รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564
บริ ษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เมือ่ วันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) มี ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็นประธานทีป่ ระชุม (“ประธานฯ”)
นางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ เลขานุการบริษทั ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนากรรมการบริษทั และ
ผูเ้ กีย่ วข้องทีเ่ ข้าร่วมการประชุมดังนี้
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีดงั นี้
1. ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั
5. นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร กรรมการบริษทั
6. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั
7. นายธีรศักดิ ์ ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีดงั นี้
1. ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล
ผูไ้ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ
2. นางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ
เลขานุการบริษทั
3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชี บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
4. นายอุดม ไตรรัตยน์อศั ว
ผูส้ อบบัญชี บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
5. นางสาวพรทิพย์ สัมมาไชยนันต์ ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั ลีกลั โซลูชนั ่ จากัด
6. นางสาวกุลธิดา ลอองศรี
ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั ลีกลั โซลูชนั ่ จากัด
7. นางสาวนุชนารถ เอีย้ งชะอุ่ม
ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั ลีกลั โซลูชนั ่ จากัด
8. นายสุพล ค้าพลอยดี
ทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
9. บริษทั ควิดแลบ จากัด
ผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ของบริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ซึ่งมีสทิ ธิเข้าร่วม
ประชุม ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (record date) วันที่ 12 มีนาคม 2564 ทัง้ สิ้น 2,421 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 671,440,890
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หุน้ โดยขณะเริม่ การประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตัวเอง 17 ราย และโดยการมอบฉันทะ 87 ราย รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ที่เข้า
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้ สิน้ 104 ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ หมด 448,388,106 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.78 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ เมือ่ การประชุมได้เริม่ ขึน้ มีผถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าประชุมเพิม่ ขึน้ ในวาระที่ 1 และวาระที่ 3 โดยมีผถู้ อื หุน้
เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้ สิ้น 113 ราย รวมจานวนหุน้ 448,467,199 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.80 ของ
จานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยประธานฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมให้ทราบระหว่างการประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่ 1 ถึงวาระ
ที่ 8 ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 2 ซึง่ เป็ นการ
รายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2563 จึงไม่มกี ารลงมติ และวาระที่ 7 ซึ่งเป็ นวาระการพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนของ
กรรมการประจาปี 2564 ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
ประธานฯ ได้ช้แี จงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะใช้วธิ ลี งคะแนนตามบัตร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้ร บั บัต รลงคะแนนที่ทางบริษัท ฯ มอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนัน้ ทางเจ้าหน้ า ที่จะทาการเก็บ ใบ
ลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ท่งี ดออกเสียง” ในแต่ละวาระเท่านัน้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับ
คะแนนในแต่ละมติ โดยให้ผถู้ อื หุน้ ยกมือเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีร่ วบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าว ผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ยกมือให้เจ้าหน้าทีเ่ ก็บบัตร
ลงคะแนนถือว่าประสงค์ลงมติเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ ทัง้ นี้ วิธกี ารลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนนจะดาเนินการเช่นเดียวกันในทุก
ระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้า ประชุมเพิม่ เติม บริษทั ฯ จะนับจานวนผูถ้ อื หุน้ และจานวนหุน้ ใหม่
ทุกครัง้ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมในภายหลังจะมีสทิ ธิลงคะแนนเฉพาะวาระทีย่ งั มิได้มกี ารลงมติเท่านัน้
ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนสาหรับวาระการประชุมแล้ว ดร.ธนู กุลชล
ประธานฯ จึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 24 เมษายน
2563 รายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลง
ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ดังกล่าว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารส่ งหนังสือเชิญ ประชุมให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่าน และ
ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตาม
ข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2563 ที่ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็ นจริง จึงเห็นสมควรให้ท่ี
ประชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม หรือข้อสงสัย หรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึ้น โดยมีผถู้ อื หุน้ เข้า ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวมทัง้ สิน้ 110 ราย รวมจานวนหุน้ 448,451,166 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 66.7894 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2563 ตามทีไ่ ด้เสนอด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 110 ราย
เห็นด้วย
448,451,166
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
448,451,166
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชี ตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง วันที่ 31
ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทีบ่ ริษทั ฯ ได้จดั ส่งให้กบั ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
คุณธีระชัยฯ กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าได้มกี ารนาส่งรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2563 ในรูปแบบ
รายงานประจาปี ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว และขอชี้แจงภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ว่า ในปี 2563 ทีผ่ ่านมาแม้ว่า
ในช่วงไตรมาสที่ 1 จะมีสถานการณ์ โควิด แต่คณะผูบ้ ริหารได้ปรับกลยุทธ์และการดาเนินงานทาให้ผลประกอบการของบริษทั ฯ
ในช่วงทีผ่ า่ นมาดีขน้ึ เมือ่ เทียบกับปี 2562 และปี 2561 โดยแยกเป็นธุรกิจระบบแสงสว่างปรับตัวดีขน้ึ และมีการรับจ้างผลิตสินค้า
จากต่างประเทศเพื่อช่วยชดเชยค่าดาเนินงานคงที่ (fixed cost) ในปจั จุบนั ทาให้ผ ลการดาเนินงานภาพรวมดีข้นึ ในส่วน
โรงไฟฟ้าทีจ่ งั หวัดชุมพรดาเนินการได้ดี ภาพรวมมีกาไร ในปี ทแ่ี ล้วได้รบั ใบอนุญาตโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพอีก 2 โรงซึง่ อยู่ในช่วง
ของการดาเนินงาน ภาพรวมทัง้ หมดปีทผ่ี า่ นมาเมือ่ เทียบกับปี 2562 ผลการดาเนินงานเติบโตขึน้ และมีกาไรสุทธิ
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ
รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจาปี 2563 ของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระการแจ้งเพือ่ ทราบไม่มกี ารลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถามว่ามี
ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม ข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงแจ้งทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระแจ้ง
เพือ่ ทราบ ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ตามทีป่ ระธานฯ แจ้ง
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริ ษทั ฯ สาหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชี
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(3)

ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2563 ซึง่ ได้ผา่ นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
คุณธีระชัยฯ กรรมการผูจ้ ดั การ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปี 2563 ทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมอยูท่ ป่ี ระมาณ 462 ล้าน
บาท หนี้สนิ รวมอยู่ทป่ี ระมาณ 254 ล้านบาทบาท รายได้รวมปี ทผ่ี ่านมาเติบโตจากปี 2562 มาอยู่ท่ปี ระมาณ 449 ล้านบาท กาไร
สุทธิอยูท่ ่ี 14 ล้านบาท
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุน และรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปีระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2563
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิ
งบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31ธันวาคม 2563 โดยต้องผ่านมติท่ี
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มผี ู้ถอื หุน้ และผู้รบั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้า ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวมทัง้ สิ้น 113 ราย รวมจานวนหุน้ 448,467,199 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.7918 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมดของ
บริษทั ฯ
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย
เห็นด้วย
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 702,110 บาท
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษทั ฯ
ข้อ 46 กาหนดให้ “บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี
หัก ด้ ว ยยอดเงิ น ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ า มี ) จนกว่ า ทุ น ส ารองนี้ จ ะมี จ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละสิ บ (10) ของทุ น จด
ทะเบียน” คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 เป็ นจานวน 702,110 บาท ส่งผลให้บริษัท ฯ มีทุนสารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน
11,208,591 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.68 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
อนุ มตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เป็ นจานวน 702,110 บาท ส่งผลให้

(4)

