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 รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2563  
ของ 

บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 
ประชมุเมือ่วนัศุกร ์ที ่24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  

ณ ส านกังานของบรษิทัฯ เลขที ่260/2 ถนนเจรญินคร แขวงส าเหร ่เขตธนบรุ ีกรงุเทพมหานคร 
 
การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ม ี

นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร ประธานกรรมการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”)   
นางสาวสไรรา ไกรสนิ เลขานุการบรษิัทท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวแนะน ากรรมการบรษิัท และ

ผูเ้กีย่วขอ้งทีเ่ขา้รว่มการประชมุดงัน้ี 
กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระทีเ่ขา้รว่มประชมุมดีงัน้ี 
1. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยธุยา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
2. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
3. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรษิทั 
5. นายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรษิทั 
6. นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรษิทั 

 

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ขา้รว่มประชมุมดีงัน้ี 
1. ดร.ธนู  กุลชล   ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
2. นางสาวสไรรา ไกรสนิ  เลขานุการบรษิทั 
3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข ์ ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั 
4. นายอุดม ไตรรตัยน์อศัว ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั 
5. นายชาญชยั จงสถติ  ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ตลิลกิแีอนดก์บิบนิส ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
6. นายสพุล คา้พลอยด ี  ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ของบรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ซึ่งมสีทิธเิขา้ร่วม

ประชุม ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนวนัที ่9 มนีาคม 2563 ทัง้สิ้น 1,857 คน นับจ านวนหุน้ได ้671,440,890  หุน้ โดยขณะเริม่การ
ประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตวัเอง 15 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 83 ราย รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะทัง้สิ้น  98 ราย  นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 485,209,720 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.264 ของจ านวน
หุน้ทีม่สีทิธเิขา้รว่มประชุมทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ ทัง้น้ี เมือ่การประชุมไดเ้ริม่ขึน้ มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ โดยมผีูถ้อืหุน้
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 99 คน รวมจ านวนหุน้ 485,234,720 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.268 
ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด โดยประธานฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชมุใหท้ราบระหวา่งการประชมุแลว้ 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงัน้ี การนบัคะแนนในวาระที ่1, วาระ
ที ่3, วาระที ่4, วาระที ่6 และวาระที ่7 ต้องผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน วาระที ่5 ซึง่เป็นวาระการพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2563 ตอ้งผา่นมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ สว่นวาระที ่2 เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไมม่กีารลงมต ิ  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะใชว้ธิลีงคะแนนตามบตัร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รบับตัรลงคะแนนที่ทางบริษัทมอบให้  ซึ่งการนับคะแนนนัน้ทางเจ้าหน้าที่จะท าการเก็บใบ
ลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผูไ้ม่เหน็ดว้ย” และ “ผูท้ีง่ดออกเสยีง” เท่านัน้  เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ  
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ทัง้น้ีวธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนนจะด าเนินการเช่นเดยีวกนัในทุกระเบยีบวาระการประชุม หากระหว่างการประชมุ 
มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมการประชุมเพิม่ บรษิทัจะนับจ านวนผู้ถือหุ้นและจ านวนหุ้นใหม่ทุกครัง้ โดยผู้ถือหุ้นที่เขา้ร่วมประชุมใน
ภายหลงั จะมสีทิธลิงคะแนนเฉพาะวาระทีย่งัมไิดม้กีารลงมตเิทา่นัน้ 

ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัวาระการประชุมแลว้ นายธรีะชยั  
ประสทิธิร์ตันพร ประธานฯ จงึเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระดงัน้ี    

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2562 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่ได้จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 26 
เมษายน 2562 รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา 
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุว่า การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ดงักล่าว บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารสง่หนงัสอืเชญิประชมุใหผู้ถ้อืหุน้
บรษิทัทุกท่าน และประกาศหนงัสอืเชญิประชมุดงักล่าวในหนงัสอืพมิพ ์ตลอดจนมกีารลงมตแิละการบนัทกึรายงานการประชมุ
โดยถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้  

