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        วนัท่ี 27 มีนาคม 2563 

 

เร่ือง หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล  อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 

 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 

1) หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ถือหุ้น (บนแบบแจ้งการประชมุ แยกจากตวัเลม่) 

2) สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 วนัท่ี 26 เมษายน 2562 

(ประกอบการพจิารณา วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562) 

3) รายงานประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ในรูปแบบรหสัควิอาร์  (QR Code) 

4) ประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษัทฯ 

(ประกอบการพจิารณา วาระท่ี 4 พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ) 

5) การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ประกอบการพจิารณาวาระท่ี 5 พจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563) 

6) ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ 

7) ข้อบงัคบับริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น 

8) หนงัสือมอบฉนัทะ 

9) เง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวธีิปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุ 

10) แผนท่ีสถานท่ีจดัการประชมุ  

 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 

2/2563 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2563 ให้จดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันศุกร์ที่  24 เมษายน 

2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่  1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร เพ่ือพจิารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ท่ีได้จัดขึน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยมีสําเนา

รายงานการประชมุตามท่ีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพจิารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

1/2562 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ได้บนัทึกการประชมุอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึง วันที่  31 

ธันวาคม 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31

ธนัวาคม 2562 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
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 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพจิารณาแล้วมีความเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะรับทราบผล

การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจําปี 2562 ของบริษัทฯ 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบดลุ งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ และผา่นการรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพจิารณาแล้วมีความเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตัิงบดลุ 

งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏในรายงาน

ประจําปี 2562 

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ   

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 19 กําหนดไว้วา่  “ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็น

สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามา

รับตําแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง” 

 โดยในปีนี ้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร  กรรมการ 

2. นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร  กรรมการ 

3. พลตํารวจโท อมัรินทร์ เนียมสกลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 ทัง้นี  ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่ง พ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่                         

นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธ์ิรัตนพร เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอช่ือให้ท่ีประชุม       

ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาเลือกกลับเข้าตําแหน่งอีกวาระหน่ึง (ในการประชุมวาระท่ี  4  นี  ้ประธานฯ จะเชิญกรรมการ คือ                             

นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร และนายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร ท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นี ้ออกจากท่ีประชมุ เพ่ือให้ท่ีประชุมได้

ใช้สิทธิพิจารณาแต่งตัง้กรรมการเพ่ือมาดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป) ส่วนพลตํารวจโท อัมรินทร์ เนียมสกลุ  ได้ถึงกําหนดหมด

วาระ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอช่ือ ดร.ธน ูกลุชล เข้าสูท่ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแทน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือ

หุ้นอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้นีคื้อ นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร และนายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร 

กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง และเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิแต่งตัง้ ดร.ธนู กุลชล เข้าดํารงตําแหน่งแทน 

พลตํารวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทท่ีแนบมา 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมลูประกอบการ

พจิารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนุมตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2563 ตามท่ีเสนอ 

 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 

จํากดัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 11 ปี ท่ีบริษัทฯ ได้วา่งจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี) เน่ืองจาก

ได้ปฏิบตัิตามหน้าท่ีอย่างดีตลอดเวลาท่ีผ่านมาและเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/

บริษัทย่อย หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชีบริษัท ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจํานวนไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด 

(มหาชน) 

รวมทัง้สิน้ 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 770,000.00 

บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จํากดั 200,000.00 

บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั 130,000.00 

บริษัท โกลบอล ยทูิลตีิ ้ซพัพลาย 50,000.00 

 1,250,000.00  

 

 โดยคา่สอบบญัชีประจําปี 2563 ของบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) เท่ากบั 770,000 บาท โดยประกอบ

ไปด้วยค่าตรวจสอบบัญชี 600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของบัตร

สง่เสริมการลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวม 770,000 บาท โดยเพิม่ขึน้จากปีก่อน 140,000 ซึ่งเพิม่ขึน้จากคา่สอบทานงบการเงิน) 

  

ช่ือผู้สอบบัญชี                                  เลขที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                                                    

นางสาวนงราม เลาหอารีดลิก                              4334                                    หรือ  

นายประดษิฐ รอดลอยทกุข์                                  218                                     หรือ 

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์                           9211                                    หรือ                              

นางพรทิพย์ เลศิทนงศกัดิ ์                                   7633 



 

5 

 

ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพจิารณาแล้วมีความเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรแตง่ตัง้ให้ผู้สอบบญัชีตาม

รายช่ือข้างต้นจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั เป็นผู้ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปีระยะเวลา

บญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท (หน่ึงล้านสองแสนห้า

หม่ืนบาทถ้วน) 

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกําไรและงดจ่ายปันผลประจาํปี 2562 

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

ต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม

ยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน” นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจากหกัเงินสํารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติ

ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสําคญัและมติคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีอนุมตัิให้การจ่ายเงินปันผลต้องถูกนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมตัิให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ท่ี

ประชมุผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตักิารงดจดัสรรกําไรสทุธิ และงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2562 เน่ืองจากในปี 2562 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ 

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 บริษัทฯ กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 (Record 

Date)   

 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยพร้อมเพรียงกนั และเพ่ือให้การ

ลงทะเบียนเข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ จดัให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตัง้แต่เวลา 09.00 น. และเพ่ือเป็นการอํานวย

ความสะดวกให้กับผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ่งขึน้ ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉันทะ 

นําหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลกัฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม มาแสดงเพ่ือลงทะเบียนในวัน

ประชมุ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

 ทัง้นี ้หากผู้ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง ท่านสามารถมอบฉนัทะให้บุคคลอ่ืน หรือกรรมการอิสระเป็นผู้ รับ

มอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะ พร้อมกบัแนบหลกัฐานแสดงสทิธิเข้า

ร่วมประชมุผู้ถือหุ้น และสง่เอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนเร่ิมการประชมุ 

         

 

  ขอแสดงความนบัถือ 

 

 

 

  (นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

  ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
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หมายเหตุ 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงได้ประกาศแนวทาง

เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนสามารถดําเนินการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี (AGM) ได้ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายภายใต้

สถานการณ์ดงักลา่ว ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้พจิารณาและนําแนวทางตามประกาศมาดําเนินการดงันี ้

1.ในการจดัประชมุ AGM  จะเป็นการรวมกนัของคนหมูม่าก ซึ่งเป็นปัจจยัเส่ียงตอ่การแพร่ระบาดของ COVID-19  

ดงันัน้ เพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ แนะนําให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณาถึงแนวทางการมอบฉนัทะโดยผู้ถือหุ้นให้แก่

กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชมุ AGM ด้วยตนเอง 

 2.บริษัทฯ จะมีการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีอาจจะไมม่าร่วมประชมุด้วยตนเองได้มีส่วนร่วมในการประชมุ  

AGM บริษัทจะจดัให้มีการเปิดรับคําถามท่ีเก่ียวข้องกบัวาระการประชมุจากผู้ถือหุ้นผา่นทางช่องทางตา่งๆ  ก่อนการประชมุ AGM  

และจะมีการบนัทึกการตอบคําถามของผู้ถือหุ้นดงักล่าวไว้ในรายงานการประชมุ  AGM ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม (โปรดดหูน้า 47 

การสง่คําถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุผู้ถือหุ้น) 

 3.เพ่ือประโยชน์ในการดแูลสขุภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุ AGM บริษัทฯ จะปฏิบตัติามคําแนะนํา

ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เร่ืองการป้องกนัควบคมุโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจดัการประชมุ

ดงันี ้

 3.1 จดัเตรียมเจลล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

 3.2 จดัให้มีหน้ากากอนามยัแจกจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 


