TMI TEERA‐MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
ของ
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ เลขที่ 1/1-1/3 โครงการพาร์ ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน
กรุ งเทพมหานคร
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ของบริ ษทั ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มี
นายธีระชัย ประสิ ทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล เลขานุการบริ ษทั ทําหน้าที่เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุม ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษทั และ
ผูเ้ กี่ยวข้องที่เข้าร่ วมการประชุมดังนี้
กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้าร่ วมประชุมมีดงั นี้
1. พลตํารวจโทอัมริ นทร์ เนียมสกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

2. นายทรงพล จันทร์ผอ่ งแสง

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

3. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริ ฐ

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4. นายธี ระชัย ประสิ ทธิ์รัตนพร

ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ

5. นายธีระพงษ์ ประสิ ทธิ์รัตนพร

กรรมการบริ ษทั

6. นายธีรยุทธ์ ประสิ ทธิ์รัตนพร

กรรมการบริ ษทั

7. นายธีรศักดิ์ ประสิ ทธิ์รัตนพร

กรรมการบริ ษทั

บุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่ วมประชุมมีดงั นี้
1. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา

ผุไ้ ด้รับการเสนอชื่อให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
อิสระ

2. นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล

เลขานุการบริ ษทั

3. นายอุดม ไตรรัตน์อศั ว

ผูส้ อบบัญชี

4. นายภัสนันท์ สุ วรรณน้อย

ที่ปรึ กษากฎหมาย

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 แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ของบริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมีสิทธิ เข้า
ร่ วมประชุม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทั้งสิ้ น 2,148 คน นับจํานวนหุ น้ ได้ 671,440,890 หุ น้ โดยขณะเริ่ ม
การประชุม มีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 80 ราย รวมจํานวนผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้ น 102 ราย นับจํานวนหุ น้ ได้ท้ งั หมด 499,903,421 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 74.45
ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาํ หนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว ทั้งนี้ เมื่อการประชุมได้เริ่ มขึ้น มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ ม
เพิ่มขึ้น โดยมีผถู้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้ น 108 คน รวมจํานวนหุ ้น 499,981,786
หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 74.46 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด โดยประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมให้ทราบระหว่างการประชุม
แล้ว
ประธานฯได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1,
วาระที่ 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน วาระที่
5 ซึ่ งเป็ นวาระการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2561 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ย
กว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม ส่ วนวาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
ประธานฯ ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯจะใช้วิธีลงคะแนนตาม
บัตรลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริ ษทั มอบให้ ซึ่ งการนับคะแนนนั้นทางเจ้าหน้าที่จะทําการเก็บ
ใบลงคะแนนเฉพาะในส่ วนของ “ผูไ้ ม่เห็นด้วย” และ “ผูท้ ี่งดออกเสี ยง” เท่านั้น เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่
ละมติ ทั้งนี้ วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนิ นการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่าง
การประชุม มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมการประชุมเพิ่ม บริ ษทั จะนับจํานวนผูถ้ ือหุ น้ และจํานวนหุ น้ ใหม่ทุกครั้ง โดยผูถ้ ือหุ น้ ที่เข้าร่ วม
ประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิ ลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยงั มิได้มีการลงมติเท่านั้น
ภายหลังจากที่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นายธี ระ
ชัย ประสิ ทธิ์ รัตนพร ประธานฯ จึงเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560
ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 ที่ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2560 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งดังกล่าว บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู้ ือ
หุน้ บริ ษทั ทุกท่าน และประกาศหนังสื อเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการ
ประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
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ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วมี ความเห็ นว่า รายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 ที่ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง จึง
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมี คาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมี คาํ แนะนําเพิ่มเติม ประธานฯจึ งขอให้ที่ประชุ มพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2560 ที่ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:

ที่ ประชุ มได้พิจารณาและมี มติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2560

ตามที่ได้เสนอด้วยคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้: 107 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง

499,925,286
0
499,925,286
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00

