รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563
ของ
บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ สํานักงานของบริษัทฯ เลขที่ 260/2 ถนนเจริญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจํ าปี 2563 ของบริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ฯ”) มี
นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร ประธานกรรมการบริษัททําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)
นางสาวสไรรา ไกรสิน เลขานุการบริ ษัท ทํ าหน้ าที่ เป็ นผู้ดําเนินการประชุม ได้ กล่าวแนะนํ ากรรมการบริ ษัท และ
ผู้เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่วมการประชุมดังนี ้
กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่เข้ าร่วมประชุมมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง
นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร
นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร
นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวข้ องที่เข้ าร่วมประชุมมีดงั นี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.ธนู กุลชล
นางสาวสไรรา ไกรสิน
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
นายอุดม ไตรรัตยน์อศั ว
นายชาญชัย จงสถิต
นายสุพล ค้ าพลอยดี

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อให้ ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เลขานุการบริษัท
ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด
ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จํากัด

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ของบริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้ าร่ วม
ประชุม ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนวันที่ 9 มีนาคม 2563 ทัง้ สิ ้น 1,857 คน นับจํานวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเริ่ มการ
ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตัวเอง 15 ราย และโดยการมอบฉันทะ 83 ราย รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะทังสิ
้ ้น 98 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทั ้งหมด 485,209,720 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.264 ของจํานวน
หุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมทั ้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้ อบังคับของบริษัทฯ แล้ ว ทั ้งนี ้ เมื่อการประชุมได้ เริ่ มขึ ้น มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มขึ ้น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
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ร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั ้งสิ ้น 99 คน รวมจํานวนหุ้น 485,234,720 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.268 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมด โดยประธานฯ ได้ แจ้ งที่ประชุมให้ ทราบระหว่างการประชุมแล้ ว
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี ้ การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระ
ที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน วาระที่ 5 ซึ่งเป็ นวาระการพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนของกรรมการประจําปี 2563 ต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ส่วนวาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะใช้ วธิ ีลงคะแนนตามบัตร
ลงคะแนน โดยผู้ถือ หุ้นจะได้ รับบัตรลงคะแนนที่ ทางบริ ษัทมอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนัน้ ทางเจ้ าหน้ าที่ จ ะทํ าการเก็ บ ใบ
ลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้ วย” และ “ผู้ที่งดออกเสียง” เท่านัน้ เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ
ทั ้งนี ้วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุม
มีผ้ ถู ื อ หุ้นเข้ าร่ วมการประชุมเพิ่ม บริ ษัทจะนับจํ านวนผู้ถือ หุ้นและจํ านวนหุ้นใหม่ทุกครั ง้ โดยผู้ถือ หุ้นที่ เข้ าร่ วมประชุมใน
ภายหลัง จะมีสทิ ธิลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยงั มิได้ มีการลงมติเท่านัน้
ภายหลังจากที่ได้ มีการชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ ว นายธีระชัย
ประสิทธิ์รัตนพร ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรั บรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจํ า ปี 2562 ที่ ได้ จัดขึน้ เมื่อ วันที่ 26
เมษายน 2562 รายละเอี ยดตามสําเนารายงานการประชุมที่ ได้ แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อ มา
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้น
บริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุม
โดยถูกต้ องตามข้ อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องแล้ ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2562 ที่ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้ บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้ องตามความเป็ นจริง จึงเห็นสมควร
ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ที่ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ตามที่ได้ เสนอด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 99 ราย
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

