TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2557
ของ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันศุกร์ที 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (บริษทั ฯ) มี
นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร รองประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) มีผถู้ อื หุน้ ซึง
มีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที 21 มีนาคม 2557 ทังB สินB 1,549 คน นับจํานวนหุน้ ได้ 395,721,388
หุน้ โดยในวันนีB มีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 53 ราย รวมจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทังB สินB 66 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ทงั B หมด 289,316,986 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
73.11 ของจํานวนหุ้นทีมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมทังB หมด 395,721,388 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ใ น
ข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2557 ของบริษทั ฯ มีกรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
และบุคคลทีเกียวข้องเข้าร่วมประชุมดังนีB
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเข้าร่วมประชุมมีดงั นีB
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร
รองประธานกรรมการ
5. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั= ตนพร
กรรมการ
6. นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั= ตนพร กรรมการ
7. นายธีรศักดิ = ประสิทธิรั= ตนพร
กรรมการ
บุคคลทีเกียวข้องทีได้รบั เชิญร่วมประชุมมีดงั นีB
1. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผูต้ รวจสอบบัญชี
2. นางสาวณัฐยิ า ภัทรกิจจานุรกั ษ์ ทีปรึกษาทางการเงิน
3. นางสาวรัสรินทร์ กิตติอั= ครโกสิน ทีปรึกษาทางการเงิน
4. นายมุฒชิ ยั อรุณเรืองอร่าม
ทีปรึกษาทางการเงิน
5. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย
ทีปรึกษากฎหมาย

Head Office:
O
Sale Office:

