รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือวันศุกร์ ที 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้น ประจํา ปี 2562 ของบริ ษ ัท ธี ร ะมงคล อุ ต สาหกรรม จํา กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”)มี
นายธีระชัย ประสิ ทธิรัตนพร ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม (“ประธานฯ”)
นางสาวศศิ พิมพ์ ชยะกุล เลขานุ การบริ ษ ัททําหน้าที เป็ นผูด้ าํ เนิ นการประชุม ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริ ษทั และ
ผูเ้ กียวข้องทีเข้าร่ วมการประชุมดังนี
กรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเข้าร่ วมประชุมมีดงั นี
1. พลตํารวจโท อัมริ นทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีระชัย ประสิ ทธิรัตนพร

ประธานกรรมการบริ ษทั / กรรมการผูจ้ ดั การ

4. นายธีระพงษ์ ประสิ ทธิรัตนพร กรรมการบริ ษทั
5. นายธีรยุทธ์ ประสิ ทธิรัตนพร

กรรมการบริ ษทั

6. นายธีรศักดิ ประสิ ทธิรัตนพร

กรรมการบริ ษทั

บุคคลทีเกียวข้องทีเข้าร่ วมประชุมมีดงั นี
1. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง

ผูไ้ ด้รับการเสนอชือให้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล

เลขานุการบริ ษทั

3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชี
4. นายอุดม ไตรรัตยน์อศั ว

ผูส้ อบบัญชี

5. นายสัภยา สุระกิจจากร

ทีปรึ กษากฎหมาย

6. นายชาญชัย จงสถิต

ทีปรึ กษากฎหมาย
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ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ของบริ ษทั ฯ มีผถู ้ ือหุ ้นซึ งมีสิทธิ เข้าร่ วม
ประชุม ณ วันปิ ดสมุดทะเบี ยนวันที 8 มีนาคม 2562 ทังสิ น 2,145 คน นับจํานวนหุ ้นได้ 671,440,890 หุ ้น โดยขณะเริ มการ
ประชุม มีผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตัวเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 68 ราย รวมจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะทังสิ น 82 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ทงหมด
ั
486,912,734 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 72.5176 ของจํานวนหุ ้น
ทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมทังหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯแล้ว ทังนี เมือการประชุมได้เริ มขึน มีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมขึน โดยมีผถู ้ ือหุ ้นเข้า
ร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทังสิ น 91 คน รวมจํานวนหุ ้น 487,164,679 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 72.5551 ของ
จํานวนหุ ้นทีจําหน่ายได้ทงหมด
ั
โดยประธานฯ ได้แจ้งทีประชุมให้ทราบระหว่างการประชุมแล้วประธานฯได้ชีแจงให้ทีประชุม
ทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี การนับคะแนนในวาระที 1, วาระที 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติทีประชุม
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน วาระที 5 ซึงเป็ นวาระการพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทน
ของกรรมการประจําปี 2562 ต้องผ่านมติทีประชุมด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุม ส่ วนวาระที
2 เป็ นวาระแจ้งเพือทราบไม่มีการลงมติ
ประธานฯ ได้ชีแจงให้ทีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษทั ฯจะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตร
ลงคะแนน โดยผูถ้ ื อหุ ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนที ทางบริ ษทั มอบให้ ซึ งการนับ คะแนนนันทางเจ้าหน้าที จะทําการเก็บใบ
ลงคะแนนเฉพาะในส่ วนของ “ผูไ้ ม่เห็นด้วย” และ “ผูท้ ีงดออกเสี ยง” เท่านัน เพือความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ
ทังนีวิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุมหากระหว่างการประชุม มี
ผูถ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมการประชุมเพิม บริ ษทั จะนับจํานวนผูถ้ ือหุ ้นและจํานวนหุ ้นใหม่ทุกครัง โดยผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุมในภายหลัง
จะมีสิทธิลงคะแนนเฉพาะวาระทียังมิได้มีการลงมติเท่านัน
ภายหลังจากที ได้มีการชีแจงรายละเอียดเกียวกับวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นายธี ระชัย
ประสิ ทธิรัตนพร ประธานฯจึงเริ มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมือวันที 27 เมษายน 2561
ประธานฯได้เสนอให้ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ทีได้จดั ขึนเมือวันที 27 เมษายน
2561 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมทีได้แนบมาพร้อมหนังสื อเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯแถลงต่อ
ทีประชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังดังกล่าว บริ ษทั ฯได้จดั ให้มีการส่ งหนังสื อเชิญประชุมให้ผถู ้ ือหุ ้นบริ ษทั ทุกท่าน และ
ประกาศหนังสื อเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสื อพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และกฎหมายทีเกียวข้องแล้ว

