รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2560
ของ
บริ ษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560เวลา10.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)มีนายธีระ
ชัย ประสิทธิ ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีเ่ ป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ของบริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ซึ่งมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 8
มีนาคม 2560 ทัง้ สิน้ 2,155 คน นับจํานวนหุน้ ได้ 671,440,890 หุน้ โดยในวันนี้ มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 10
ราย และโดยการมอบฉันทะ 76 ราย รวมจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้ สิน้ 86 ราย
นับจํานวนหุน้ ได้ทงั ้ หมด 501,657,030 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.7135ของจํานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมทัง้ หมด ครบเป็ น
องค์ประชุม ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว ต่อมาประธานฯแถลงต่อที่ป ระชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี2560ของบริษทั ฯมีกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีดงั นี้
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายทรงพล จันทร์ผอ่ งแสง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ ์รัตนพร กรรมการบริษทั
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั
7. นายธีรศักดิ ์ ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีไ่ ด้รบั เชิญร่วมประชุมมีดงั นี้
1. นางสาวมยุร ี ปทั ม์กชกร
เลขานุการบริษทั
2. นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก
ผูส้ อบบัญชี
3. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย
ทีป่ รึกษากฎหมาย
ประธานฯได้ช้แี จงให้ท่ปี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1,
วาระที่ 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระ
ที่ 5 ซึง่ เป็ นวาระการพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการประจําปี 2560 ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบไม่มกี ารลงมติ
ประธานฯได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทั ฯจะใช้วธิ ลี งคะแนนตามบัตร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รบั บัตรลงคะแนนที่ทางบริษทั มอบให้ซ่งึ การนับคะแนนนัน้ ทางเจ้าหน้ าที่จะทําการเก็บใบ
ลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผูไ้ ม่เห็นด้วย” และ“ผูท้ ง่ี ดออกเสียง” เท่านัน้ เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ
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ทัง้ นี้วธิ กี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการ
ประชุม มีผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิม่ บริษทั จะนับจํานวนผู้ถอื หุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทุกครัง้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมในภายหลัง จะมีสทิ ธิลงคะแนนเฉพาะวาระทีย่ งั มิได้มกี ารลงมติเท่านัน้
ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้วนายธีระ
ชัยประสิทธิ ์รัตนพร ประธานฯ จึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 มิ ถนุ ายน 2559
ประธานฯได้เสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ที่ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 27
มิถุนายน 2559 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ดังกล่าว บริษทั ฯได้จดั ให้มกี ารส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผถู้ อื
หุน้ บริษทั ทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการ
ประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีค วามเห็นว่ารายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง
จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิม่ เติมหรือไม่
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิม่ เติม ประธานฯจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่ 1/2559 ที่ได้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยต้องผ่านมติท่ปี ระชุมด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2559 ตามทีไ่ ด้
เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 2 รับ ทราบผลการดํา เนิ นงานของบริ ษัท ฯ ในรอบปี บัญ ชี ต ัง้ แต่ ว นั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึ ง วัน ที่ 31
ธันวาคม 2559
ประธานฯได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจ่ ะ
รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีตงั ้ แต่วนั ที1่ มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําปี 2559 ของบริษทั
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มกี ารลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และ
สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิม่ เติมหรือไม่
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะให้บริษทั ฯควรจัดเตรียมรายงานประจําปี แบบ
รูปเล่มทีจ่ ดั พิมพ์ไว้จาํ นวนหนึ่งเพือ่ แจกผูถ้ อื หุน้ บางส่วนทีม่ าประชุม และไม่สะดวกทีจ่ ะเปิ ดรายงานประจําปี ในรูปแบบซีดที ่ี
บริษัทฯได้จ ดั ส่งให้ หรือบริษัทฯอาจพิม พ์รายงานประจํา ปี เฉพาะส่วนของผลการดํา เนิ น งานประจํา ปี และงบการเงิน
ประจําปี เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้ดปู ระกอบระหว่างการประชุม และเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้
ประธานฯชีแ้ จงต่อ
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ทีป่ ระชุมว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผูถ้ อื หุน้ และจะจัดเตรียมรายงานประจําปี แบบรูปเล่มไว้อํานวยความสะดวกแก่ผู้
ถือหุน้ ในการประชุมครัง้ ต่อไป
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรือคําแนะนําเพิม่ เติม ประธานฯจึงแจ้งทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพื่อ
ทราบ ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
มติท่ปี ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ตามทีป่ ระธานฯแจ้ง
วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ง บดุ ล งบกํา ไรขาดทุ น และรายงานของผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ สํา หรับ รอบปี
