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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2563 

ของ 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

ประชมุเม่ือวนัศกุร์ ท่ี 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. 

ณ สํานกังานของบริษัทฯ เลขท่ี 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร 

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2563  ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  มี 

นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)   

นางสาวสไรรา ไกรสิน เลขานุการบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดําเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัท และ

ผู้เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมการประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุมีดงันี ้

1. นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายอภิชาต ิชาญเกียรตก้ิอง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ 

4. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริษัท 

5. นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริษัท 

6. นายธีรศกัดิ ์ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริษัท 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุมีดงันี ้

1. ดร.ธน ู กลุชล   ผู้ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นางสาวสไรรา ไกรสนิ  เลขานกุารบริษัท 

3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข์  ผู้สอบบญัชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 

4. นายอดุม ไตรรัตยน์อศัว  ผู้สอบบญัชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 

5. นายชาญชยั จงสถิต  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท ตลิลกีิแอนด์กิบบนิส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จํากดั 

6. นายสพุล ค้าพลอยดี   ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จํากดั 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 9 มีนาคม 2563 ทัง้สิน้ 1,857 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 671,440,890  หุ้น โดยขณะเร่ิมการ

ประชุม มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 83 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้สิน้  98 ราย  นับจํานวนหุ้นได้ทัง้หมด 485,209,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.264 ของจํานวน

หุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุมทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ แล้ว ทัง้นี ้เม่ือการประชมุได้เร่ิมขึน้ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้า
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ร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 99 คน รวมจํานวนหุ้น 485,234,720 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 72.268 ของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด โดยประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชมุให้ทราบระหวา่งการประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระดงันี ้การนบัคะแนนในวาระท่ี 1, วาระ

ท่ี 3, วาระท่ี 4, วาระท่ี 6 และวาระท่ี 7 ต้องผ่านมติท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน วาระท่ี 5 ซึ่งเป็นวาระการพจิารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนของกรรมการประจําปี 2563 ต้องผา่นมตท่ีิประชมุด้วยคะแนน

เสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ สว่นวาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมมี่การลงมต ิ  

ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้วธีิลงคะแนนตามบัตร

ลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้ นจะได้รับบัตรลงคะแนนท่ีทางบริษัทมอบให้  ซึ่งการนับคะแนนนัน้ทางเจ้าหน้าท่ีจะทําการเก็บใบ

ลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ ท่ีงดออกเสียง” เท่านัน้  เพ่ือความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ  

ทัง้นีว้ธีิการลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกนัในทุกระเบียบวาระการประชมุ หากระหวา่งการประชุม 

มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจํานวนผู้ ถือหุ้ นและจํานวนหุ้ นใหม่ทุกครัง้ โดยผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุมใน

ภายหลงั จะมีสทิธิลงคะแนนเฉพาะวาระท่ียงัมไิด้มีการลงมตเิท่านัน้ 

ภายหลงัจากท่ีได้มีการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย  

ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานฯ จึงเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้    

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ท่ีได้จัดขึน้เม่ือวันท่ี 26 

เมษายน 2562 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมท่ีได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา 

ประธานฯ แถลงตอ่ท่ีประชุมว่า การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ดงักล่าว บริษัทฯ ได้จดัให้มีการสง่หนงัสือเชิญประชมุให้ผู้ ถือหุ้น

บริษัททกุท่าน และประกาศหนงัสือเชิญประชมุดงักลา่วในหนงัสือพมิพ์ ตลอดจนมีการลงมตแิละการบนัทึกรายงานการประชุม

โดยถกูต้องตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  รายงานการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2562 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 ได้บนัทึกการประชมุอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง  จึงเห็นสมควร

ให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2562 โดยต้องผา่นมตท่ีิประชุมด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มต:ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ตามท่ีได้เสนอด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 99 ราย 
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เห็นด้วย 485,109,674 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9742 

ไมเ่ห็นด้วย 125,046 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0258 

รวมคะแนนเสียง 485,234,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที่  2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึง วันที่  31 

ธันวาคม 2562 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะ

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี  1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม

รายงานประจําปี 2562 ของบริษัท 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นวาระการแจ้งเพ่ือทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และ

สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเตมิหรือไม ่ 

เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ จึงแจ้งท่ีประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระแจ้ง

เพ่ือทราบ ไมมี่การลงคะแนนเสียง 

มต ิท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 ตามท่ีประธานฯ แจ้ง 

 

 วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุล  งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปี

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)   

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแล้วมีความเห็นวา่ งบดลุ งบกําไรขาดทนุสําหรับรอบ

ปีระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

มาตรฐานการบญัชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบดลุ งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชี

สําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2562 

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่
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 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเร่ืองการปรับปรุงงบการเงิน ในหน้าท่ี 138 ว่าเกิดจากสาเหตอุะไร 

รวมถึงการท่ีค่าความนิยมท่ีลดลงถึง 29.1 ล้านบาทนัน้ เกิดขึน้จากเหตอุะไรและมีโอกาสท่ีคา่ความนิยมจะกลบัมาหรือไม่ 

อย่างไร และเร่ืองลกูหนีก้ารค้าท่ีมีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มจากปีก่อนอย่างมาก สาเหตเุกิดจากอะไร หากมีการจําหน่ายหนี ้

สญูจะเกิดจากอะไรและมีสทิธิใช้หกัเป็นคา่ใช้จ่ายทางภาษีหรือไม ่

 นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่าตวัคา่ความนิยมเกิดจากการเข้าซือ้กิจการ ซึ่งปกติแล้ว

การประเมนิค่าความนิยม บริษัทฯ ต้องว่าจ้างบุคคลภายนอกในการทําการประเมิน PPA หรือ Purchase Price Allocation 

เม่ือได้ค่าท่ีแท้จริงแล้วมีกําหนดว่าให้ทําให้เสร็จสิน้ภายใน 1 ปี และนํามาลงในบญัชี จึงมีการปรับปรุงงบการเงิน โดย

รายละเอียดมีเอกสารประกอบ ในส่วนของค่าความนิยมจะกลับมาหรือไม่ ต้องขอเรียนว่าไม่มี เน่ืองจากว่าประเมินโดย

บุคคลภายนอกเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว แต่การลดลงในท่ีน่ีคือค่าความนิยมเท่านัน้ มิได้หมายความว่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ จะ

ลดลง เน่ืองจากวา่มลูคา่ความนิยมนัน้ไม่ได้เป็นสนิทรัพย์ท่ีจับต้องได้ เม่ือมีการทํารายละเอียดของรายการการประเมิน PPA 

และประเมนิสนิทรัพย์แล้ว ก็จะนํามาปรับปรุง คา่ความนิยมก็จะปรับไปตามท่ีบคุคลภายนอกได้ทําการประเมนิไว้ ในสว่นของ

คําถามสดุท้ายเร่ืองลกูหนีก้ารค้าท่ีมีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเพิ่ม ปัจจบุนับริษัทฯ มีขัน้ตอนและกําหนดระยะเวลาตา่ง ๆ ในการ

จะประเมินอย่างไรในค่าเผ่ือหนี ้ถ้าเกิดกรณีท่ีลกูค้าชําระลา่ช้า เราจะมีขัน้ตอนว่าจะตัง้ค่าเผ่ือหนีไ้ว้เท่าไหร่สําหรับการค้าง

ชําระก่ีเดือนขึน้ไป ทัง้นีท้ัง้นัน้ไมไ่ด้หมายความว่าหนีถ้กูจําหน่ายหนีส้ญู แตจ่ะเป็นการตัง้คา่เผ่ือหนีจ้ะสญู ช่วงระยะเวลา 2-3 

ปีท่ีผา่นมา สภาพตลาดภายนอกไม่คอ่ยเป็นไปได้ด้วยดีนกัตามภาวะเศรษฐกิจ การตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจึงสงูขึน้ แตม่ไิด้

หมายความว่าหนีเ้หลา่นีจ้ะเป็นหนีส้ญู ในสว่นของการจําหน่ายหนีส้ญูนัน้จะจําหน่ายเม่ือได้ฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมาย

กับลกูหนีท่ี้ผิดนัดชําระหนีแ้ละคดีนัน้มีคําพิพากษาตัดสินจนถึงท่ีสดุแล้ว จึงจะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ ซึ่ง

