บริษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน)
แจ้ งมติท่ ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชัน้ 3 สํานักงานใหญ่ บริ ษัท ไทยเทพรส จํากัด (มหาชน) เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนน ท้ ายบ้ าน
ตําบลท้ ายบ้ าน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร 02-703-4444 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมรวมทังสิ
้ ้น 38 ราย
นับจํานวนหุ้นได้ 296,085,239 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
360,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 82.25 ครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 36 แล้ ว ได้ มีมติดงั นี ้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ

296,084,620

100%

ไม่อนุมัติ

-

-

งดออกเสียง

619

-

296,085,239

100%

รวม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2560
วาระที่ 3 อนุมตั ิงบแสดงการเปลีย่ นแปลงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ระหว่างการประชุมวาระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมเพิ่ม 1 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 11,465,300 หุ้น เป็ นผู้ถือหุ้นเข้ า
ร่วมประชุม รวมทังสิ
้ ้น 39 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 307,550,539 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
360,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 85.43 ได้ มีมติดงั นี ้
ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ

307,549,920

100%

ไม่อนุมัติ

-

-

งดออกเสียง

619

-

307,550,539

100%

รวม

วาระที่ 4 อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ดังนี ้
(จ่ายจากกิจการที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล อัตราร้ อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.92 บาท
ให้ จ่ายเงินปั นผล จากกําไรสะสมประจําปี สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ดังนี ้
จ่ายจากกิจการที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คล อัตราร้ อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท)
รวมเงินปั นผลทังสิ
้ ้น หุ้นละ 1.00 บาท โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
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กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ

307,549,920

100%

ไม่อนุมัติ

-

-

งดออกเสียง

619

-

307,550,539

100%

รวม

วาระที่ 5 แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2561 ดังนี ้
1. นายปริ ญญา วิญญรัตน์
ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ

188,391,340
-

ไม่อนุมัติ

100%
-

งดออกเสียง

119,159,199

-

รวม

307,550,539

100%

หมายเหตุ นายปริ ญญา วิญญรัตน์ ถือหุ้น 119,158,580 หุ้น เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี ้
และมีผ้ งู ดออกเสียง 619 หุ้น จึงทําให้ วาระนี ้มีผ้ ทู ี่มีสทิ ธิออกเสียง 188,391,340 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
307,550,539
หุ้น
2. นางสาวมาลี วิญญรัตน์
ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ

293,545,400

ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

-

100%
-

14,005,139

-

307,550,539

100%

หมายเหตุ นางสาวมาลี วิญญรัตน์ ถือหุ้น 14,004,520 หุ้น เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี ้ และ
มีผ้ งู ดออกเสียง 619 หุ้น จึงทําให้ วาระนี ้มีผ้ ทู ี่มีสทิ ธิออกเสียง 293,545,400 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
307,550,539 หุ้น
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3. นายบัณฑิต วิญญรัตน์
ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ

281,122,900

ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

-

100%
-

26,427,639

-

307,550,539

100%

หมายเหตุ นายบัณฑิต วิญญรัตน์ ถือหุ้น 26,427,020 หุ้น เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียจึงไม่ขอออกเสียงในวาระนี ้ และมี
ผู้งดออกเสียง 619 หุ้น จึงทําให้ วาระนี ้มีผ้ ทู ี่มีสทิ ธิออกเสียง 281,122,900 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
307,550,539 หุ้น
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังกรรมการอิ
้
สระแทนกรรมการอิสระที่ขอลาออก
ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบการลาออกของพลเรื อโท ทนง ศิริรังษี ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานที่ประชุมได้ เสนอ ดร.นิวตั วงศ์พรหมปรี ดา เข้ าเป็ นกรรมการอิสระแทนพลเรื อโท ทนง ศิริรังษี
และได้ สง่ ประวัติให้ ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว
ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ

307,549,920

100%

ไม่อนุมัติ

-

-

งดออกเสียง

619

-

307,550,539

100%

รวม

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2561
1. อนุมตั ิผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ท่าน ประจําปี 2561 จํานวนไม่เกิน 4,515,000.00 บาท (สีล่ ้ านห้ า
แสนหนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2560 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ประจําปี 2561 จํานวน
462,000.00 บาท (สีแ่ สนหกหมื่นสองพันบาทถ้ วน) เท่ากับปี 2560
ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ

77,660,230

ไม่อนุมัติ

-

100%
-

งดออกเสียง

229,890,309

-

รวม

307,550,539

100%

หมายเหตุ คณะกรรมการบริ ษัททัง้ 9 ท่าน ถือหุ้น 229,889,690 หุ้น เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย จึงไม่ขอออกเสียงใน
วาระนี ้ นี ้ และมีผ้ งู ดออกเสียง 619 หุ้น จึงทําให้ วาระนี ้มีผ้ ทู ี่มีสทิ ธิออกเสียง 77,660,230 หุ้น จากจํานวนหุ้นทังหมด
้
307,550,539 หุ้น
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วาระที่ 8 แต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2561 ดังนี ้
ชื่อ เลขที่ใบรับอนุญาต สํานักงาน
1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริ ญยิ่งยง 3636 บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด หรื อ
2. นายเจริ ญ ผู้สมั ฤทธิเลิศ 4068 บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด หรื อ
3. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ 3920 บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เป็ นเงิน 1,250,000.00 (หนึง่ ล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) เพิ่มขึ ้น
จากปี 2560 จํานวน 150,000.00 บาท หรื อเพิ่มขึ ้น 13.64% เนื่องจากค่าสอบบัญชีเดิมของบริ ษัทฯ ค่อนข้ างตํ่า เมื่อเทียบ
กับค่าสอบบัญชีของบริ ษัทมหาชน อื่น ๆ ที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจใกล้ เคียงกัน
ผู้สอบบัญชีดงั กล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร

ด้วยคะแนนเสียง
อนุมัติ

307,549,920

100%

ไม่อนุมัติ

-

-

งดออกเสียง

619

-

307,550,539

100%

รวม

ลงนาม

(นายธนวัฒน์ วิญญรัตน์)

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

4/4