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯได้เสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชีส้นิ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ตามที่ป รากฏในรายงานประจํา ปี 2559 ซึ่ง ได้ผ่า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบดุลงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบ
ปีระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณาอนุ มตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบ
บัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีป่ รากฏในรายงานประจําปี 2559
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนุ มตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดย
ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 4 พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที่ 19 กําหนดไว้ว่า“ในการประชุมผู้ถอื หุ้นสามัญ
ประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการ
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม(1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ ง
อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียน
บริษทั นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตําแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง”
โดยในปี น้ี มีกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึ่งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระดังกล่าว ได้แก่
พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ ์รัตนพรมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็ นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถ
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อันเป็ นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้ประสบความสําเร็จต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯคณะกรรมการบริษทั ฯเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้
จากตํา แหน่ ง ตามวาระทัง้ 2 ท่า น คือพลตํา รวจโทอัม ริน ทร์ เนี ยมสกุ ลและนายธีร ยุทธ์ ประสิทธิร์ ตั นพรกลับเข้าเป็ น
กรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ได้จดั ส่งพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ประธานฯจึงเชิญพลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ ์รัตนพรให้ออกจากทีป่ ระชุมเป็ นการ
ชัวคราว
่
เพื่อให้ท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระจากนัน้ ประธานฯได้
สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิม่ เติมหรือไม่
คุณนํ้าทิพย์ ภู่ประเสริฐ ตัวแทนจากชมรมอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่าพล
ตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ครบ 9 ปี แล้วหรือไม่ และบริษทั ฯ
มีแนวทางทีจ่ ะสรรหาหรือเลือกกรรมการเข้าใหม่หรือไม่อย่างไร
ประธานฯชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะนี้ วาระการดํารงตําแหน่งของพลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ยังไม่ครบ 9 ปี
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯได้มกี ารหารือเรื่องนี้กบั สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถึงแนวทาง
การสรรหากรรมการเข้าดํารงตําแหน่ ง โดยจะพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถของกรรมการ ความโปร่งใส และความ
เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ยังดํารงตําแหน่งไม่ถงึ 9 ปี
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถาม ข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระแยกพิจารณาการลงมติ
ดังนี้
4.1 พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
มติท่ีป ระชุม ได้พิจ ารณาและมีม ติเป็ น เอกฉัน ท์อ นุ ม ตั ิก ารแต่ง ตัง้ พลตํา รวจโทอัม ริน ทร์ เนี ย มสกุ ล เข้า ดํา รง
ตําแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย
เห็นด้วย
501,656,890 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
140 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
4.2 นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ ์รัตนพร(กรรมการบริษทั )
มติท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแต่งตัง้ นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ ์รัตนพรเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง

10

วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ประธานที่ป ระชุมได้แจ้งต่อที่ป ระชุมว่าคณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมี
รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึง่ ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ว
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
โดยได้มกี ารศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่ง มีก ารสํา รวจค่ า ตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบีย นโดยสมาคมส่ง เสริม สถาบัน กรรมการบริษัท ไทย โดย
รายละเอียดการอนุ มตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 มีดงั ต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกับปี 2559)
ทางบริษทั ฯกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม รวมกันในวงเงินไม่เกิน
1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบีย้ ประชุมต่อการเข้าร่วมประชุมหนึ่งครัง้
• ประธานกรรมการ
6,000 บาท
• กรรมการ
5,000 บาท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท
• ประธานกรรมการสรรหา
6,000 บาท
• กรรมการสรรหา
5,000 บาท
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5,000 บาท
• ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
6,000 บาท
• กรรมการบริหารความเสีย่ ง
5,000 บาท
โดยให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจ่ ะ
อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีเ่ สนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิม่ เติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
คะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉัน ท์อนุ ม ตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจํา ปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