2

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจําปี 2561 ทีได้จดั ขึนเมือวันที 27 เมษายน 2561 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควร
ให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานฯจึงขอให้ทีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ทีได้จัดขึนเมือวันที 27 เมษายน 2561 โดยต้องผ่านมติทีประชุมด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ:

ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 ตามทีได้

เสนอด้วยคะแนนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทีออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี: 84ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง
วาระที 2

487,037,664
0
487,037,664
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตังแต่ วันที 1 มกราคม 2561 ถึง วันที 31 ธันวาคม

2561
ประธานฯได้เสนอให้ทีประชุมรับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี บัญชี ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึง
วันที 31 ธันวาคม 2561 ทีบริ ษทั ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมในครังนี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็ นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯพิจารณาแล้วมีความเห็ นว่า ที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที จะ
รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชีตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2561 ของบริ ษทั
ประธานฯได้แจ้งต่อที ประชุ มว่าวาระนี เป็ นวาระการแจ้งเพือทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสี ยงแต่อย่างใด และ
สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
นายนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุ ้นได้สอบถามถึงเหตุผลทีผลการดําเนิ นการถึงขาดทุนประมาณ 17 ล้านบาทในปี ทีผ่านมาว่า
เหตุใดถึงยังมีขาดทุนอยู่และจะมีมาตรการใดหรื อการลงทุนอะไรเพิมเติมเพือแก้ไขให้ผลการดําเนิ นการไม่ขาดทุนอีกในปี
ถัดไป ในกรณี ทีจะมีการลงทุนเพิมจะลงทุนในจํานวนเงินเท่าไหร่ และลงทุนในธุรกิจใด
ประธานฯชี แจงต่อที ประชุ มว่าที ผ่านมี การเปลี ยนแปลงเรื องเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ทําให้ตอ้ งมี การปรั บตัวใน
ภาพรวมของธุรกิจ ทังนีทางบริ ษทั ฯได้มีการปรับตัวในฐานการผลิต ซึงส่งผลให้ในไตรมาสสุดท้ายของปี ทีผ่านมาดีขึนและให้
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จํานวนขาดทุนน้อยกว่าผลการดําเนิ นการในรอบปี 2560 ทําให้ภาพรวมของธุรกิ จมีแนวโน้มที ดีขึน ในส่ วนของรายละเอียด
เรื องการลงทุนในธุ รกิ จย่อยของบริ ษทั ขออนุ ญาตชี แจงในวาระสุ ดท้าย เพือที จะให้การประชุมเป็ นไปตามลําดับวาระการ
ประชุม
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิมเติม ประธานฯจึงแจ้งทีประชุมว่าวาระนี เป็ นวาระแจ้ง
เพือทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสี ยง
มติ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ในรอบปี บัญชีตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2561 ถึง วันที 31 ธันวาคม
2561 ตามทีประธานฯแจ้ง
วาระที 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สํ าหรับรอบปี ระยะเวลา
บัญชีสินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯได้เ สนอให้ที ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ ม ัติง บดุ ล งบกํา ไรขาดทุ น และรายงานของผู ้สอบบัญ ชี สํา หรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึ งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษทั และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปี
ระยะเวลาบัญชี สินสุ ดวันที 31 ธัน วาคม 2561 ถูกต้องตามที ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และ
มาตรฐานการบัญชีแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชี
สําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 2561
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
นายนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามถึงเรื องการเพิมขึนของที ดิ นอาคารและอุปกรณ์สุทธิ จากในปี ที ผ่านมาจาก
จํานวน 86 ล้านบาท เป็ นจํานวน 128 ล้านบาทว่าการเพิมขึนดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด
นายธีระพงษ์ ประสิ ทธิรัตนพรกรรมการ ชีแจงต่อทีประชุมว่าในส่วนของทีดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ ทีเพิมขึนมานัน
เป็ นส่วนของบริ ษทั ย่อยทีประกอบธุรกิจพลังงานจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึงทางบริ ษทั ฯ ได้ซือกิจการ
เมือไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิมเติม ประธานที ประชุมจึ งขอให้ทีประชุมพิจารณา
อนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 โดยต้อง
ผ่านมติทีประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ: ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผูส้ อบบัญชีสาํ หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสินสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ตามทีเสนอด้วยคะแนนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน ดังนี
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทีออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี: 84 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

