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       วนัท่ี 26 มีนาคม 2561 

 

เร่ือง หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล  อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 

1) หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 วนัท่ี 28 เมษายน 2560 

(ประกอบการพิจารณา วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560) 

3) รายงานประจําปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (CD) 

4) ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(ประกอบการพิจารณา วาระท่ี 4 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) 

5) การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561) 

6) ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 

7) ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8) หนงัสือมอบฉนัทะ 

9) เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุ 

10) แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ  

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้มีมติในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้

ท่ี 2/2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 ให้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ในวันศุกร์ที่  27

เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพาร์ควิลเลจ พระราม 2 1/1-1/3 โครงการพาร์ควิลเลจ พระราม 2 ซอย

พระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดาํ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม 

ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 28เมษายน 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ท่ีได้จัดขึน้เม่ือวันท่ี 28เมษายน 2560 โดยมี

สําเนารายงานการประชมุตามท่ีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2560 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28เมษายน 2560 ได้บนัทึกการประชมุอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถงึ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2560 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะรับทราบ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุติั

งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจําปี 2560 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผลตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 19 กําหนดไว้ว่า  “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุ

ครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือก

ให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบั

สลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง” 

 โดยในปีนี ้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร  ประธานกรรมการ 

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งตามวาระดงักล่าว ได้แก่นายธีระชยั 

ประสิทธ์ิรัตนพรเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเข้าตําแหน่งอีกวาระ

หนึง่ (ในการประชมุวาระท่ี 4 นี ้ประธานฯ จะเชิญกรรมการ คือ นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพรท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นี ้ออก

จากท่ีประชุม เพ่ือให้ท่ีประชุมได้ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเพ่ือมาดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป) ส่วนนายธีรัชย์ มีเดช

ประเสริฐ ซึง่ได้ถึงกําหนดหมดวาระ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอช่ือ นาง

ชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา เข้าสูท่ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแทน 
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 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นีคื้อ นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพรกลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัท

อีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัแต่งตัง้ นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดํารงตําแหน่งแทนนายธีรัชย์ มีเดช

ประเสริฐ โดยมีประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทท่ีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

4) 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมูล

ประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุติั

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4334 หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 218 แห่ง

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 9 ปี ท่ีบริษัทฯ ได้ว่างจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี) เน่ืองจากได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีอย่างดีตลอดเวลาท่ีผ่านมาและเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้

เสียกับบริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใดโดยกําหนดค่าสอบบญั

ประจําปี 2561 เท่ากบั 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน จํานวน 30,000 

บาท (รวม 630,000 บาท โดยเทา่กบัปี 2560) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะแต่งตัง้

ให้นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4334 หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 218 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดัเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสําหรับ

รอบปีระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงิน 630,000 บาท (หก

แสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกาํไรและงดจ่ายปันผลประจาํปี 2560 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กําหนดให้ 

“บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงิน

ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน” นอกจากนี ้บริษัทฯ มี

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสํารองต่าง ๆ ทุก

ประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี
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ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญัและมติคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนมุติัให้การจ่ายเงินปันผล

ต้องถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มี

อํานาจอนมุติัให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุติัการงดจดัสรรกําไรสทุธิ และงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2560 เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ 

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 ในวันท่ี 14 มีนาคม 

2561(Record Date)  

  จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกนั และเพ่ือให้

การลงทะเบียนเข้าประชุมสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 09.00 น. และเพ่ือเป็น

การอํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วย่ิงขึน้ ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือ

ผู้ รับมอบฉันทะนําหนงัสือมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชมุ มาแสดงเพ่ือ

ลงทะเบียนในวนัประชมุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

 ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระเป็น

ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมกบัแนบหลกัฐานแสดง

สทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ 

         

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

  ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


