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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 
ของ 

บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 
 

ประชุมเมื
อวนัศุกร ์ที
 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  
 

ณ โรงแรมเซน็ทรลั เพลส เลขที
 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั อาํเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร 
 
การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) มี

นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานกรรมการบรษิทัทาํหน้าที
เป็นประธานที
ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อ
ที
ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ของบรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ซึ
งมสีทิธเิขา้ร่วมประชุม ณ วนัปิดสมุด
ทะเบยีนวนัที
 8 มนีาคม 2560 ทั BงสิBน 2,155 คน นับจํานวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยในวนันีB มผีูถ้ือหุ้นเขา้ร่วม
ประชุมดว้ยตวัเอง 10 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 76 ราย รวมจาํนวนผูถ้อืหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการ
มอบฉนัทะทั BงสิBน  86 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั Bงหมด 501,657,030 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 74.7135 ของจํานวนหุน้ที
มสีทิธิ
เขา้ร่วมประชุมทั Bงหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามที
กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯแลว้ ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที

ประชุมการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2560 ของบรษิัทฯ มกีรรมการบรษิัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
และบุคคลที
เกี
ยวขอ้งเขา้ร่วมประชุมดงันีB 

 
กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระที
เขา้ร่วมประชุมมดีงันีB 
1. พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
2. นายทรงพล จนัทรผ่์องแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
3. นายธรีชัย ์มเีดชประเสรฐิ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
4. นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิ >รตันพร กรรมการบรษิทั 
6. นายธรียุทธ ์ประสทิธิ >รตันพร กรรมการบรษิทั 
7. นายธรีศกัดิ > ประสทิธิ >รตันพร กรรมการบรษิทั 
 
บุคคลที
เกี
ยวขอ้งที
ไดร้บัเชญิร่วมประชุมมดีงันีB 
1. นางสาวมยุร ีปทัมก์ชกร  เลขานุการบรษิทั 
2. นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัช ี
3. นายภสันนัท ์สวุรรณน้อย  ที
ปรกึษากฎหมาย 
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ประธานฯ ไดช้ีBแจงใหท้ี
ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันีB การนับคะแนนในวาระที
 
1, วาระที
 3, 4, 6 และ 7 ตอ้งผ่านมตทิี
ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
วาระที
 5 ซึ
งเป็นวาระการพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการประจําปี 2560 ต้องผ่านมตทิี
ประชุมดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ส่วนวาระที
 2 เป็นวาระแจ้งเพื
อ
ทราบไม่มกีารลงมต ิ  

ประธานฯ ไดช้ีBแจงใหท้ี
ประชุมทราบถึงวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะใช้วธิลีงคะแนน
ตามบตัรลงคะแนน โดยผูถ้ือหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนที
ทางบรษิัทมอบให้ ซึ
งการนับคะแนนนั Bนทางเจา้หน้าที
จะทํา
การเกบ็ใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เหน็ดว้ย” และ “ผูท้ี
งดออกเสยีง” เท่านั Bน เพื
อความสะดวกในการนับ
คะแนนในแต่ละมติ ทั BงนีB วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดยีวกนัในทุกระเบยีบวาระการ
ประชุม หากระหว่างการประชุม มผีูถ้อืหุ้นเขา้ร่วมการประชุมเพิ
ม บรษิทัจะนับจํานวนผูถ้ือหุน้และจํานวนหุ้นใหม่ทุก
ครั Bง โดยผูถ้อืหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมในภายหลงั จะมสีทิธลิงคะแนนเฉพาะวาระที
ยงัมไิดม้กีารลงมตเิท่านั Bน 

ภายหลงัจากที
ไดม้กีารชีBแจงรายละเอยีดเกี
ยวกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนสาํหรบัวาระการประชุมแลว้  นาย
ธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร ประธานฯ จงึเริ
มการประชุมตามระเบยีบวาระดงันีB 