487,037,664 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
4

รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง

487,037,664 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

วาระที 4 พิจารณาแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานฯได้แถลงต่อที ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที 19 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ประจําปี ทุกครัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน ถ้าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุ ดกับส่ วนหนึ งในสาม (1/3) กรรมการซึ งพ้นจากตําแหน่ง อาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั
นัน ให้จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นี มีกรรมการทีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธีรศักดิ ประสิ ทธิรัตนพร

กรรมการ

2. นายทรงพล จันทร์ผอ่ งแสง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทังนี คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาแล้ว มี ค วามเห็ น ว่ า กรรมการ ซึ งพ้น จากตํา แหน่ ง ตามวาระดัง กล่ า ว ได้แ ก่
นายธี รศักดิ ประสิ ทธิ รั ตนพร เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ความสามารถ จึ งเห็ นควรเสนอชื อให้ที ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลื อกกลับเข้า
ตําแหน่งอีกวาระหนึ ง ส่ วนนายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง ซึ งถึงกําหนดหมดวาระ ดํารงตําแหน่ งครบ 9 ปี ในรอบปี 2562 ทาง
คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอชือนายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง เข้าสู่ทีประชุมกรรมการบริ ษทั แทน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ

พิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น

อนุมตั ิแต่งตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระคือ นายธีรศักดิ ประสิ ทธิรัตนพร กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึง
และเห็นสมควรให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง เข้าดํารงตําแหน่งแทนนายทรงพล
จันทร์ผอ่ งแสง โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการทีได้รับเลือกตังเป็ นกรรมการของบริ ษทั ทีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 4)
ประธานฯ จึงเชิญนายธีรศักดิ ประสิ ทธิรัตนพร และนายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง ให้ออกจากทีประชุมเป็ นการชัวคราว
เพือให้ทีประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระโดยอิสระ จากนันได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่าน
ใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถาม ข้อสงสัยหรื อข้อเสนอแนะเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาโดยวาระนี
ต้องผ่านมติทีประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ทีประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี
1. นายธีรศักดิ ประสิ ทธิรัตนพร
กรรมการ
มติ: ที ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังนายธี รศักดิ ประสิ ทธิ รัตนพร เข้าดํารงตําแหน่ ง
ประธานกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึง ด้วยคะแนนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
5

จํานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทีออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี: 87 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง

487,146,997
0
487,146,997
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00

2. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
มติ: ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังนายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึงมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทีออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี: 87 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง
วาระที 5

487,146,997
0
487,146,997
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562

ประธานทีประชุมได้แจ้งต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้เสนอให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2562
โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่ นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึงได้จดั ส่งพร้อมหนังสื อเชิญประชุม
แล้ว
ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั โดย
ได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ งมีการ
สํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย โดยรายละเอียดการอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 มีดงั ต่อไปนี (เป็ นอัตราเดียวกับปี 2561)
ทางบริ ษ ัทฯกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ในรู ปแบบของเบี ยประชุ ม รวมกันในวงเงิ นไม่เกิ น
1,500,000 บาท โดยจะจ่ายในรู ปแบบของค่าเบียประชุมต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
 ประธานกรรมการ
6,000 บาท
 กรรมการ
5,000 บาท
 ประธานกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท
 กรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท
 ประธานกรรมการสรรหา
6,000 บาท
6







กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ หารความเสี ยง

5,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
5,000 บาท

โดยให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรที

จะอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ตามทีเสนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยแจ้งว่าในวาระนี จะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนน
เสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุม
มติ: ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทีออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี: 91 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
รวมคะแนนเสี ยง