46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630
260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com
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ประธานทีประชุมได้ชแBี จงให้ทประชุ
ี มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนีB การนับคะแนนใน
วาระที 1, วาระที 3 ถึง 5 และวาระที 7 ต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที 2 เป็ นวาระแจ้งเพือทราบไม่มกี ารลงมติ โดยวาระที 2 เป็ นการรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทประจําปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ในส่วนวาระที 6 ซึงเป็ นวาระการพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนของ
กรรมการประจําปี 2557 จะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุ้น
ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ประธานทีประชุมได้ชBแี จงให้ทประชุ
ี
มทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธี
ลงคะแนนตามบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้ร ับบัตรลงคะแนนทีทางบริษัทมอบให้ ซึงการนับคะแนนนันB ทาง
เจ้าหน้าทีจะทําการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผูไ้ ม่เห็นด้วย” และ “ผูท้ งดออกเสี
ี
ยง” เท่านันB เพือความสะดวก
ในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทังB นีBวธิ กี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบ
วาระการประชุม หากระหว่างการประชุม มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมการประชุมเพิม บริษทั ฯ จะนับจํานวนผูถ้ อื หุน้ และจํานวน
หุน้ ใหม่ทุกครังB โดยผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสทิ ธิลงคะแนนเฉพาะวาระทียังมิได้มกี ารลงมติเท่านันB
ภายหลังจากทีได้มกี ารชีแB จงรายละเอียดเกียวกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นายธี
ระชัย ประสิทธิรั= ตนพร จึงเริมการประชุมตามระเบียบวาระดังนีB
วาระที* 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจําปี 2556
ประธานทีประชุมได้เสนอให้ทประชุ
ี
มรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ทีได้จดั ขึนB เมือ
วันที 26 เมษายน 2556 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ
2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังB ดังกล่าว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้ผถู้ อื หุน้ บริษทั ทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการ
บันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ซึงได้จดั ขึนB เมือวันที 26 เมษายน 2556 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ น
จริง จึงเห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
ม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ซึงได้ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2556
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2556 ตามทีได้เสนอด้วย
คะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 66 ราย
เห็นด้วย
289,316,986
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที* 2 รับ ทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญ ชี ตงั 2 แต่ วนั ที* 1 มกราคม 2556 ถึง วันที* 31
ธันวาคม 2556
ประธานทีประชุมได้เสนอให้ทประชุ
ี
มรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีตังB แต่ วนั ที 1
มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 ทีบริษัทฯ ได้จดั ส่งให้กบั ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังB นีB
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจะรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีตงั B แต่วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจําปี 2556 ของบริษทั ฯ
ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่าวาระนีBเป็ นวาระการแจ้งเพือทราบ และไม่มกี ารลงคะแนนเสียงแต่อย่าง
ใด และสอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรือคําแนะนําเพิมเติม
ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีตงั B แต่ วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึง วันที 31
ธันวาคม 2556 ตามทีประธานฯ แจ้ง
วาระที* 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ สําหรับรอบปี
ระยะเวลาบัญชีสิ2นสุดวันที* 31 ธันวาคม 2556
ประธานทีประชุมได้เสนอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสBินสุด วันที 31 ธันวาคม 2556 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ซึงได้ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจะอนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม
2556 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2556
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่ มีผู้ถือ หุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุ ม
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม
2556
โดยในวาระนีBมผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิมขึนB อีกจํานวน 1 ราย รวมเป็ นจํานวนหุน้ 11,500 หุน้ รวมมี
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมทังB สินB 67 ราย รวมเป็ นจํานวนหุน้ 289,328,486 หุน้
มติ ทีประชุมได้พิจ ารณาและมีม ติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญ ชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ตามทีเสนอด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย
เห็นด้วย
289,328,486
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
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วาระที* 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสะสม เงิ นทุนสํารอง และการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี 2556
ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้อบังคับบริษทั ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
(5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีBจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนีB บริษทั มีนโยบายทีจะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 40
ของกําไรสุทธิทเหลื
ี อหลังจากหักเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตาม
กฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใด และการจ่ายปนั ผลนันB ไม่มผี ลกระทบต่ อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี
นัยสําคัญ และมติคณะกรรมการบริษทั ทีอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลต้องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั จิ ากทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้น
แต่เป็ นการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจอนุ มตั ใิ ห้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้
รับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ เกียวกับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 บริษทั มีทุนสํารองตามกฎหมาย 9.64 ล้านบาท ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจะอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2556 ดังนีB
- จัดสรรเป็ นเงิน สํา รองตามกฎหมายจํานวน 604,644.58 บาท ซึงคิดเป็ น อัต ราร้อยละ 5 ของกําไรสุท ธิ
ประจําปี 2556
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสะสมประจําปี 2556 เป็ นทุนสํารองของบริษทั ฯ
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรสะสมประจําปี 2556 เป็ นทุนสํารองของ
บริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
การลงคะแนนออกเสียงการจัดสรรกําไรสะสมประจําปี 2556 เป็ นทุนสํารองของบริษทั ฯ
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย
เห็นด้วย
289,328,486
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
ต่อมาประธานทีประชุมได้แจ้งให้ทประชุ
ี มถึงการลงคะแนนเสียงอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2556
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ เกียวกับการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2556 คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณา
แล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจะอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2556 ดังนีB
- จ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.015 บาท สําหรับหุน้
สามัญ จํานวน 395,721,388 หุ้น คิดเป็ นจํา นวนเงิน 5.94 ล้านบาท จากกําไรสุทธิหลัง หักภาษีเงินได้จํานวน
12,092,891.61 บาท ซึงเท่ากับประมาณร้อยละ 49.09 ของกําไรสุทธิ หรือร้อยละ 51.67 ของกําไรสุทธิหลังหักทุน
สํารองตามกฎหมาย ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลทีกําหนดไว้ของบริษทั ฯ
เงินปนั ผลทังB หมดจะจ่ายจากกําไรสุทธิทได้
ี รบั การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนันB จึงได้รบั การยกเว้นภาษีหกั
ณ ทีจ่ายร้อยละ 10
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โดยบริษทั ฯ จะกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที 20 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชือ
ตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดย
วิธปี ิ ดสมุดจดทะเบียนในวันที 21 มีนาคม 2557 กําหนดจ่ายเงินปนั ผลภายในวันที 16 พฤษภาคม 2557
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุม
พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2556
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
การลงคะแนนออกเสียงการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2556
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย
เห็นด้วย
289,328,486
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
วาระที* 5 พิ จารณาแต่งตัง2 กรรมการแทนกรรมการที*ออกตามวาระ
ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที 19 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผูถ้ อื
หุน้ สามัญประจําปี ทุกครังB ให้กรรมการออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนันB ถ้า
จํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการ
ซึงพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ที
สองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นันB ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่ งนานทีสุดนันB เป็ นผู้
ออกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นBี มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 คน ประกอบด้วย
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร
กรรมการบริษทั
3. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั= ตนพร
กรรมการบริษทั
ทังB นีB คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ งตามวาระดังกล่าว เป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชือให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึง
นอกจากนีB นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั= ตนพร ซึงเป็ นผูเ้ กียวข้องกับวาระนีB ได้
แสดงเจตจํานงล่วงหน้าในการงดออกเสียงในการเลือกคณะกรรมการกลับเข้าตําแหน่ งในวาระนีB เพือให้ทประชุ
ี
มได้ใช้
สิทธิพจิ ารณาแต่งตังB กรรมการเพือมาดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ เห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื
หุน้ อนุมตั แิ ต่งตังB กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทังB 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง โดยประวัติ
โดยสังเขปของกรรมการทีได้รบั เลือกตังB เป็ นกรรมการของบริษทั ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 4)
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
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เมือไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงเชิญพลตํารวจโท
อัมรินทร์ เนีย มสกุล ออกจากห้องประชุมเพือให้ทีประชุ มได้ลงมติอย่า งอิสระ ประธานทีประชุมจึง ขอให้ทีประชุ ม
พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตังB กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ทีประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังB กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ แยกพิจารณาการลง
มติ ดังนีB
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแต่งตังB พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย
เห็นด้วย
289,328,486
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
2. นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร
(กรรมการบริษทั )
ประธานทีประชุมได้เชิญพลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล กลับสู่หอ้ งประชุม ประธานทีประชุมขออนุ ญาตออก
จากห้องประชุม เพือให้ทประชุ
ี
มได้ลงมติอย่างอิสระ และให้พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุลทําหน้าทีเป็ นประธานที
ประชุมในวาระนีB
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารแต่งตังB นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 66 ราย
เห็นด้วย
246,128,486
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
3. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั= ตนพร
(กรรมการบริษทั )
ประธานทีประชุมได้เชิญคุณธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร กลับสูห่ อ้ งประชุมเพือทําหน้าทีประธานทีประชุมอีกครังB
หนึง ประธานทีประชุมได้เชิญให้คุณธีรยุทธ์ ประสิทธิรั= ตนพร ออกจากห้องประชุม เพือให้ทประชุ
ี มได้ลงมติอย่างอิสระ
มติ ทีประชุมได้พิจ ารณาและมีม ติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่ งตังB นายธีรยุทธ์ ประสิทธิร= ตั นพร เข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 66 ราย
เห็นด้วย
246,128,486
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0

