TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจําปี 2560
ของ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”) มี
นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงต่อ
ทีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 ของบริษทั ฯ มีผูถ้ อื หุน้ ซึงมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุม ณ วันปิ ดสมุด
ทะเบียนวันที 8 มีนาคม 2560 ทังB สินB 2,155 คน นับจํานวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยในวันนีB มีผูถ้ ือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตัวเอง 10 ราย และโดยการมอบฉันทะ 76 ราย รวมจํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะทังB สินB 86 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ทงั B หมด 501,657,030 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.7135 ของจํานวนหุน้ ทีมีสทิ ธิ
เข้าร่วมประชุมทังB หมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯแล้ว ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อที
ประชุมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ของบริษัทฯ มีกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
และบุคคลทีเกียวข้องเข้าร่วมประชุมดังนีB
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเข้าร่วมประชุมมีดงั นีB
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายทรงพล จันทร์ผ่องแสง
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีรชั ย์ มีเดชประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร
ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ
5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั> ตนพร กรรมการบริษทั
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั> ตนพร
กรรมการบริษทั
7. นายธีรศักดิ > ประสิทธิรั> ตนพร
กรรมการบริษทั
บุคคลทีเกียวข้องทีได้รบั เชิญร่วมประชุมมีดงั นีB
1. นางสาวมยุรี ปทั ม์กชกร
เลขานุการบริษทั
2. นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก
ผูส้ อบบัญชี
3. 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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ประธานฯ ได้ชแBี จงให้ทประชุ
ี มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนีB การนับคะแนนในวาระที
1, วาระที 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที 5 ซึงเป็ นวาระการพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2560 ต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที 2 เป็ นวาระแจ้งเพือ
ทราบไม่มกี ารลงมติ
ประธานฯ ได้ชแBี จงให้ทประชุ
ี
มทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะใช้วธิ ลี งคะแนน
ตามบัตรลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนทีทางบริษัทมอบให้ ซึงการนับคะแนนนันB ทางเจ้าหน้าทีจะทํา
การเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้วย” และ “ผูท้ งดออกเสี
ี
ยง” เท่านันB เพือความสะดวกในการนับ
คะแนนในแต่ละมติ ทังB นีB วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการ
ประชุม หากระหว่างการประชุม มีผูถ้ อื หุ้นเข้าร่วมการประชุมเพิม บริษทั จะนับจํานวนผูถ้ ือหุน้ และจํานวนหุ้นใหม่ทุก
ครังB โดยผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมในภายหลัง จะมีสทิ ธิลงคะแนนเฉพาะวาระทียังมิได้มกี ารลงมติเท่านันB
ภายหลังจากทีได้มกี ารชีแB จงรายละเอียดเกียวกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นาย
ธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร ประธานฯ จึงเริมการประชุมตามระเบียบวาระดังนีB
วาระที+ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครังที
/ + 1/2559 เมื+อวันที+ 27 มิ ถนุ ายน 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังB ที 1/2559 ทีได้จดั ขึนB เมือวันที 27
มิถุนายน 2559 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)
ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครังB ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จดั ให้มกี ารส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้ผถู้ อื หุน้ บริษทั ทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการ
บันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครังB ที 1/2559 ทีได้จดั ขึนB เมือวันที 27 มิถุนายน 2559 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ น
จริง จึงเห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยหรือมีคําแนะนําเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังB ที 1/2559 ทีได้จดั ขึนB เมือวันที 27 มิถุนายน 2559 โดยต้องผ่านมติที
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุม ได้พิจ ารณาและมีม ติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังB ที 1/2559
ตามทีได้เสนอด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง

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

2

TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
วาระที+ 2 รับ ทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญ ชี ตงั / แต่วนั ที+ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที+ 31
ธันวาคม 2559
ประธานฯได้เสนอให้ทประชุ
ี มรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชีตงั B แต่วนั ที 1 มกราคม 2559
ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 ทีบริษัทได้จดั ส่งให้กบั ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครังB นีB (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรที
จะรับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีตังB แต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจําปี 2559 ของบริษทั
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่าวาระนีBเป็ นวาระการแจ้งเพือทราบ และไม่มกี ารลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด
และสอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอแนะให้บริษทั ฯ ควรจัดเตรียมรายงานประจําปี
แบบรูปเล่มทีจัดพิมพ์ไว้จํานวนหนึงเพือแจกผู้ถือหุ้นบางส่วนทีมาประชุม และไม่สะดวกทีจะเปิ ดรายงานประจําปี ใน
รูปแบบซีดที บริ
ี ษทั ฯ ได้จดั ส่งให้ หรือบริษทั ฯ อาจพิมพ์รายงานประจําปี เฉพาะส่วนของผลการดําเนินงานประจําปี และ
งบการเงินประจําปี เพือให้ผู้ถือหุ้นได้ดูประกอบระหว่ า งการประชุม และเป็ นการอํา นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ประธานฯ ชีแB จงต่อทีประชุมว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของผูถ้ ือหุ้น และจะจัดเตรียมรายงานประจําปี แบบ
รูปเล่มไว้อาํ นวยความสะดวกแก่ผถู้ อื หุน้ ในการประชุมครังB ต่อไป
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรือคําแนะนําเพิมเติม ประธานฯจึงแจ้งทีประชุมว่าวาระนีBเป็ นวาระแจ้ง
เพือทราบ ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
ั ชีตงั B แต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึง วันที 31
มติ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ธันวาคม 2559 ตามทีประธานฯแจ้ง
วาระที+ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ สําหรับ รอบปี
ระยะเวลาบัญชีสิ/นสุดวันที+ 31 ธันวาคม 2559
ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสBนิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ซึงได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจ ารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกําไรขาดทุน
สําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุน และ
รายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี
2559
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่ มีผู้ถือ หุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุ ม
พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม
2559 โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี มด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติ ทีประชุมได้พิจ ารณาและมีม ติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญ ชี
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเสนอด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที+ 4 พิ จารณาแต่งตัง/ กรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที 19 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น
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 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั> ตนพร
กรรมการบริษทั
ทังB นีB คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ 2 ท่านซึงพ้นจากตําแหน่ งตามวาระดังกล่าว
ได้แก่ พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั> ตนพร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็ นผู้มี
ความรู้ ความสามารถอันเป็ นประโยชน์ในการช่วยสนับสนุ นการดําเนินธุรกิจของบริษทั ให้ประสบความสําเร็จต่อไปได้
จึงเห็นควรเสนอชือให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึง
ความเห็น คณะกรรมการบริษัท ฯ คณะกรรมการบริษัท ฯ เห็น สมควรให้ทีประชุ ม ผู้ถือ หุ้น อนุ ม ัติแ ต่ ง ตังB
กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทังB 2 ท่าน คือ พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ >
รัตนพร กลับเข้าเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง โดยประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทีได้รบั เลือกตังB เป็ นกรรมการของ
บริษทั ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ประธานฯ จึงเชิญพลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั> ตนพร ให้ออกจากทีประชุมเป็ น
การชัวคราว เพือให้ทีประชุมได้พิจ ารณาลงมติแต่ งตังB กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระโดยอิสระ จากนันB
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
คุณนํBาทิพย์ ภู่ประเสริฐ ตัวแทนจากชมรมอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามว่า
พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ดํารงตําแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ครบ 9 ปี แล้วหรือไม่ และ
บริษทั ฯ มีแนวทางทีจะสรรหาหรือเลือกกรรมการเข้าใหม่หรือไม่อย่างไร
ประธานฯ ชีแB จงต่อทีประชุมว่า ขณะนีB วาระการดํารงตําแหน่งของพลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ยังไม่ครบ
9 ปี อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้มกี ารหารือเรืองนีBกบั สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถึง
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แนวทางการสรรหากรรมการเข้าดํารงตําแหน่ ง โดยจะพิจารณาถึงความรูค้ วามสามารถของกรรมการ ความโปร่งใส
และความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในขณะนีB พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ยังดํารงตําแหน่งไม่ถงึ 9 ปี
เมือไม่ มีผู้ถือ หุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุ ม
พิจ ารณาโดยวาระนีB ต้อ งผ่ านมติทีประชุ ม ด้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู้ถือ หุ้น ทีมาประชุ ม และมีส ิท ธิอ อกเสีย ง
ลงคะแนน
ทีประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุ มตั กิ ารแต่งตังB กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ แยกพิจารณาการลง
มติ ดังนีB
4.1 พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ)
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั กิ ารแต่งตังB พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เข้าดํารง
ตําแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย
เห็นด้วย
501,656,890 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
140 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
4.2 นายธีรยุทธ์ ประสิทธิรั> ตนพร (กรรมการบริษทั )
มติ ทีประชุมได้พิจ ารณาและมีม ติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการแต่ งตังB นายธีรยุทธ์ ประสิทธิร> ตั นพรเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที+ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั โดยมี
รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึงได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว
ทังB นีB คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท โดยได้มกี ารศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึงมีการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย โดยรายละเอียดการอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 มีดงั ต่อไปนีB (เป็ นอัตราเดียวกับปี 2559)
ทางบริษทั ฯกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในรูปแบบของเบียB ประชุม รวมกันในวงเงินไม่เกิน
1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบียB ประชุมต่อการเข้าร่วมประชุมหนึงครังB
• ประธานกรรมการ
6,000 บาท
Head Office:
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• กรรมการ
5,000 บาท
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท
• กรรมการตรวจสอบ
15,000 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
โดยให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตังB แต่วนั ที 1 มกราคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจะอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
มลงมติ
อนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยแจ้งว่าในวาระนีBจะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง
ทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
วาระที+ 6 พิ จารณาแต่งตัง/ ผูต้ รวจสอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
ประธานทีฯ ได้ชแBี จงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตังB นางสาวนงราม
เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 218
แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหนึงเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั อีก (รวม 8 ปี ทีบริษทั ฯได้ว่าจ้างบริษทั เอ
เอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี) เนืองจากได้ปฏิบตั ติ ามหน้าทีอย่างดีตลอดเวลา และเป็ นผูส้ อบบัญชีทได้
ี รบั
ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ น
อิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถอื หุน้ รายใหญ่/ผูบ้ ริหาร/บริษทั ย่อย หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2560 เท่ากับ 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ าม
เงือนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จํานวน 30,000 บาท รวม 630,000 บาท โดยเพิมขึนB จากค่าสอบบัญชีประจําปี
2559 ซึงมีจาํ นวนรวมเท่ากับ 580,000 บาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรที
จะอนุ มตั กิ ารแต่งตังB ให้ นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอย
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
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ทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที 218 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหนึงเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท
สําหรับรอบระยะบัญชีสนBิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทังB สินB เป็ นจํานวนเงิน 630,000 บาท
(หกแสนสามหมืนบาทถ้วน)
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
มลงมติ
อนุ มตั แิ ต่งตังB ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบบัญชีประจําปี 2560 โดยต้องผ่านมติทประชุ
ี
มด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตังB ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี
ปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
วาระที+ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกําไรสะสมและการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี 2559
ประธานฯได้แ จ้ง ต่ อทีประชุ ม ว่า ตามพระราชบัญ ญัติบ ริษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ข้อบังคับบริษทั ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษทั ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า
(5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีBจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
สิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”
นอกจากนีB บริษทั ฯมีนโยบายทีจะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผูถ้ ือหุ้นในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิที
เหลือหลังจากหักเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั และตามกฎหมาย หากไม่มี
เหตุ จําเป็ นอืนใด และการจ่ายปนั ผลนันB ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ และมติ
คณะกรรมการบริษัททีอนุ มตั ิใ ห้จ่ายเงินปนั ผลต้องถูกนํ า เสนอเพือขออนุ มตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็ นการ
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ รับทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนสํารองตาม
กฎหมายเท่ากับ 234,177.59 บาท จึงเห็นสมควรทีจะเสนอผูถ้ อื หุน้ เพืออนุ มตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 และ
การจ่ายเงินปนั ผล ดังนีB
1. จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59 บาท ซึงคิดเป็ นร้อยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําปี 2559
2. จ่ายเงินปนั ผลสําหรับการดําเนินงานประจําปี 2559 ตังB แต่วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ใน
อัตราหุ้นละ 0.006 บาท (โดยในปี 2558 บริษัทฯจ่ายปนั ผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท) สําหรับหุ้นสามัญจํานวน
671,440,890 หุน้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 4,028,645.34 บาท จากกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จาํ นวน 4,683,552 บาท ซึง
เท่ากับประมาณร้อยละ 86.02 ของกําไรสุทธิ หรือร้อยละ 90.54 ของกําไรสุทธิหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่าย
ปนั ผลจากกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรร ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปนั ผลทีกําหนดไว้ของบริษทั ฯ

