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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

ของ 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื�อวนัศุกร์ ที� 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  

ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที� 1242/488 ถนนเอกชยั ตาํบลมหาชยั อาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร 

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2562 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)มี 

นายธีระชยั ประสิทธิ� รัตนพร ประธานกรรมการบริษทัทาํหนา้ที�เป็นประธานที�ประชุม (“ประธานฯ”)   

นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล เลขานุการบริษัททาํหน้าที�เป็นผูด้าํเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนาํกรรมการบริษทั และ

ผูเ้กี�ยวขอ้งที�เขา้ร่วมการประชุมดงันี�  

กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที�เขา้ร่วมประชุมมีดงันี�  

1. พลตาํรวจโท อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายธีระชยั ประสิทธิ� รัตนพร ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการผูจ้ดัการ 

4. นายธีระพงษ ์ประสิทธิ� รัตนพร กรรมการบริษทั 

5. นายธีรยทุธ์ ประสิทธิ� รัตนพร กรรมการบริษทั 

6. นายธีรศกัดิ�  ประสิทธิ� รัตนพร กรรมการบริษทั 

บุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�เขา้ร่วมประชุมมีดงันี�  

1. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ง ผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นางสาวศศิพิมพ ์ชยะกลุ  เลขานุการบริษทั 

3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ ผูส้อบบญัชี 

4. นายอุดม ไตรรัตยน์อศัว  ผูส้อบบญัชี 

5. นายสัภยา สุระกิจจากร  ที�ปรึกษากฎหมาย 

6. นายชาญชยั จงสถิต  ที�ปรึกษากฎหมาย 



2 

 

ประธานฯ แถลงต่อที�ประชุมวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ของบริษทัฯ มีผูถื้อหุ้นซึ� งมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุม ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัที� 8 มีนาคม 2562 ทั� งสิ�น 2,145 คน นับจาํนวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ�มการ

ประชุม มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 68 ราย รวมจาํนวนผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะทั�งสิ�น 82 ราย นบัจาํนวนหุน้ไดท้ั�งหมด 486,912,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5176 ของจาํนวนหุ้น

ที�มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทั�งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯแลว้ ทั�งนี�  เมื�อการประชุมไดเ้ริ�มขึ�น มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�น โดยมีผูถื้อหุ้นเขา้

ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั�งสิ�น 91 คน รวมจาํนวนหุ้น 487,164,679 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.5551 ของ

จาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ั�งหมด โดยประธานฯ ไดแ้จง้ที�ประชุมให้ทราบระหวา่งการประชุมแลว้ประธานฯไดชี้�แจงให้ที�ประชุม

ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี�  การนับคะแนนในวาระที� 1, วาระที� 3, 4, 6 และ 7 ตอ้งผ่านมติที�ประชุม

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที� 5 ซึ�งเป็นวาระการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน

ของกรรมการประจาํปี 2562 ตอ้งผา่นมติที�ประชุมดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม ส่วนวาระที� 

2 เป็นวาระแจง้เพื�อทราบไม่มีการลงมติ   

ประธานฯ ไดชี้�แจงให้ที�ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทัฯจะใชว้ิธีลงคะแนนตามบตัร

ลงคะแนน โดยผูถื้อหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที�ทางบริษทัมอบให้  ซึ� งการนับคะแนนนั�นทางเจ้าหน้าที�จะทําการเก็บใบ

ลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผูไ้ม่เห็นดว้ย” และ “ผูที้�งดออกเสียง” เท่านั�น  เพื�อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ  

ทั�งนี�วิธีการลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะดาํเนินการเช่นเดียวกนัในทุกระเบียบวาระการประชุมหากระหวา่งการประชุม มี

ผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมการประชุมเพิ�ม บริษทัจะนบัจาํนวนผูถื้อหุ้นและจาํนวนหุ้นใหม่ทุกครั� ง โดยผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมในภายหลงั 

จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระที�ยงัมิไดมี้การลงมติเท่านั�น 

ภายหลงัจากที�ไดมี้การชี�แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแลว้ นายธีระชยั  

ประสิทธิ� รัตนพร ประธานฯจึงเริ�มการประชุมตามระเบียบวาระดงันี�     

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื�อวันที� 27 เมษายน 2561 

ประธานฯไดเ้สนอให้ที�ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ที�ไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� 27 เมษายน 

2561 รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมที�ไดแ้นบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯแถลงต่อ

ที�ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งดงักล่าว บริษทัฯไดจ้ดัให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผูถื้อหุ้นบริษทัทุกท่าน และ

ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบนัทึกรายงานการประชุมโดยถูกตอ้งตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งแลว้  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ  คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่  รายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นประจาํปี 2561 ที�ไดจ้ดัขึ�นเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 ไดบ้นัทึกการประชุมอยา่งถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควร

ใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

ประธานฯไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติมหรือไม่ 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติม ประธานฯจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ที�ไดจ้ัดขึ�นเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2561 โดยตอ้งผ่านมติที�ประชุมด้วยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มต:ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ตามที�ได้

เสนอดว้ยคะแนนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที�ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี� :  84ราย 

เห็นดว้ย 487,037,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 487,037,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที� 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตั�งแต่วันที� 1 มกราคม 2561 ถึง วันที� 31 ธันวาคม 

2561  

 ประธานฯไดเ้สนอให้ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึง

วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ที�บริษทัไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครั� งนี�  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรที�จะ

รับทราบผลการดาํเนินงานในรอบปีบญัชีตั�งแต่วนัที�  1 มกราคม 2561 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจาํปี 2561 ของบริษทั 

 ประธานฯได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าวาระนี� เป็นวาระการแจ้งเพื�อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และ

สอบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติมหรือไม่  

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้นไดส้อบถามถึงเหตุผลที�ผลการดาํเนินการถึงขาดทุนประมาณ 17 ลา้นบาทในปีที�ผ่านมาว่า

เหตุใดถึงยงัมีขาดทุนอยูแ่ละจะมีมาตรการใดหรือการลงทุนอะไรเพิ�มเติมเพื�อแกไ้ขให้ผลการดาํเนินการไม่ขาดทุนอีกในปี

ถดัไป ในกรณีที�จะมีการลงทุนเพิ�มจะลงทุนในจาํนวนเงินเท่าไหร่และลงทุนในธุรกิจใด 

ประธานฯชี� แจงต่อที�ประชุมว่าที�ผ่านมีการเปลี�ยนแปลงเรื� องเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้ตอ้งมีการปรับตวัใน

ภาพรวมของธุรกิจ ทั�งนี�ทางบริษทัฯไดมี้การปรับตวัในฐานการผลิต ซึ�งส่งผลให้ในไตรมาสสุดทา้ยของปีที�ผ่านมาดีขึ�นและให้
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จาํนวนขาดทุนนอ้ยกว่าผลการดาํเนินการในรอบปี 2560 ทาํให้ภาพรวมของธุรกิจมีแนวโน้มที�ดีขึ�น ในส่วนของรายละเอียด

เรื�องการลงทุนในธุรกิจย่อยของบริษทัขออนุญาตชี� แจงในวาระสุดท้าย เพื�อที�จะให้การประชุมเป็นไปตามลาํดับวาระการ

ประชุม 

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม ขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม ประธานฯจึงแจง้ที�ประชุมวา่วาระนี� เป็นวาระแจง้

เพื�อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มต ิที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปีบญัชีตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2561 ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม 

2561 ตามที�ประธานฯแจง้ 

 วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปีระยะเวลา

บัญชีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2561 

 ประธานฯได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู ้สอบบัญชีสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ตามที�ปรากฏในรายงานประจาํปี 2561 ซึ� งไดผ้่านการพิจารณาของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ งบดุล งบกาํไรขาดทุนสาํหรับรอบปี

ระยะเวลาบัญชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

มาตรฐานการบญัชีแลว้เห็นควรเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุล งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชี

สาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ตามที�ปรากฏในรายงานประจาํปี 2561 

 ประธานฯไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติมหรือไม่ 

 นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้น ได้สอบถามถึงเรื� องการเพิ�มขึ�นของที�ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิจากในปีที�ผ่านมาจาก

จาํนวน 86 ลา้นบาท เป็นจาํนวน 128 ลา้นบาทวา่การเพิ�มขึ�นดงักล่าวเกิดจากสาเหตุใด 

 นายธีระพงษ ์ประสิทธิ� รัตนพรกรรมการ ชี�แจงต่อที�ประชุมวา่ในส่วนของที�ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิที�เพิ�มขึ�นมานั�น

เป็นส่วนของบริษทัยอ่ยที�ประกอบธุรกิจพลงังานจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ�งทางบริษทัฯ ไดซื้�อกิจการ 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม ขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณา

อนุมตัิงบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2561 โดยตอ้ง

ผา่นมติที�ประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มต:ิ  ที�ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดุล งบกาํไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชีสาํหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 ตามที�เสนอดว้ยคะแนนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี�  

จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที�ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี� : 84 ราย 

เห็นดว้ย 487,037,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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รวมคะแนนเสียง 487,037,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที� 4 พิจารณาแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  

 ประธานฯได้แถลงต่อที�ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ที� 19 กาํหนดไวว้่า “ในการประชุมผูถื้อหุ้นสามญั

ประจาํปีทุกครั� ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั�น ถา้จาํนวนกรรมการจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการซึ� งพน้จากตาํแหน่ง อาจ

ไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับตาํแหน่งอีกได ้กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั

นั�น ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั�นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง” 

 โดยในปีนี�  มีกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ประกอบดว้ย 

1. นายธีรศกัดิ�  ประสิทธิ� รัตนพร กรรมการ   

2. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทั� งนี�  คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ ซึ� งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ 

นายธีรศักดิ�  ประสิทธิ� รัตนพร เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื�อให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเขา้

ตาํแหน่งอีกวาระหนึ�ง  ส่วนนายทรงพล จนัทร์ผ่องแสง ซึ� งถึงกาํหนดหมดวาระ ดาํรงตาํแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี 2562 ทาง

คณะกรรมการสรรหาจึงไดเ้สนอชื�อนายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ง เขา้สู่ที�ประชุมกรรมการบริษทัแทน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้เห็นชอบและเห็นสมควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้น

อนุมตัิแต่งตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระคือ นายธีรศกัดิ�  ประสิทธิ� รัตนพร กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ�ง  

และเห็นสมควรใหที้�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตั�ง นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนนายทรงพล 

จนัทร์ผอ่งแสง โดยมีประวตัิโดยสังเขปของกรรมการที�ไดรั้บเลือกตั�งเป็นกรรมการของบริษทัที�แนบมา (รายละเอียดตามเอกสาร

แนบ 4) 

 ประธานฯ จึงเชิญนายธีรศกัดิ�  ประสิทธิ� รัตนพร และนายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ง ให้ออกจากที�ประชุมเป็นการชั�วคราว 

เพื�อให้ที�ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระโดยอิสระ จากนั�นไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่าน

ใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติมหรือไม่  

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม ขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาโดยวาระนี�

ตอ้งผา่นมติที�ประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 ที�ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมตัิการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  แยกพิจารณาการลงมติ ดงันี�  

1. นายธีรศกัดิ�  ประสิทธิ� รัตนพร กรรมการ 

มติ:  ที�ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตั�งนายธีรศักดิ�  ประสิทธิ� รัตนพร เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

ประธานกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  
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จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที�ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี� : 87 ราย 

เห็นดว้ย 487,146,997 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 487,146,997 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

2. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ง (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

มต:ิ  ที�ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการแต่งตั�งนายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ง เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ดว้ยคะแนนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที�ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี� : 87 ราย 

เห็นดว้ย 487,146,997 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 487,146,997 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที� 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 

 ประธานที�ประชุมไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่  คณะกรรมการไดเ้สนอให้กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2562 

โดยมีรายละเอียดขอ้มูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ�งไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุม

แลว้ 

 ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ที� ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดย

ไดมี้การศึกษาและเทียบเคียงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ� งมีการ

สาํรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  โดยรายละเอียดการอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 มีดงัต่อไปนี�  (เป็นอตัราเดียวกบัปี 2561) 

 ทางบริษัทฯกาํหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ในรูปแบบของเบี� ยประชุม รวมกันในวงเงินไม่เกิน 

1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบี�ยประชุมต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

 ประธานกรรมการ   6,000 บาท 

 กรรมการ    5,000 บาท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท 

 กรรมการตรวจสอบ   15,000 บาท 

 ประธานกรรมการสรรหา  6,000 บาท 
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 กรรมการสรรหา   5,000 บาท 

 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท 

 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  5,000 บาท 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 6,000 บาท 

 กรรมการบริหารความเสี�ยง  5,000 บาท 

 โดยให้การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าว มีผลตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2562  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรที�

จะอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทัตามที�เสนอ 

 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติมหรือไม่ 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 โดยแจง้ว่าในวาระนี� จะตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของคะแนน

เสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้นที�มาประชุม 

 มต:ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วม

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�               

จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที�ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี� : 91 ราย 

เห็นดว้ย 405,579,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 83.2531 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 81,585,126 เสียง คิดเป็นร้อยละ 16.7469 

