รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตําบลมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้นประจํ า ปี 2562 ของบริ ษั ท ธี ร ะมงคล อุต สาหกรรม จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”)มี
นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัททําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล เลขานุการบริ ษัททํ าหน้ าที่ เป็ นผู้ดําเนินการประชุม ได้ กล่าวแนะนํ ากรรมการบริ ษัท และ
ผู้เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่วมการประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้ าร่วมประชุมมีดงั นี ้
1. พลตํารวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายธีระชัย ประสิทธิร์ ัตนพร
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดั การ
4. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการบริษัท
5. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร
6. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร

กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่วมประชุมมีดงั นี ้
1. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

2. นางสาวศศิพมิ พ์ ชยะกุล

เลขานุการบริษัท

3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชี
4. นายอุดม ไตรรัตยน์อศั ว

ผู้สอบบัญชี

5. นายสัภยา สุระกิจจากร

ที่ปรึกษากฎหมาย

6. นายชาญชัย จงสถิต

ที่ปรึกษากฎหมาย

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2562 ของบริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้ า ร่ วม
ประชุม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 8 มีนาคม 2562 ทั ้งสิ ้น 2,145 คน นับจํานวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ่มการประชุม
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 68 ราย รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะทั ้งสิ ้น 82 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทั ้งหมด 486,912,734 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.5176 ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิเข้ า
ร่ วมประชุมทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของบ
ริ ษัทฯแล้ ว ทังนี
้ ้ เมื่อการประชุมได้ เริ่ มขึ ้น มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้ สิ ้น 91 คน รวมจํ านวนหุ้น 487,164,679 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.5551 ของจํ านวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทัง้ หมด โดยประธานฯ ได้ แจ้ งที่ประชุมให้ ทราบระหว่างการประชุมแล้ วประธานฯ ได้ ชีแ้ จงให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีการ
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ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี ้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, 4, 6 และ 7 ต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 5 ซึ่งเป็ นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ
ประจําปี 2562 ต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ ง
เพื่อทราบไม่มีการลงมติ
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีลงคะแนนตามบัตร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้ รับบัตรลงคะแนนที่ทางบริ ษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนัน้ ทางเจ้ าหน้ าที่จะทําการเก็บใบลงคะแนน
เฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้ วย” และ “ผู้ที่งดออกเสียง” เท่านัน้ เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ ทั ้งนีว้ ิธีการ
ลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุมหากระหว่างการประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่ วมการประชุมเพิ่ม บริ ษัทจะนับจํานวนผู้ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทุกครัง้ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมในภายหลัง จะมีสิทธิ
ลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยงั มิได้ มีการลงมติเท่านัน้
ภายหลังจากที่ได้ มีการชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ ว นายธีระชัย
ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561
ประธานฯได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ที่ได้ จัดขึ ้นเมื่อวันที่27 เมษายน
2561 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมที่ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อ
ที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ดังกล่าว บริ ษัทฯได้ จัดให้ มีการส่งหนังสือ เชิญประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นบริ ษัททุก ท่าน และ
ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้ องตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2561 ที่ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อ ไม่มีผ้ ถู ื อ หุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนํ าเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ที่ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ:

ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามที่ได้

เสนอด้ วยคะแนนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 84 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
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100.0
0.00
100.0

วาระที่ 2 รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่บริษัทได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจ ารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นสมควรที่ จ ะ
รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชีตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
ประจําปี 2561 ของบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระการแจ้ งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถาม
ว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
นายนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงเหตุผลที่ผลการดําเนินการถึงขาดทุนประมาณ 17 ล้ านบาทในปี ที่ผา่ นมาว่าเหตุ
ใดถึงยังมีขาดทุนอยู่และจะมีมาตรการใดหรื อการลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพื่อแก้ ไขให้ ผลการดําเนินการไม่ขาดทุนอีกในปี ถัดไป ใน
กรณีที่จะมีการลงทุนเพิม่ จะลงทุนในจํานวนเงินเท่าไหร่และลงทุนในธุรกิจใด
ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ผ่านมีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้ ต้องมีการปรับตัวในภาพรวม
ของธุรกิจ ทังนี
้ ้ทางบริ ษัทฯ ได้ มีการปรับตัวในฐานการผลิต ซึ่งส่งผลให้ ในไตรมาสสุดท้ ายของปี ที่ ผ่านมาดีขึน้ และให้ จํ า นวน
ขาดทุนน้ อยกว่าผลการดําเนินการในรอบปี 2560 ทําให้ ภาพรวมของธุรกิจ มีแนวโน้ มที่ ดีขึ ้น ในส่วนของรายละเอียดเรื่ อ งการ
ลงทุนในธุรกิจย่อยของบริษัทขออนุญาตชี ้แจงในวาระสุดท้ าย เพื่อที่จะให้ การประชุมเป็ นไปตามลําดับวาระการประชุม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้ อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงแจ้ งที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อ
ทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ตามที่ประธานฯ แจ้ ง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรั บรอบปี
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งได้ ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า งบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปี
ระยะเวลาบัญ ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้ อ งตามที่ ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการบัญชี แล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจ ารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญ ชี
สําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
นายนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงเรื่ องการเพิ่มขึ ้นของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิจากในปี ที่ผ่านมาจากจํ านวน
86 ล้ านบาท เป็ นจํานวน 128 ล้ านบาทว่าการเพิม่ ขึ ้นดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด
นายธีระพงษ์ ประสิทธิร์ ัตนพรกรรมการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าในส่วนของที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิที่เพิม่ ขึ ้นมานัน้ เป็ น
ส่วนของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจพลังงานจากก๊ าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ ซื ้อกิจการ
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้ อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยต้ องผ่านมติที่
ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอด้ วยคะแนนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 84 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
100.00