ปัจจบุนับริษัทฯ มีกรณีลกัษณะนีน้้อยมาก  

           เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิม่เติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนุมตัิ

งบดลุ งบกําไรขาดทนุและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 โดยต้องผา่นมติ

ท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิงบดลุ งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลา

บัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 99 ราย 

เห็นด้วย 485,109,674 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9742 

ไมเ่ห็นด้วย 125,046 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0258 

รวมคะแนนเสียง 485,234,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   
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 วาระที่ 4  พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 19 กําหนดไว้ว่า  “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญ

ประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะ

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจ

ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท

นัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นในปีตอ่ ๆ ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง”        

 โดยในปีนี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ  

2. นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ  

3. พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทัง้นี  ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ 

นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร และนายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอช่ือให้ท่ีประชุมผู้

ถือหุ้ นพิจารณาเลือกกลับเข้าตําแหน่งอีกวาระหน่ึง ส่วนพลตํารวจโท อัมรินทร์ เนียมสกุล  ได้ถึงกําหนดหมดวาระ ทาง

คณะกรรมการสรรหาจึงได้เสนอช่ือ ดร.ธน ูกลุชล เข้าสูท่ี่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแทน  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พจิารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนุมตัิ

แตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ คือ นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร และนายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กลบัเข้าเป็น

กรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง  และเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ ดร.ธนู กุลชล เข้าดํารงตําแหน่ง

แทน พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล โดยมีประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทท่ีแนบมา 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 

 ประธานฯ จึงเชิญนายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร ท่ีต้องออกตามวาระในครัง้นี ้  และ

ดร.ธนู กุลชล ออกจากท่ีประชุมเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตาม

วาระโดยอิสระ จากนัน้ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิม่เติมหรือไม ่  

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิม่เติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพจิารณา โดยวาระนี ้

ต้องผา่นมตท่ีิประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชมุจึงพจิารณาและมีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  แยกพจิารณาการลงมต ิดงันี ้

 

4.1. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการ 

มต:ิ  ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 99 ราย 

เห็นด้วย 485,109,674 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9742 

ไมเ่ห็นด้วย 125,046 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0258 

รวมคะแนนเสียง 485,234,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

4.2. นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร  กรรมการ 

มต:ิ  ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมตอินุมตักิารแตง่ตัง้ นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก

วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 99 ราย 

เห็นด้วย 485,109,674 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9742 

ไมเ่ห็นด้วย 125,046 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0258 

รวมคะแนนเสียง 485,234,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

4.3. ดร.ธน ูกลุชล   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

มต:ิ  ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ ดร.ธน ูกลุชล เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 99 ราย 

เห็นด้วย 485,109,674 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9742 

ไมเ่ห็นด้วย 125,046 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0258 

รวมคะแนนเสียง 485,234,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2563 
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 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2563 

โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญ

ประชมุแล้ว  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

โดยได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมลูคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี

การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 

Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 โดยมีอัตราค่าตอบแทนท่ี

เพิม่ขึน้จากคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ทางบริษัทฯ กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ประกอบไปด้วย คา่เบีย้ประชุมและโบนัส รวมกัน

เป็นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งปรับขึน้จากปี 2562 ท่ีรวมกันทัง้สิน้เป็นคา่ตอบแทนวงเงิน

ไมเ่กิน 1,500,000 บาท โดยมีเพียงการปรับขึน้คา่เบีย้ประชุมของประธานกรรมการบริษัท ในสว่นของโบนัสไม่มี

การเปล่ียนแปลงจากปี 2562  

2. คา่ตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วย คา่เบีย้ประชมุและโบนสั มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

 

คณะกรรมการบริษัท 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครั้ง) 

2563 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครั้ง) 

2562 

โบนัส 
ค่าตอบแทนอ่ืน 

ๆ 

ประธานกรรมการบริษทั 10,000 6,000 
-ไมมี่- -ไมมี่- 

กรรมการบริษัท 5,000 5,000 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครั้ง) 

2563 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครั้ง) 

2562 

โบนัส 
ค่าตอบแทนอ่ืน 

ๆ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 250,000 

-ไมมี่- 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 230,000 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 6,000 6,000 