485,109,674 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9742

125,046 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0258

485,234,720 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

0 เสียง

วาระที่ 2 รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บัญชีตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี บัญชีตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่บริษัทได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่ จ ะ
รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชีตั ้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจําปี 2562 ของบริษัท
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อ ที่ประชุมว่าวาระนี เ้ ป็ นวาระการแจ้ งเพื่อทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และ
สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้ อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงแจ้ งที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ ง
เพื่อทราบ ไม่มีการลงคะแนนเสียง
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี บญ
ั ชีตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม
2562 ตามที่ประธานฯ แจ้ ง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบปี
ระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจ ารณาอนุมัติงบดุล งบกํ าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญ ชี สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ตามที่ ป รากฏในรายงานประจํ า ปี 2562 ซึ่ ง ได้ ผ่า นการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า งบดุล งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบ
ปี ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
มาตรฐานการบัญชีแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี
สําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
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นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามถึงเรื่ องการปรับปรุงงบการเงิน ในหน้ าที่ 138 ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
รวมถึงการที่ค่าความนิยมที่ลดลงถึง 29.1 ล้ านบาทนัน้ เกิดขึ ้นจากเหตุอะไรและมีโอกาสที่คา่ ความนิยมจะกลับมาหรื อ ไม่
อย่างไร และเรื่ องลูกหนี ้การค้ าที่มีคา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มจากปี ก่อนอย่างมาก สาเหตุเกิดจากอะไร หากมีการจําหน่ายหนี ้
สูญจะเกิดจากอะไรและมีสทิ ธิใช้ หกั เป็ นค่าใช้ จ่ายทางภาษีหรื อไม่
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าตัวค่าความนิยมเกิดจากการเข้ าซื ้อกิจการ ซึ่งปกติแล้ ว
การประเมินค่าความนิยม บริ ษัทฯ ต้ องว่าจ้ างบุคคลภายนอกในการทําการประเมิน PPA หรื อ Purchase Price Allocation
เมื่อ ได้ ค่าที่ แท้ จ ริ งแล้ วมีกําหนดว่าให้ ทําให้ เสร็ จ สิน้ ภายใน 1 ปี และนํ ามาลงในบัญ ชี จึงมีการปรั บปรุ งงบการเงิน โดย
รายละเอี ยดมีเอกสารประกอบ ในส่วนของค่าความนิยมจะกลับมาหรื อไม่ ต้ อ งขอเรี ยนว่าไม่มี เนื่ อ งจากว่าประเมินโดย
บุคคลภายนอกเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว แต่การลดลงในที่นี่คือค่าความนิยมเท่านัน้ มิได้ หมายความว่าสินทรัพย์ของบริ ษัทฯ จะ
ลดลง เนื่องจากว่ามูลค่าความนิยมนั ้นไม่ได้ เป็ นสินทรัพย์ที่จับต้ องได้ เมื่อมีการทํารายละเอียดของรายการการประเมิน PPA
และประเมินสินทรัพย์แล้ ว ก็จะนํามาปรับปรุง ค่าความนิยมก็จะปรับไปตามที่บคุ คลภายนอกได้ ทําการประเมินไว้ ในส่วนของ
คําถามสุดท้ ายเรื่ องลูกหนี ้การค้ าที่มีค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่ม ปั จจุบนั บริษัทฯ มีขนตอนและกํ
ั้
าหนดระยะเวลาต่าง ๆ ในการ
จะประเมินอย่างไรในค่าเผื่อหนี ้ ถ้ าเกิดกรณี ที่ลกู ค้ าชําระล่าช้ า เราจะมีขั ้นตอนว่าจะตั ้งค่าเผื่อหนีไ้ ว้ เท่าไหร่ สําหรับการค้ าง
ชําระกี่เดือนขึ ้นไป ทั ้งนี ้ทั ้งนั ้นไม่ได้ หมายความว่าหนีถ้ กู จําหน่ายหนีส้ ญ
ู แต่จะเป็ นการตังค่
้ าเผื่อหนี ้จะสูญ ช่วงระยะเวลา 2-3
ปี ที่ผา่ นมา สภาพตลาดภายนอกไม่คอ่ ยเป็ นไปได้ ด้วยดีนกั ตามภาวะเศรษฐกิจ การตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจึงสูงขึ ้น แต่มไิ ด้
หมายความว่าหนี ้เหล่านี ้จะเป็ นหนี ้สูญ ในส่วนของการจําหน่ายหนีส้ ญ
ู นันจะจํ
้ าหน่ายเมื่อได้ ฟ้องร้ องดําเนินคดีตามกฎหมาย
กับลูกหนี ้ที่ผิดนัดชํ าระหนี ้และคดีนัน้ มีคําพิพากษาตัดสินจนถึงที่ สดุ แล้ ว จึงจะสามารถนํ ามาใช้ ประโยชน์ ทางภาษี ได้ ซึ่ง
ปั จจุบนั บริษัทฯ มีกรณีลกั ษณะนี ้น้ อยมาก
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้ อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยต้ องผ่านมติ
ที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิงบดุล งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลา
บัญ ชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ เสนอด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือ หุ้น ที่ มาประชุม และมี สิทธิอ อกเสี ย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 99 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

