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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

เมือ่วนัศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ โรงแรมพารค์ วลิเลจ พระราม 2 เลขที ่1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน กรงุเทพมหานคร 

 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ม ีดร.ธนู กุลชล 
ประธานกรรมการบรษิทัท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) 

นางสาวจุลยัวรรณ ดว้งโคตะ เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบรษิทัและ 
ผูเ้กีย่วขอ้งทีเ่ขา้รว่มการประชมุดงัน้ี 

 

กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระทีเ่ขา้รว่มประชมุมดีงัน้ี  

1. ดร.ธนู กุลชล   ประธานกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
2. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยธุยา  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
3. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั 
5. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั 
6. นายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั 
7. นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั 
 

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ขา้รว่มประชมุมดีงัน้ี 

1. ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล  ผูไ้ดร้บัการเสนอชือ่ใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อสิระ 
2. นางสาวจลุยัวรรณ ดว้งโคตะ  เลขานุการบรษิทั 
3. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข ์ ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั 
4. นายอุดม ไตรรตัยน์อศัว   ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั 
5. นางสาวพรทพิย ์สมัมาไชยนนัต์ ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ลกีลั โซลชูัน่ จ ากดั 
6. นางสาวกุลธดิา ลอองศร ี  ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ลกีลั โซลชูัน่ จ ากดั 
7. นางสาวนุชนารถ เอีย้งชะอุ่ม ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ลกีลั โซลชูัน่ จ ากดั 
8. นายสพุล คา้พลอยด ี  ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
9. บรษิทั ควดิแลบ จ ากดั  ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 
 

ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ซึ่งมสีทิธเิขา้ร่วม 
ประชุม ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (record date) วนัที ่12 มนีาคม 2564 ทัง้สิ้น 2,421 ราย นับจ านวนหุน้ได ้671,440,890 
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หุน้ โดยขณะเริม่การประชุมมผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตวัเอง 17 ราย และโดยการมอบฉันทะ 87 ราย รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ที่เขา้
ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้ 104 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 448,388,106 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.78 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ 

ทัง้น้ี เมือ่การประชุมไดเ้ริม่ขึน้มผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชุมเพิม่ขึน้ในวาระที ่1 และวาระที ่3 โดยมผีูถ้อืหุน้
เขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิ้น 113 ราย รวมจ านวนหุน้ 448,467,199 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.80 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยประธานฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชมุใหท้ราบระหวา่งการประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงัน้ี การนบัคะแนนในวาระที ่1 ถงึวาระ
ที ่8 ตอ้งผ่านมตทิีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ยกเวน้วาระที ่2 ซึง่เป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 จงึไม่มกีารลงมติ และวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระการพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนของ
กรรมการประจ าปี 2564 ตอ้งผา่นมตทิีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะใชว้ธิลีงคะแนนตามบตัร 
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นจะได้รบับตัรลงคะแนนที่ทางบริษัทฯ มอบให้ ซึ่งการนับคะแนนนัน้ทางเจ้าหน้าที่จะท าการเก็บใบ
ลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผู้ไม่เหน็ด้วย” และ “ผู้ที่งดออกเสยีง” ในแต่ละวาระเท่านัน้ เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการนับ
คะแนนในแต่ละมต ิโดยใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่วบรวมบตัรลงคะแนนดงักลา่ว ผูถ้อืหุน้ทีไ่มย่กมอืใหเ้จา้หน้าทีเ่กบ็บตัร
ลงคะแนนถอืวา่ประสงคล์งมตเิหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ ทัง้น้ี วธิกีารลงคะแนนและเกบ็บตัรลงคะแนนจะด าเนินการเชน่เดยีวกนัในทุก
ระเบยีบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุมมผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมเพิม่เตมิ บรษิทัฯ จะนบัจ านวนผูถ้อืหุน้และจ านวนหุน้ใหม่
ทกุครัง้ โดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุในภายหลงัจะมสีทิธลิงคะแนนเฉพาะวาระทีย่งัมไิดม้กีารลงมตเิทา่นัน้ 

ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารชี้แจงรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัวาระการประชุมแลว้ ดร.ธนู กุลชล 
ประธานฯ จงึเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระดงัน้ี 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563 