-ไมมี่- 

กรรมการบริหารความเส่ียง 5,000 5,000 

ประธานกรรมการสรรหา 6,000 6,000 

กรรมการสรรหา 5,000 5,000 

ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 6,000 6,000 

กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 5,000 5,000 
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3. โดยให้การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น มีผลและเร่ิมจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ตัง้แต่

วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัท พจิารณาแล้วมีความเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามท่ีเสนอ 

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิม่เติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติอนุมตัิ

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 โดยแจ้งว่าในวาระนีจ้ะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนน

เสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า

ร่วมประชมุ ดงันี ้             

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 99 ราย 

เห็นด้วย 485,079,174 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9679 

ไมเ่ห็นด้วย 125,046 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0258 

งดออกเสียง 30,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0063 

รวมคะแนนเสียง 485,234,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

 

 วาระที่ 6  พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2563 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแล้วเห็นสมควรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอ

เอสที มาสเตอร์ จํากัด อีก 1 ปี (รวม 11 ปี ท่ีบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้สอบบญัชี)  เน่ืองจากได้

ปฏิบตัิตามหน้าท่ีอย่างดีตลอดเวลา และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ โดยท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีความเป็นอิสระ ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/

ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงัตอ่ไปนี ้

 

 
ช่ือผู้สอบบัญชี เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก 4334 หรือ 

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ 218   หรือ 

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ 9211 หรือ 

นางพรทิพย์ เลิศทะนงศกัด์ิ 7633  
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โดยกําหนดค่าสอบบญัชีประจําปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจํานวนไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) ค่าสอบบัญชีประจาํปี 2563 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากดั (มหาชน) 770,000.00 

บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จํากดั 50,000.00 

บริษัท กรีน เซฟว่ิง เอนเนอร์ยี่ ไทยแลนด์  จํากดั 200,000.00 

บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั 130,000.00 

บริษัท โกลบอล ยทิูลิตี ้ซพัพลาย จํากดั 50,000.00 

รวมทัง้สิน้ 1,250,000.00 

 

 โดยค่าสอบบัญชีประจําปี 2563 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) เท่ากับ 770,000 บาท โดย

ประกอบไปด้วยค่าตรวจบญัชี 600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไข

ของบัตรส่งเสริมการลงทุน จํานวน 30,000 บาท (รวมเป็นจํานวน 770,000 บาท โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อน 140,000 บาท ซึ่ง

เพิม่ขึน้จากคา่สอบทานงบการเงิน) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรท่ีจะ

อนุมตัิการแต่งตัง้ให้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือข้างต้นจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบ

การเงินของบริษัทสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2563 ในอตัราคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้เป็นจํานวน

เงิน 1,250,000 บาท  (หน่ึงล้านสองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)  

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 นายสถาพร โคธีรานรัุกษ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ ได้ใช้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็น

เวลา 11 ปีแล้ว ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการเปล่ียนผู้สอบบญัชี หรือสํานักงานสอบบญัชีหรือไม่ อย่างไร และทางบริษัทฯ มี

การเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีจากสํานกังานสอบบญัชีอ่ืนหรือไม ่อย่างไร 

 นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร กรรมการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ ได้ใช้บริการทางบัญชีของบริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จํากดั เป็นเวลา 11 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประสทิธิภาพท่ีสงู ณ ขณะนีบ้ริษัท

ฯ ไมมี่นโยบายในการเปล่ียนผู้สอบบญัชีหรือสํานกังานสอบบญัชี ท่ีผา่นมาบริษัทฯ ได้ทําการสอบถามค่าสอบบญัชีจากสํานัก

งานสอบบญัชีอ่ืนเป็นการทัว่ไป ยงัไมมี่การสอบถามอย่างเป็นทางการ จากการสอบถามได้พบวา่คา่สอบบญัชีของบริษัท เอเอส

ที มาสเตอร์ จํากัด อยู่ในอัตราท่ีเหมาะสม รวมทัง้ช่ือเสียงของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเป็นท่ียอมรับ 

บริษัทฯ จึงไม่มีนโยบายในการเปล่ียนผู้สอบบัญชีหรือสํานักงานสอบบัญชี เน่ืองจากพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัท เอเอสที 