485,109,674 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9742

125,046 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0258

485,234,720 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

0 เสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 19 กําหนดไว้ ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้ าจํานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ง อาจ
ได้ รับเลือกให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท
นั ้น ให้ จบั สลากกัน ส่วนในปี ต่อ ๆ ไปให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจากตําแหน่ง”
โดยในปี นี ้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน ประกอบด้ วย
1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร

กรรมการ

2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร

กรรมการ

3. พลตํารวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการได้ พิจ ารณาแล้ วมี ค วามเห็ น ว่า กรรมการ ซึ่ ง พ้ น จากตํ า แหน่ ง ตามวาระดัง กล่า ว ได้ แ ก่
นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ ที่ประชุมผู้
ถื อ หุ้นพิจ ารณาเลือ กกลับเข้ าตําแหน่งอี กวาระหนึ่ง ส่วนพลตํารวจโท อัมริ นทร์ เนี ยมสกุล ได้ ถึงกํ าหนดหมดวาระ ทาง
คณะกรรมการสรรหาจึงได้ เสนอชื่อ ดร.ธนู กุลชล เข้ าสูท่ ี่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแทน
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
แต่งตั ้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ คือ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร กลับเข้ าเป็ น
กรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้ง ดร.ธนู กุลชล เข้ าดํารงตําแหน่ง
แทน พลตํารวจโทอัมริ นทร์ เนียมสกุล โดยมีประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริ ษัทที่แนบมา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ประธานฯ จึงเชิญนายธีระพงษ์ ประสิทธิร์ ัตนพร และนายธีรยุทธ์ ประสิทธิร์ ัตนพร ที่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้ และ
ดร.ธนู กุลชล ออกจากที่ประชุมเป็ นการชั่วคราว เพื่อให้ ที่ประชุมได้ พิจารณาลงมติแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระโดยอิสระ จากนั ้นได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิม่ เติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้ อสงสัยหรื อข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา โดยวาระนี ้
ต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี ้
4.1. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร

กรรมการ

มติ: ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 99 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง

485,109,674 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9742

125,046 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0258

485,234,720 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

งดออกเสียง

0 เสียง

4.2. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ์รัตนพร

กรรมการ

มติ: ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายธีรยุทธ์ ประสิทธิร์ ัตนพร เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึ่ง ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 99 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง
4.3. ดร.ธนู กุลชล

485,109,674 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9742

125,046 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0258

485,234,720 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

0 เสียง
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

มติ: ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ดร.ธนู กุลชล เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 99 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

485,109,674 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9742

125,046 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0258

485,234,720 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000

0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2563
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ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ เสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจํ าปี 2563
โดยมีรายละเอียดข้ อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้ จัดส่งพร้ อมหนังสือ เชิญ
ประชุมแล้ ว
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัท
โดยได้ มีการศึกษาและเทียบเคียงข้ อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมี
การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association: Thai IOD) จึงได้ พิจ ารณากํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี 2563 โดยมีอัตราค่าตอบแทนที่
เพิม่ ขึ ้นจากค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 มีดงั ต่อไปนี ้
1. ทางบริ ษัทฯ กําหนดให้ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ประกอบไปด้ วย ค่าเบี ้ยประชุมและโบนัส รวมกัน
เป็ นค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งปรับขึ ้นจากปี 2562 ที่รวมกันทัง้ สิ ้นเป็ นค่าตอบแทนวงเงิน
ไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมีเพียงการปรับขึ ้นค่าเบี ้ยประชุมของประธานกรรมการบริ ษัท ในส่วนของโบนัสไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากปี 2562
2. ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้ วย ค่าเบี ้ยประชุมและโบนัส มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครั ้ง)
2563
10,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครั ้ง)
2562
6,000

5,000

5,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครั ้ง)
2563
20,000

ค่ าเบีย้ ประชุม
(บาท/ครั ้ง)
2562
20,000

กรรมการตรวจสอบ

15,000

15,000

ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง

6,000

กรรมการบริ หารความเสี่ยง

5,000

6,000
5,000

ประธานกรรมการสรรหา

6,000

6,000

กรรมการสรรหา

5,000

5,000

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

6,000

6,000

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

5,000

5,000

คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่ อย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

