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       วนัท่ี 25 มีนาคม 2562 

 

เร่ือง หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล  อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 

1) หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

2) สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 วนัท่ี 27 เมษายน 2561 

(ประกอบการพิจารณา วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561) 

3) รายงานประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  (CD) 

4) ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(ประกอบการพิจารณา วาระท่ี 4 พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) 

5) การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562) 

6) ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 

7) ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8) หนงัสือมอบฉนัทะ 

9) เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุ 

10) แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ  

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

2/2562 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2562 ให้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 
2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่  1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีสําเนา

รายงานการประชมุตามท่ีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2561 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ได้บนัทกึการประชมุอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2561 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
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 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะรับทราบผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจําปี 2561 ของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดลุ งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุติังบดลุ 

งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําปี 2561 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   
 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 19 กําหนดไว้ว่า  “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามา

รับตําแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปี

หลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง” 

 โดยในปีนี ้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายธีรศกัด์ิ ประสทิธ์ิรัตนพร  กรรมการ 

2. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่นายธีรศักด์ิ 

ประสทิธ์ิรัตนพร เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

(ในการประชุมวาระท่ี 4 นี ้ประธานฯ จะเชิญกรรมการ คือ นายธีรศกัด์ิ ประสิทธ์ิรัตนพรท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นี ้ออกจากท่ี

ประชมุ เพ่ือให้ท่ีประชมุได้ใช้สทิธิพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการเพ่ือมาดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป) สว่นนายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง ซึง่

ได้ถึงกําหนดหมดวาระ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี พ.ศ. 2562 ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอช่ือ นายอภิชาติ ชาญ

เกียรติก้อง เข้าสูท่ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแทน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นีคื้อ นายธีรศกัด์ิ ประสิทธ์ิรัตนพร กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีก

วาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแต่งตัง้ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง เข้าดํารงตําแหน่งแทนนายทรงพล จนัทร์

ผอ่งแสง โดยมีประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทท่ีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
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 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมลูประกอบการ

พิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามท่ีเสนอ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4334 หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 218 แห่งบริษัท 

เอเอสที มาสเตอร์ จํากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 10 ปี ท่ีบริษัทฯ ได้ว่างจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชี) เน่ืองจากได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีอย่างดีตลอดเวลาท่ีผ่านมาและเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/ผู้ ถือ

หุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2562 และค่า

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส  เป็นจํานวนไมเ่กิน 930,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด 
(มหาชน) 

รวมทัง้สิน้ 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 630,000.00 

บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท กรีน เซฟวิ่ง เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จํากดั 200,000.00 

 930,000.00 

 

 โดยค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เท่ากับ 600,000 บาท และค่า

ตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวม 630,000 บาท โดยเทา่กบัปี 2561) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะแต่งตัง้ให้

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4334 หรือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้ สอบบัญชีรับ

อนญุาตทะเบียนเลขท่ี 218 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดัเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบ

ปีระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงิน 930,000 บาท (เก้าแสนสาม

หม่ืนบาทถ้วน) 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกาํไรและงดจ่ายปันผลประจาํปี 2561 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัท

ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน” นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสํารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติ
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ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญและมติคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนุมัติให้การจ่ายเงินปันผลต้องถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมติัให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุติัการงดจดัสรรกําไรสทุธิ และงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2561 เน่ืองจากในปี 2561 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 (Record 

Date)   

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกนั และเพ่ือให้การ

ลงทะเบียนเข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จดัให้มีการลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุตัง้แต่เวลา 09.00 น. และเพ่ือเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วย่ิงขึน้ ใคร่ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ 

นําหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวนั

ประชมุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

 ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ รับ

มอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมกบัแนบหลกัฐานแสดงสิทธิเข้า

ร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ 

         

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

  ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