มาสเตอร์ จํากดั ยงัมีความเหมาะสมในการให้บริการทางบญัชีอยู ่
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 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิม่เติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชมุลงมติอนุมตัิ

แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2563 โดยต้องผา่นมติท่ีประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มติ:  ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีปี 2563 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 99 ราย 

เห็นด้วย 485,109,674 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9742 

ไมเ่ห็นด้วย 125,046 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0258 

รวมคะแนนเสียง 485,234,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2562 

 ประธานฯได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่  ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัท

ฯ ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิ

ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด

ทะเบียน”  

 นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือ

หลงัจากหกัเงินทนุสํารองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไมมี่เหตจํุาเป็นอ่ืนใด 

และการจ่ายปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกตขิองบริษัทฯ อย่างมีนยัสําคญั และมตคิณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมตัิ

ให้จ่ายเงินปันผลต้องถกูนําเสนอเพ่ือขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ถือหุ้น  เว้นแตเ่ป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลซึ่งคณะกรรมการ

บริษัทมีอํานาจอนมุตัใิห้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น

พจิารณาอนมุตักิารงดจดัสรรกําไรสทุธิ และงดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2562 เน่ืองจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน

ขาดทนุ  

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตักิาร

งดจดัสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 โดยต้องอนมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง 
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 มต:ิ  ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมตอินมุตักิารงดจดัสรรกําไรสทุธิและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 ด้วยคะแนน

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 99 ราย 

เห็นด้วย 485,109,674 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9742 

ไมเ่ห็นด้วย 125,046 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.0258 

รวมคะแนนเสียง 485,234,720 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชุมว่าวาระนีเ้ป็นการตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ ถือหุ้ น ประธานท่ีประชุมได้

สอบถามว่าหากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชีแ้จง

เพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ท่านแจ้งช่ือ หรือกรณีรับมอบฉันทะ ให้แจ้งช่ือผู้มอบฉันทะด้วย ทัง้นี ้เพ่ือบนัทึกในรายงานการ

ประชมุให้ถกูต้องและครบถ้วน  

นายจาตรุนต์ บญุสามารถ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพราะเหตใุดสนิค้าไฟ LED ของบริษัทฯ ถึงได้มีราคาท่ีสงูกว่าท่ีอ่ืน 

เม่ือเปรียบเทียบกับสนิค้าจากประเทศจีนท่ีมีการผลติสนิค้าไฟ LED ท่ีมี Solar Cell และทางบริษัทฯ จะทําการแขง่ขนัในตลาด

ได้อย่างไร    

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าสินค้าไฟ LED ในตลาดมีหลากหลายระดบัและคณุภาพ ปัจจบุนับริษัทฯ มีสินค้า

ชนิดนีใ้น 2 ระดบั ระดบัท่ี 1 คือสินค้าสําหรับงานราชการท่ีมีการรับประกัน 3 – 5 ปี และมีการทดสอบตามมาตรฐานของ

สถาบนัไฟฟ้าหรือมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างสงู ในส่วนของสินค้าระดบัท่ี 2 

คือสนิค้าท่ีขายสูต่ลาดทัว่ไป ซึ่งมีการรับประกนั 1 ปี แตร่าคาก็ยงัคงสงูกว่าราคาในตลาดท่ีมีการแขง่ขนั โดยมากสนิค้าท่ีมีการ

ขายในตลาดนีจํ้านวนวตัต์จะไมเ่ตม็ ทําให้มีความสอ่งสว่างไมเ่ท่ากับสนิค้าของบริษัทฯ ซึ่งในบางครัง้สนิค้าของบริษัทฯ อาจมี

ความสวา่งกวา่หลายเท่า ซึ่งในตลาดสนิค้าท่ีจําหน่ายสนิค้า Solar Cell ไมมี่การนบัวตัต์อย่างเป็นทางการ และคา่ลเูมนตอ่วตัต์

ในระบบ Solar Cell จะมีคา่ลเูมนตอ่วตัต์ท่ีต่ํากว่า ณ ตอนนีส้นิค้าท่ีบริษัทฯ จําหน่ายอยู่ มีคา่ตัง้แต ่100 ถึง 180 ลเูมนตอ่วตัต์ 

