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วนัที 4 เมษายน 2557 

 

เรือง หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล  อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 
สงิทีสง่มาด้วย 

1) หลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 วนัที 26 เมษายน 2556 

(ประกอบการพิจารณา วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556) 

3) รายงานประจําปี สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556  (CD) 

4) ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการทีได้รับเสนอชือเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(ประกอบการพิจารณา วาระที 5 พิจารณาแตง่ตงักรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ) 

5) การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ประกอบการพิจารณาวาระที 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557) 

6) ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 

7) ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นทีเกียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8) หนงัสือมอบฉนัทะ 

9) เงือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 

10) แผนทีสถานทีจดัการประชมุ  

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้มีมติในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที 

1/2557 ซงึประชมุเมือวนัจนัทร์ที 18 กมุภาพนัธ์ 2557 ให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวันศุกร์ที 25 เมษายน 
2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซน็ทรัล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย  ตาํบลมหาชัย  อาํเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เพือพิจารณาเรืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี 

 
วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 เมือวันท ี26 เมษายน 2556 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ทีได้จดัขนึเมือวนัที 26 เมษายน 2556 โดยมีสําเนา

รายงานการประชมุตามทีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2556 ทีได้จดัขนึเมือวนัที 26 เมษายน 2556 ได้บนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง จงึเหน็สมควรให้ที

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
วาระที 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตังแต่วันที 1 มกราคม 2556 ถงึ วันที 31 
ธันวาคม 2556   
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที 31 

ธนัวาคม 2556 ทีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครังนี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
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 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะรับทราบผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตงัแตว่นัที 1 มกราคม 2556 ถงึวนัที 31 ธนัวาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจําปี 2556 ของบริษัทฯ 

  
วาระที 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สนิสุดวันที 31 ธันวาคม 2556 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2556 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนมุตัิงบดลุ 

งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 ตามทีปรากฏในรายงาน

ประจําปี 2556  

 
วาระที 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสะสม เงนิทุนสาํรอง และจ่ายปันผลประจาํปี 2556   
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัท

ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนงึไว้เป็นทนุสํารองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ

สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน” นอกจากนี บริษัทฯ มีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิทีเหลือหลงัจากหกัเงินสํารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามทีได้

กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอืนใดและการจ่ายเงินปันผลนนัไม่มีผลกระทบตอ่การ

ดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ทีอนมุตัิให้การจ่ายเงินปันผลต้องถกูนําเสนอเพือขอ

อนมุตัิจากทีประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซงึคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายได้ก่อน

รายงานให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯ มีทนุ

สํารองตามกฎหมายเทา่กบั 9.64 ล้านบาท ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2556  และการจ่าย

ปันผลดงันี  

1. จดัสรรเป็นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 604,644.58 บาท ซงึคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2556 

2. จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท (โดยในปี 2555 

ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท) สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 395,721,388 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 5.94 ล้านบาท 

จากกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้จํานวน 12,092,891.61 บาท ซงึเทา่กบัประมาณร้อยละ 49.09 ของกําไรสทุธิ หรือ

ร้อยละ 51.67 ของกําไรสทุธิหลงัหกัทนุสํารองตามกฎหมาย (โดยในปี 2555 เทา่กบัประมาณร้อยละ 46.92 ของ

กําไรสทุธิ หรือ ร้อยละ 49.39 ของกําไรสทุธิหลงัหกัทนุสํารองตามกฎหมายในปีนนั) ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่าย

ปันผลทีกําหนดไว้ของบริษัทฯ  

 เงินปันผลทงัหมดจะจ่ายจากกําไรสทุธิทีได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ดงันนั จงึได้รับการยกเว้นภาษี ณ ทีจ่าย 

ร้อยละ 10 

                  โดยบริษัทฯ จะกําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิได้รับเงินปันผล ในวนัที 20 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชือตาม

มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีมีการแก้ไขเพิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนใน

วนัที 21 มีนาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปันผลดงักลา่วในวนัที 16 พฤษภาคม 2557 
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วาระที 5 พจิารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ  
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที 19 กําหนดไว้วา่  “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง 

ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนงึในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนนั ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น

สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสดุกบัสว่นหนงึในสาม (1/3) กรรมการซงึพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามา

รับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนนั ให้จบัสลากกนั สว่นปี

หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการทีอยูใ่นตําแหน่งนานทีสดุนนัเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง”        

โดยในปีนี กรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. พลตํารวจโท อมัรินทร์ เนียมสกลุ  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายธีระชยั ประสทิธิรัตนพร  กรรมการบริษัท 

3. นายธีรยทุธ์ ประสทิธิรัตนพร  กรรมการบริษัท 

ทงันี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเหน็วา่กรรมการซงึพ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักลา่ว เป็นผู้ มีความรู้ 

ความสามารถ จงึเหน็ควรเสนอชือให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเข้าตําแหน่งอีกวาระหนงึ (ในการประชมุวาระที 5 นี 

ประธานฯ จะเชิญกรรมการทงั 3 ทา่นทีต้องออกตามวาระในครังนี ออกจากทีประชมุ เพือให้ทีประชมุได้ใช้สทิธิพิจารณาแตง่ตงั

กรรมการเพือมาดํารงตําแหน่งในวาระตอ่ไป) 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเหน็ชอบตามข้อเสนอและเหน็สมควรให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตงั

กรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทงั 3 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนงึโดยมีประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที

ได้รับเลือกตงัเป็นกรรมการของบริษัท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

 
วาระที 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2557 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมลูประกอบการ

พิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ สมควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามทีเสนอ 

 
วาระที 7 พจิารณาแต่งตังผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชีของปี 2557 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเหน็สมควรแต่งตงั นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบ

บญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 218 หรือนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 4334 แหง่บริษัท เอ

เอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 5 ปี)  เนืองจากได้ปฏิบตัิตามหน้าทีอยา่งดีตลอดเวลา 4 ปี ทีผ่าน

มาและเป็นผู้สอบบญัชีทีได้รับความเหน็ชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยทีผู้สอบบญัชี

ดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทยอ่ย หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่

อยา่งใด โดยกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2557 เทา่กบั 500,000 บาท และคา่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงือนไขของบตัรสง่เสริม

การลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวม 530,000 บาท) 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเหน็วา่ ทีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรทีจะแตง่ตงัให้นาย

ประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที 218 หรือนางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

ทะเบียนเลขที 4334 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั โดยให้คนใดคนหนงึเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ

บริษัทสําหรับรอบปี ระยะเวลาบญัชี สนิสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราคา่ตอบแทนรวมทงัสนิเป็นจํานวนเงิน 530,000 

บาท  (ห้าแสนสามหมืนบาทถ้วน) 
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วาระที 8 พจิารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 
 บริษัทฯ กําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ในวนัที 20 มีนาคม 2557 (Record 

Date) และให้รวบรวมรายชือตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที 21 มีนาคม  2557 

 จงึขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีดงักลา่ว โดยพร้อมเพรียงกนั และเพือให้การ

ลงทะเบียนเข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุตงัแตเ่วลา 09.00 น. และเพือเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิงขึน ใคร่ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

นําหนงัสือมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) และหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุ มาแสดงเพือลงทะเบียนในวนั

ประชมุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ทงันี หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคล

อืน หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชือในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อม

กบัแนบหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสง่เอกสารทีเกียวข้องทงัหมดให้เจ้าหน้าทีของบริษัทก่อนเริมการประชมุ 

 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

            (นายประวิทย์ ประสิทธิรัตนพร) 

     ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 

 
 


