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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 

ของ 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

ประชมุเม่ือวนัศกุร์ ท่ี 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.  

ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขท่ี 1242/488 ถนนเอกชยั ตําบลมหาชยั อําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)มี 

นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)   

นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล เลขานุการบริษัททําหน้าท่ีเป็นผู้ ดําเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัท และ

ผู้เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมการประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุมีดงันี ้

1. พลตํารวจโท อมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 

4. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริษัท 

5. นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริษัท 

6. นายธีรศกัดิ ์ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริษัท 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุมีดงันี ้

1. นายอภิชาต ิชาญเกียรตก้ิอง ผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นางสาวศศพิมิพ์ ชยะกลุ เลขานกุารบริษัท 

3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชี 

4. นายอดุม ไตรรัตยน์อศัว  ผู้สอบบญัชี 

5. นายสภัยา สรุะกิจจากร  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

6. นายชาญชยั จงสถิต  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ของบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 8 มีนาคม 2562 ทัง้สิน้ 2,145 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเร่ิมการประชุม 

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง 14 ราย และโดยการมอบฉันทะ 68 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและ

โดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้ 82 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้หมด 486,912,734 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 72.5176 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิเข้า

ร่วมประชุมทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบ

ริษัทฯแล้ว ทัง้นี ้เม่ือการประชุมได้เร่ิมขึน้ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 91 คน รวมจํานวนหุ้ น 487,164,679 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 72.5551 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด โดยประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชมุให้ทราบระหวา่งการประชมุแล้วประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีการ
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ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี ้การนับคะแนนในวาระท่ี 1, วาระท่ี 3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 5 ซึ่งเป็นวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ

ประจําปี 2562 ต้องผา่นมตท่ีิประชุมด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ สว่นวาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้ง

เพ่ือทราบไมมี่การลงมต ิ  

ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีลงคะแนนตามบัตร

ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนท่ีทางบริษัทมอบให้  ซึ่งการนบัคะแนนนัน้ทางเจ้าหน้าท่ีจะทําการเก็บใบลงคะแนน

เฉพาะในส่วนของ “ผู้ ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ ท่ีงดออกเสียง” เท่านัน้  เพ่ือความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ  ทัง้นีว้ิธีการ

ลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุมหากระหวา่งการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้า

ร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทุกครัง้ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในภายหลงั จะมีสิทธิ

ลงคะแนนเฉพาะวาระท่ียงัมไิด้มีการลงมตเิท่านัน้ 

ภายหลงัจากท่ีได้มีการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย  

ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานฯจึงเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้    

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 

ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ท่ีได้จัดขึน้เม่ือวนัท่ี27 เมษายน 

2561 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 2) ตอ่มา ประธานฯ แถลงตอ่

ท่ีประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นครัง้ดังกล่าว บริษัทฯได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และ

ประกาศหนังสือเชิญประชุมดงักล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชมุโดยถูกต้องตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  รายงานการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2561 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 ได้บนัทึกการประชมุอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้

ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยต้องผา่นมตท่ีิประชมุด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มต:ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ตามท่ีได้

เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้  84 ราย 

เห็นด้วย 487,037,664 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 487,037,664 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0 

งดออกเสียง 0 เสียง   
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 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2561 ถึง วันที่  31 

ธันวาคม 2561  

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 ท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรท่ีจะ

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชีตัง้แตว่นัท่ี  1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจําปี 2561 ของบริษัท 

 ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระการแจ้งเพ่ือทราบ และไมมี่การลงคะแนนเสียงแตอ่ย่างใด และสอบถาม

วา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่  

นายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตผุลท่ีผลการดําเนินการถึงขาดทุนประมาณ 17 ล้านบาทในปีท่ีผา่นมาว่าเหตุ

ใดถึงยังมีขาดทุนอยู่และจะมีมาตรการใดหรือการลงทุนอะไรเพิ่มเติมเพ่ือแก้ไขให้ผลการดําเนินการไม่ขาดทุนอีกในปีถัดไป ใน