บริษทั ฯ มีทุนสารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 11,208,591 บาท คิดเป็ นร้อยละ 6.68 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาถาม หรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั กิ าร
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 โดยต้องอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับรวมคะแนนเสียงของผูง้ ดออกเสียง
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2563 เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 เป็ นจานวน 702,110 บาท ส่งผลให้บริษทั ฯ มีทุนสารองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 11,208,591 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 6.68 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย
เห็นด้วย
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี 2563
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษทั ฯ
ข้อ 45 บริษทั ฯ ได้มนี โยบายที่จะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิท่เี หลือหลังจากหัก
เงินทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับบริษทั ฯ และตามกฎหมายหากไม่มเี หตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่าย
ปนั ผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั สาคัญ และมติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั
ผลต้องถูกนาเสนอเพือ่ ขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอานาจ
อนุมตั ใิ ห้จา่ ยได้ก่อนรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบในการประชุมคราวต่อไป
ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า โดยปกติผถู้ อื หุน้ ซึง่ ซือ้ หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯทีเ่ ป็ นรายย่อยนัน้ ต้องการให้บริษทั ฯ มีกาไร
และมีการจ่ายเงินปนั ผล แต่พบว่างบการเงินของบริษทั ฯ ถึงแม้ผลการดาเนินงานปี 2563 จะมีกาไรสุทธิแต่ ยงั มีผลขาดทุนสะสม
จานวนหนึ่ง ณ สิ้นปี 2563 จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้ บริษทั ฯมีความมุ่งมันที
่ จ่ ะทากาไรเพื่อล้างผลขาดทุน
ั
สะสมให้หมดก่อน เมือ่ เรียบร้อยแล้วอยากจะให้บริษทั ฯ มีการจ่ายเงินปนผลทุ
กปี คาดว่าปี 2564 นี้จะมีผลกาไรมากกว่าปีก่อน และมี
โอกาสจ่ายเงินปนั ผลมากขึน้ ดังนัน้ จึงขอเสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณา
ั ประจาปี 2563 เนื่องจากบริษทั ฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (งบเฉพาะกิจการ)
อนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปนผล
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
คุณฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเข้าประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามโดยวิธเี ขียนคาถามลงในกระดาษและส่งมอบให้กบั
เจ้าหน้าที่ ว่าบริษทั ฯ มีแนวทางการจัดการเงินขาดทุนสะสมอย่างไร

(5)

ประธานฯ ตอบคาถามว่า ต้องทากาไรให้มากทีส่ ุดเป็ นแนวทางเดียว ได้แจ้งฝา่ ยบริหารให้ทราบว่าธุรกิจระบบแสงสว่าง
นัน้ ตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น โอกาสทากาไรอาจน้อย จึงต้องเน้นกาไรจากทางอื่นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิง่ จากโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการและสามารถทารายได้ได้ดี คิดว่าจะทาให้บริษทั ฯ มีกาไรมากขึน้
คุณธีระชัยฯ กรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า งบเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ มีผลขาดทุนสะสมจาก ณ สิ้นปี 2563
อยูป่ ระมาณ 32 ล้านบาท หากผลกาไรปีน้เี ป็นไปตามทีค่ าดการณ์น่าจะล้างยอดขาดทุนสะสมได้ทงั ้ หมด
ประธานฯ แจ้งว่า ในปี 2563 บริษทั ฯ มีกาไรแม้จะไม่มาก หากปีหน้ามีกาไรและหักเงินขาดทุนสะสมได้กจ็ ะพิจารณาการ
ั
จ่ายเงินปนผล
ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่งเสนอว่า ขอให้บริษทั ฯ พิจารณาการปนั ผลแก่ผถู้ อื หุน้ เป็นหุน้ ปนั ผลแทนเงินสด
ประธานฯ แจ้งว่าสาหรับปีน้อี าจยังไม่ดาเนินการเช่นนัน้ แต่จะขอรับเรือ่ งปนั ผลด้วยหุน้ ไว้พจิ ารณา บริษทั ฯ ตัง้ ใจอยูแ่ ล้ว
ว่ า หากสามารถล้า งยอดขาดทุ น สะสมได้ก็จ ะจ่ า ยเงิน ป นั ผล ส าหรับ รู ป แบบว่ า จะจ่ า ยเป็ น เงิน สดป นั ผลหรือ หุ้น ป นั ผล
คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาถาม หรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิงดการ
ั
จ่ายเงินปนผลประจ
าปี 2563 โดยต้องอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั
รวมคะแนนเสียงของผูง้ ดออกเสียง
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุ มตั ิงดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย
เห็นด้วย
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง

วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตัง้ กรรมการบริ ษทั เพิ่ ม 1 ท่าน
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการจะ แบ่ง
ออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่งอาจได้รบั เลือก
ให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งอีกได้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ทส่ี องภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้จบั
สลากกัน ส่วนในปี ต่อ ๆ ไปให้กรรมการทีอ่ ยูใ่ นตาแหน่งนานทีส่ ดุ นัน้ เป็นผูอ้ อกจากตาแหน่ง”
โดยในปี น้ี มีกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจานวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั
2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

(6)

ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระดังกล่าว ได้แก่ นายธีระชัย
ประสิทธิ ์รัตนพร และนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็ นผู้มคี วามรู้ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุน้
พิจารณาเลือกกลับเข้าตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
นอกจากนี้ เห็นว่าบริษทั ฯ มีกรรมการบริษทั จากตระกูลประสิทธิรั์ ตนพร 4 ท่าน เป็ นกรรมการอิสระ 3 ท่าน จึงควร
พิจารณากรรมการอิสระเพิม่ เติมเพือ่ ความเป็ นกลางและมีธรรมาภิบาล พิจารณาแล้ว เห็นว่าผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ คือ ดร.ศรี
สุดา จงสิทธิผล ซึ่งมีประวัตกิ ารศึกษาหลายสาขา เคยดารงตาแหน่ งสาคัญ และเป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์มากมาย มีความรูค้ วาม
เชีย่ วชาญด้านบัญชีและการตรวจสอบ จึง เชิญเข้ามาเป็ นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การทางานมี
ความโปร่งใสมากขึน้ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการเพิม่ เติมอีก 1 ท่าน
คือ ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ธนู กุลชล ทีต่ อ้ งการลาออก
จากตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแต่ยงั คงดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริษทั ส่งผลให้ภายหลังการแต่งตัง้ กรรมการ
บริษทั แล้ว บริษทั ฯ จะมีกรรมการจานวน 8 ท่าน
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ท่ปี ระชุมผู้ถือหุน้ อนุ มตั ิ
แต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระ คือ นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร และนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กลับเข้าเป็ น
กรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ธนู กุลชล ทีต่ อ้ งการลาออกจากตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแต่ยงั คง
ด ารงต าแหน่ งประธานกรรมการบริษัท โดยมีประวัติโดยสัง เขปของกรรมการที่ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษัทที่แนบ
มา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4)
ประธานฯ จึงเชิญนายธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร และนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ทีต่ อ้ งออกตามวาระในครัง้ นี้ และ
ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล ออกจากทีป่ ระชุมเป็ นการชัวคราว
่
เพือ่ ให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อก
ตามวาระโดยอิสระ จากนัน้ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา โดยวาระนี้
ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ทีป่ ระชุมจึงพิจารณาและมี
มติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติเป็นรายบุคคล ดังนี้
6.1. นายธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร กรรมการบริษทั
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายธีระชัย ประสิทธิรั์ ตนพร เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อีก
วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย
เห็นด้วย
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
6.2. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
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มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย
เห็นด้วย
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
6.3. ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย
เห็นด้วย
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั ได้เสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2564 โดยมี
รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึง่ ได้จดั ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุม ว่า เดิมบริษัท ฯ มีนโยบายและหลัก ในการปฏิบตั ิละเอียดปลีก ย่อยจานวนมากและมี
คณะกรรมการหลายคณะ ทาให้ตอ้ งเสียเบีย้ ประชุมมาก กรรมการควรทางานอย่างเต็มทีโ่ ดยไม่ตอ้ งคานึงถึงเบีย้ ประชุม จึงเสนอ
ว่าการประชุมย่อยไม่ควรมีเบี้ยประชุม ให้มเี บี้ยประชุมแค่ 4 ครัง้ เฉพาะการประชุมครัง้ ทีม่ กี ารพิจารณางบการเงิน และมีเงิน
ประจาปี อกี ก้อนหนึ่ง หากเป็ นการประชุมพิเศษปลีกย่อยไม่ตอ้ งมีเบี้ยประชุม ขอเสนอให้เปลีย่ นระบบการกาหนดค่าตอบแทน
และอัตราค่าตอบแทนแก่กรรมการตามทีไ่ ด้เสนอมา
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดย
ได้ ม ีก ารศึก ษาและเทีย บเคีย งข้อ มูล ค่ า ตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบีย นในตลา ดหลัก ทรัพ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ซึ่งมีการสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of
Directors Association: Thai IOD) จึงได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,000,000 บาท
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ค่าเบีย้ ประชุมราย
ครัง้
(บาท/ครัง้ /คน)