โบนัส

ค่ าตอบแทนอื่น
ๆ

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

โบนัส

ค่ าตอบแทนอื่น
ๆ

250,000
230,000

-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
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3. โดยให้ การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการข้ างต้ น มีผลและเริ่ มจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจํ าปี 2563 ตังแต่
้
วันที่ 1 มกราคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอ
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิม่ เติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติอ นุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 โดยแจ้ งว่าในวาระนี ้จะต้ องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนน
เสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563 ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ า
ร่วมประชุม ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 99 ราย
เห็นด้ วย

485,079,174 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9679

ไม่เห็นด้ วย

125,046 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0258

งดออกเสียง

30,500 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0063

485,234,720 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

รวมคะแนนเสียง
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2563

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วเห็นสมควรแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ
เอสที มาสเตอร์ จํากัด อีก 1 ปี (รวม 11 ปี ที่บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี) เนื่องจากได้
ปฏิบตั ิตามหน้ าที่อย่างดีตลอดเวลา และเป็ นผู้สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/
ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี ้
ชื่อผู้สอบบัญชี
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก
นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์
นางพรทิพย์ เลิศทะนงศักดิ์

เลขที่ผ้ ูสอบบัญชีรับอนุญาต
4334
218
9211
7633

หรื อ
หรื อ
หรื อ
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โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจํ าปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ นจํานวนไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
กลุ่มบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ธีระมงคล กรี น เอนเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท ธีระมงคล เอนเนอร์ ยี จํากัด
บริ ษัท กรี น เซฟวิ่ง เอนเนอร์ ยี่ ไทยแลนด์ จํากัด
บริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด
บริ ษัท โกลบอล ยูทิลิตี ้ ซัพพลาย จํากัด
รวมทัง้ สิน้

ค่ าสอบบัญชีประจําปี 2563
770,000.00
50,000.00
50,000.00
200,000.00
130,000.00
50,000.00
1,250,000.00

โดยค่าสอบบัญ ชี ประจํ าปี 2563 ของบริ ษัท ธี ระมงคล อุตสาหกรรม จํ ากัด (มหาชน) เท่ากับ 770,000 บาท โดย
ประกอบไปด้ วยค่าตรวจบัญชี 600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของบัตรส่งเสริ มการลงทุน จํ านวน 30,000 บาท (รวมเป็ นจํ านวน 770,000 บาท โดยเพิ่มขึน้ จากปี ก่อน 140,000 บาท ซึ่ง
เพิม่ ขึ ้นจากค่าสอบทานงบการเงิน)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ ษัท พิจ ารณาแล้ วมีความเห็น ว่า ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นสมควรที่ จ ะ
อนุมตั ิการแต่งตังให้
้ ผ้ สู อบบัญชีตามรายชื่อข้ างต้ นจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและรับรองงบ
้ ้นเป็ นจํ านวน
การเงินของบริ ษัทสําหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทังสิ
เงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้ านสองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่าบริ ษัทฯ ได้ ใช้ ผ้ สู อบบัญชีจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ น
เวลา 11 ปี แล้ ว ทางบริ ษัทฯ มีนโยบายในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี หรื อสํานักงานสอบบัญชีหรื อไม่ อย่างไร และทางบริ ษัทฯ มี
การเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีอื่นหรื อไม่ อย่างไร
นายธี ระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ ชี แ้ จงต่อ ที่ ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ ใช้ บริ การทางบัญ ชี ของบริ ษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จํากัด เป็ นเวลา 11 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาเป็ นไปตามมาตรฐานสากลและประสิทธิภาพที่สงู ณ ขณะนี ้บริษัท
ฯ ไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีหรื อสํานักงานสอบบัญชี ที่ผา่ นมาบริษัทฯ ได้ ทําการสอบถามค่าสอบบัญชีจากสํานัก
งานสอบบัญชีอื่นเป็ นการทัว่ ไป ยังไม่มีการสอบถามอย่างเป็ นทางการ จากการสอบถามได้ พบว่าค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเอส
ที มาสเตอร์ จํากัด อยู่ในอัตราที่เหมาะสม รวมทั ้งชื่อเสียงของบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็ นที่ยอมรับ
บริ ษัทฯ จึงไม่มีนโยบายในการเปลี่ยนผู้สอบบัญ ชี หรื อ สํานักงานสอบบัญชี เนื่ อ งจากพิจ ารณาแล้ วเห็นว่าบริ ษัท เอเอสที
มาสเตอร์ จํากัด ยังมีความเหมาะสมในการให้ บริการทางบัญชีอยู่
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิม่ เติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติอ นุมตั ิ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีประจําปี 2563 โดยต้ องผ่านมติที่ประชุมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกํ าหนดค่าตอบแทนแก่ผ้ สู อบบัญชีปี 2563 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 99 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