กรณีท่ีจะมีการลงทนุเพิม่จะลงทนุในจํานวนเงินเท่าไหร่และลงทนุในธรุกิจใด 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่าท่ีผ่านมีการเปล่ียนแปลงเร่ืองเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทําให้ต้องมีการปรับตวัในภาพรวม

ของธุรกิจ ทัง้นีท้างบริษัทฯ ได้มีการปรับตัวในฐานการผลิต ซึ่งส่งผลให้ในไตรมาสสุดท้ายของปีท่ีผ่านมาดีขึน้และให้จํานวน

ขาดทุนน้อยกว่าผลการดําเนินการในรอบปี 2560 ทําให้ภาพรวมของธุรกิจมีแนวโน้มท่ีดีขึน้ ในส่วนของรายละเอียดเร่ืองการ

ลงทนุในธรุกิจย่อยของบริษัทขออนญุาตชีแ้จงในวาระสดุท้าย เพ่ือท่ีจะให้การประชมุเป็นไปตามลําดบัวาระการประชุม 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ จึงแจ้งท่ีประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือ

ทราบ ไมมี่การลงคะแนนเสียง 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ตามท่ีประธานฯ แจ้ง 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปี

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิงบดลุ งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดลุ งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปี

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

มาตรฐานการบญัชีแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี

สําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 นายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเร่ืองการเพิ่มขึน้ของท่ีดนิอาคารและอุปกรณ์สทุธิจากในปีท่ีผ่านมาจากจํานวน 

86 ล้านบาท เป็นจํานวน 128 ล้านบาทวา่การเพิม่ขึน้ดงักลา่วเกิดจากสาเหตใุด 

 นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพรกรรมการ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ในสว่นของท่ีดนิอาคารและอปุกรณ์สทุธิท่ีเพิม่ขึน้มานัน้เป็น

สว่นของบริษัทย่อยท่ีประกอบธรุกิจพลงังานจากก๊าซชีวภาพ (Biogas) ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ซือ้กิจการ 
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 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ

งบดลุ งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยต้องผา่นมติท่ี

ประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบดลุ งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 84 ราย 

เห็นด้วย 487,037,664 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 487,037,664 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 19 กําหนดไว้วา่ “ในการประชมุผู้ถือหุ้นสามญัประจําปี

ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้

ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบั

เข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกนั 

สว่นปีหลงั ๆ ตอ่ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง” 

 โดยในปีนี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายธีรศกัดิ ์ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ   

2. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ 

นายธีรศกัดิ ์ประสทิธ์ิรัตนพร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิารณาเลือกกลบัเข้าตําแหน่ง

อีกวาระหนึ่ง  ส่วนนายทรงพล จันทร์ผ่องแสง ซึ่งถึงกําหนดหมดวาระ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี 2562 ทางคณะกรรมการ

สรรหาจึงได้เสนอช่ือนายอภิชาต ิชาญเกียรตก้ิอง เข้าสูท่ี่ประชมุกรรมการบริษัทแทน 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พจิารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิ

แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระคือ นายธีรศกัดิ ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  และ

เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ นายอภิชาต ิ ชาญเกียรตก้ิอง เข้าดํารงตําแหน่งแทนนายทรงพล จนัทร์

ผอ่งแสง โดยมีประวตัโิดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทท่ีแนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

 ประธานฯ จึงเชิญนายธีรศกัดิ์ ประสิทธ์ิรัตนพร และนายอภิชาต ิชาญเกียรติก้อง ให้ออกจากท่ีประชุมเป็นการชั่วคราว 

เพ่ือให้ท่ีประชมุได้พิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระโดยอิสระ จากนัน้ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

มีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิม่เตมิหรือไม ่  

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพจิารณาโดยวาระนีต้้อง

ผา่นมตท่ีิประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ท่ีประชมุจึงพจิารณาและมีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  แยกพจิารณาการลงมต ิดงันี ้

1. นายธีรศกัดิ ์ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ 

มต:ิ  ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตักิารแตง่ตัง้นายธีรศกัดิ ์ประสทิธ์ิรัตนพร เข้าดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 87 ราย 

เห็นด้วย 487,146,997 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 487,146,997 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

2. นายอภิชาต ิชาญเกียรตก้ิอง (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