  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่24 เมษายน 
2563 รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดแ้นบมาพร้อมหนังสอืเชญิประชุม (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลง
ต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ดงักล่าว บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารส่งหนังสือเชญิประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และ
ประกาศหนังสอืเชญิประชุมดงักล่าวในหนังสอืพมิพ์ ตลอดจนมกีารลงมติและการบนัทกึรายงานการประชุมโดยถูกต้องตาม
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2563 ที่ได้จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2563 ได้บนัทกึการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจรงิ จงึเหน็สมควรใหท้ี่
ประชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่ 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม หรอืขอ้สงสยั หรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรอง 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2563 โดยต้องผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 



(3) 

ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึ้น โดยมผีูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบ
ฉนัทะรวมทัง้สิน้ 110 ราย รวมจ านวนหุน้ 448,451,166 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.7894 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ตามทีไ่ดเ้สนอดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 110 ราย 
เหน็ดว้ย    448,451,166 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  448,451,166 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 
 

วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง วนัท่ี 31 
 ธนัวาคม 2563 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึ               
วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้น้ี (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3)  

คุณธรีะชยัฯ กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ว่าไดม้กีารน าส่งรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2563 ในรปูแบบ
รายงานประจ าปีใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านแลว้ และขอชี้แจงภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ว่า ในปี 2563 ทีผ่่านมาแมว้่า
ในช่วงไตรมาสที ่1 จะมสีถานการณ์โควดิ แต่คณะผูบ้รหิารไดป้รบักลยุทธแ์ละการด าเนินงานท าใหผ้ลประกอบการของบรษิทัฯ 
ในชว่งทีผ่า่นมาดขีึน้เมือ่เทยีบกบัปี 2562 และปี 2561 โดยแยกเป็นธรุกจิระบบแสงสวา่งปรบัตวัดขีึน้และมกีารรบัจา้งผลติสนิคา้
จากต่างประเทศเพื่อช่วยชดเชยค่าด าเนินงานคงที่ (fixed cost) ในปจัจุบนั ท าให้ผลการด าเนินงานภาพรวมดีขึ้น ในส่วน
โรงไฟฟ้าทีจ่งัหวดัชมุพรด าเนินการไดด้ ีภาพรวมมกี าไร ในปีทีแ่ลว้ไดร้บัใบอนุญาตโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพอกี 2 โรงซึง่อยู่ในชว่ง
ของการด าเนินงาน ภาพรวมทัง้หมดปีทีผ่า่นมาเมือ่เทยีบกบัปี 2562 ผลการด าเนินงานเตบิโตขึน้และมกี าไรสทุธ ิ 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะ 
รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 รายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2563 ของบรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุวา่วาระน้ีเป็นวาระการแจง้เพือ่ทราบไมม่กีารลงคะแนนเสยีงแต่อยา่งใด และสอบถามว่ามี
ผูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม ขอ้สงสยัหรอื ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึแจง้ทีป่ระชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระแจง้
เพือ่ทราบ ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

มติ ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี บญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 
2563 ตามทีป่ระธานฯ แจง้ 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบดลุ งบก าไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชี

ส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 



(4) 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชสี าหรบัรอบระยะเวลา
บญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2563 ซึง่ไดผ้า่นการพจิารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชแีลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 

คณุธรีะชยัฯ กรรมการผูจ้ดัการ แถลงต่อทีป่ระชมุวา่ ในปี 2563 ทีผ่า่นมาบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมอยูท่ีป่ระมาณ 462  ลา้น
บาท หน้ีสนิรวมอยู่ทีป่ระมาณ 254 ลา้นบาทบาท รายไดร้วมปีทีผ่่านมาเตบิโตจากปี 2562 มาอยู่ที่ประมาณ 449 ลา้นบาท ก าไร
สทุธอิยูท่ี ่14 ลา้นบาท 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิและมาตรฐานการบญัชแีลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบดุล งบก าไรขาดทนุ และรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถาม ขอ้สงสยั หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตั ิ       

งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชสี าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31ธนัวาคม 2563 โดยตอ้งผ่านมตทิี่
ประชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ในวาระน้ีมผีู้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ โดยมผีู้ถือหุ้นเขา้ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะรวมทัง้สิ้น 113 ราย รวมจ านวนหุน้ 448,467,199 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 66.7918 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บรษิทัฯ 

มติ: ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตังิบดลุ งบก าไรขาดทนุ และรายงานของผูส้อบบญัชสี าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 113 ราย 
เหน็ดว้ย    448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 702,110 บาท 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ 
ขอ้ 46 ก าหนดให ้“บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสุทธปิระจ าปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ า นวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบยีน” คณะกรรมการพจิารณาแลว้จงึเหน็ควรอนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 เป็นจ านวน 702,110 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มทีุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 
11,208,591 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.68 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตักิารจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 เป็นจ านวน 702 ,110 บาท ส่งผลให้