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า  รายงานการประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจ าปี 2562 ที่ได้จ ัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้บันทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  จึง
เหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่ 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรอง

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2562 โดยตอ้งผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ตามทีไ่ดเ้สนอด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 99 ราย 
เหน็ดว้ย 485,109,674 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9742 
ไมเ่หน็ดว้ย 125,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0258 
รวมคะแนนเสยีง 485,234,720 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 

 วาระท่ี 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 

  

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที ่ 1 มกราคม 2562 ถงึ
วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้น้ี (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรที่จะ
รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที ่  1 มกราคม 2562 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 รายละเอยีดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2562 ของบรษิทั 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระการแจ้งเพื่อทราบ และไม่มกีารลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และ
สอบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม ขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึแจง้ทีป่ระชมุว่าวาระน้ีเป็นวาระแจง้
เพือ่ทราบ ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
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มติ ทีป่ระชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2562 ถงึ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2562 ตามทีป่ระธานฯ แจง้ 

 
 วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบดุล  งบก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปี

ระยะเวลาบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
  

 ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทั และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3)   
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ งบดุล งบก าไรขาดทุนส าหรบัรอบปี
ระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และ
มาตรฐานการบญัชแีลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชี
ส าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2562 
 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่ 
 นายสถาพร โคธรีานุรกัษ์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามถงึเรื่องการปรบัปรุงงบการเงนิ ในหน้าที ่138 ว่าเกดิจากสาเหตุอะไร 
รวมถงึการทีค่่าความนิยมที่ลดลงถึง 29.1 ลา้นบาทนัน้ เกดิขึน้จากเหตุอะไรและมโีอกาสทีค่่าความนิยมจะกลบัมาหรือไม่ 
อย่างไร และเรื่องลกูหน้ีการคา้ทีม่คี่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเพิม่จากปีก่อนอย่างมาก สาเหตุเกดิจากอะไร หากมกีารจ าหน่ายหน้ี
สญูจะเกดิจากอะไรและมสีทิธใิชห้กัเป็นคา่ใชจ้า่ยทางภาษหีรอืไม่ 
 นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่าตวัค่าความนิยมเกดิจากการเขา้ซื้อกจิการ ซึง่ปกตแิลว้
การประเมนิค่าความนิยม บรษิทัฯ ต้องว่าจา้งบุคคลภายนอกในการท าการประเมนิ PPA หรอื Purchase Price Allocation 
เมื่อได้ค่าที่แท้จริงแล้วมกี าหนดว่าให้ท าให้เสร็จสิ้นภายใน  1 ปี และน ามาลงในบญัชี จึงมกีารปรบัปรุงงบการเงิน โดย
รายละเอียดมเีอกสารประกอบ ในส่วนของค่าความนิยมจะกลบัมาหรอืไม่ ต้องขอเรียนว่าไม่ม ีเน่ืองจากว่าประเมนิโดย
บุคคลภายนอกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ แต่การลดลงในทีน่ี่คอืค่าความนิยมเท่านัน้ มไิดห้มายความว่าสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ จะ
ลดลง เน่ืองจากว่ามลูค่าความนิยมนัน้ไมไ่ดเ้ป็นสนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งได ้เมือ่มกีารท ารายละเอยีดของรายการการประเมนิ PPA 
และประเมนิสนิทรพัยแ์ลว้ กจ็ะน ามาปรบัปรุง คา่ความนิยมกจ็ะปรบัไปตามทีบ่คุคลภายนอกไดท้ าการประเมนิไว ้ในสว่นของ
ค าถามสุดทา้ยเรือ่งลกูหน้ีการคา้ทีม่คีา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูเพิม่ ปจัจุบนับรษิทัฯ มขี ัน้ตอนและก าหนดระยะเวลาต่าง ๆ ในการ
จะประเมนิอย่างไรในค่าเผื่อหน้ี ถ้าเกดิกรณีทีลู่กคา้ช าระล่าชา้ เราจะมขี ัน้ตอนว่าจะตัง้ค่าเผื่อหน้ี ไวเ้ท่าไหร่ส าหรบัการคา้ง
ช าระกีเ่ดอืนขึน้ไป ทัง้น้ีทัง้นัน้ไมไ่ดห้มายความว่าหน้ีถกูจ าหน่ายหน้ีสญู แต่จะเป็นการตัง้ค่าเผื่อหน้ีจะสญู ช่วงระยะเวลา 2-3 
ปีทีผ่่านมา สภาพตลาดภายนอกไมค่อ่ยเป็นไปไดด้ว้ยดนีกัตามภาวะเศรษฐกจิ การตัง้คา่เผือ่หน้ีสงสยัจะสญูจงึสงูขึน้  แต่มไิด้
หมายความว่าหน้ีเหล่าน้ีจะเป็นหน้ีสญู ในส่วนของการจ าหน่ายหน้ีสญูนัน้จะจ าหน่ายเมื่อไดฟ้้องรอ้งด าเนินคดตีามกฎหมาย
กบัลูกหน้ีที่ผดินัดช าระหน้ีและคดนีัน้มคี าพพิากษาตดัสนิจนถึงที่สุดแล้ว จงึจะสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางภาษีได้ ซึ่ง
ปจัจบุนับรษิทัฯ มกีรณีลกัษณะน้ีน้อยมาก  
           เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถาม ขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชมุจงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิ
งบดุล งบก าไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชสี าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 โดยตอ้งผ่านมติ
ทีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  