วาระที่ 2 รั บทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญ ชี ต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2560
ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่บริ ษทั ได้จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรที่จะ
รับทราบผลการดําเนิ นงานในรอบปี บัญชีต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําปี 2560 ของบริ ษทั
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็ นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสี ยงแต่อย่างใด และ
สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรื อคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็ นวาระแจ้ง
เพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
มติ ที่ ประชุ ม รั บทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชี ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึ ง วันที่ 31
ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานฯแจ้ง
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ สํ าหรั บรอบปี
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ตามที่ ป รากฏในรายงานประจํา ปี 2560 ซึ่ งได้ผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับ
รอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และมาตรฐานการบัญชี แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิม่ เติมหรื อไม่
นายทรงพล สุ คนธพงศ์ ตัวแทนจากโครงการอาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู้ ือหุ ้น สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามถึง
เรื่ องงบการเงินประจําปี 2560 ของบริ ษทั ฯดังนี้
1. ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้า (Credit Term) ของบริ ษทั ฯ แก่ลกู ค้ามีหลักเกณฑ์อย่างไร
ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯจะพิจารณาระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้า (Credit Term) แก่ลูกค้าจาก
ความมัน่ คงในฐานะทางการเงินของลูกค้า และระยะเวลาในการทําธุ รกิจร่ วมกันมา โดยจะขอเอกสารต่างๆจากลูกค้าเพื่อ
กําหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย หากเป็ นลูกค้าใหม่ ก็จะให้วงเงินไม่เกิน 25,000
บาท ทั้งนี้โดยทัว่ ไปของธุรกิจนี้ ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าจะอยุท่ ี่ประมาณ 60-120 วัน
2. การตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ มีตวั เลขที่ค่อนข้างมี นัยสําคัญ บริ ษทั ฯมีวิธีการอย่างไรในการ
บริ หารจัดการการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
นายธีระพงษ์ ประสิ ทธิ์รัตนพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สต็อคสิ นค้าที่ต้ งั ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ เป็ นการตั้ง
ค่าเผือ่ สิ นค้าเคลื่อนไหวช้า ซึ่ งสิ นค้าคงเหลือดังกล่าว เป็ นผลมาจากกระแสของหลอดแอลอีดีที่เข้ามาในระยะหลัง บริ ษทั ฯ
ก็มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยมีการมุ่งเน้นตลาดแอลอีดีมากขึ้น ส่ วนสิ นค้าคงเหลือบริ ษทั ฯก็มองหา
ช่องทางการลดสต็อคโดยการปรั บกลยุทธ์การขายสิ นค้าดังกล่าวออกตลอดเวลา และคาดว่าการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่า
สิ นค้าคงเหลือจะมีตวั เลขที่ลดตํ่าลง
3. จากการวิเคราะห์และคําอธิ บายของฝ่ ายจัดการ บริ ษทั ฯมีการในการปรับกลยุทธ์การขายสิ นค้าทดแทน และ
คุณภาพสิ นค้าอย่างไร
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเรื่ องของการปรับตัวตามเทคโนโลยีมาโดยตลอด บริ ษทั ฯทําหลอดไฟมาเป็ นปี
ที่ 40 และในช่วง 2-3 ปี หลัง เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เราจึงเพิ่มสิ นค้าแอลอีดีให้มากขึ้น ในช่วงที่ผา่ นมา
อาจจะยังไม่เห็นยอดที่ชดั เจนนัก เนื่องจากราคาและค่าความสว่างของสิ นค้าประเภทนี้ ยงั ไม่นิ่ง ปี นี้ บริ ษทั ฯคาดว่าจะได้ส่วน