 
วาระที+ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครั /งที+ 1/2559 เมื+อวนัที+ 27 มิถนุายน 2559 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี
ประชุมรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครั Bงที
 1/2559 ที
ไดจ้ดัขึBนเมื
อวนัที
 27 
มถุินายน 2559 รายละเอยีดตามสําเนารายงานการประชุมที
ได้แนบมาพร้อมหนังสอืเชญิประชุม (เอกสารแนบ 2) 
ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ถือหุน้ครั Bงดงักล่าว บรษิัทฯ ได้จดัให้มกีารส่งหนังสอืเชญิ
ประชุมใหผู้ถ้อืหุน้บรษิทัทุกท่าน และประกาศหนงัสอืเชญิประชุมดงักล่าวในหนังสอืพมิพ ์ตลอดจนมกีารลงมตแิละการ
บนัทกึรายงานการประชุมโดยถูกตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้งแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า รายงานการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ครั Bงที
 1/2559 ที
ไดจ้ดัขึBนเมื
อวนัที
 27 มถุินายน 2559 ไดบ้นัทกึการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็น
จรงิ  จงึเหน็สมควรใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 
เมื
อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีําถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีําแนะนําเพิ
มเตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ี
ประชุมพจิารณา

รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครั Bงที
 1/2559 ที
ได้จดัขึBนเมื
อวนัที
 27 มถุินายน 2559 โดยต้องผ่านมติที

ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครั Bงที
 1/2559  
ตามที
ไดเ้สนอดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   
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วาระที+ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั /งแต่วนัที+  1 มกราคม 2559 ถึง วนัที+  31 
ธนัวาคม 2559 
 ประธานฯไดเ้สนอใหท้ี
ประชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชตีั Bงแต่วนัที
 1 มกราคม 2559 
ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ที
บริษัทได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุมในครั BงนีB (รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบ 3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรที

จะรบัทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชีตั Bงแต่วนัที
 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาํปี 2559 ของบรษิทั 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที
ประชุมว่าวาระนีBเป็นวาระการแจ้งเพื
อทราบ และไม่มกีารลงคะแนนเสยีงแต่อย่างใด 
และสอบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 
 คุณพชัรนิทร ์ชาญเมธา ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะใหบ้รษิทัฯ ควรจดัเตรยีมรายงานประจําปี
แบบรูปเล่มที
จดัพมิพ์ไว้จํานวนหนึ
งเพื
อแจกผู้ถือหุ้นบางส่วนที
มาประชุม และไม่สะดวกที
จะเปิดรายงานประจําปีใน
รปูแบบซดีทีี
บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ให ้หรอืบรษิทัฯ อาจพมิพร์ายงานประจาํปีเฉพาะสว่นของผลการดาํเนินงานประจําปี และ
งบการเงินประจําปี เพื
อให้ผู้ถือหุ้นได้ดูประกอบระหว่างการประชุม และเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
 ประธานฯ ชีBแจงต่อที
ประชุมว่าเหน็ด้วยกบัขอ้เสนอแนะของผูถ้ือหุ้น และจะจดัเตรยีมรายงานประจําปีแบบ
รปูเล่มไวอ้าํนวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ในการประชุมครั Bงต่อไป  
 ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถาม ขอ้สงสยัหรอืคาํแนะนําเพิ
มเตมิ ประธานฯจงึแจง้ที
ประชุมว่าวาระนีBเป็นวาระแจง้
เพื
อทราบ ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
 มต ิที
ประชุมรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชตีั Bงแต่วนัที
 1 มกราคม 2559 ถงึ วนัที
 31 
ธนัวาคม 2559 ตามที
ประธานฯแจง้ 
 
วาระที+ 3 พิจารณาอนุมติังบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  สําหรบัรอบปี
ระยะเวลาบญัชีสิ/นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2559 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ี
ประชุมพจิารณาอนุมตังิบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิBนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ตามที
ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ซึ
งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ (รายละเอยีดตามเอกสาร
แนบ 3) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกําไรขาดทุน
สาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิBนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ถูกต้องตามที
ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิ และมาตรฐานการบญัชแีลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบดุล งบกําไรขาดทุน และ
รายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิBนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ตามที
ปรากฏในรายงานประจําปี 
2559 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 

            เมื
อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุม
พจิารณาอนุมตังิบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชสีาํหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิBนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 
2559 โดยตอ้งผ่านมตทิี
ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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 มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชี
สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิBนสดุวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 ตามที
เสนอดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระที+ 4 พิจารณาแต่งตั /งกรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ  
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ที
 19 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามญัประจําปีทุกครั Bง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ
งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั Bน ถ้า
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี
สดุกบัส่วนหนึ
งในสาม (1/3) กรรมการ
ซึ
งพน้จากตําแหน่ง อาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัตําแหน่งอกีได ้กรรมการที
จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที

สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันั Bน ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการที
อยู่ในตําแหน่งนานที
สุดนั Bนเป็นผู้
ออกจากตําแหน่ง” 
 โดยในปีนีB มกีรรมการที
ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ  
2. นายธรียุทธ ์ประสทิธิ >รตันพร  กรรมการบรษิทั 
ทั BงนีB คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วมีความเหน็ว่ากรรมการ 2 ท่านซึ
งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าว 

ได้แก่ พลตํารวจโทอมัรนิทร์ เนียมสกุล และนายธรียุทธ์ ประสทิธิ >รตันพร มคุีณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ
บรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และไม่มลีกัษณะต้องห้ามตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็นผู้มี
ความรู ้ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกจิของบรษิทัใหป้ระสบความสาํเรจ็ต่อไปได ้
จงึเหน็ควรเสนอชื
อใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกกลบัเขา้ตําแหน่งอกีวาระหนึ
ง 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ที
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั Bง
กรรมการที
พน้จากตําแหน่งตามวาระทั Bง   2  ท่าน  คอื   พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล  และนายธรียุทธ ์ ประสทิธิ >
รตันพร กลบัเขา้เป็นกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ
ง โดยประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการที
ไดร้บัเลอืกตั Bงเป็นกรรมการของ
บรษิทัไดจ้ดัสง่พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4) 
 ประธานฯ จงึเชญิพลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล และนายธรียุทธ ์ประสทิธิ >รตันพร ใหอ้อกจากที
ประชุมเป็น
การชั 
วคราว เพื
อให้ที
ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั Bงกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระโดยอิสระ  จากนั Bน
ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 

 คุณนํBาทพิย ์ภู่ประเสรฐิ ตวัแทนจากชมรมอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่า
พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ ครบ 9 ปีแลว้หรอืไม่ และ
บรษิทัฯ มแีนวทางที
จะสรรหาหรอืเลอืกกรรมการเขา้ใหม่หรอืไม่อย่างไร 
 ประธานฯ ชีBแจงต่อที
ประชุมว่า ขณะนีB วาระการดาํรงตําแหน่งของพลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ยงัไม่ครบ 
9 ปี อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดม้กีารหารอืเรื
องนีBกบัสาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ถงึ
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แนวทางการสรรหากรรมการเขา้ดํารงตําแหน่ง โดยจะพจิารณาถึงความรูค้วามสามารถของกรรมการ ความโปร่งใส 
และความเหมาะสม อย่างไรกต็าม ในขณะนีB พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล ยงัดาํรงตําแหน่งไม่ถงึ 9 ปี 
 เมื
อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ
มเติม ประธานที
ประชุมจึงขอให้ที
ประชุม
พิจารณาโดยวาระนีBต้องผ่านมติที
ประชุมด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นที
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 ที
ประชุมจงึพจิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตั Bงกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระ แยกพจิารณาการลง
มต ิดงันีB 

4.1 พลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ) 
 มต ิ ที
ประชุมได้พจิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารแต่งตั Bงพลตํารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล เขา้ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ อกีวาระหนึ
ง ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,656,890 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  140 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   
 
4.2 นายธรียุทธ ์ประสทิธิ >รตันพร (กรรมการบรษิทั) 
มติ ที
ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตั Bงนายธีรยุทธ์ ประสทิธิ >รตันพรเขา้ดํารง

ตําแหน่งกรรมการบรษิทัอกีวาระหนึ
ง ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 
จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระที+ 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
 ประธานที
ประชุมไดแ้จง้ต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการไดเ้สนอใหก้ําหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทั โดยมี
รายละเอยีดขอ้มูลประกอบการพจิารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5 ซึ
งได้จดัส่งพร้อมหนังสอืเชญิ
ประชุมแลว้ 
 ทั BงนีB คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที
 ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรษิัท โดยได้มกีารศกึษาและเทยีบเคยีงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ
งมกีารสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัท
ไทย  โดยรายละเอยีดการอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 มดีงัต่อไปนีB (เป็นอตัราเดยีวกบัปี 2559) 
 ทางบรษิทัฯกาํหนดใหค่้าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 ในรปูแบบของเบีBยประชุม รวมกนัในวงเงนิไม่เกนิ 
1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรปูแบบของค่าเบีBยประชุมต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ
งครั Bง 

