วันที่ 26 มีนาคม 2561
เรื่ อง
เรี ยน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561
ท่านผู้ถือหุ้น บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
2) สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 วันที่ 28 เมษายน 2560
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560)
3) รายงานประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (CD)
4) ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ)
5) การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561)
6) ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
7) ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) หนังสือมอบฉันทะ
9) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม
10) แผนที่สถานที่จดั การประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้
ที่ 2/2561 ซึ่ง ประชุมเมื่ อ วัน อัง คารที่ 20 กุมภาพัน ธ์ 2561 ให้ จัด ประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจํ า ปี 2561 ในวั นศุ ก ร์ ที่ 27
เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพาร์ ควิลเลจ พระราม 2 1/1-1/3 โครงการพาร์ ควิลเลจ พระราม 2 ซอย
พระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุ งเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 28เมษายน 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ที่ได้ จัดขึน้ เมื่อวันที่ 28เมษายน 2560 โดยมี
สําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ที่ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 28เมษายน 2560 ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
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วาระที่ 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2560 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบ
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําปี 2560 ของบริษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรั บรอบระยะเวลา
บัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิ
งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏใน
รายงานประจําปี 2560
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผลตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 19 กําหนดไว้ ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุก
ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือก
ให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จบั
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง”
สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
โดยในปี นี ้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร
ประธานกรรมการ
2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่ากรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ แก่นายธีระชัย
ประสิทธิ์รัตนพรเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ าตําแหน่งอีกวาระ
หนึง่ (ในการประชุมวาระที่ 4 นี ้ ประธานฯ จะเชิญกรรมการ คือ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพรที่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้ ออก
จากที่ประชุม เพื่อให้ ที่ประชุมได้ ใช้ สิทธิพิจารณาแต่งตังกรรมการเพื
้
่อมาดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป) ส่วนนายธี รัชย์ มีเดช
ประเสริ ฐ ซึง่ ได้ ถึงกําหนดหมดวาระ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี พ.ศ. 2561 ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้ เสนอชื่อ นาง
ชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้ าสูท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแทน
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ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯคณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบตามข้ อเสนอและเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้คือ นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพรกลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึ่ง และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัง้ นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนายธี รัชย์ มีเดช
ประเสริฐ โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัทที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ
4)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
ข้ อ เท็จ จริ ง และเหตุ ผ ล คณะกรรมการได้ เ สนอให้ กํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษั ท (รายละเอี ย ดข้ อ มูล
ประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2561
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตังนางสาวนงราม
้
เลาหอารี ดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 หรื อ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 แห่ง
บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทอีก 1 ปี (รวม 9 ปี ที่บริ ษัทฯ ได้ ว่างจ้ างบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมาและเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้
เสียกับบริ ษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ /ผู้บริ หาร/บริ ษัทย่อย หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดโดยกําหนดค่าสอบบัญ
ประจําปี 2561 เท่ากับ 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน จํานวน 30,000
บาท (รวม 630,000 บาท โดยเท่ากับปี 2560)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตัง้
ให้ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4334 หรื อ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 218 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัดเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทสําหรับ
้ ้นเป็ นจํานวนเงิน 630,000 บาท (หก
รอบปี ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทังสิ
แสนสามหมื่นบาทถ้ วน)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกําไรและงดจ่ ายปั นผลประจําปี 2560
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 46 กําหนดให้
“บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มี
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุก
ประเภทตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มี
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ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญและมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ที่อนุมตั ิให้ การจ่ายเงินปั นผล
ต้ องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ มี
อํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายได้ ก่อนรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2560 เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษั ท ฯ กํ า หนดรายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ มี สิ ท ธิ เ ข้ าร่ ว มประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2561 ในวั น ที่ 14 มี น าคม
2561(Record Date)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยพร้ อมเพรี ยงกัน และเพื่อให้
การลงทะเบียนเข้ าประชุมสะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทฯ จัดให้ มีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่ วมประชุมตังแต่
้ เวลา 09.00 น. และเพื่อเป็ น
การอํานวยความสะดวกให้ กบั ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น ใคร่ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรื อ
ผู้รับมอบฉันทะนําหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุม มาแสดงเพื่อ
ลงทะเบียนในวันประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่น หรื อกรรมการอิสระเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกับแนบหลักฐานแสดง
สิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังหมดให้
้
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม
ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)
ประธานคณะกรรมการ โดยได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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