405,579,553
0
81,585,126
487,164,679

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

83.2531
0.00
16.7469
100.00

วาระที 6 พิจารณาแต่ งตังผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2562
ประธานที ฯได้ชี แจงต่ อ ที ประชุ ม ว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ว เห็ น สมควรแต่ ง ตัง นางสาวนงราม
เลาหอารี ดิลก ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4334 หรื อนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 218 แห่ งบริ ษทั
เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหนึงเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั อีก 1 ปี (รวม 10 ปี ทีบริ ษทั ฯได้วา่ จ้างบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี) เนืองจากได้ปฏิบตั ิตามหน้าทีอย่างดีตลอดเวลา และเป็ นผูส้ อบบัญชีทีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้
เสี ยกับบริ ษทั /ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่/ผูบ้ ริ หาร/บริ ษทั ย่อย หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็ นจํานวนไม่เกิน 930,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี
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กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ยี จํากัด
บริ ษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากัด
บริ ษทั กรี น เซฟวิง เอนเนอร์ยี ไทยแลนด์ จํากัด

รวมทังสิน
630,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
930,000.00

โดยค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 ของบริ ษทั ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เท่ากับ 600,000 บาท และค่า
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวม 630,000 บาท โดยเท่ากับปี 2561)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ พิจารณาแล้วมี ความเห็ นว่า ที ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นสมควรที จะ
อนุมตั ิการแต่งตังให้ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4334 หรื อนายประดิ ษฐ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที 218 แห่งบริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษทั สําหรับ
รอบปี ระยะเวลาบัญชี สิ นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทังสิ นเป็ นจํานวนเงิน 930,000 บาท (เก้าแสน
สามหมืนบาทถ้วน)
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงขอให้ทีประชุมลงมติอนุมตั ิ
แต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีประจําปี 2562 โดยต้องผ่านมติทีประชุมด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของ
ผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
มติ: ที ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้ อบบัญชี ปี
2562 ด้วยคะแนนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุน้ ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทีออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี: 487,164,679 ราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง

487,164,679
0
487,164,679
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
100.00

วาระที 7 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2561
ประธานฯได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริ ษทั
ข้อ 46 กําหนดให้ “บริ ษทั ต้องจัดสรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุ ทธิ
ประจําปี หัก ด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจ ํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิ บ (10) ของทุนจด
ทะเบียน”
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นอกจากนี บริ ษ ัทฯมีนโยบายที จะจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น ในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ ทีเหลื อ
หลังจากหักเงินทุนสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีได้กาํ หนดไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจาํ เป็ นอืน
ใด และการจ่ายปั นผลนันไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ และมติคณะกรรมการบริ ษทั ทีอนุมตั ิ
ให้จ่ายเงินปั นผลต้องถูกนําเสนอเพือขออนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ งคณะกรรมการ
บริ ษทั มีอาํ นาจอนุมตั ิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นสมควรพิจารณา
อนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 เนื องจากปี 2561 บริ ษทั ฯมี
ผลการดําเนินงานขาดทุน
ประธานฯได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีคาํ ถามหรื อข้อสงสัยหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติมหรื อไม่
นายนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุ ้น ได้เสนอในทีประชุมว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังถัดไปของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯควรทีจะ
จัดวาระการประชุมให้เป็ นไปตามรู ปแบบสากลตามทีบริ ษทั มหาชนอืน ๆ ทีตนเป็ นผูถ้ ือหุ ้นด้วย ได้จดั วาระการประชุมดังนี
วาระที 1

รับรองรายงานการประชุมครังทีผ่านมา

วาระที 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในปี บัญชีทีผ่านมา

วาระที 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี ทีผ่านมา

วาระที 4

พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล ประจําปี ทีผ่านมา

วาระที 5

พิจารณาแต่งตังกรรมการทีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ

วาระที 6

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี

วาระที 7

พิจารณาแต่งตังผูต้ รวจสอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี

วาระที 8

พิจารณาเรื องอืน ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้แจ้งในทีประชุมว่าจะรับข้อเสนอนีไปพิจารณาอีกครังหนึง
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาํ ถามหรื อมีคาํ แนะนําเพิมเติม ประธานฯจึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงด
จัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 โดยต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นทีมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมคะแนนเสี ยงของผูง้ ดออกเสี ยง
มติ: ทีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตั ิการงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 ด้วยคะแนน
เสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
จํานวนผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทีออกเสี ยงลงคะแนนในวาระนี: 91 ราย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

