
 

2 

       วนัที� 27 มีนาคม 2560 
 
เรื�อง หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล  อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 
สิ�งที�สง่มาด้วย 

1) หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
2) สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 2งที� 1/2559 วนัที� 27 มิถนุายน 2559 

(ประกอบการพิจารณา วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 2งที� 1/2559) 
3) รายงานประจําปี สิ 2นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2559  (CD) 
4) ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�ได้รับเสนอชื�อเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(ประกอบการพิจารณา วาระที� 4 พิจารณาแตง่ตั 2งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ) 
5) การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ประกอบการพิจารณาวาระที� 5 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560) 
6) ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 
7) ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8) หนงัสอืมอบฉนัทะ 
9) เงื�อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ 
10) แผนที�สถานที�จดัการประชมุ  

 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั 2งที� 
2/2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัจันทร์ที� 20 กุมภาพนัธ์ 2560 ให้จัดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ที�  28 เมษายน 
2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที�  1242/488 ถนนเอกชัย ตําบาลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เพื�อพิจารณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี 2 
 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั8งที� 1/2559 เมื�อวันที� 27 มิถุนายน 2559 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 2งที� 1/2559 ที�ได้จดัขึ 2นเมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2559 โดยมีสําเนา
รายงานการประชมุตามที�แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั 2ง
ที� 1/2559 ที�ได้จดัขึ 2นเมื�อวนัที� 27 มิถนุายน 2559 ได้บนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที�ประชุมผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 
วาระที� 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั 8งแต่วันที�  1 มกราคม 2559 ถึง วันที�  31 
ธันวาคม 2559 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั 2งแต่วนัที� 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2559 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 2งนี 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตั 2งแตว่นัที� 1 มกราคม 2559 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2559 ของบริษัทฯ 
 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ 8นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี
สิ 2นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิงบดลุ 
งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ 2นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 ตามที�ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2559 
 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 8งกรรมการแทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ   
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที� 19 กําหนดไว้วา่  “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั 2ง 
ให้กรรมการออกจากตําแหนง่จํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั 2น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น
สามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามา
รับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 2น ให้จบัสลากกนั สว่นปี
หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั 2นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่”        
 โดยในปีนี 2 กรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 2 คน ประกอบด้วย 

1. พลตํารวจโท อมัรินทร์ เนียมสกลุ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
2. นายธีรยทุธ์ ประสทิธิLรัตนพร  กรรมการ 

 ทั 2งนี 2 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ�งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื�อให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง (ในการประชุมวาระที� 4 นี 2 
ประธานฯ จะเชิญกรรมการทั 2ง 2 ท่านที�ต้องออกตามวาระในครั 2งนี 2 ออกจากที�ประชุม เพื�อให้ที�ประชุมได้ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตั 2ง
กรรมการเพื�อมาดํารงตําแหนง่ในวาระตอ่ไป) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนุมัติ
แตง่ตั 2งกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระในครั 2งนี 2ทั 2ง 2 ท่าน    คือ พลตํารวจโท อมัรินทร์ เนียมสกุล และนายธีรยทุธ์ ประสิทธิL

รัตนพร กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�ง โดยมีประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�ได้รับเลือกตั 2งเป็นกรรมการของบริษัทที�
แนบมา  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
 
วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมลูประกอบการ
พิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามที�เสนอ 
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วาระที� 6 พิจารณาแต่งตั 8งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั 2ง นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก เป็น
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 8 ปี ที�
บริษัทฯ ได้วา่งจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี) เนื�องจากได้ปฏิบตัิตามหน้าที�อยา่งดีตลอดเวลา 2 ปี ที�ผา่นมา
และเป็นผู้สอบบญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยที�ผู้สอบบญัชี
ดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด โดยกําหนดค่าสอบบญัประจําปี 2560 เท่ากบั 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของบตัรสง่เสริม
การลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวม 630,000 บาท โดยเพิ�มขึ 2นจากปี 2559 ซึ�งมีจํานวนรวมเท่ากบั 580,000 บาท) นอกจากนี 2 
ยงัเห็นสมควรแตง่ตั 2ง นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 
เป็นผู้สอบบญัชีสาํรอง 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะแต่งตั 2งให้ 
นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก เป็นผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปี ระยะเวลาบญัชี สิ 2นสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราค่าตอบแทน
รวมทั 2งสิ 2นเป็นจํานวนเงิน 630,000 บาท  (หกแสนสามหมื�นบาทถ้วน)  โดยมี นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที� 218 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีสาํรอง 
 
วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและจ่ายปันผลประจาํปี 2559 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัท
ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสาํรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม
ยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสาํรองนี 2จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน” นอกจากนี 2 บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที�เหลอืหลงัจากหกัเงินสาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที�ได้กําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมม่ีเหตจํุาเป็นอื�นใดและการจ่ายเงินปันผลนั 2นไมม่ีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติ
ของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั และมติคณะกรรมการบริษัทฯ ที�อนุมตัิให้การจ่ายเงินปันผลต้องถูกนําเสนอเพื�อขออนุมตัิจากที�
ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทฯ มีทนุ
สาํรองตามกฎหมายเทา่กบั 234,177.59 บาท ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2559 และการจ่าย
ปันผล ดงันี 2 

1. จดัสรรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59 บาท ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2559 
2. จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.006 บาท (โดยในปี 2558 

ปันผลในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท) สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 4,028,645.34 
บาท จากกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้จํานวน 4,683,552 บาท ซึ�งเทา่กบัประมาณร้อยละ 86.02 ของกําไรสทุธิ หรือ
ร้อยละ 90.54 ของกําไรสทุธิ หลงัหกัทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลจากกําไรสะสมที�ยงัไม่ได้จดัสรร ซึ�ง
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที�กําหนดไว้ของบริษัทฯ 

 โดยบริษัทฯ จะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที� 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวม
รายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธี
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ปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที� 8 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัและจ่ายปัน
ผลเป็นเงินสดในวนัที� 19 พฤษภาคม 2560 
 
วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
  
 
 บริษัทฯ กําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวนัที� 7 มีนาคม 2560 (Record 
Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวนัที� 8 มีนาคม 2560 
  จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว โดยพร้อมเพรียงกนั และเพื�อให้การ
ลงทะเบียนเข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุตั 2งแตเ่วลา 09.00 น. และเพื�อเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ�งขึ 2น ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 
นําหนงัสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงเพื�อลงทะเบียนในวนั
ประชมุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 ทั 2งนี 2 หากผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื�น หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมกบัแนบหลกัฐานแสดงสิทธิเข้า
ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสง่เอกสารที�เกี�ยวข้องทั 2งหมดให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทก่อนเริ�มการประชมุ 
         

  ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

  (นายธีระชยั ประสทิธิLรัตนพร) 
  ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 