 มติ:  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตังิบดุล งบก าไรขาดทุนและรายงานของผูส้อบบญัชสี าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
ดงัน้ี 
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จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 99 ราย 
เหน็ดว้ย 485,109,674 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9742 
ไมเ่หน็ดว้ย 125,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0258 
รวมคะแนนเสยีง 485,234,720 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
 วาระท่ี 4  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
  

 ประธานฯ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่19 ก าหนดไวว้่า  “ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญั
ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่ง อาจ
ไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้กรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั
นัน้ ใหจ้บัสลากกนั ส่วนในปีต่อๆ ไปใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง”        
 โดยในปีน้ี มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 

1. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ  
2. นายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ  
3. พลต ารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
ทัง้น้ี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้แก่  

นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร และนายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร เป็นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ จงึเหน็ควรเสนอชือ่ใหท้ีป่ระชุมผู้
ถือหุ้นพจิารณาเลือกกลบัเข้าต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ส่วนพลต ารวจโท อมัรินทร์ เนียมสกุล  ได้ถึงก าหนดหมดวาระ ทาง
คณะกรรมการสรรหาจงึไดเ้สนอชือ่ ดร.ธนู กุลชล เขา้สูท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัแทน  
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแลว้เหน็ชอบและเหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัิ
แต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ คอื นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร และนายธรียุทธ ์ประสทิธิร์ตันพร กลบัเขา้เป็น
กรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง  และเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ ดร.ธนู กุลชล เขา้ด ารงต าแหน่ง
แทน พลต ารวจโทอมัรนิทร ์เนียมสกุล โดยมปีระวตัโิดยสงัเขปของกรรมการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัทีแ่นบมา 
(รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4) 

 ประธานฯ จงึเชญินายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร และนายธรียุทธ ์ประสทิธิร์ตันพร ทีต่อ้งออกตามวาระในครัง้น้ี  และ
ดร.ธนู กุลชล ออกจากทีป่ระชุมเป็นการชัว่คราว เพือ่ใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตาม
วาระโดยอสิระ จากนัน้ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่ 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม ขอ้สงสยัหรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา โดยวาระน้ี
ตอ้งผา่นมตทิีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 ทีป่ระชมุจงึพจิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  แยกพจิารณาการลงมต ิดงัน้ี 
 

4.1. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ 
มติ:  ที่ประชุมได้พจิารณาและมมีติอนุมตัิการแต่งตัง้ นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษิทัอกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 99 ราย 

เหน็ดว้ย 485,109,674 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9742 
ไมเ่หน็ดว้ย 125,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0258 
รวมคะแนนเสยีง 485,234,720 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   
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4.2. นายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการ 
มติ:  ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี

วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 99 ราย 

เหน็ดว้ย 485,109,674 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9742 
ไมเ่หน็ดว้ย 125,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0258 
รวมคะแนนเสยีง 485,234,720 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 

4.3. ดร.ธนู กุลชล   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
มติ:  ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ ดร.ธนู กุลชล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ

อสิระ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 99 ราย 

เหน็ดว้ย 485,109,674 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9742 
ไมเ่หน็ดว้ย 125,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0258 
รวมคะแนนเสยีง 485,234,720 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
  

 ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า  คณะกรรมการบรษิทัไดเ้สนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2563 
โดยมรีายละเอียดขอ้มูลประกอบการพจิารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้จดัส่งพร้อมหนังสอืเชิญ
ประชมุแลว้  
 ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
โดยไดม้กีารศกึษาและเทยีบเคยีงขอ้มลูค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึง่มี
การส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association: Thai IOD) จึงได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีอัตราค่าตอบแทนที่
เพิม่ขึน้จากคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 มดีงัต่อไปน้ี  

1. ทางบรษิทัฯ ก าหนดใหค้่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2563 ประกอบไปดว้ย ค่าเบีย้ประชุมและโบนสั รวมกนั
เป็นค่าตอบแทนในวงเงนิไมเ่กนิ 2,500,000 บาท ซึง่ปรบัขึน้จากปี 2562 ทีร่วมกนัทัง้สิน้เป็นค่าตอบแทนวงเงิน
ไมเ่กนิ 1,500,000 บาท โดยมเีพยีงการปรบัขึน้คา่เบีย้ประชุมของประธานกรรมการบรษิทั ในสว่นของโบนสัไมม่ี
การเปลีย่นแปลงจากปี 2562  

2. คา่ตอบแทนกรรมการประกอบไปดว้ย คา่เบีย้ประชมุและโบนสั มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี  
 

 

คณะกรรมการบริษทั 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท/ครัง้) 
2563 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

2562 
โบนัส ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

ประธานกรรมการบรษิทั 10,000 6,000 
-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

กรรมการบรษิทั 5,000 5,000 
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3. โดยใหก้ารก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการขา้งตน้ มผีลและเริม่จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตัง้แต่วนัที ่

1 มกราคม 2563  
 

 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะอนุมตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัตามทีเ่สนอ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่ 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคี าถามหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยแจง้ว่าในวาระน้ีจะต้องผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
 

 มติ:  ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชมุ ดงัน้ี              

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 99 ราย 
เหน็ดว้ย 485,079,174 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9679 
ไมเ่หน็ดว้ย 125,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0258 
งดออกเสยีง 30,500 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0063 
รวมคะแนนเสยีง 485,234,720 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 
 วาระท่ี 6 พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563 
 

 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอ
เอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั อกี 1 ปี (รวม 11 ปี ทีบ่รษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัช)ี  เน่ืองจากได้
ปฏบิตัติามหน้าทีอ่ย่างดตีลอดเวลา และเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์โดยทีผู่ส้อบบญัชดีงักลา่วมคีวามเป็นอสิระ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่/
ผูบ้รหิาร/บรษิทัยอ่ย หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงัต่อไปน้ี 
 

คณะกรรมการชดุย่อย 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท/ครัง้) 
2563 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

2562 
โบนัส ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 250,000 
-ไมม่-ี 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 15,000 230,000 

คณะกรรมการชดุย่อย 
ค่าเบีย้ประชมุ 

(บาท/ครัง้) 
2563 

ค่าเบีย้ประชมุ 
(บาท/ครัง้) 

2562 
โบนัส ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 6,000 6,000 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 5,000 5,000 
ประธานกรรมการสรรหา 6,000 6,000 
กรรมการสรรหา 5,000 5,000 
ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 6,000 6,000 
กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 5,000 5,000 
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โดยก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส เป็นจ านวนไม่เกิน 1,250,000 บาท โดยมี
รายละเอยีดดงัน้ี 