485,109,674 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9742

125,046 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0258

485,234,720 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตกิ ารงดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2562
ประธานฯได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับบริษัท
ฯ ข้ อ 46 กําหนดให้ “บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า (5) ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ ะมีจํ านวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน”
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิที่เหลือ
หลังจากหักเงินทุนสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้ กําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใด
และการจ่ายปั นผลนั ้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนยั สําคัญ และมติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมตั ิ
ให้ จ่ายเงินปั นผลต้ องถูกนําเสนอเพื่อขออนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทมีอํานาจอนุมตั ใิ ห้ จ่ายได้ ก่อนรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริ ษั ท พิจ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่า สมควรให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น
พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรกําไรสุทธิ และงดจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2562 เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน
ประธานฯ ได้ สอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีคําถามหรื อข้ อสงสัยหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัย มีคําถามหรื อมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ าร
งดจัดสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 โดยต้ องอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผู้งดออกเสียง
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มติ: ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารงดจัดสรรกําไรสุทธิและงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2562 ด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้: 99 ราย
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

485,109,674 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

99.9742

125,046 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

0.0258

485,234,720 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ

100.00

0 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ แจ้ งที่ ประชุมว่าวาระนี เ้ ป็ นการตอบข้ อ ซักถามและรั บฟั งข้ อ เสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ ประชุมได้
สอบถามว่าหากผู้ถือหุ้นหรื อ ผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถาม หรื อต้ องการให้ คณะกรรมการหรื อ ฝ่ ายจัดการชี แ้ จง
เพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้ ท่านแจ้ งชื่อ หรื อกรณี รับมอบฉันทะ ให้ แจ้ งชื่อผู้มอบฉันทะด้ วย ทัง้ นี ้ เพื่อบันทึกในรายงานการ
ประชุมให้ ถกู ต้ องและครบถ้ วน
นายจาตุรนต์ บุญสามารถ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเพราะเหตุใดสินค้ าไฟ LED ของบริ ษัทฯ ถึงได้ มีราคาที่สงู กว่าที่อื่น
เมื่อเปรี ยบเทียบกับสินค้ าจากประเทศจีนที่มีการผลิตสินค้ าไฟ LED ที่มี Solar Cell และทางบริษัทฯ จะทําการแข่งขันในตลาด
ได้ อย่างไร
ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าสินค้ าไฟ LED ในตลาดมีหลากหลายระดับและคุณภาพ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีสินค้ า
ชนิดนี ้ใน 2 ระดับ ระดับที่ 1 คือสินค้ าสําหรั บงานราชการที่ มีการรั บประกัน 3 – 5 ปี และมีการทดสอบตามมาตรฐานของ