Head Office:
O
Sale Office:

46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630
260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com
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วาระที* 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557
ประธานทีประชุมได้แจ้งต่ อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัท โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึงได้จดั ส่งพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจะอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีเสนอ
ทังB นีB รายละเอียดการอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 มีดงั ต่อไปนีB (เป็ นอัตราเดียวกับปี 2556) ต่อ
การเข้าร่วมประชุมหนึงครังB
ค่าเบี2ยประชุม
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท
• ประธานกรรมการ
6,000 บาท
• กรรมการ
5,000 บาท
• ประธานกรรมการสรรหา
6,000 บาท
• กรรมการสรรหา
5,000 บาท
• ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6,000 บาท
• กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5,000 บาท
• ประธานกรรมการบริหารความเสียง
6,000 บาท
• กรรมการบริหารความเสียง
5,000 บาท
ทังB นีB บริษัทฯ กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการรายปี ทังB ในส่วนของค่าเบียB ประชุมและค่าตอบแทนรายปี
ดังกล่าวข้างต้นรวมกันจ่ายเป็ นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
มลงมติ
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 โดยแจ้งว่าในวาระนีBจะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง
ทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย
เห็นด้วย
289,328,486
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0

Head Office:
O
Sale Office:

46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630
260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com
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วาระที* 7 พิ จารณาแต่งตัง2 ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี 2557
ประธานทีประชุมได้ชBแี จงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่ งตังB นาย
ประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขที 4334 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั อีก 1 ปี (รวม 5 ปี ) เนืองจากได้ปฏิบตั ติ าม
หน้าทีอย่างดีตลอดระยะเวลา 4 ปี ทผ่ี านมา และเป็ นผู้สอบบัญชีทได้
ี รบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษทั /ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่/ผูบ้ ริหาร/บริษทั ย่อย หรือผู้ทเกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557
เท่ากับ 500,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวม
เป็ นเงินจํานวน 530,000 บาท)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจะแต่งตังB ให้นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตเลขที 4334 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั โดยให้คนใดคนหนึงเป็ น
ผูท้ าํ การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทั สําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชี สินB สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2557 ใน
อัตราค่าตอบแทนรวมทังB สินB เป็ นจํานวนเงิน 530,000 บาท (ห้าแสนสามหมืนบาทถ้วน)
ประธานทีประชุมได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
มลงมติ
อนุมตั แิ ต่งตังB ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี 2557
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตังB ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี
ปี 2557 ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB 67 ราย
เห็นด้วย
289,328,486
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
วาระที* 8 พิ จารณาเรือ* งอื*น ๆ (ถ้ามี)
ประธานทีประชุมได้แจ้งทีประชุมว่าวาระนีBเป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟงั ข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ประธานที
ประชุมได้สอบถามว่าหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะให้ซกั ถามได้ โดยผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ มี
คําถามดังต่อไปนีB
1. จากงบดุล งบกําไรขาดทุน สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2556 ทีได้พจิ ารณาอนุ มตั ิ
ไปในวาระที 3 บริษทั ฯ มีกาํ ไรสุทธิประจําปี ลดลง ทังB ทีสัดส่วนของรายได้ลดลงไปไม่มากนัก จึงขอให้บริษทั ฯ ชีแB จงถึง
สาเหตุทกํี าไรสุทธิประจําปี ของบริษทั ฯ ลดลง
ประธานทีประชุมชีBแจงว่า โดยรวมแล้ว ยอดขายและกําไรก่อนหักค่าใช้จ่ายในปี 2556 นันB ไม่ได้ลดลงใน
สัดส่วนทีมากนัก สาเหตุทกํี าไรสุทธิประจําปี ของบริษทั ฯลดลง เนืองจากมีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และการตลาด
สําหรับผลิตภัณฑ์ LED ใน 2 ไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 ทีมีการแข่งขันกันสูง

Head Office:
O
Sale Office:

46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630
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2. แนวโน้มของผลประกอบการประจําปี 2557 จะเป็ นอย่างไร
ประธานทีประชุมชีแB จงว่า แนวโน้มของกําไรขันB ต้น (Gross Profit) ในปี 2557 ไม่น่าจะลดลง บริษัทฯ จะ
พยายามรักษาอัตรากําไรขันB ต้นให้อยู่ในระดับเดิม หรือดีขนBึ แต่อย่างไรก็ตาม ผลประกอบการของบริษทั ฯ ขึนB อยู่กบั
กลไกทางเศรษฐกิจ และภาพรวมของตลาด ทังB นีB บริษทั ฯมียอดขายทีอิงกับสินค้าทีขายภายในประเทศประมาณร้อยละ
90 ซึงจะเป็ นปจั จัยสําคัญว่าหากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ หรือเศรษฐกิจชะลอตัว ก็อาจส่งผลกระทบต่อ
บริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ผลการดําเนินงานของบริษทั น่ าจะมีทศิ ทางทีดีขนBึ หากไม่มปี จั จัยลบด้านอืนๆ เข้า
มาเป็ นตัวกระตุน้
แนวโน้มของยอดขายในอีก 2 ปี ขา้ งหน้า อาจจะขยายตัวแบบก้าวกระโดด เนืองจากปจั จุบนั หน่ วยงานและ
องค์กรต่างๆ กําลังให้ความสําคัญต่อการอนุรกั ษ์พลังงาน ซึงจะทําให้ยอดขายผลิตภัณฑ์ LED น่าจะดีขนBึ ทังB นีB บริษทั ฯ
กําลังขยายตลาดและฐานลูกค้าสําหรับผลิตภัณฑ์ LED ให้มขี นาดใหญ่ขนBึ
เมือไม่มคี าํ ถามหรือข้อซักถามเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิรั= ตนพร)
รองประธานกรรมการและประธานทีประชุม

___________________________
(นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั= ตนพร)
กรรมการ

Head Office:
O
Sale Office:

46/67-69 Moo 3, Leab Klong Siwapasawad Rd., Kokkrabue, Muang, Samut Sakhon 74000
Tel. +66(0)34-854-629 Fax. +66(0)34-854-630
260/2 Charoen Nakorn Rd., Samrae, Thonburi, Bangkok 10600
Tel. + 66(0)2-877-9510-22 Fax. +66(0)2-877-9522-23
For more information, please visit www.thaiballast.com
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