กลุ่มบริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) ค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 770,000.00 
บรษิทั ธรีะมงคล กรนี เอนเนอรย์ ีจ ากดั 50,000.00 
บรษิทั ธรีะมงคล เอนเนอรย์ ีจ ากดั 50,000.00 
บรษิทั กรนี เซฟวิง่ เอนเนอรย์ี ่ไทยแลนด ์ จ ากดั 200,000.00 
บรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั 130,000.00 
บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้ซพัพลาย จ ากดั 50,000.00 

รวมทัง้ส้ิน 1,250,000.00 
 
 โดยค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2563 ของบรษิัท ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 770,000 บาท โดย
ประกอบไปดว้ยค่าตรวจบญัช ี600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงนิ 140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื่อนไข
ของบตัรส่งเสรมิการลงทุน จ านวน 30,000 บาท (รวมเป็นจ านวน 770,000 บาท โดยเพิม่ขึ้นจากปีก่อน 140,000 บาท ซึ่ง
เพิม่ขึน้จากคา่สอบทานงบการเงนิ) 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะอนุมตัิ
การแต่งตัง้ใหผู้ส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งตน้จากบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั เป็นผูท้ าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิ
ของบรษิทัส าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัช ีสิ้นสุด ณ วนัที่ 31  ธนัวาคม 2563 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทัง้สิ้นเป็นจ านวนเงนิ 
1,250,000 บาท  (หน่ึงลา้นสองแสนหา้หมืน่บาทถว้น)  
 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่ 
 นายสถาพร โคธรีานุรกัษ์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามว่าบรษิทัฯ ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั เป็น
เวลา 11 ปีแลว้ ทางบรษิทัฯ มนีโยบายในการเปลีย่นผูส้อบบญัช ีหรอืส านกังานสอบบญัชหีรอืไม ่อย่างไร และทางบรษิทัฯ มี
การเปรยีบเทยีบคา่สอบบญัชจีากส านกังานสอบบญัชอีื่นหรอืไม ่อยา่งไร 
 นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบรษิัทฯ ได้ใช้บรกิารทางบญัชขีองบรษิทั เอเอสที 
มาสเตอร ์จ ากดั เป็นเวลา 11 ปี ซึง่ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาเป็นไปตามมาตรฐานสากลและประสทิธภิาพทีส่งู ณ ขณะน้ีบรษิทั
ฯ ไมม่นีโยบายในการเปลีย่นผูส้อบบญัชหีรอืส านกังานสอบบญัช ีทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดท้ าการสอบถามค่าสอบบญัชจีากส านกั
งานสอบบญัชอีื่นเป็นการทัว่ไป ยงัไมม่กีารสอบถามอยา่งเป็นทางการ จากการสอบถามไดพ้บวา่คา่สอบบญัชขีองบรษิทั เอเอส
ท ีมาสเตอร์ จ ากดั อยู่ในอตัราทีเ่หมาะสม รวมทัง้ชื่อเสยีงของบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั อยู่ในเกณฑ์ทีด่เีป็นทีย่อมรบั 
บริษัทฯ จึงไม่มนีโยบายในการเปลี่ยนผู้สอบบญัชีหรอืส านักงานสอบบญัชี เน่ืองจากพจิารณาแล้วเห็นว่าบริษทั เอเอสที 
มาสเตอร ์จ ากดั ยงัมคีวามเหมาะสมในการใหบ้รกิารทางบญัชอียู่ 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคี าถามหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมตอินุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2563 โดยตอ้งผา่นมตทิีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

ช่ือผู้สอบบญัชี เลขท่ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก 4334 หรอื 
นายประดษิฐ รอดลอยทุกข ์ 218   หรอื 
นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข ์ 9211 หรอื 
นางพรทพิย ์เลศิทะนงศกัดิ ์ 7633  
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 มติ:  ที่ประชุมได้พจิารณาและมมีติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชปีี 2563 ด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 99 ราย 
เหน็ดว้ย 485,109,674 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9742 
ไมเ่หน็ดว้ย 125,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0258 
รวมคะแนนเสยีง 485,234,720 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

  
 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรก าไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
  

 ประธานฯไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ 
ขอ้ 46 ก าหนดให้ “บรษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ ( 10) ของทุนจด
ทะเบยีน”  
 นอกจากน้ี บรษิทัฯ มนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผูถ้ือหุน้ในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธทิี่เหลอื
หลงัจากหกัเงนิทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทัฯ และตามกฎหมาย หากไมม่เีหตุจ าเป็นอื่น
ใด และการจ่ายปนัผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนีัยส าคญั และมตคิณะกรรมการบรษิทัที่
อนุมตัิให้จ่ายเงนิปนัผลต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้า่ยไดก้่อนรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชมุคราวต่อไป 
 ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตักิารงดจดัสรรก าไรสทุธ ิและงดจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2562 เน่ืองจากในปี 2562 บรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานขาดทนุ  
 ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่ 
 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมขีอ้สงสยั มคี าถามหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารงด
จดัสรรก าไรสะสมและงดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 โดยตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูง้ดออกเสยีง 
 

 มติ:  ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารงดจดัสรรก าไรสุทธแิละงดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 99 ราย 
เหน็ดว้ย 485,109,674 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9742 
ไมเ่หน็ดว้ย 125,046 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0258 
รวมคะแนนเสยีง 485,234,720 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง   

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าวาระน้ีเป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัขอ้เสนอของผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้
สอบถามว่าหากผูถ้อืหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถาม หรอืต้องการให้คณะกรรมการหรอืฝ่ายจดัการชี้แจง
เพิม่เตมิในประเดน็ใด ขอใหท้่านแจง้ชื่อ หรอืกรณีร ับมอบฉันทะ ใหแ้จง้ชื่อผูม้อบฉันทะดว้ย ทัง้น้ี เพื่อบนัทกึในรายงานการ
ประชมุใหถ้กูตอ้งและครบถว้น  
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นายจาตุรนต์ บุญสามารถ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเพราะเหตุใดสนิคา้ไฟ LED ของบรษิทัฯ ถงึไดม้รีาคาทีสู่งกว่าทีอ่ื่น 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้จากประเทศจนีทีม่กีารผลติสนิค้าไฟ LED ทีม่ ีSolar Cell และทางบรษิทัฯ จะท าการแขง่ขนัในตลาด
ไดอ้ยา่งไร    

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าสนิคา้ไฟ LED ในตลาดมหีลากหลายระดบัและคุณภาพ ปจัจุบนับรษิทัฯ มสีนิคา้
ชนิดนี้ใน 2 ระดบั ระดบัที ่1 คอืสนิคา้ส าหรบังานราชการทีม่กีารรบัประกนั 3 - 5 ปี และมกีารทดสอบตามมาตรฐานของสถาบนั
ไฟฟ้าหรอืมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(บางมด) ซึง่จะมรีาคาคอ่นขา้งสงู ในส่วนของสนิคา้ระดบัที่ 2 คอืสนิคา้
ทีข่ายสู่ตลาดทัว่ไป ซึง่มกีารรบัประกนั 1 ปี แต่ราคากย็งัคงสงูกว่าราคาในตลาดทีม่กีารแข่งขนั โดยมากสนิคา้ทีม่กีารขายใน
ตลาดน้ีจ านวนวตัต์จะไมเ่ตม็ ท าใหม้คีวามส่องสว่างไม่เท่ากบัสนิคา้ของบรษิทัฯ ซึง่ในบางครัง้สนิคา้ของบรษิทัฯ อาจมคีวาม
สว่างกว่าหลายเท่า ซึ่งในตลาดสนิคา้ทีจ่ าหน่ายสนิคา้ Solar Cell ไม่มกีารนับวตัต์อย่างเป็นทางการ และค่าลูเมนต่อวตัต์ใน
ระบบ Solar Cell จะมคี่าลูเมนต่อวตัต์ทีต่ ่ากว่า ณ ตอนน้ีสนิคา้ทีบ่รษิทัฯ จ าหน่ายอยู่ มคี่าตัง้แต่  100 ถงึ 180 ลูเมนต่อวตัต์ 
สามารถน ามาใช้แทนไฟถนน ความส่องสว่างจะเทียบเท่าไฟที่ฉายอยู่ตามถนน ในความเป็นจริงแล้วต้นทุนของบริษัทฯ 
สามารถที่จะแข่งขนัได้ในตลาด หากเทยีบกบัสนิค้าที่มสีเปกและคุณภาพเท่ากนั แต่บรษิทัฯ ได้เลอืกที่จะแข่งขนัในตลาด
ระดบักลางและบน หากตอ้งแขง่ขนัในตลาดระดบัล่างซึง่จะเป็นการแขง่ขนัในราคา จะเป็นการล าบากมากโดยเฉพาะในภาวะที่
มผีูน้ าเขา้หลกัพนัราย 