405,579,553 เสี ยง
0 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.00
0.00
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รวมคะแนนเสี ยง
งดออกเสี ยง
วาระที 8

405,579,553 เสี ยง
81,585,126 เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ

100.00

พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯได้แจ้งที ประชุมว่าวาระนี เป็ นการตอบข้อซักถามและรั บฟั งข้อเสนอของผูถ้ ื อหุ ้น ประธานที ประชุ มได้
สอบถามว่าหากผูถ้ ือหุ ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อมีขอ้ เสนอแนะให้ซกั ถามได้
ประธานฯได้ขออนุญาตชีแจงในทีประชุมในคําถามเรื องรายละเอียดเรื องการลงทุนในธุรกิจย่อยของบริ ษทั ฯ ทีมีการ
ถามถึงในวาระที 2 ว่าปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้มีการขยายธุรกิ จเพิมเติมและลงทุนในธุรกิจพลังงานมากขึน เช่นการลงทุนในธุ รกิ จ
พลังงานชี วภาพในจังหวัดชุมพร ซึ งผลการดําเนิ นการจากการลงทุนนี มี สัญญาณที ดี และทําให้อ ัตราการขาดทุนลดน้อยลง
โดยรวม ซึงอาจทําให้ปีนีมีผลกําไรได้ ทังนียังมีแผนการลงทุนในจังหวัดราชบุรีอีกด้วยและเท่าทีได้ทาํ การศึกษาและสํารวจเห็น
ว่าการลงทุนนีจะไปในทิศทางเชิงบวกเช่นเดียวกัน
นายนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพิมเติมในรายละเอียดของโรงไฟฟ้ าทีได้ลงทุนไปในจังหวัดชุมพร และจํานวน
เงินทีลงทุนในโครงการทีราชบุรี
นายธี ระพงษ์ ประสิ ทธิ รัตนพรกรรมการ ชี แจงต่อที ประชุมว่าโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซชี วภาพในจังหวัดชุมพร เป็ น
โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ก กําลังผลิตประมาณ 1.4 เมกะวัตต์ แต่เนื องจากโรงไฟฟ้ าพลังงานก๊าซชี วภาพมีความสามารถในการผลิต
ไฟฟ้ าได้ตลอด 24 ชัวโมง จึงทําให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ าได้สีถึงห้าเท่าของโรงงานไฟฟ้ าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ทีขนาด
เท่ากันและได้ดาํ เนินการมาแล้วเป็ นเวลา 7 เดือน ซึงตลอดระยะเวลาการดําเนินการ 7 เดือนนนี มีผลกําไรทุกเดือน โดยเฉพาะใน
ไตรมาสแรกในปี 2562 ในส่วนของการลงทุนในจังหวัดราชบุรี จะใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 190 ล้านบาท และคาด
ว่าน่าจะเห็นผลประกอบการทีดีภายในหนึงปี
นายนรา ศรี เพชร ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามเพิมเติมว่า ในอนาคตถ้าหากเงินลงทุนไม่เพียงพอ บริ ษทั ฯ จะดําเนินการอย่างไร
ต่อไป
ประธานฯได้ชีแจงว่า ทางบริ ษทั ฯได้แต่งตัง บริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากัด เข้ามาเป็ นทีปรึ กษาทางการเงิน
และการลงทุนของบริ ษทั ฯ เพือช่วยบริ ษทั ฯพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณการลงทุนทีเหมาะสมต่อไปใน
อนาคต
มติ: ทีประชุมไม่มีการเสนอเรื องอืน ๆ เพือพิจารณา
เมือไม่มีคาํ ถามหรื อข้อซักถามเพิมเติม ประธานทีประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.00น.
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___________________________
(นายธีระชัย ประสิ ทธิรัตนพร)
ประธานกรรมการ / ประธานทีประชุม

___________________________
(นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล)
เลขานุการบริ ษทั / ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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