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บริษัท ไทยเทพรส จาํกัด (มหาชน) 

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 
 

 ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรส จํากดั (มหาชน) ประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2561         

เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุชัน้ 3 สาํนกังานใหญ่ บริษัท ไทยเทพรส จํากดั (มหาชน) เลขท่ี 208 หมู ่6 ถนน  ท้ายบ้าน 

ตําบลท้ายบ้าน อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 โทร 02-703-4444 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุรวมทัง้สิน้ 38 ราย 

นบัจํานวนหุ้นได้ 296,085,239  หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.25 ครบเป็นองค์ประชมุ

ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 36 แล้ว ได้มีมติดงันี ้
 

วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ 296,084,620                 100%

ไม่อนุมัติ -                                  -

งดออกเสียง 619                                 -

รวม 296,085,239                 100%
 

 

วาระท่ี 2 รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2560 
 

วาระท่ี 3 อนมุตัิงบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

               ระหวา่งการประชมุวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุเพ่ิม 1 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 11,465,300 หุ้น เป็นผู้ ถือหุ้นเข้า

ร่วมประชมุ รวมทัง้สิน้ 39 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 307,550,539 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 360,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 85.43 ได้มีมติดงันี ้ 

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ 307,549,920                 100%

ไม่อนุมัติ -                                  -

งดออกเสียง 619                                 -

รวม 307,550,539                 100%
 

 

วาระท่ี 4 อนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลประจําปีสาํหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2560 ดงันี ้ 

(จ่ายจากกิจการท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล อตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.92 บาท  

ให้จ่ายเงินปันผล จากกําไรสะสมประจําปีสาํหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ดงันี ้ 

จ่ายจากกิจการท่ีเสยีภาษีเงินได้นิติบคุคล อตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท) 

รวมเงินปันผลทัง้สิน้ หุ้นละ 1.00 บาท โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2561 
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 กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2561  

 

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ 307,549,920                 100%

ไม่อนุมัติ -                                  -

งดออกเสียง 619                                 -

รวม 307,550,539                 100%
 

 

วาระท่ี 5 แตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระประจําปี 2561 ดงันี ้ 

 

1. นายปริญญา   วิญญรัตน์  

 

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ 188,391,340                 100%

ไม่อนุมัติ -                                  -

งดออกเสียง 119,159,199                 -

รวม 307,550,539                 100%
 

 

 หมายเหต ุ นายปริญญา  วิญญรัตน์ ถือหุ้น 119,158,580 หุ้น เป็นผู้มีสว่นได้เสยีจึงไมข่อออกเสยีงในวาระนี ้

และมีผู้งดออกเสยีง 619 หุ้น  จึงทําให้วาระนีม้ีผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสยีง 188,391,340 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 307,550,539 

หุ้น  

 

  2. นางสาวมาล ี วิญญรัตน์ 

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ 293,545,400                 100%

ไม่อนุมัติ -                                  -

งดออกเสียง 14,005,139                    -

รวม 307,550,539                 100%
 

 

หมายเหต ุ นางสาวมาล ี วิญญรัตน์ ถือหุ้น 14,004,520 หุ้น เป็นผู้มีสว่นได้เสยีจึงไมข่อออกเสยีงในวาระนี ้และ

มีผู้งดออกเสยีง 619 หุ้น  จึงทําให้วาระนีม้ีผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสยีง 293,545,400 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 307,550,539 หุ้น 

 

 



 
 
 
 
 

3 / 4 

 

3. นายบณัฑิต  วิญญรัตน์  

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ 281,122,900                 100%

ไม่อนุมัติ -                                  -

งดออกเสียง 26,427,639                    -

รวม 307,550,539                 100%
 

 

หมายเหต ุ นายบณัฑิต  วิญญรัตน์ ถือหุ้น 26,427,020 หุ้น เป็นผู้มีสว่นได้เสยีจึงไมข่อออกเสยีงในวาระนี ้และมี

ผู้งดออกเสยีง 619 หุ้น จึงทําให้วาระนีม้ีผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสยีง 281,122,900 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 307,550,539 หุ้น 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการอิสระแทนกรรมการอิสระท่ีขอลาออก 

  ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบการลาออกของพลเรือโท ทนง  ศิริรังษี ซึง่เป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ   

  ประธานท่ีประชมุได้เสนอ ดร.นิวตั  วงศ์พรหมปรีดา เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนพลเรือโท ทนง ศิริรังษี  

และได้สง่ประวตัิให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ 307,549,920                 100%

ไม่อนุมัติ -                                  -

งดออกเสียง 619                                 -

รวม 307,550,539                 100%
   

วาระท่ี 7 พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2561 

                 1. อนมุตัิผลตอบแทนคณะกรรมการ 9 ทา่น ประจําปี 2561 จํานวนไมเ่กิน 4,515,000.00 บาท (สีล้่านห้า

แสนหนึง่หมื่นห้าพนับาทถ้วน) เทา่กบัปี 2560 และผลตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ประจําปี 2561 จํานวน 

462,000.00 บาท (สีแ่สนหกหมื่นสองพนับาทถ้วน) เทา่กบัปี 2560 

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ 77,660,230                    100%

ไม่อนุมัติ -                                  -

งดออกเสียง 229,890,309                 -

รวม 307,550,539                 100%
 

 

หมายเหต ุคณะกรรมการบริษัททัง้ 9 ทา่น ถือหุ้น 229,889,690 หุ้น เป็นผู้มีสว่นได้เสยี จึงไมข่อออกเสยีงใน 

วาระนี ้นี ้และมีผู้งดออกเสยีง 619 หุ้น จึงทําให้วาระนีม้ีผู้ ท่ีมีสทิธิออกเสยีง 77,660,230 หุ้น จากจํานวนหุ้นทัง้หมด 

307,550,539 หุ้น 
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วาระท่ี 8 แตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีประจําปี 2561 ดงันี ้ 

 

  ช่ือ   เลขท่ีใบรับอนญุาต   สาํนกังาน  

 1. นางศิริเพ็ญ สขุเจริญยิ่งยง 3636 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั หรือ  

 2. นายเจริญ ผู้สมัฤทธิเลศิ 4068 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั หรือ  

 3. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 3920 บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั  

 

และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2561 เป็นเงิน 1,250,000.00 (หนึง่ล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพ่ิมขึน้

จากปี 2560 จํานวน 150,000.00 บาท หรือเพ่ิมขึน้ 13.64% เน่ืองจากคา่สอบบญัชีเดิมของบริษัทฯ คอ่นข้างตํ่า เมื่อเทียบ

กบัคา่สอบบญัชีของบริษัทมหาชน อ่ืน ๆ ท่ีมีขนาดและลกัษณะของธุรกิจใกล้เคียงกนั 

 

ผู้สอบบญัชีดงักลา่ว ไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

กบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งไร 

 

 

ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ 307,549,920                 100%

ไม่อนุมัติ -                                  -

งดออกเสียง 619                                 -

รวม 307,550,539                 100%
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม    กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

(นายธนวฒัน์  วิญญรัตน์) 

 


