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ที ลข. 19/2560
วันที 25 เมษายน 2560
เรือง
เรียน

แจ้งมติทประชุ
ี มสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง+ ที 42 ประจําปี 2560
กรรมการ และผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จํากัด (มหาชน) ครัง+ ที 42 ประจําปี 2560
ในวันอังคารที 25 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที 372 ถนน
พระรามที 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยมีมติในแต่ละวาระดังนี+
1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง+ ที41 เมือวันที 26 เมษายน 2559 โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติ
รับรองด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง+ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี+
เห็นด้วย
92,971,297 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
ไม่มี
2. ทีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี ทผ่ี านมา
3. อนุมตั งิ บการเงิน สิน+ สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียง
เป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง+ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี+
เห็นด้วย
93,009,157 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
ไม่มี
4. อนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปนั ผล และรับทราบการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาล ดังนี+
4.1 สํารองตามกฎหมายได้ตงั + ไว้ครบแล้ว จึงไม่ตงั + สํารองเพิม
4.2 จัดสรรเป็ นทุนสํารองทัวไป จํานวน 14,644,674.96 บาท (สิบสีล้านหกแสนสีหมืนสีพันหกร้อยเจ็ด
สิบสีบาทเก้าสิบหกสตางค์)
4.3 จ่ายเงินปนั ผลประจําปี ในอัตราหุน้ ละ 1.70 บาท (หนึงบาทเจ็ดสิบสตางค์) จํานวน 108,000,000
หุน้ รวมเป็ นเงินทัง+ สิน+ 183,600,000.-บาท (หนึงร้อยแปดสิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน)
โดยบริษทั ฯ ได้มกี ารจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลไปแล้ว เมือวันที 9 กันยายน 2559 ในอัตรา
หุน้ ละ 1 บาท (หนึงบาทถ้วน) รวมเป็ นเงิน 108,000,000 บาท (หนึงร้อยแปดล้านบาทถ้วน)
ดังนัน+ คงเหลือจ่ายเงินปนั ผลอีกหุน้ ละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) เป็ นเงิน 75,600,000
บาท (เจ็ดสิบห้าล้านหกแสนบาทถ้วน) จ่ายจากผลการดําเนินงานสําหรับงวดวันที 1 มกราคม 2559
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 โดยเงินปนั ผลดังกล่าวจะแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน ดังนี+
4.3.1 จากกําไรสุทธิของกิจการทีได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ คุ คล (BOI) จํานวน 0.50 บาท (ห้าสิบ
สตางค์) ต่อหุน้
4.3.2 จากกําไรสุทธิของกิจการทีเสียภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ จํานวน
0.20 บาท (ยีสิบสตางค์) ต่อหุน้
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โดยจะจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ อื
หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันจันทร์ที 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวัน
อังคารที 9 พฤษภาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันศุกร์ที 19 พฤษภาคม 2560
ทีประชุมผู้ถอื หุน้ มีมติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง+ หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี+
เห็นด้วย
93,009,157 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
ไม่มี
5. อนุมตั เิ ลือกตัง+ กรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ จํานวน 3 ท่าน เป็ นกรรมการบริษทั
อีกวาระหนึง โดยเลือกตัง+ เป็ นรายบุคคล ดังนี+
รายชือกรรมการ
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
จํานวนเสียง ร้อยละ* จํานวน ร้อยละ* จํานวน ร้อยละ* จํานวน ร้อยละ*
เสียง
เสียง
เสียง
5.1 นางสาวศิรกิ ุล ธนสารศิลป์ 93,009,157 100.00
0
0
0
กรรมการ และ ประธานกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
5.2 นายวัชระ ภุมรินทร์
93,009,157 100.00
0
0
0
กรรมการ, กรรมการบริหาร และ
ผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยธุรกิจและ
การตลาด
5.3 นายผดุง เตชะศรินทร์
93,009,147 100.00
10
0.00
0
0
กรรมการอิสระ, ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ธรรมาภิบาลและบริหารความ
เสียง
หมายเหตุ * คิดเป็ นร้อยละของจํานวนเสียงทัง+ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนัน+ คณะกรรมการของบริษทั ในปี 2560 มีจาํ นวนทัง+ สิน+ 9 ท่าน ดังนี+
1. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
2. นายสุชยั
ณรงคนานุกลู
3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร
4. นายวัชระ ภุมรินทร์
5. นางสาวศิรกิ ุล ธนสารศิลป์
6. นายชนิน
รัตนวิจยั
7. นายผดุง
เตชะศรินทร์
8. นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช
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9. นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
โดยบริษทั ฯ มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทัง+ คณะ ประกอบด้วย
นายผดุง เตชะศรินทร์, นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช และ นายกฤษดา วิศวธีรานนท์
6. อนุมตั กิ าํ หนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษทั ปี 2560 ในวงเงินรวมไม่เกินปี ละ 12,000,000.-บาท
(สิบสองล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรร โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี+
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ
1. ค่าตอบแทนประจําปี