ค่าตอบแทนรายปี
(บาท/คน)

ประธานกรรมการบริษทั

20,000

750,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั

20,000
10,000
10,000

400,000
350,000
-
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1. การประชุมทีไ่ ม่มวี าระการรับรองงบการเงิน คณะกรรมการไม่ขอรับเบี้ยประชุม ฉะนัน้ กรรมการจะได้รบั ค่าเบี้ย
ประชุม 4 ครัง้ ต่อปีเท่านัน้
2. ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเท่านัน้
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจ่ ะอนุมตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีเ่ สนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ ือหุ้นท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาถามหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุมลงมติอนุ มตั ิ
ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้ ทีเ่ ข้าร่วม
ประชุม ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย
เห็นด้วย
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2564
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษทั เอเอส
ที มาสเตอร์ จากัด อีก 1 ปี (รวม 12 ปี ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี) เนื่องจากได้ปฏิบตั ิ
ตามหน้าทีอ่ ย่างดีตลอดเวลา และเป็ นผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยทีผ่ สู้ อบบัญชีดงั กล่าวมีความเป็ นอิสระ ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เ สียกับบริษทั ฯ/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่/ผูบ้ ริหาร/
บริษทั ย่อย หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชี ดังต่อไปนี้
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ชื่อผู้สอบบัญชี

เลขที่ผ้สู อบบัญชีรบั อนุญาต

นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก

4334

หรือ

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์

218

หรือ

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์

9211

หรือ

นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ ์

7633

โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็ นจานวนไม่เกิน 1,340,000 บาท
โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มบริ ษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