สถาบันไฟฟ้าหรื อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (บางมด) ซึ่งจะมีราคาค่อนข้ างสูง ในส่วนของสินค้ าระดับที่ 2
คือสินค้ าที่ขายสูต่ ลาดทัว่ ไป ซึ่งมีการรับประกัน 1 ปี แต่ราคาก็ยงั คงสูงกว่าราคาในตลาดที่มีการแข่งขัน โดยมากสินค้ าที่มีการ
ขายในตลาดนี ้จํานวนวัตต์จะไม่เต็ม ทําให้ มีความส่องสว่างไม่เท่ากับสินค้ าของบริ ษัทฯ ซึ่งในบางครัง้ สินค้ าของบริ ษัทฯ อาจมี
ความสว่างกว่าหลายเท่า ซึ่งในตลาดสินค้ าที่จําหน่ายสินค้ า Solar Cell ไม่มีการนับวัตต์อย่างเป็ นทางการ และค่าลูเมนต่อวัตต์
ในระบบ Solar Cell จะมีคา่ ลูเมนต่อวัตต์ที่ตํ่ากว่า ณ ตอนนี ้สินค้ าที่บริษัทฯ จําหน่ายอยู่ มีคา่ ตังแต่
้ 100 ถึง 180 ลูเมนต่อวัตต์
สามารถนํ ามาใช้ แทนไฟถนน ความส่อ งสว่างจะเที ยบเท่าไฟที่ ฉายอยู่ตามถนน ในความเป็ นจริ งแล้ วต้ นทุนของบริ ษั ท ฯ
สามารถที่ จ ะแข่งขันได้ ในตลาด หากเที ยบกับสินค้ าที่มีสเปกและคุณภาพเท่ากัน แต่บริ ษัทฯ ได้ เลือ กที่ จะแข่งขันในตลาด
ระดับกลางและบน หากต้ องแข่งขันในตลาดระดับล่างซึ่งจะเป็ นการแข่งขันในราคา จะเป็ นการลําบากมากโดยเฉพาะในภาวะที่
มีผ้ นู ําเข้ าหลักพันราย
นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเรื่ องการลงทุนในสินทรัพย์ในการซือ้ ใบอนุญาตของบริ ษัท กรี นเอิร์ธ
เอ็นเนอร์ จี จํากัด และ บริษัท โกลบอล ยูทิลติ ี ้ ซัพพลาย จํากัด ว่าจะให้ ผลตอบแทนได้ เมื่อไหร่ และสิทธิในการดําเนินการผลิต
และจําหน่ายไฟฟ้าจะมีมลู ค่าเท่าใดและหมดสิทธิเมื่อใด
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นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทฯ ได้ เข้ าซือ้ กิจการบริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี
จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นใน บริ ษัท โกลบอล ยูทิลิตี ้ ซัพพลาย จํากัด และบริ ษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด ยังเป็ นผู้ถือสัญญา
โรงไฟฟ้า 2.97 เมกะวัตต์ โดยบริษัท โกลบอล ยูทิลติ ี ้ ซัพพลาย จํากัด ที่เป็ นบริษัทลูกและเป็ นฝ่ ายจัดหาและจัดส่งก๊ าซอันเป็ น
วัตถุดบิ ในการผลิตไฟฟ้าให้ กบั บริษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด บริษัทฯ ตังเป
้ ้ าจะรับรู้รายได้ ภายในสิ ้นปี 2563 นี ้ หรื อไตรมาส
แรกของปี ถัดไป ซึ่งทางบริ ษัทฯ กํ าลังพยายามเร่ งอย่างเต็มที่ นอกจากการก่อ สร้ างกับการเร่ งดําเนินการปกติ ภาคธุรกิจ
โรงไฟฟ้าค่อนข้ างมีความมัน่ คงและไม่ได้ รับผลกระทบจากโรคระบาดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 ในส่วนของผลตอบแทนที่บริษัทตัง้
ไว้ ปกติการลงทุนของบริ ษัทจะมีการตั ้ง Project IRR (Internal Rate of Return) ไว้ ว่าผลตอบแทนจะไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 12 ซึ่ง
จากที่คํานวนไว้ ก็มีมากกว่าร้ อยละ 12 และอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม ในส่วนของสิทธิในการดําเนินการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้านัน้
ตามที่ได้ เคยแจ้ งให้ ทราบแล้ ว ทางบริษัทฯ เตรี ยมการลงทุนไป 190,000,000 บาท (หนึ่งร้ อยเก้ าสิบล้ านบาท) ซึ่งครอบคลุมถึง
การเตรี ยมการของสัญญาและการก่อสร้ าง ใบอนุญาตที่บริษัท กรี นเอิร์ธ เอ็นเนอร์ จี จํากัด มีอยู่จะเป็ นแบบสัญญาห้ าปี ตอ่ ห้ าปี
และสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ ไม่จํากัดระยะเวลา แตกต่างจากรูปแบบ Feed-in tariff ที่มีอายุสมั ปทานยี่สบิ ปี
มติ: ที่ประชุมไม่มีการเสนอเรื่ องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา
เมื่อไม่มีคําถามหรื อข้ อซักถามเพิม่ เติม ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.00 น.

___________________________
(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

_________________________
(นางสาวสไรรา ไกรสิน)
เลขานุการบริษัท / ผู้บนั ทึกการประชุม

12

