94 ราย
เห็นด้วย
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
504,752,967 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
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วาระที 11 พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริ ษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ ม
วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า ตามทีทีประชุมได้ลงมติอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์บริษทั ฯ ตามวาระที 10
ประธานฯ จึงเสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ เป็ นดังนีB
“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ มีจาํ นวน 72 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ทีแนบ”
ทังB นีB ให้บุคคลทีคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือกรรมการผูจ้ ดั การมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใด ๆ เพือให้เป็ นไปตามคําสัง
ของนายทะเบียน
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ ือหุ้น
พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการเพิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ
ตามทีเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัย หรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั ิ
การแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษทั ฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิมวัตถุประสงค์ของบริษทั ฯ โดยต้องผ่าน
มติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 ของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผู้ถอื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 95 ราย
เห็นด้วย
504,828,833 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
504,828,833 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
วาระที 12 พิ จารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้แจ้งทีประชุมว่าวาระนีBเป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟงั ข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ประธานฯ จึงได้สอบถาม
ว่า หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะ ให้ซกั ถามได้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มีคาํ ถามดังต่อไปนีB
นายสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามว่า สาเหตุทบริ
ี ษทั ฯ มีผลประกอบการทีไม่
ค่อยดีในปี 2558
นายธีระชัย ประสิท ธิร< ัตนพร ประธานทีประชุม ตอบว่า สาเหตุ ทีในปี 2558 บริษัทฯ มีกําไรสุท ธิอ ยู่ใ นระดับ ตํ า
เนืองจากความต้องการของตลาดลดลง ตลอดจนผลิตภัณฑ์ LED กําลังเป็ นทีนิยม จึงมีการแข่งขันสูงมาก อย่างไรก็ตาม
ยอดขายของบริษัท ฯในปี 2558 สูง ขึBน เมือเทีย บกับ ปี ทีผ่ า นมา เนื องจากบริษัท ฯ ได้จ ัด กิจ กรรมด้า นการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์มากยิงขึนB โดยในขณะนีBบริษัทฯ ได้รบั งานโครงการในคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่เพิมขึนB และเริมได้รบั งานใน
กลุ่มลูกค้าโรงแรม ดังนันB คาดว่าผลประกอบการในปี 2559 น่ าจะมีแนวโน้มทีดีกว่าปี 2558
นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวริ ะวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่าบริษทั ฯ ได้เข้าร่วมประมูลงาน
หลอดไฟตามทางหลวงบ้างหรือไม่ และผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ มีการรับประกันหรือไม่
นายธีระชัย ประสิทธิรั< ตนพร ประธานทีประชุมตอบว่า บริษทั ฯ มีการเข้าประมูลในโครงการถนนจากหน่ วยราชการ
และเคยได้งานแล้ว เช่น ถนนในจังหวัดภูเก็ต ก็เป็ นงานของบริษทั ฯ แต่สาํ หรับหลอด LED บริษทั ฯ ยังไม่สามารถประมูลได้
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เนืองจากหน่วยงานทีเกียวข้องมีการกําหนดคุณสมบัตขิ องหลอดทีแตกต่างกันออกไปแล้วแต่พนBื ทีซึงไม่มกี ารกําหนดคุณสมบัติ
ทีเป็ นมาตรฐานเดียวกันจากส่วนกลาง ทําให้บริษทั ฯ เข้าร่วมแข่งขันประมูลได้ยาก สําหรับการรับประกันผลิตภัณฑ์ บริษทั ฯ มี
การรับประกันผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเป็ นเวลา 2 ปี ตามมาตรฐาน ทังB นีB ในบางโครงการลูกค้าอาจร้องขอให้บริษัทฯ ขยาย
ระยะเวลาการรับประกันเป็ น 5 ปี กไ็ ด้ แต่ราคาของผลิตภัณฑ์กจ็ ะสูงตามไปด้วย
นางสาวก้อยทิพย์ ศรีวริ ะวานิชกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่าตามทีบริษทั ฯ ได้สมัครเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชัน โดยขอสอบถามว่า ภายหลังจากการประกาศเจตนารมณ์แล้ว บริษทั มีมาตรการอย่างไร
ในการดําเนินการให้ได้รบั การรับรองมาตรฐาน และเมือไรจะได้รบั การรับรองมาตรฐาน
นายธีรศักดิ < ประสิทธิรั< ตนพรได้ตอบคําถามว่า ขณะนีBบริษทั ฯ กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการเพือให้ได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน โดยอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้อกําหนดมาตรฐานการรับรองอย่างต่อเนือง และอยู่ระหว่างการแก้ไขปรับปรุงในบาง
เรืองให้เป็ น ไปตามมาตรฐานทีกําหนด ในส่วนของระยะเวลาทีคาดว่ าจะได้รบั การรับ รอง เนืองจากมีกระบวนการทีต้อ ง
ดําเนินการค่อนข้างมาก จึงใช้เวลาในการดําเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ จะเร่งดําเนินการเพือให้
ได้รบั การรับรองมาตรฐานเร็วทีสุด
เมือไม่มคี าํ ถามหรือข้อซักถามเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิรั< ตนพร)
ประธานกรรมการ / ประธานทีประชุม

___________________________
(นางสาวมยุรี ปทั ม์กชกร)
เลขานุการบริษทั / ผูบ้ นั ทึกประชุม
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