รวมคะแนนเสียง 487,164,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

 วาระที� 6 พิจารณาแต่งตั�งผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2562 

 ประธานที�ฯได้ชี� แจงต่อที�ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั� ง นางสาวนงราม  

เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 218  แห่งบริษทั 

เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั คนใดคนหนึ�งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัอีก 1 ปี (รวม 10 ปีที�บริษทัฯไดว้า่จา้งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี)  เนื�องจากไดป้ฏิบตัิตามหนา้ที�อยา่งดีตลอดเวลา และเป็นผูส้อบบญัชีที�ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้

เสียกบับริษทั/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่/ผูบ้ริหาร/บริษทัย่อย หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกาํหนดค่าสอบบัญชี

ประจาํปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจาํนวนไม่เกิน 930,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี�  
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กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) รวมทั�งสิ�น 

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) 630,000.00 

บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ย ีจาํกดั 50,000.00 

บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จาํกดั 50,000.00 

บริษทั กรีน เซฟวิ�ง เอนเนอร์ยี� ไทยแลนด์  จาํกดั 200,000.00 

 930,000.00 

 

 โดยค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) เท่ากบั 600,000 บาท และค่า

ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของบตัรส่งเสริมการลงทุน จาํนวน 30,000 บาท (รวม 630,000 บาท โดยเท่ากบัปี 2561) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรที�จะ

อนุมตัิการแต่งตั�งให้ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทุกข ์ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขที� 218 แห่งบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จาํกดั เป็นผูท้าํการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษทัสําหรับ

รอบปีระยะเวลาบญัชี สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทั�งสิ�นเป็นจาํนวนเงิน 930,000 บาท (เกา้แสน

สามหมื�นบาทถว้น)  

 ประธานฯไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติมหรือไม่ 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติม ประธานที�ประชุมจึงขอให้ที�ประชุมลงมติอนุมตัิ

แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจาํปี 2562 โดยตอ้งผา่นมติที�ประชุมดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ: ที�ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตั�งผูส้อบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชีปี 

2562 ดว้ยคะแนนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที�ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี� : 487,164,679 ราย 

เห็นดว้ย 487,164,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 487,164,679 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที� 7 พิจารณาอนุมัติการงดจดัสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 

 ประธานฯไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่  ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบับริษทั 

ขอ้ 46 กาํหนดให้ “บริษทัตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิ

ประจาํปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี� จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด

ทะเบียน”  
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 นอกจากนี�  บริษัทฯมีนโยบายที�จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิที�เหลือ

หลงัจากหักเงินทุนสาํรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที�ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํเป็นอื�น

ใด และการจ่ายปันผลนั�นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั และมติคณะกรรมการบริษทัที�อนุมตัิ

ให้จ่ายเงินปันผลตอ้งถูกนาํเสนอเพื�อขออนุมตัิจากที�ประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึ�งคณะกรรมการ

บริษทัมีอาํนาจอนุมตัิให้จ่ายไดก่้อนรายงานให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาแลว้มีความเห็นวา่ที�ประชุมผูถื้อหุ้นสมควรพิจารณา

อนุมตัิการงดจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 เนื�องจากปี 2561 บริษทัฯมี

ผลการดาํเนินงานขาดทุน  

 ประธานฯไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติมหรือไม่ 

 นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุ้น ไดเ้สนอในที�ประชุมวา่ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั� งถดัไปของบริษทัฯ บริษทัฯควรที�จะ

จดัวาระการประชุมให้เป็นไปตามรูปแบบสากลตามที�บริษทัมหาชนอื�น ๆ ที�ตนเป็นผูถื้อหุ้นดว้ย ไดจ้ดัวาระการประชุมดงันี�  

   วาระที� 1  รับรองรายงานการประชุมครั� งที�ผา่นมา 

   วาระที� 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในปีบญัชีที�ผา่นมา 

   วาระที� 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจาํปีที�ผา่นมา 

   วาระที� 4  พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล ประจาํปีที�ผา่นมา 

   วาระที� 5  พิจารณาแต่งตั�งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

   วาระที� 6  พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 

   วาระที� 7  พิจารณาแต่งตั�งผูต้รวจสอบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 

   วาระที� 8  พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถา้มี) 

 ประธานฯไดแ้จง้ในที�ประชุมวา่จะรับขอ้เสนอนี�ไปพิจารณาอีกครั� งหนึ�ง 

 เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้สงสัย มีคาํถามหรือมีคาํแนะนาํเพิ�มเติม ประธานฯจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิการงด

จดัสรรกาํไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 โดยตอ้งอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที�มาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมคะแนนเสียงของผูง้ดออกเสียง 

 มต:ิ  ที�ประชุมไดพ้ิจารณาและมีมติอนุมตัิการงดจดัสรรกาํไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนน

เสียงของผูถื้อหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

จาํนวนผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะที�ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี� : 91 ราย 

 

เห็นดว้ย 405,579,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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รวมคะแนนเสียง 405,579,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 81,585,126 เสียง   

 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯได้แจ้งที�ประชุมว่าวาระนี� เป็นการตอบขอ้ซักถามและรับฟังขอ้เสนอของผูถื้อหุ้น ประธานที�ประชุมได้

สอบถามวา่หากผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะซกัถามหรือมีขอ้เสนอแนะให้ซกัถามได ้ 

ประธานฯไดข้ออนุญาตชี�แจงในที�ประชุมในคาํถามเรื�องรายละเอียดเรื�องการลงทุนในธุรกิจยอ่ยของบริษทัฯ ที�มีการ

ถามถึงในวาระที� 2 ว่าปัจจุบนับริษทัฯไดมี้การขยายธุรกิจเพิ�มเติมและลงทุนในธุรกิจพลงังานมากขึ�น เช่นการลงทุนในธุรกิจ

พลังงานชีวภาพในจังหวดัชุมพร ซึ� งผลการดําเนินการจากการลงทุนนี� มีสัญญาณที�ดีและทําให้อัตราการขาดทุนลดน้อยลง

โดยรวม ซึ�งอาจทาํให้ปีนี� มีผลกาํไรได ้ทั�งนี� ยงัมีแผนการลงทุนในจงัหวดัราชบุรีอีกดว้ยและเท่าที�ไดท้าํการศึกษาและสํารวจเห็น

วา่การลงทุนนี�จะไปในทิศทางเชิงบวกเช่นเดียวกนั 

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ�มเติมในรายละเอียดของโรงไฟฟ้าที�ไดล้งทุนไปในจงัหวดัชุมพร และจาํนวน

เงินที�ลงทุนในโครงการที�ราชบุรี 

นายธีระพงษ์ ประสิทธิ� รัตนพรกรรมการ ชี� แจงต่อที�ประชุมว่าโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชีวภาพในจงัหวดัชุมพร เป็น

โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก กาํลงัผลิตประมาณ 1.4 เมกะวตัต์ แต่เนื�องจากโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชีวภาพมีความสามารถในการผลิต

ไฟฟ้าไดต้ลอด 24 ชั�วโมง จึงทาํให้สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดสี้�ถึงห้าเท่าของโรงงานไฟฟ้าระบบพลงังานแสงอาทิตยที์�ขนาด

เท่ากนัและไดด้าํเนินการมาแลว้เป็นเวลา 7 เดือน ซึ�งตลอดระยะเวลาการดาํเนินการ 7 เดือนนนี�  มีผลกาํไรทุกเดือน โดยเฉพาะใน

ไตรมาสแรกในปี 2562 ในส่วนของการลงทุนในจงัหวดัราชบุรี จะใชง้บประมาณในการลงทุนประมาณ 190 ลา้นบาท และคาด

วา่น่าจะเห็นผลประกอบการที�ดีภายในหนึ�งปี 

นายนรา ศรีเพชร ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามเพิ�มเติมวา่ ในอนาคตถา้หากเงินลงทุนไม่เพียงพอ บริษทัฯ จะดาํเนินการอยา่งไร

ต่อไป 

ประธานฯไดชี้�แจงวา่ ทางบริษทัฯไดแ้ต่งตั�ง บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท์ จาํกดั เขา้มาเป็นที�ปรึกษาทางการเงิน

และการลงทุนของบริษทัฯ เพื�อช่วยบริษทัฯพิจารณาความเหมาะสมในการจดัสรรงบประมาณการลงทุนที�เหมาะสมต่อไปใน

อนาคต 

มต:ิ  ที�ประชุมไม่มีการเสนอเรื�องอื�น ๆ เพื�อพิจารณา 

 

เมื�อไม่มีคาํถามหรือขอ้ซกัถามเพิ�มเติม  ประธานที�ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00น. 
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        ___________________________ 

           (นายธีระชยั ประสิทธิ� รัตนพร)  

       ประธานกรรมการ / ประธานที�ประชุม 

 

 

 

___________________________ 

   (นางสาวศศิพิมพ ์ชยะกลุ) 

เลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกการประชุม 

     