มต:ิ  ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุตักิารแตง่ตัง้นายอภิชาต ิชาญเกียรตก้ิอง เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 87 ราย 

เห็นด้วย 487,146,997 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 487,146,997 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2562 

 ประธานท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2562 

โดยมีรายละเอียดข้อมลูประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จดัสง่พร้อมหนังสือเชิญประชุม

แล้ว 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดย

ได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการ

สํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  โดยรายละเอียดการอนุมตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดียวกบัปี 2561) 

 ทางบริษัทฯกําหนดให้คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ในรูปแบบของเบีย้ประชมุ รวมกนัในวงเงินไมเ่กิน 1,500,000 

บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของคา่เบีย้ประชมุตอ่การเข้าร่วมประชมุหนึ่งครัง้ 

• 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 

• ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 6,000 บาท 

• กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน  5,000 บาท 

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 6,000 บาท 

• กรรมการบริหารความเส่ียง  5,000 บาท 

 โดยให้การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่ว มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะ

อนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามท่ีเสนอ 

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยแจ้งวา่ในวาระนีจ้ะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียง

ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 มติ: ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้             

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 91 ราย 

เห็นด้วย 405,579,553 เสียง คดิเป็นร้อยละ 83.2531 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 81,585,126 เสียง คดิเป็นร้อยละ 16.7469 

รวมคะแนนเสียง 487,164,679 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

 วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2562 

 ประธานฯ  ได้ชี แ้จงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้  นางสาวนงราม  

เลาหอารีดลิก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 หรือนายประดษิฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218  แห่งบริษัท เอ

เอสที มาสเตอร์ จํากัด คนใดคนหน่ึงเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 10 ปีท่ีบริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ 

จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี)  เน่ืองจากได้ปฏิบตัติามหน้าท่ีอย่างดีตลอดเวลา และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้

เสียกับบริษัท/ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชี

ประจําปี 2562 และคา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจํานวนไมเ่กิน 930,000 บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) รวมทัง้สิน้ 

บริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 630,000.00 

บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์  จํากดั 200,000.00 

 930,000.00 
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 โดยค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เท่ากับ 600,000 บาท และค่า

ตรวจสอบการปฏิบตัติามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จํานวน 30,000 บาท (รวม 630,000 บาท โดยเท่ากบัปี 2561) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตัิ

การแต่งตัง้ให้ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือนายประดษิฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบปี

ระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงิน 930,000 บาท (เก้าแสนสาม

หม่ืนบาทถ้วน)  

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 โดยต้องผา่นมตท่ีิประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มต:ิ ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีปี 2562 

ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 487,164,679 ราย 

เห็นด้วย 487,164,679 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 487,164,679 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 

 ประธานฯได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัท 

ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน”  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจาก

หกัเงินทนุสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใด และการ

จ่ายปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกตขิองบริษัทอย่างมีนยัสําคญั และมตคิณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัใิห้จ่ายเงินปัน

ผลต้องถกูนําเสนอเพ่ือขออนุมตัจิากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ

อนมุตัใิห้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรพิจารณา

อนมุตักิารงดจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 เน่ืองจากปี 2561 บริษัทฯมีผล

การดําเนินงานขาดทนุ  

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 นายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอในท่ีประชุมว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ถัดไปของบริษัทฯ บริษัทฯควรท่ีจะจดั

วาระการประชมุให้เป็นไปตามรูปแบบสากลตามท่ีบริษัทมหาชนอ่ืน ๆ ท่ีตนเป็นผู้ถือหุ้นด้วย ได้จดัวาระการประชมุดงันี ้

   วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผา่นมา 

   วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในปีบญัชีท่ีผา่นมา 
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   วาระท่ี 3  พจิารณาอนมุตังิบการเงิน ประจําปีท่ีผา่นมา 

   วาระท่ี 4  พจิารณาอนมุตักิารจ่ายเงินปันผล ประจําปีท่ีผา่นมา 

   วาระท่ี 5  พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 

   วาระท่ี 6  พจิารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 

   วาระท่ี 7  พจิารณาแตง่ตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและการกําหนดคา่ตอบแทนประจําปี 