วาระที่ 4 พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อที่ 19 กําหนดไว้ วา่ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั ้น ถ้ าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ง อาจได้ รับเลือกให้ กลับ
เข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน้ ให้ จับสลากกัน
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิร์ ัตนพร
กรรมการ
2. นายทรงพล จันทร์ ผอ่ งแสง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ทั ง้ นี ้ คณะกรรมการได้ พิ จ ารณาแล้ วมี ค วามเห็ น ว่ า กรรมการ ซึ่ ง พ้ นจากตํ า แหน่ ง ตามวาระดัง กล่ า ว ได้ แ ก่
นายธีรศักดิ์ ประสิทธิร์ ัตนพร เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลับเข้ าตําแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง ส่วนนายทรงพล จันทร์ ผ่องแสง ซึ่งถึงกําหนดหมดวาระ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี 2562 ทางคณะกรรมการ
สรรหาจึงได้ เสนอชื่อนายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง เข้ าสูท่ ี่ประชุมกรรมการบริษัทแทน
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
แต่งตั ้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระคือ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง และ
เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง เข้ าดํารงตําแหน่งแทนนายทรงพล จันทร์
ผ่องแสง โดยมีประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัทที่แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ประธานฯ จึงเชิญนายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง ให้ ออกจากที่ประชุมเป็ นการชั่วคราว
เพื่อให้ ที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยอิสระ จากนันได้
้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
มีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้ อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาโดยวาระนี ้ต้ อง
ผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี ้
1. นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร
กรรมการ
มติ: ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารแต่งตังนายธี
้
รศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้ าดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 87 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
100.00

2. นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ)
้
ชาติ ชาญเกียรติก้อง เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
มติ: ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารแต่งตังนายอภิ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้ วยคะแนนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 87 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562
ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้ เสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจํ าปี 2562
โดยมีรายละเอียดข้ อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้ จดั ส่งพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
แล้ ว
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท โดย
ได้ มีการศึกษาและเทียบเคียงข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการ
สํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย โดยรายละเอียดการอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 มีดงั ต่อไปนี ้ (เป็ นอัตราเดียวกับปี 2561)
ทางบริษัทฯกําหนดให้ คา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ในรูปแบบของเบี ้ยประชุม รวมกันในวงเงินไม่เกิน 1,500,000
บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของค่าเบี ้ยประชุมต่อการเข้ าร่วมประชุมหนึ่งครัง้
• 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
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

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

โดยให้ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ
อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อ สงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนํ าเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติอ นุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยแจ้ งว่าในวาระนี ้จะต้ องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วม
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 91 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวมคะแนนเสียง

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

83.2531
0.00
16.7469
100.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ วเห็ น สมควรแต่ ง ตัง้ นางสาวนงราม
เลาหอารี ดลิ ก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอ
เอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทอีก 1 ปี (รวม 10 ปี ที่บริ ษัทฯได้ ว่าจ้ างบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์
จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้ ปฏิบตั ติ ามหน้ าที่อย่างดีตลอดเวลา และเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้
เสียกับบริ ษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้บริ หาร/บริ ษัทย่อ ย หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อ งกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญ ชี
ประจําปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็ นจํานวนไม่เกิน 930,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) รวมทัง้ สิน้
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
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630,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
930,000.00