ประธาน
กรรมการ
จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน
นําไปพิจารณาจัดสรร

2. ค่าเบีย+ ประชุม จ่ายเฉพาะผูเ้ ข้าประชุม
• คณะกรรมการบริษทั
• คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหา,
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน, คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสียง
• คณะกรรมการตรวจสอบ (รายไตรมาส)
3. สิทธิประโยชน์อนื

12,000.- บาท / ครัง+

10,000.- บาท / ครัง+

10,000.- บาท / ครัง+

8,000.- บาท / ครัง+

60,000.- บาท / ครัง+
30,000.- บาท / ครัง+
- ไม่มี -

ทัง+ นี+ การพิจารณาหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนดังกล่าวข้างต้น ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ
ไม่เกินวงเงินทีได้รบั อนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้
ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง+ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี+
เห็นด้วย
93,009,157 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
ไม่มี
7. อนุมตั แิ ต่งตัง+ ผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 คือ
1. นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5875 และ/หรือ
2. นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 2109
แห่งบริษทั เอเอสวีแอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผูส้ อบบัญชี มีอาํ นาจ
ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษทั และอนุมตั คิ า่ สอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 790,000.- บาท (เจ็ดแสนเก้า
หมืนบาทถ้วน) และค่าบริการอืน (ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน) จํานวน 50,000.-บาท
(ห้าหมืนบาทถ้วน) รวมเป็ นเงินทัง+ สิน+ 840,000.-บาท (แปดแสนสีหมืนบาทถ้วน) โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ดิ ว้ ย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง+ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม ดังนี+
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

93,026,357 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
0 เสียง
0 เสียง
ไม่มี

8. อนุมตั ซิ อ+ื ทีดินจาก บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง+ โฉนดทีดินเลขที 225020 เลขทีดิน 6134 ซึงตัง+ อยู่ใน
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชา โดยมีขนาดพืน+ ทีประมาณ 12 ไร่ 1 งาน 87 ตารางวา* (หากจํานวนเนื+อทีมีมาก
หรือน้อยกว่าจํานวนทีระบุไว้ บริษทั ตกลงจะซือ+ ทีดินตามความเป็ นจริง) ในราคาไร่ละ12 ล้านบาท รวมเป็ นเงินประมาณ
149.61 ล้านบาท แบ่งชําระ 5 งวดเท่าๆกัน โดยไม่มดี อกเบีย+
และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลทีคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็ นผูม้ อี าํ นาจในการ
เจรจาต่อรองสัญญาจะซือ+ จะขายทีดินฯ ตลอดจนมีอาํ นาจดําเนินการใดๆทีจําเป็ น หรือเกียวเนืองในนามของบริษทั
• จํานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมในวาระนี+ มีจาํ นวน 93,026,357 เสียง
• หักจํานวนเสียงของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
จํานวน 23,241,480 เสียง
• คงเหลือจํานวนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง จํานวน 69,784,877 เสียง
โดยทีประชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง+ หมดของผูถ้ อื หุน้
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ทีมีสว่ นได้เสีย ดังนี+
เห็นด้วย
69,784,877 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
ไม่มี
9. พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ามี) – ไม่มี –
จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายชนิน รัตนวิจยั
.................................................................
(นายชนิน รัตนวิจยั )
กรรมการและเลขานุการบริษทั