นายสถาพร โคธรีานุรกัษ์ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเรื่องการลงทุนในสนิทรพัย์ในการซื้อใบอนุญาตของบรษิทั กรนีเอริธ์ 
เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั และ บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้ซพัพลาย จ ากดั วา่จะใหผ้ลตอบแทนไดเ้มือ่ไหร ่และสทิธใินการด าเนินการผลติ
และจ าหน่ายไฟฟ้าจะมมีลูคา่เทา่ใดและหมดสทิธเิมือ่ใด 

นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ซื้อกจิการบรษิทั กรนีเอริ์ธ เอน็เนอรจ์ ี
จ ากดั ซึ่งเป็นผูถ้อืหุน้ใน บรษิทั โกลบอล ยูทลิติี้ ซพัพลาย จ ากดั และบรษิทั กรนีเอริ์ธ เอน็เนอร์จ ีจ ากดั ยงัเป็นผูถ้อืสญัญา
โรงไฟฟ้า 2.97 เมกะวตัต ์โดยบรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้ซพัพลาย จ ากดั ทีเ่ป็นบรษิทัลกูและเป็นฝา่ยจดัหาและจดัส่งก๊าซอนัเป็น
วตัถุดบิในการผลติไฟฟ้าใหก้บับรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั บรษิทัฯ ตัง้เป้าจะรบัรูร้ายไดภ้ายในสิน้ปี 2563 น้ี หรอืไตร
มาสแรกของปีถดัไป ซึง่ทางบรษิทัฯ ก าลงัพยายามเร่งอย่างเตม็ที ่นอกจากการก่อสรา้งกบัการเร่งด าเนินการปกต ิภาคธุรกจิ
โรงไฟฟ้าค่อนขา้งมคีวามมัน่คงและไมไ่ดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ในส่วนของผลตอบแทนทีบ่รษิทั
ตัง้ไว ้ปกตกิารลงทุนของบรษิทัจะมกีารตัง้ Project IRR (Internal Rate of Return) ไวว้่าผลตอบแทนจะไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 12  
ซึง่จากทีค่ านวนไว ้กม็มีากกว่ารอ้ยละ 12 และอยู่ในเกณฑเ์หมาะสม ในส่วนของสทิธใินการด าเนินการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า
นัน้ ตามทีไ่ดเ้คยแจง้ใหท้ราบแลว้ ทางบรษิทัฯ เตรยีมการลงทนุไป 190,000,000 บาท (หน่ึงรอ้ยเกา้สบิลา้นบาท) ซึง่ครอบคลมุ
ถงึการเตรยีมการของสญัญาและการก่อสรา้ง ใบอนุญาตทีบ่รษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั มอียูจ่ะเป็นแบบสญัญาหา้ปีต่อหา้
ปี และสามารถต่ออายใุบอนุญาตไดไ้มจ่ ากดัระยะเวลา แตกต่างจากรปูแบบ Feed-in tariff ทีม่อีายสุมัปทานยีส่บิปี 

 

มติ:  ทีป่ระชมุไมม่กีารเสนอเรือ่งอื่นๆ เพือ่พจิารณา 
 

เมือ่ไมม่คี าถามหรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิ  ประธานทีป่ระชมุจงึกลา่วปิดประชมุเวลา 11.00 น. 
 

             
___________________________ 

(นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร) 
รองประธานกรรมการ/ประธานทีป่ระชมุ 

 
                                                                                                  

 ___________________________ 
(นางสาวสไรรา ไกรสนิ) 

เลขานุการบรษิทั / ผูบ้นัทกึการประชมุ  