Head Office:
O
Sale Office:
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บ่งตลาดมากขึ้น เนื่ องจากการทําราคาเริ่ มนิ่งแล้ว จุดแข็งของบริ ษทั ฯคือการวิจยั และพัฒนา (R&D) และคาดว่าจะเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของสิ นค้าทดแทนเร็ วๆนี้
4. บริ ษทั ฯมีเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 16.6 ล้านบาท อยากทราบว่าจะให้ผลตอบแทนอย่างไร
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนดังกล่าว มีการลงทุนที่สาํ คัญคือ รายการเงินสด
จ่ายเพื่อซื้ อโรงงานที่บริ ษทั ฯเคยเช่า และสัญญาเช่าได้หมดลงแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีการลงทุนอีกสองส่ วน คือ การเพิ่ม
สิ นค้า และการขยายธุรกิจเพิ่มเติม ซึ่ งขณะนี้ อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการศึกษาโครงการ จึงอาจจะยังไม่มีขอ้ มูลเรื่ องผลตอบแทน
ที่แน่ชดั ในขณะนี้ หากผลการศึกษาเป็ นที่น่าพอใจ จะได้นาํ มาแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5. จากงบการเงินประจําปี 2560 บริ ษทั ฯ มี cash cycle 190 วัน ซึ่ งอาจมีผลต่อการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ทาง
ผูบ้ ริ หารมีการพิจารณาแหล่งเงินทุนจากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิซ้ื อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน (Warrant) หรื อไม่
นายธี ระพงษ์ ประสิ ทธิ์ รัตนพร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุที่บริ ษทั ฯ มี cash cycle 190 วัน เนื่องจากธุรกิจหลักของ
บริ ษทั ฯคือการค้าปลีก (Retail) ขณะนี้ สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว มีลูกค้าที่คา้ ขายกันมานานบางส่ วนชําระหนี้ ล่าช้า แต่ยงั ไม่
ถึงขนาดจัดว่าเป็ นหนี้เสี ย บริ ษทั ฯก็มีการจับตามองอย่างใกล้ชิด และมีการกระจายความเสี่ ยงแล้ว ในส่ วนของเรื่ องเงินทุนที่
จะต้องระดมทุนจากการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน (Warrant) หรื อไม่น้ นั ขณะนี้ เงินทุนหมุนเวียนและ
กระแสเงินสดของบริ ษทั ฯเป็ นบวกอยู่ มีการเพิ่มความเข้มงวดในการให้เครดิตและการสต็อคสิ นค้า จึงยังไม่มีความจําเป็ นที่
จะระดมทุนโดยการออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซ้ื อหุ น้ สามัญเพิ่มทุน (Warrant) ยกเว้นบริ ษทั ฯจะมีโครงการลงทุนที่สาํ คัญ ก็
จะพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมต่อไป
6. ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารมีแนวโน้มสูงขึ้น บริ ษทั ฯมีแนวทางการควบคุมอย่างไร
ประธานฯ ชี้ แจงต่อ ที่ ประชุ ม ว่าบริ ษ ทั ฯมี การควบคุ ม และตรวจสอบค่าใช้จ่ ายในการขายและการบริ ห ารอยู่
ตลอดเวลา บริ ษทั ฯมองว่าขณะนี้ สภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว แต่ก็ยงั มีคาํ สั่งซื้ อจากลูกค้าอยู่ ในบางครั้งมีคาํ สั่งซื้ อเข้ามา แต่
บริ ษทั ฯอาจไม่ปล่อยสิ นค้าให้แก่ลูกค้าที่ความน่าเชื่อถือตํ่า เมื่อเทียบกับยอดขายที่ลดลง จึงทําให้ดูเหมือนค่าใช้จ่ายในการ
ขายและการบริ หารเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุ น้ ท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุ มตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดย
ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
Head Office:
O
Sale Office:

499,981,786 เสี ยง
0 เสี ยง
499,981,786 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00
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งดออกเสี ยง