Head Office:
O
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โดยบริษทั ฯ จะกําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิได้รบั เงินปนั ผล (Record Date) ในวันที 7 มีนาคม 2560 และ
ให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ (Book Closing Date) ในวันที 8 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่าย
ปนั ผลเป็ นเงินสดในวันที 19 พฤษภาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 จากกําไรสะสมส่วนทียังไม่ได้จดั สรร ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 โดย
จะจ่ายในรูปของเงินสดตามรายละเอียดตามทีประธานฯแจ้ง นอกจากนีB คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559 ตามที
กฎหมายกําหนด
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรือไม่
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนํ าเพิมเติม ประธานฯจึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณา
อนุมตั กิ ารการจัดสรรกําไรสะสมและการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 ดังนีB
7.1 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59 บาท ซึงคิดเป็ นร้อยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปี 2559 โดยต้องอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
ด้วยคะแนนเสียงทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง
7.2 ต่อมาประธานทีประชุมจึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 ในอัตราหุน้ ละ
0.006 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 4,028,645.34 บาทโดยต้องอนุ มตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีประชุมได้พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง
ทังB หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนีB
จํานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีออกเสียงลงคะแนนในวาระนีB: 86 ราย
เห็นด้วย
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
501,657,030 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0 เสียง

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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TMI TEERA-MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
วาระที+ 8 พิ จารณาเรือ+ งอื+น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯได้แจ้งทีประชุมว่าวาระนีBเป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟงั ข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ประธานทีประชุมได้
สอบถามว่าหากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรือมีขอ้ เสนอแนะให้ซกั ถามได้
เมือไม่มคี าํ ถามหรือข้อซักถามเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 10.45 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิรั> ตนพร)
ประธานกรรมการ / ประธานทีประชุม

___________________________
(นางสาวมยุรี ปทั ม์กชกร)
เลขานุการบริษทั / ผูบ้ นั ทึกการประชุม

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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