• ประธานกรรมการ    6,000 บาท 
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• กรรมการ     5,000 บาท 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท 
• กรรมการตรวจสอบ    15,000 บาท 
• ประธานกรรมการสรรหา   6,000 บาท 
• กรรมการสรรหา    5,000 บาท 
• ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  6,000 บาท 
• กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน   5,000 บาท 
• ประธานกรรมการบรหิารความเสี
ยง  6,000 บาท 
• กรรมการบรหิารความเสี
ยง   5,000 บาท 

 โดยใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว มผีลตั Bงแต่วนัที
 1 มกราคม 2560  
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
ที
จะอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบรษิทัตามที
เสนอ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 
 เมื
อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคีาํถามหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิ ประธานที
ประชุมจงึขอใหท้ี
ประชุมลงมติ
อนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 โดยแจง้ว่าในวาระนีBจะต้องผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 
 มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง
ทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 

 
วาระที+ 6 พิจารณาแต่งตั /งผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 
 ประธานที
ฯ ไดช้ีBแจงต่อที
ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็สมควรแต่งตั Bง นางสาวนงราม 
เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที
 4334 หรอืนายประดษิฐ รอดลอยทุกข ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที
 218  
แห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จาํกดั คนใดคนหนึ
งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัอกี (รวม 8 ปี ที
บรษิทัฯไดว้่าจา้งบรษิทั เอ
เอสท ีมาสเตอร ์จํากดั เป็นผูส้อบบญัช)ี  เนื
องจากไดป้ฏบิตัติามหน้าที
อย่างดตีลอดเวลา และเป็นผูส้อบบญัชทีี
ไดร้บั
ความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยที
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวมคีวามเป็น
อสิระ ไม่มคีวามสมัพนัธ ์หรอืส่วนได้เสยีกบับรษิัท/ผู้ถอืหุน้รายใหญ่/ผูบ้รหิาร/บรษิทัย่อย หรอืผูท้ี
เกี
ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบญัชปีระจําปี 2560 เท่ากบั 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัติาม
เงื
อนไขของบตัรส่งเสรมิการลงทุน จํานวน 30,000 บาท รวม 630,000 บาท โดยเพิ
มขึBนจากค่าสอบบญัชปีระจําปี 
2559  ซึ
งมจีาํนวนรวมเท่ากบั 580,000 บาท 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควรที

จะอนุมตักิารแต่งตั Bงให้ นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที
 4334 หรอืนายประดษิฐ รอดลอย
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ทุกข ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที
 218 แห่งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จํากดั คนใดคนหนึ
งเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัท
สําหรบัรอบระยะบญัชสีิBนสุดวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทั BงสิBนเป็นจํานวนเงนิ 630,000 บาท  
(หกแสนสามหมื
นบาทถว้น) 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 
 เมื
อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคีาํถามหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิ ประธานที
ประชุมจงึขอใหท้ี
ประชุมลงมติ
อนุมตัแิต่งตั Bงผูส้อบบญัชแีละกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจําปี 2560 โดยต้องผ่านมตทิี
ประชุมดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
 มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตั Bงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชี
ปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

 
วาระที+ 7 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสมและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2559 
 ประธานฯได้แจ้งต่อที
ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 46 กาํหนดให ้“บรษิทัตอ้งจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีส่วนหนึ
งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ 
(5) ของกาํไรสทุธปิระจาํปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนีBจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ
สบิ (10) ของทุนจดทะเบยีน”  
 นอกจากนีB บรษิทัฯมนีโยบายที
จะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้ือหุ้นในอตัราไม่ตํ
ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธทิี

เหลอืหลงัจากหกัเงนิทุนสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามที
ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัและตามกฎหมาย หากไม่มี
เหตุจําเป็นอื
นใด และการจ่ายปนัผลนั Bนไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคญั และมติ
คณะกรรมการบริษัทที
อนุมตัิให้จ่ายเงินปนัผลต้องถูกนําเสนอเพื
อขออนุมตัิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ
งคณะกรรมการบรษิทัมอีาํนาจอนุมตัใิหจ้่ายไดก่้อนรายงานใหท้ี
ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบใน
การประชุมคราวต่อไป 
 คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 บรษิัทฯ มทีุนสํารองตาม
กฎหมายเท่ากบั 234,177.59 บาท จงึเหน็สมควรที
จะเสนอผูถ้อืหุน้เพื
ออนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2559 และ
การจ่ายเงนิปนัผล ดงันีB 
 1. จดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59 บาท ซึ
งคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของ
กาํไรสทุธปิระจาํปี 2559 
 2. จ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ตั Bงแต่วนัที
 1 มกราคม 2559 ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 ใน
อตัราหุ้นละ 0.006 บาท (โดยในปี 2558 บริษัทฯจ่ายปนัผลในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท) สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 
671,440,890 หุน้ คดิเป็นจาํนวนเงนิ 4,028,645.34 บาท จากกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดจ้าํนวน 4,683,552 บาท ซึ
ง
เท่ากบัประมาณรอ้ยละ 86.02 ของกาํไรสทุธ ิหรอืรอ้ยละ 90.54 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัทุนสาํรองตามกฎหมาย และจ่าย
ปนัผลจากกาํไรสะสมที
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ซึ
งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปนัผลที
กาํหนดไวข้องบรษิทัฯ 
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 โดยบรษิทัฯ จะกําหนดรายชื
อผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที
 7 มนีาคม 2560 และ
ใหร้วบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (และตามที
มกีาร
แกไ้ขเพิ
มเตมิ) โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวนัที
 8 มนีาคม 2560 และกําหนดจ่าย
ปนัผลเป็นเงนิสดในวนัที
 19 พฤษภาคม 2560 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่าที
ประชุมผูถ้อืหุน้สมควร
พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2559 จากกาํไรสะสมสว่นที
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2559 โดย
จะจ่ายในรูปของเงนิสดตามรายละเอยีดตามที
ประธานฯแจ้ง นอกจากนีB คณะกรรมการบรษิัทเหน็สมควรเสนอให้ที

ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายในอตัรารอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธปิระจําปี 2559 ตามที

กฎหมายกาํหนด 
 ประธานฯ ไดส้อบถามว่ามผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคีาํแนะนําเพิ
มเตมิหรอืไม่ 

เมื
อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมขีอ้สงสยั มคีําถามหรือมคีําแนะนําเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอให้ที
ประชุมพิจารณา
อนุมตักิารการจดัสรรกาํไรสะสมและการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2559 ดงันีB 

7.1 การจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59 บาท ซึ
งคดิเป็นรอ้ยละ 5 
ของกาํไรสทุธปิระจาํปี 2559 โดยตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มต ิที
ประชุมไดพ้จิารณาและมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจดัสรรกาํไรสทุธปิระจาํปีเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย
ดว้ยคะแนนเสยีงทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   

  
 7.2 ต่อมาประธานที
ประชุมจงึขอใหท้ี
ประชุมพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 
0.006 บาท สําหรบัหุ้นสามญัจํานวน 671,440,890 หุ้น คดิเป็นจํานวนเงนิ 4,028,645.34 บาทโดยต้องอนุมตัิด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที
ประชุมได้พจิารณาและมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสยีง
ทั Bงหมดของผูถ้อืหุน้ซึ
งมาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงันีB 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะที
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย 
เหน็ดว้ย  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0.00 
รวมคะแนนเสยีง  501,657,030 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.00 
งดออกเสยีง  0 เสยีง   
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Sale Office:                      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+ 8 พิจารณาเรื+องอื+น ๆ (ถ้ามี) 
ประธานฯไดแ้จง้ที
ประชุมว่าวาระนีBเป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ ประธานที
ประชุมได้

สอบถามว่าหากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรอืมขีอ้เสนอแนะใหซ้กัถามได ้ 
เมื
อไม่มคีาํถามหรอืขอ้ซกัถามเพิ
มเตมิ  ประธานที
ประชุมจงึกล่าวปิดประชุมเวลา 10.45 น. 
 
 

         ___________________________ 
           (นายธรีะชยั ประสทิธิ >รตันพร)  
                  ประธานกรรมการ / ประธานที
ประชุม 
 
 

___________________________ 
      (นางสาวมยุร ีปทัมก์ชกร)  

                  เลขานุการบรษิทั / ผูบ้นัทกึการประชุม 