   วาระท่ี 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ได้แจ้งในท่ีประชมุวา่จะรับข้อเสนอนีไ้ปพจิารณาอีกครัง้หนึ่ง 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ่มเตมิ ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการงด

จัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 โดยต้องอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง 

 มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมตอินุมตักิารงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 ด้วยคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 91 ราย 

 

เห็นด้วย 405,579,553 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 405,579,553 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 81,585,126 เสียง   

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชมุว่าวาระนีเ้ป็นการตอบข้อซกัถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น ประธานท่ีประชุมได้สอบถาม

วา่หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซกัถามได้  

ประธานฯ ได้ขออนญุาตชีแ้จงในท่ีประชมุในคําถามเร่ืองรายละเอียดเร่ืองการลงทนุในธรุกิจย่อยของบริษัทฯ ท่ีมีการถาม

ถึงในวาระท่ี 2 ว่าปัจจุบนับริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจเพิ่มเตมิและลงทุนในธรุกิจพลงังานมากขึน้ เช่นการลงทุนในธรุกิจพลงังาน

ชีวภาพในจงัหวดัชุมพร ซึ่งผลการดําเนินการจากการลงทุนนีมี้สญัญาณท่ีดีและทําให้อัตราการขาดทนุลดน้อยลงโดยรวม ซึ่งอาจ

ทําให้ปีนีมี้ผลกําไรได้ ทัง้นีย้งัมีแผนการลงทนุในจงัหวดัราชบรีุอีกด้วยและเท่าท่ีได้ทําการศกึษาและสํารวจเห็นวา่การลงทนุนีจ้ะไป

ในทิศทางเชิงบวกเช่นเดียวกนั 

นายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิม่เติมในรายละเอียดของโรงไฟฟ้าท่ีได้ลงทุนไปในจงัหวดัชมุพร และจํานวนเงิน

ท่ีลงทนุในโครงการท่ีราชบรีุ 

นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพรกรรมการ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่โรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชีวภาพในจงัหวดัชุมพร เป็นโรงไฟฟ้า

ขนาดเลก็ กําลงัผลติประมาณ 1.4 เมกะวตัต์ แตเ่น่ืองจากโรงไฟฟ้าพลงังานก๊าซชีวภาพมีความสามารถในการผลติไฟฟ้าได้ตลอด 

24 ชั่วโมง จึงทําให้สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได้ส่ีถึงห้าเท่าของโรงงานไฟฟ้าระบบพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีขนาดเท่ากันและได้

ดําเนินการมาแล้วเป็นเวลา 7 เดือน ซึ่งตลอดระยะเวลาการดําเนินการ 7 เดือนนี ้มีผลกําไรทกุเดือน โดยเฉพาะในไตรมาสแรกในปี 

2562 ในส่วนของการลงทุนในจังหวัดราชบุรี จะใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ 190 ล้านบาท และคาดว่าน่าจะเห็นผล

ประกอบการท่ีดีภายในหนึ่งปี 
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นายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ ในอนาคตถ้าหากเงินลงทนุไม่เพียงพอ บริษัทฯ จะดําเนินการอย่างไร

ตอ่ไป 

ประธานฯได้ชีแ้จงวา่ ทางบริษัทฯ ได้แตง่ตัง้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินและ

การลงทนุของบริษัทฯ เพ่ือช่วยบริษัทฯพจิารณาความเหมาะสมในการจดัสรรงบประมาณการลงทนุท่ีเหมาะสมตอ่ไปในอนาคต 

มต:ิ  ท่ีประชมุไมมี่การเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือพจิารณา 

 

เม่ือไมมี่คําถามหรือข้อซกัถามเพิม่เตมิ  ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดประชมุเวลา 11.00 น. 

 

   

  

 

 

           

___________________________ 

(นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

รองประธานกรรมการ/ประธานท่ีประชมุ 

 

 

                                                                                                  
 ___________________________ 

(นางสาวศศพิิมพ์ ชยะกลุ) 

เลขานกุารบริษัท/ผู้บนัทึกการประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


