ที่ IR.003/2561
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2561 สาหรับเรื่องที่มีสาระสาคัญ ดังนี้
1. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัตงิ บการเงิน ประจาปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
2. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จัดสรรเงินกาไรเป็นสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงิน
ปันผล สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
3. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ
สอบบัญชี จากัด (Deloitte) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาปี 2561 มีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
2. ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
3. นายชูพงษ์
สุรชุติกาล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 และ/หรือ
4. นางนิสากร
ทรงมณี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
5 นายนันทวัฒน์ สารวญหันต์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
ในกรณี ที่ผู้สอบบัญ ชี รับ อนุ ญ าตดั งกล่า วข้า งต้ น ไม่ สามารถปฏิ บั ติง านได้ ให้ Deloitte จั ด หาผู้สอบบั ญ ชี
รับอนุญาตอื่นของ Deloitte ทาหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปีและค่าสอบทานราย
ไตรมาสของบริษัท จานวน 3,005,000 บาท โดยแบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท 2,930,000 บาท และ
บริษัทย่อย 75,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) ที่จะจ่ายตามจริง
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4. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ค่าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

ประธานกรรมการ 45,000 บาท/ครั้ง

25,000 บาท/ครั้ง

14,000 บาท/ครั้ง

14,000 บาท/ครั้ง 14,000 บาท/ครั้ง

กรรมการ

20,000 บาท/ครั้ง

14,000 บาท/ครั้ง

14,000 บาท/ครั้ง 14,000 บาท/ครั้ง

ค่าตอบแทน
กรรมการ

คณะกรรมการ
บริษัท

35,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
บริหาร*

หมายเหตุ *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
เป็นอัตราที่เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนดังกล่าว
5. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
1. นายทรรศิน จงอัศญากุล
ตาแหน่ง กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. นายณัฐศิษฏ์ ใจสอาด
ตาแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายชาตรี
วรวณิชชานันท์ ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์
ตาแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 “การ
ประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อที่ 27. ดังนี้
ข้อความเดิม
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ข อให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

2/4

ข้อความใหม่
ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจาปีภายใน 4 เดือนนับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่ง มี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือ ขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่ง
เข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้ นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า
(45) วั น นับ แต่ วัน ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเ ช่น นี้ ให้ถื อว่ าเป็น การประชุม ผู้ถื อหุ้ น ที่
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จานวนผู้
ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามจานวนที่กาหนดไว้ในข้อ 30. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึง
เห็นควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร มี
อานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้างต้น
7. อนุมัติให้กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 5-6 ชั้น 8 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรเงินกาไรเป็นสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สาหรับผล
การดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2561
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27.
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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8. อนุมัติกาหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ในวันที่ 30
มีนาคม 2561
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

นายทรรศิน จงอัศญากุล
ประธานกรรมการบริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จากัด (มหาชน)
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