สามารถนํามาใช้แทนไฟถนน ความส่องสว่างจะเทียบเท่าไฟท่ีฉายอยู่ตามถนน ในความเป็นจริงแล้วต้นทุนของบริษัทฯ 

สามารถท่ีจะแข่งขันได้ในตลาด หากเทียบกับสินค้าท่ีมีสเปกและคุณภาพเท่ากัน แต่บริษัทฯ ได้เลือกท่ีจะแข่งขนัในตลาด

ระดบักลางและบน หากต้องแขง่ขนัในตลาดระดบัลา่งซึ่งจะเป็นการแขง่ขนัในราคา จะเป็นการลําบากมากโดยเฉพาะในภาวะท่ี

มีผู้นําเข้าหลกัพนัราย 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเร่ืองการลงทุนในสินทรัพย์ในการซือ้ใบอนญุาตของบริษัท กรีนเอิร์ธ 

เอ็นเนอร์จี จํากดั และ บริษัท โกลบอล ยทูิลตีิ ้ซพัพลาย จํากดั วา่จะให้ผลตอบแทนได้เม่ือไหร่ และสทิธิในการดําเนินการผลิต

และจําหน่ายไฟฟ้าจะมีมลูคา่เท่าใดและหมดสทิธิเม่ือใด 
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นายธีระพงษ์ ประสิทธ์ิรัตนพร กรรมการ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี 

จํากัด ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี ้ซัพพลาย จํากัด และบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากัด ยังเป็นผู้ ถือสญัญา

โรงไฟฟ้า 2.97 เมกะวตัต์ โดยบริษัท โกลบอล ยทิูลตีิ ้ซพัพลาย จํากดั ท่ีเป็นบริษัทลกูและเป็นฝ่ายจัดหาและจดัสง่ก๊าซอันเป็น

วตัถดุบิในการผลติไฟฟ้าให้กบับริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั บริษัทฯ ตัง้เป้าจะรับรู้รายได้ภายในสิน้ปี 2563 นี ้หรือไตรมาส

แรกของปีถัดไป ซึ่งทางบริษัทฯ กําลังพยายามเร่งอย่างเต็มท่ี นอกจากการก่อสร้างกับการเร่งดําเนินการปกติ ภาคธุรกิจ

โรงไฟฟ้าคอ่นข้างมีความมัน่คงและไมไ่ด้รับผลกระทบจากโรคระบาดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ในสว่นของผลตอบแทนท่ีบริษัทตัง้

ไว้ ปกติการลงทุนของบริษัทจะมีการตัง้ Project IRR (Internal Rate of Return) ไว้ว่าผลตอบแทนจะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 12 ซึ่ง

จากท่ีคํานวนไว้ ก็มีมากกวา่ร้อยละ 12 และอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ในสว่นของสทิธิในการดําเนินการผลติและจําหน่ายไฟฟ้านัน้ 

ตามท่ีได้เคยแจ้งให้ทราบแล้ว ทางบริษัทฯ เตรียมการลงทุนไป 190,000,000 บาท (หน่ึงร้อยเก้าสบิล้านบาท) ซึ่งครอบคลมุถึง

การเตรียมการของสญัญาและการก่อสร้าง ใบอนญุาตท่ีบริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นเนอร์จี จํากดั มีอยู่จะเป็นแบบสญัญาห้าปีตอ่ห้าปี 

และสามารถตอ่อายใุบอนญุาตได้ไมจํ่ากดัระยะเวลา แตกตา่งจากรูปแบบ Feed-in tariff ท่ีมีอายสุมัปทานย่ีสบิปี 

มต:ิ  ท่ีประชมุไมมี่การเสนอเร่ืองอ่ืน ๆ เพ่ือพจิารณา 

 

เม่ือไมมี่คําถามหรือข้อซกัถามเพิม่เตมิ  ประธานท่ีประชมุจึงกลา่วปิดประชมุเวลา 11.00 น. 

           

          

          

                            ___________________________ 

        (นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร)  

               ประธานกรรมการ / ประธานท่ีประชมุ 

 

  

_________________________ 

     (นางสาวสไรรา ไกรสนิ) 

       เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทึกการประชมุ 

     

 