โดยค่าสอบบัญ ชี ประจําปี 2562 ของบริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 600,000 บาท และค่า
ตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวม 630,000 บาท โดยเท่ากับปี 2561)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิ
การแต่งตั ้งให้ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อนายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริ ษัทสําหรั บรอบปี
ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทัง้ สิ ้นเป็ นจํานวนเงิน 930,000 บาท (เก้ าแสนสาม
หมื่นบาทถ้ วน)
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อ สงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนํ าเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติอ นุมัติ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีประจําปี 2562 โดยต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีปี 2562
ด้ วยคะแนนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 487,164,679 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
100.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2561
ประธานฯได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับบริ ษัท
ข้ อ 46 กําหนดให้ “บริษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”
นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังจาก
หักเงินทุนสํารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใด และการ
จ่ายปั นผลนั ้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยั สําคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั น
ผลต้ องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํ านาจ
อนุมตั ใิ ห้ จ่ายได้ ก่อนรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจ ารณา
อนุมตั กิ ารงดจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 เนื่องจากปี 2561 บริษัทฯมีผล
การดําเนินงานขาดทุน
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
นายนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น ได้ เสนอในที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ถัดไปของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯควรที่จะจัด
วาระการประชุมให้ เป็ นไปตามรูปแบบสากลตามที่บริษัทมหาชนอื่น ๆ ที่ตนเป็ นผู้ถือหุ้นด้ วย ได้ จดั วาระการประชุมดังนี ้
วาระที่ 1
รับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่ผา่ นมา
วาระที่ 2
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในปี บญ
ั ชีที่ผา่ นมา
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วาระที่ 3
พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน ประจําปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล ประจําปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6
พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั ้งผู้ตรวจสอบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ แจ้ งในที่ประชุมว่าจะรับข้ อเสนอนี ้ไปพิจารณาอีกครัง้ หนึ่ง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงด
จัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 โดยต้ องอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั กิ ารงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 ด้ วยคะแนน
เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 91 ราย

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

405,579,553
0
405,579,553
81,585,126

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.00
0.00
100.00

ประธานฯ ได้ แจ้ งที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นการตอบข้ อซักถามและรับฟั งข้ อเสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ สอบถาม
ว่าหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรื อมีข้อเสนอแนะให้ ซกั ถามได้
ประธานฯ ได้ ขออนุญาตชี ้แจงในที่ประชุมในคําถามเรื่ องรายละเอียดเรื่ องการลงทุนในธุรกิจย่อยของบริษัทฯ ที่มีการถาม
ถึงในวาระที่ 2 ว่าปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมและลงทุนในธุรกิจพลังงานมากขึ ้น เช่นการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ชีวภาพในจังหวัดชุมพร ซึ่งผลการดําเนินการจากการลงทุนนีม้ ีสญ
ั ญาณที่ดีและทําให้ อัตราการขาดทุนลดน้ อยลงโดยรวม ซึ่งอาจ
ทําให้ ปีนี ้มีผลกําไรได้ ทั ้งนี ้ยังมีแผนการลงทุนในจังหวัดราชบุรีอีกด้ วยและเท่าที่ได้ ทําการศึกษาและสํารวจเห็นว่าการลงทุนนีจ้ ะไป
ในทิศทางเชิงบวกเช่นเดียวกัน
นายนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิม่ เติมในรายละเอียดของโรงไฟฟ้าที่ได้ ลงทุนไปในจังหวัดชุมพร และจํานวนเงิน
ที่ลงทุนในโครงการที่ราชบุรี
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพรกรรมการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพในจังหวัดชุมพร เป็ นโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็ก กําลังผลิตประมาณ 1.4 เมกะวัตต์ แต่เนื่องจากโรงไฟฟ้าพลังงานก๊ าซชีวภาพมีความสามารถในการผลิตไฟฟ้าได้ ตลอด
24 ชั่วโมง จึงทําให้ สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ สี่ถึงห้ าเท่าของโรงงานไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ขนาดเท่ากันและได้
ดําเนินการมาแล้ วเป็ นเวลา 7 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินการ 7 เดือนนี ้ มีผลกําไรทุกเดือน โดยเฉพาะในไตรมาสแรกในปี
2562 ในส่วนของการลงทุนในจังหวัดราชบุรี จะใช้ งบประมาณในการลงทุนประมาณ 190 ล้ านบาท และคาดว่าน่าจะเห็ น ผล
ประกอบการที่ดีภายในหนึ่งปี
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ต่อไป

นายนรา ศรี เพชร ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพิ่มเติมว่า ในอนาคตถ้ าหากเงินลงทุนไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างไร
ประธานฯได้ ชี ้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้ แต่งตั ้ง บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด เข้ ามาเป็ นที่ปรึกษาทางการเงินและ
การลงทุนของบริษัทฯ เพื่อช่วยบริษัทฯพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรงบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต
มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่ องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา
เมื่อไม่มีคําถามหรื อข้ อซักถามเพิม่ เติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)
รองประธานกรรมการ/ประธานที่ประชุม

___________________________
(นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล)
เลขานุการบริษัท/ผู้บนั ทึกการประชุม
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