วันที 27 มีนาคม 2560
เรื อง
เรี ยน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สิงทีส่งมาด้ วย
1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2) สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง2 ที 1/2559 วันที 27 มิถนุ ายน 2559
(ประกอบการพิจารณา วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง2 ที 1/2559)
3) รายงานประจําปี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 (CD)
4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีได้ รับเสนอชือเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ
(ประกอบการพิจารณา วาระที 4 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
2
ออกตามวาระ)
5) การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560)
6) ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
7) ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) หนังสือมอบฉันทะ
9) เงือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม
10) แผนทีสถานทีจัดการประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง2 ที
2/2560 ซึงประชุมเมือวันจันทร์ ที 20 กุมภาพันธ์ 2560 ให้ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันศุกร์ ที 28 เมษายน
2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรั ล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบาลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เพือพิจารณาเรื องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี 2
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง8 ที 1/2559 เมือวันที 27 มิถุนายน 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง2 ที 1/2559 ทีได้ จดั ขึ 2นเมือวันที 27 มิถนุ ายน 2559 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมตามทีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง2
ที 1/2559 ทีได้ จดั ขึ 2นเมือวันที 27 มิถนุ ายน 2559 ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้
ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตัง8 แต่ วันที 1 มกราคม 2559 ถึง วันที 31
ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั 2 วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2559 ทีได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง2 นี 2 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะรับทราบผล
การดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั 2 วนั ที 1 มกราคม 2559 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2559 ของบริ ษัทฯ
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน8 สุดวันที 31 ธันวาคม 2559
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2559 ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิงบดุล
งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ 2นสุดวันที 31 ธันวาคม 2559 ตามทีปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2559
วาระที 4 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง8 กรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที 19 กําหนดไว้ วา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง2
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน2 ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสาม (1/3) กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามา
รับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน2 ให้ จบั สลากกัน ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็
2 นผู้ออกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นี 2 กรรมการทีต้ องออกตามวาระจํานวน 2 คน ประกอบด้ วย
1. พลตํารวจโท อัมริ นทร์ เนียมสกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิLรัตนพร
กรรมการ
ทัง2 นี 2 คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วมี ความเห็ นว่ากรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชือให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ าตําแหน่งอีกวาระหนึง (ในการประชุมวาระที 4 นี 2
ประธานฯ จะเชิญกรรมการทัง2 2 ท่านทีต้ องออกตามวาระในครัง2 นี 2 ออกจากทีประชุม เพือให้ ทีประชุมได้ ใช้ สิทธิพิจารณาแต่งตัง2
กรรมการเพือมาดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมัติ
แต่งตังกรรมการที
2
พ้ นจากตําแหน่งตามวาระในครัง2 นี 2ทัง2 2 ท่าน คือ พลตํารวจโท อัมริ นทร์ เนียมสกุล และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิL
รัตนพร กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีได้ รับเลือกตังเป็
2 นกรรมการของบริ ษัทที
แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
วาระที 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้ เสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท (รายละเอียดข้ อมูลประกอบการ
พิจารณา ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทตามทีเสนอ
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วาระที 6 พิจารณาแต่ งตัง8 ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตัง2 นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก เป็ น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4334 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทอีก 1 ปี (รวม 8 ปี ที
บริ ษัทฯ ได้ วา่ งจ้ างบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี) เนืองจากได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าทีอย่างดีตลอดเวลา 2 ปี ทีผ่านมา
และเป็ นผู้สอบบัญชีทีได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทีผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริ หาร/บริ ษัทย่อย หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญประจําปี 2560 เท่ากับ 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริ ม
การลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวม 630,000 บาท โดยเพิมขึ 2นจากปี 2559 ซึงมีจํานวนรวมเท่ากับ 580,000 บาท) นอกจากนี 2
ยังเห็นสมควรแต่งตัง2 นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 218 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีสาํ รอง
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะแต่งตังให้
2
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที 4334 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้ทําการ
ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชี สิ 2นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราค่าตอบแทน
รวมทังสิ
2 2นเป็ นจํานวนเงิน 630,000 บาท (หกแสนสามหมืนบาทถ้ วน) โดยมี นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที 218 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสาํ รอง
วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและจ่ ายปั นผลประจําปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 46 กําหนดให้ “บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี 2จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี 2 บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิทีเหลือหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอืนใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
2 มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติ
ของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ และมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ทีอนุมตั ิให้ การจ่ายเงินปั นผลต้ องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั ิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายได้ ก่อนรายงานให้ ที
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ มีทนุ
สํารองตามกฎหมายเท่ากับ 234,177.59 บาท ทีประชุมผู้ถือหุ้นสมควรทีจะอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2559 และการจ่าย
ปั นผล ดังนี 2
1. จัดสรรเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 234,177.59 บาท ซึงคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี 2559
2. จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.006 บาท (โดยในปี 2558
ปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท) สําหรับหุ้นสามัญจํานวน 671,440,890 หุ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 4,028,645.34
บาท จากกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ จํานวน 4,683,552 บาท ซึงเท่ากับประมาณร้ อยละ 86.02 ของกําไรสุทธิ หรื อ
ร้ อยละ 90.54 ของกําไรสุทธิ หลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายปั นผลจากกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรร ซึง
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลทีกําหนดไว้ ของบริ ษัทฯ
โดยบริ ษัทฯ จะกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที 7 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวม
รายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) โดยวิธี
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ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที 8 มีนาคม 2560 และกําหนดจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญและจ่ายปั น
ผลเป็ นเงินสดในวันที 19 พฤษภาคม 2560
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทฯ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ในวันที 7 มีนาคม 2560 (Record
Date) และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที 8 มีนาคม 2560
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีดังกล่าว โดยพร้ อมเพรี ยงกัน และเพือให้ การ
ลงทะเบียนเข้ าประชุมสะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทฯ จัดให้ มีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมตังแต่
2 เวลา 09.00 น. และเพือเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิงขึ 2น ใคร่ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ
นําหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลักฐานแสดงสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม มาแสดงเพือลงทะเบียนในวัน
ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ทังนี
2 2 หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอืน หรื อกรรมการอิสระเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้ อความและลงลายมือชือในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารทีเกียวข้ องทังหมดให้
2
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษัทก่อนเริ มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ประสิทธิLรัตนพร)
ประธานคณะกรรมการ โดยได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

5