บาท
770,000.00

บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จากัด

50,000.00

บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จากัด

50,000.00

บริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด

200,000.00

บริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด

220,000.00

บริษทั โกลบอล ยูทลิ ติ ้ี ซัพพลาย จากัด

50,000.00

รวมทัง้ สิ้ น

1,340,000.00

คุณธีระพงษ์ฯ กรรมการ แจ้งว่ายอดของผูส้ อบบัญชีในปี น้ี จะมีเพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากการเตรียมตัวขยายงานของบริษทั
กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด ซึง่ ได้แจ้งให้ผสู้ อบทราบและมีการประมาณการค่าใช้จา่ ยเพิม่ ขึน้ เนื่องจากบริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์
จี จากัด เป็ นบริษทั โรงไฟฟ้าทีข่ อส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ จึงมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ จากปี ทแ่ี ล้ว 130,000 บาท เป็ น 220,000
บาท ส่วนรายการของบริษทั อื่นไม่เปลีย่ นแปลง รวมแล้วเพิม่ ขึน้ 90,000 บาท จากการขยายตัวของกิจการโรงไฟฟ้าของบริษทั
กรีนเอิรธ์ ฯ
โดยค่าสอบบัญชีประจาปี 2564 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เท่ากับ 770,000 บาท โดยประกอบ
ไปด้วยค่าตรวจสอบบัญชี 600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน จานวน 30,000 บาท (รวมเป็ นจานวน 770,000 บาท โดยค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 เท่ากับปีก่อน)
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรแต่งตัง้ ให้
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ
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สาหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราค่าตอบแทนรวมทัง้ สิน้ เป็ นจานวนเงิน 1,340,000 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน)
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาถาม หรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติอนุมตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจาปี 2564 โดยต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีปี 2564 ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 113 ราย
เห็นด้วย
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
448,467,199
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 9 พิ จารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟงั ข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ประธานฯ ได้แจ้งว่าหากผู้
ถือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝา่ ยจัดการชี้แจงเพิม่ เติมในประเด็นใด
ขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรบั มอบฉันทะให้แ จ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทัง้ นี้ เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
คุณฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เข้าประชุมด้วยตนเองได้แสดงความชืน่ ชมวิสยั ทัศน์ประธานฯ และความมีธรรมาภิบาล
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ และแจ้งว่าคอนเนคชันเป็ นสิง่ จาเป็ น ผูบ้ ริหารต้องมีคอนเนคชันหลายวงการ ต้องยินดี
ทีจ่ ะช่วยเหลือสังคม ทาทุกอย่างด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมา และพยายามให้ผบู้ ริหารเข้าร่วมโครงการรัฐและเอกชนเพือ่ สร้าง
ความสัมพันธ์และขยายตลาด ทีผ่ า่ นมาเห็นว่ามีความก้าวหน้าและบริษทั ฯ มีประสิทธิภาพ สิน้ ปี 2564 ทุกอย่างจะดีกว่าทีผ่ า่ นมา
คุณธีระชัยฯ กรรมการ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า ในปี 2564 บริษทั ฯ มีโครงการและงาน 3 ส่วน ส่วนของผลิตภัณฑ์แสง
สว่างในช่วง 3-4 ปี ทผ่ี ่านมาได้ลดขนาดโรงงานลงและเน้นผลิตภัณฑ์ท่นี าเข้าเพื่อการแข่งขันในตัวสินค้าที่ลงแข่งไม่ได้ ทาให้
ตอนนี้คอ่ นข้างทีจ่ ะแข่งขันในตลาดได้ดี แม้ในช่วงทีผ่ า่ นมาจะยังไม่เห็นผลประกอบการทีด่ มี ากเนื่องจากยังมีสถานการณ์โควิดที่
ผ่านมาและในต้นปีน้ี ทาให้ผลประกอบการยังไม่เด่นชัดมาก แต่มที ศิ ทางทีด่ ขี น้ึ อย่างเห็นได้ชดั
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ในส่วนทีส่ อง คือ ได้รบั จ้างผลิตสินค้าทีส่ ่งชิน้ ส่วนมาจากประเทศจีนหรือประเทศฮ่องกงเพือ่ ทีจ่ ะ
ส่งต่อไปอเมริกา เพื่อเป็ นการสร้างรายได้อกี ทาง สาหรับรองรับค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ในส่วนของการผลิตช่วยเหลือในส่วนของ
โรงงานทีล่ ดกาลังการผลิตลง
ในส่วนที่ส ามคือ โรงไฟฟ้า ก๊าซชีวภาพที่ลงทุน ไปแล้วเมื่อ 2 ปี ก่อนที่จงั หวัดชุมพร และที่อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร ที่ล่าช้ากว่าแผน 3-4 เดือน เพราะราชการไม่สามารถประชุมเพื่อออกเอกสารในช่วงปลายปี ได้จงึ ทาให้แผนเลื่อน
ออกมา ในส่วนตรงนี้กาลังเร่งดาเนินการ ใบอนุ ญาตทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มี 2 โรง คือทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรไี ด้ใบอนุ ญาตตามขัน้ ตอน
เกือบครบหมดแล้ว ขณะนี้อยูใ่ นช่วงการเตรียมเงินทุนและเตรียมความพร้อมในการเริม่ ก่อสร้าง คาดการณ์วา่ จะเสร็จภายในไตร
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มาสที่ 4 นี้ โดยเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 2.97 เมกะวัตต์ ส่วนทีอ่ าเภอบ้านแพ้วขนาด 0.99 เมกะวัตต์ ซึง่ จะกลับมาจาหน่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบในปี น้ี จะทาให้ผลประกอบการโดยรวมดีข้นึ รวมถึงโครงการในปี หน้าทีไ่ ด้ตงั ้ เป้าหมายในการเข้าร่วมในส่วนโรงไฟฟ้า
ชุมชนอีกหลายโครงการ คาดหวังว่าจะได้รบั โครงการและขยายฐานรายได้และกาไรในส่วนของพลังงานเพิม่ ขึน้
มติ : ทีป่ ระชุมไม่มกี ารเสนอเรือ่ งอื่น ๆ เพือ่ พิจารณา
เมือ่ ไม่มคี าถามหรือข้อซักถามเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.43 น.

..........................................................
( ดร.ธนู กุลชล )
ประธานกรรมการ/ประธานทีป่ ระชุม

..........................................................
( นางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ )
เลขานุการบริษทั /ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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