วันที่ 27 มีนาคม 2563
เรื่ อง
เรี ยน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
1) หลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (บนแบบแจ้ งการประชุม แยกจากตัวเล่ม)
2) สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 วันที่ 26 เมษายน 2562
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562)
3) รายงานประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
4) ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับเสนอชื่อเป็ นกรรมการของบริษัทฯ
(ประกอบการพิจารณา วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ)
5) การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563)
6) ข้ อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ
7) ข้ อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8) หนังสือมอบฉันทะ
9) เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่วมประชุม
10) แผนที่สถานที่จดั การประชุม
ด้ วยคณะกรรมการบริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) ได้ มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่
2/2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันศุกร์ ท่ ี 24 เมษายน
2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็น ทรั ล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตํา บลมหาชัย อํา เภอเมื อ ง จังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ที่ได้ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมตามที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2562 ที่ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผล
การดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2562 ของบริษัทฯ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล งบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิงบดุล
งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 19 กําหนดไว้ วา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุกครัง้
ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น
สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามา
รับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จับสลากกัน ส่วนปี
หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นี ้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิร์ ัตนพร
กรรมการ
2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร

กรรมการ

3. พลตํารวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั ง้ นี ้ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า กรรมการซึ่ ง พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระดัง กล่ า ว ได้ แ ก่
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ ที่ประชุม
ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาเลื อ กกลั บ เข้ าตํ า แหน่ ง อี ก วาระหนึ่ ง (ในการประชุ ม วาระที่ 4 นี ้ ประธานฯ จะเชิ ญ กรรมการ คื อ
นายธีระพงษ์ ประสิทธิร์ ัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิร์ ัตนพร ที่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้ ออกจากที่ประชุม เพื่อให้ ที่ประชุมได้
ใช้ สิทธิพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการเพื่อมาดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป) ส่วนพลตํารวจโท อัมริ นทร์ เนียมสกุล ได้ ถึงกําหนดหมด
วาระ ทางคณะกรรมการสรรหาจึงได้ เสนอชื่อ ดร.ธนู กุลชล เข้ าสูท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแทน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นชอบตามข้ อเสนอและเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นอนุมตั แิ ต่งตั ้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้คือ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร
กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิแต่งตั ้ง ดร.ธนู กุลชล เข้ าดํารงตําแหน่งแทน
พลตํารวจโท อัมริ นทร์ เนี ยมสกุล โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ ไ ด้ รั บ เลือ กตัง้ เป็ นกรรมการของบริ ษัท ที่ แ นบมา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการได้ เสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้ อมูลประกอบการ
พิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
ความเห็น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2563 ตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2563
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตังผู
้ ้ ตรวจสอบบัญชีจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์
จํากัดเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 11 ปี ที่บริษัทฯ ได้ วา่ งจ้ างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี) เนื่องจาก
ได้ ปฏิบตั ิตามหน้ าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ ผ่านมาและเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริ หาร/
บริษัทย่อย หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีบริษัท ดังต่อไปนี ้
ชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาวนงราม เลาหอารี ดลิ ก
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์

เลขที่ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาต
4334
218
9211
7633

หรื อ
หรื อ
หรื อ

โดยกํ าหนดค่าสอบบัญ ชี ประจํ าปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ นจํ านวนไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด
บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี จํากัด
บริษัท กรี น เซฟวิง่ เอนเนอร์ ยี่ ไทยแลนด์ จํากัด
บริษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด
บริษัท โกลบอล ยูทิลติ ี ้ ซัพพลาย

รวมทัง้ สิน้
770,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
130,000.00
50,000.00
1,250,000.00

โดยค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เท่ากับ 770,000 บาท โดยประกอบ
ไปด้ วยค่าตรวจสอบบัญ ชี 600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่ อ นไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวม 770,000 บาท โดยเพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อน 140,000 ซึ่งเพิม่ ขึ ้นจากค่าสอบทานงบการเงิน)
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตังให้
้ ผ้ สู อบบัญชีตาม
รายชื่อข้ างต้ นจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทสําหรับรอบปี ระยะเวลา
บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทัง้ สิ ้นเป็ นจํานวนเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้ านสองแสนห้ า
หมื่นบาทถ้ วน)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกําไรและงดจ่ ายปั นผลประจําปี 2562
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล ตาม พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 116 และข้ อบังคับบริ ษัทฯ ข้ อ 46 กําหนดให้ “บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสม
ยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน” นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กําหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใดและการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติ
ของบริ ษัทฯ อย่างมีนัยสําคัญและมติคณะกรรมการบริ ษัทฯ ที่อนุมตั ิให้ การจ่ายเงินปั นผลต้ องถูกนําเสนอเพื่อ ขออนุมัติจ ากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายได้ ก่อนรายงานให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็น คณะกรรมการบริ ษั ทฯ คณะกรรมการพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ ารณา
อนุมตั กิ ารงดจัดสรรกําไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุน
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทฯ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 (Record
Date)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยพร้ อมเพรี ยงกัน และเพื่อให้ การ
ลงทะเบียนเข้ าประชุมสะดวกรวดเร็ ว บริษัทฯ จัดให้ มีการลงทะเบียนผู้เข้ าร่วมประชุมตังแต่
้ เวลา 09.00 น. และเพื่อเป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้ กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการลงทะเบียนให้ รวดเร็ วยิ่งขึ ้น ใคร่ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะ
นําหนังสือมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) และหลักฐานแสดงสิทธิเข้ าร่ วมประชุม มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวัน
ประชุม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)
ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่น หรื อกรรมการอิสระเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมแทนได้ โดยกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้ อมกับแนบหลักฐานแสดงสิทธิเข้ า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และส่งเอกสารที่เกี่ยวข้ องทั ้งหมดให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)
ประธานคณะกรรมการ โดยได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
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หมายเหตุ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จึงได้ ประกาศแนวทาง
เพื่อให้ บริษัทจดทะเบียนสามารถดําเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (AGM) ได้ ตามที่กําหนดไว้ ในกฎหมายภายใต้
สถานการณ์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้บริษัทฯ ได้ พจิ ารณาและนําแนวทางตามประกาศมาดําเนินการดังนี ้
1.ในการจัดประชุม AGM จะเป็ นการรวมกันของคนหมูม่ าก ซึ่งเป็ นปั จจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19
ดังนั ้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทฯ แนะนําให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะโดยผู้ถือหุ้นให้ แก่
กรรมการอิสระ แทนการเข้ าร่ วมประชุม AGM ด้ วยตนเอง
2.บริษัทฯ จะมีการอํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่อาจจะไม่มาร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ มีส่วนร่วมในการประชุม
AGM บริษัทจะจัดให้ มีการเปิ ดรับคําถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมจากผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางต่างๆ ก่อนการประชุม AGM
และจะมีการบันทึกการตอบคําถามของผู้ถือหุ้นดังกล่าวไว้ ในรายงานการประชุม AGM ให้ เป็ นไปอย่างเหมาะสม (โปรดดูหน้ า 47
การส่งคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น)
3.เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการประชุม AGM บริษัทฯ จะปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่ องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สําหรับการจัดการประชุม
ดังนี ้
3.1 จัดเตรี ยมเจลล้ างมือหรื อเจลแอลกอฮอล์แก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
3.2 จัดให้ มีหน้ ากากอนามัยแจกจ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
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