0 เสี ยง

วาระที่ 4 พิจารณาแต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเองเป็ นกรรมการผูท้ ี่จะต้องออกตามวาระ จึงขอเชิญพลตํารวจโทอัมริ
นทร์ เนี ยมสกุล ทําหน้าที่ ดาํ เนิ นการประชุมแทนในวาระนี้ พลตํารวจโทอัมริ นทร์ เนี ยมสกุล แถลงต่อที่ ประชุมว่า ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 19 กําหนดไว้วา่ “ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง
จํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม (1/3) กรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่ง
อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั นั้น ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี หลัง ๆ
ต่อไปให้กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นี้ มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธีระชัย ประสิ ทธิ์ รัตนพร

ประธานกรรมการบริ ษทั

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริ ฐ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั้ง นี้ คณะกรรมการได้พิ จ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ว่า กรรมการ ซึ่ งพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระดัง กล่ า ว ได้แ ก่
นายธี ระชัย ประสิ ทธิ์ รัตนพร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลกั ษณะ
ต้อ งห้า มตามหลัก เกณฑ์ข องสํา นัก งาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็ นผูม้ ี ค วามรู้ ความสามารถอัน เป็ นประโยชน์ ใ นการช่ ว ย
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้ประสบความสําเร็ จต่อไปได้ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือก
กลับเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึ่ ง ส่ วนนายธี รัชย์ มีเดชประเสริ ฐ ซึ่ งถึงกําหนดหมดวาระ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี
2561 ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเสนอชื่อนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เห็ น สมควรให้ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น อนุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง

กรรมการที่พน้ จากตําแหน่ งตามวาระ คือ นายธี ระชัย ประสิ ทธิ์ รัตนพรกลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง และ
เห็ นสมควรให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิ การแต่งตั้งนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดยประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ได้จดั ส่ งพร้อม
หนังสื อเชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
พลตํารวจโทอัมริ นทร์ เนียมสกุล จึงเชิญนายธีระชัย ประสิ ทธิ์รัตนพร และนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ให้ออก
จากที่ประชุมเป็ นการชัว่ คราว เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ
จากนั้นได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พลตํารวจโทอัมริ นทร์ เนี ยมสกุลจึงขอให้ที่
ประชุ มพิจารณาโดยวาระนี้ ตอ้ งผ่านมติ ที่ประชุ มด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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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ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุ มตั ิการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ
ดังนี้
1. นายธีระชัย ประสิ ทธิ์รัตนพร

ประธานกรรมการบริ ษทั

มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้งนายธี ระชัย ประสิ ทธิ์ รัตนพร เข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง

499,981,786
0
499,981,786
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00

2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตั้งนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง

วาระที่ 5

499,981,786
0
499,981,786
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00

พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการได้เสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั โดยมี
รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่ งได้จดั ส่ งพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
แล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ ง
มีการสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนโดยสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยรายละเอียด
การอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 มีดงั ต่อไปนี้ (เป็ นอัตราเดียวกับปี 2559)
ทางบริ ษทั ฯกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ในรู ปแบบของเบี้ยประชุม รวมกันในวงเงินไม่เกิ น
1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรู ปแบบของค่าเบี้ยประชุมต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
• ประธานกรรมการ
6,000 บาท
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

7

TMI TEERA‐MONGKOL INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

5,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท

โดยให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิ จ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ว่า ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น

สมควรที่จะอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ตามที่เสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิ่มเติม ประธานที่ ประชุมจึ งขอให้ที่ประชุมลงมติ
อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 โดยแจ้งว่าในวาระนี้ จะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
คะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมคะแนนเสี ยง