วาระที่ 6 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานทีฯ่ ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ นางสาวนงราม เลาห
อารีดลิ ก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 218 แห่งบริษทั
เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั อีก (รวม 8 ปี ทีบ่ ริษทั ฯได้วา่ จ้างบริษทั เอเอสที มาสเตอร์
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบตั ติ ามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลา และเป็ นผู้สอบบัญชีท่ไี ด้รบั ความเห็นชอบจาก
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สํา นั ก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ โดยที่ผู้ส อบบัญ ชีด ัง กล่ า วมีค วามเป็ น อิส ระ ไม่ ม ี
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั /ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่/ผูบ้ ริหาร/บริษทั ย่อย หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เท่ากับ 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของบัตรส่งเสริม
การลงทุน จํานวน 30,000 บาทรวม 630,000 บาท โดยเพิม่ ขึน้ จากค่าสอบบัญชีประจําปี 2559 ซึ่งมีจํานวนรวมเท่ากับ
580,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯคณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจ่ ะ
อนุ มตั ิการแต่งตัง้ ให้ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 218 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบ
ระยะบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้ เป็ นจํานวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่น
บาทถ้วน)
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิม่ เติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมลงมติ
อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี 2560 โดยต้องผ่านมติท่ปี ระชุมด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบบัญชีปี
2560 ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสะสมและการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี 2559
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
บริษทั ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีสว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไร
สุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุน
จดทะเบียน”
นอกจากนี้ บริษทั ฯมีนโยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิทเ่ี หลือ
หลังจากหักเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มเี หตุจาํ เป็ น
อื่นใด และการจ่ายปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ และมติคณะกรรมการบริษทั
ที่อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลต้องถูกนํ าเสนอเพื่อขออนุ มตั จิ ากที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจอนุมตั ใิ ห้จา่ ยได้ก่อนรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษทั ฯ มีทุนสํารองตามกฎหมาย
เท่ากับ 234,177.59 บาท จึงเห็นสมควรทีจ่ ะเสนอผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 และการจ่ายเงิน
ปนั ผล ดังนี้
1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59 บาท ซึง่ คิดเป็ นร้อยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปี 2559
2. จ่ายเงินปนั ผลสําหรับการดําเนินงานประจําปี 2559 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใน
อัต ราหุ้น ละ 0.006 บาท (โดยในปี 2558 บริษัท ฯจ่ า ยป นั ผลในอัต ราหุ้น ละ 0.015 บาท) สํา หรับ หุ้น สามัญ จํา นวน
671,440,890 หุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 4,028,645.34 บาท จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จํานวน 4,683,552บาทซึ่ง
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เท่ากับประมาณร้อยละ 86.02 ของกําไรสุทธิ หรือร้อยละ 90.54 ของกําไรสุทธิหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายปนั
ผลจากกําไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปนั ผลทีก่ าํ หนดไว้ของบริษทั ฯ
โดยบริษทั ฯ จะกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที่มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายปนั ผลเป็ น
เงินสดในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 จากกําไรสะสมส่วนทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะ
จ่ายในรูปของเงินสดตามรายละเอียดตามทีป่ ระธานฯแจ้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื
หุ้นพิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559 ตามที่กฎหมาย
กําหนด
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิม่ เติม ประธานฯจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ
การการจัดสรรกําไรสะสมและการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 ดังนี้
7.1 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59บาท ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี 2559โดยต้องอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายด้วย
คะแนนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
7.2 ต่อมาประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 ในอัตราหุ้นละ
0.006 บาท สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 671,440,890 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 4,028,645.34 บาทโดยต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ปี ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้เป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟงั ข้อเสนอของผู้ถอื หุน้ ประธานที่ประชุมได้
สอบถามว่าหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะให้ซกั ถามได้
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เมือ่ ไม่มคี าํ ถามหรือข้อซักถามเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 10.45 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร)
ประธานกรรมการ / ประธานทีป่ ระชุม

___________________________
(นางสาวมยุร ี ปทั ม์กชกร)
เลขานุ การบริษทั / ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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