499,981,786
0
0
499,981,786

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
0.00
100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2561
ประธานที่ฯได้ช้ ี แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้ง นางสาวนงราม
เลาหอารี ดิลก ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขที่ 4334 หรื อนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่ ง
บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั อีก (รวม 9 ปี ที่บริ ษทั ฯได้วา่ จ้างบริ ษทั เอเอสที
มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญ ชี ) เนื่ องจากได้ป ฏิ บ ัติตามหน้าที่ อ ย่างดี ตลอดเวลา และเป็ นผูส้ อบบัญ ชี ที่ ได้รั บความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ ไม่
มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่/ผูบ้ ริ หาร/บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่าง
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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ใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เท่ากับ 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่ งเสริ ม
การลงทุน จํานวน 30,000 บาท รวม 630,000 บาท ซึ่ งเท่ากับค่าสอบบัญชีประจําปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สมควรที่จะ
อนุ มตั ิการแต่งตั้งให้ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4334 หรื อนายประดิ ษฐ รอดลอยทุกข์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหนึ่ งเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สําหรับรอบ
ระยะบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้ นเป็ นจํานวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมื่น
บาทถ้วน)
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดมี ขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึ งขอให้ที่ประชุ มลงมติ
อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี 2561 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี
ปี 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง

499,981,786
0
499,981,786
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2560
ประธานฯได้แจ้งต่อที่ ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
บริ ษทั ข้อ 46 กําหนดให้ “บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละห้า (5) ของ
กําไรสุ ทธิ ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิ บ (10)
ของทุนจดทะเบียน”
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ที่เหลือ
หลังจากหักเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํ เป็ น
อื่นใด และการจ่ายปั นผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ และมติคณะกรรมการบริ ษทั
ที่อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลต้องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ พิจ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ว่า ที่ ป ระชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น สมควร
พิจารณาอนุ มตั ิการงดจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 เนื่ องจากปี
2560 บริ ษทั ฯมีผลการดําเนินงานขาดทุน
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
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เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ
การงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 โดยต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ที่มา
ประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี
2560 ด้วยคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่ออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี้: 108 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง
วาระที่ 8

499,981,786
0
499,981,786
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผูถ้ ือหุ ้น ประธานที่ประชุมได้
สอบถามว่าหากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อมีขอ้ เสนอแนะให้ซกั ถามได้
นายทรงพล สุ คนธพงศ์ ตัวแทนจากโครงการอาสาพิทกั ษ์สิทธิ ผถู้ ือหุ ้น สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย สอบถามถึง
บริ ษทั ย่อยทั้งสองบริ ษทั ว่ามีแผนการดําเนินธุรกิจอย่างไร และใช้เงินทุนจากไหน
ประธานฯชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯมีบริ ษทั ย่อยจํานวน 2 บริ ษทั คือ บริ ษทั ธี ระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด
และบริ ษทั ธี ระมงคล กรี น โซล่าร์ จํากัด ซึ่ งบริ ษทั ฯถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยทั้งสองในสัดส่ วนร้อยละ 100 ทั้งสองบริ ษทั ทํา
ธุรกิจด้านพลังงาน และผูบ้ ริ หารอยูร่ ะหว่างการศึกษาการลงทุน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว สาเหตุที่ตอ้ งแยก
ออกเป็ นสองบริ ษทั เนื่ องจากธุ รกิจมีความแตกต่างกัน และควรแยกรายการค่าใช้จ่ายของแต่ละธุ รกิจให้ถูกต้อง บริ ษทั ฯมี
การทําวิจัยบเพื่อต่อยอดธุ รกิ จนี้ อยู่ ถ้าเงิ นลงทุ นไม่สูงมาก บริ ษทั ฯก็จะพิจารณาขอสิ นเชื่ อจากสถาบันการเงิ น แต่หาก
โครงการต้องใช้เงินลงทุนสู ง ก็จะได้มีการหารื อกับที่ปรึ กษาทางการเงินเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนต่อไป ขณะนี้ ยังไม่ได้มีการ
ตัดสิ นใจเรื่ องแหล่งเงินทุนที่แน่ชดั ขึ้นอยูก่ บั ผลการศึกษาโครงการและความต้องการเงินลงทุนในขณะนั้น
เมื่อไม่มีคาํ ถามหรื อข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.15 น.
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___________________________
(นายธีระชัย ประสิ ทธิ์รัตนพร)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

___________________________
(นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล)
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