(5) 

บรษิทัฯ มทีุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 11,208,591 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.68 ของทุนจดทะเบยีน
ของบรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่ 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคี าถาม หรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิาร

จดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2563 โดยตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไม่
นบัรวมคะแนนเสยีงของผูง้ดออกเสยีง 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่รอ้ย
ละ 5 เป็นจ านวน 702,110 บาท ส่งผลใหบ้รษิทัฯ มทีุนส ารองตามกฎหมาย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 11,208,591 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 6.68 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 113 ราย 
เหน็ดว้ย    448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบับรษิทัฯ 
ขอ้ 45 บรษิทัฯ ได้มนีโยบายที่จะจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธทิี่เหลอืหลงัจากหกั
เงนิทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทัฯ และตามกฎหมายหากไมม่เีหตุจ าเป็นอื่นใด และการจา่ย
ปนัผลนัน้ไมม่ผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัฯ อย่างมนียัส าคญั และมตคิณะกรรมการบรษิทัทีอ่นุมตัใิหจ้่ายเงนิปนั
ผลตอ้งถูกน าเสนอเพือ่ขออนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจ
อนุมตัใิหจ้า่ยไดก้่อนรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบในการประชมุคราวต่อไป  

ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชมุวา่ โดยปกตผิูถ้อืหุน้ซึง่ซือ้หุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ทีเ่ป็นรายย่อยนัน้ตอ้งการใหบ้รษิทัฯ มกี าไร
และมกีารจ่ายเงนิปนัผล แต่พบว่างบการเงนิของบรษิทัฯ ถงึแมผ้ลการด าเนินงานปี 2563 จะมกี าไรสุทธแิต่ยงัมผีลขาดทุนสะสม
จ านวนหน่ึง ณ สิ้นปี 2563 จงึยงัไม่สามารถจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้บรษิทัฯมคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท าก าไรเพื่อลา้งผลขาดทุน
สะสมใหห้มดก่อน เมือ่เรยีบรอ้ยแลว้อยากจะใหบ้รษิทัฯ มกีารจา่ยเงนิปนัผลทกุปี คาดวา่ปี 2564 น้ีจะมผีลก าไรมากกวา่ปีก่อน และมี
โอกาสจา่ยเงนิปนัผลมากขึน้ ดงันัน้จงึขอเสนอต่อผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2563 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตังิดการจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2563 เน่ืองจากบรษิทัฯ ยงัมผีลขาดทนุสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 (งบเฉพาะกจิการ) 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่ 
คุณฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถ้อืหุน้ซึ่งเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามโดยวธิเีขยีนค าถามลงในกระดาษและส่งมอบใหก้บั

เจา้หน้าที ่วา่บรษิทัฯ มแีนวทางการจดัการเงนิขาดทนุสะสมอยา่งไร 



(6) 

ประธานฯ ตอบค าถามว่า ตอ้งท าก าไรใหม้ากทีสุ่ดเป็นแนวทางเดยีว ไดแ้จง้ฝา่ยบรหิารใหท้ราบว่าธุรกจิระบบแสงสว่าง
นัน้ตลาดมกีารแข่งขนัมากขึ้น โอกาสท าก าไรอาจน้อย จงึต้องเน้นก าไรจากทางอื่นดว้ยโดยเฉพาะอย่างยิง่จากโรงไฟฟ้าก๊าซ
ชวีภาพซึง่เป็นทีต่อ้งการและสามารถท ารายไดไ้ดด้ ีคดิวา่จะท าใหบ้รษิทัฯ มกี าไรมากขึน้ 

คุณธรีะชยัฯ กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า งบเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ มผีลขาดทุนสะสมจาก ณ สิ้นปี 2563 
อยูป่ระมาณ 32 ลา้นบาท หากผลก าไรปีน้ีเป็นไปตามทีค่าดการณ์น่าจะลา้งยอดขาดทนุสะสมไดท้ัง้หมด      

ประธานฯ แจง้วา่ ในปี 2563 บรษิทัฯ มกี าไรแมจ้ะไมม่าก หากปีหน้ามกี าไรและหกัเงนิขาดทุนสะสมไดก้จ็ะพจิารณาการ
จา่ยเงนิปนัผล 

ผูถ้อืหุน้ทา่นหน่ึงเสนอวา่ ขอใหบ้รษิทัฯ พจิารณาการปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้เป็นหุน้ปนัผลแทนเงนิสด 
ประธานฯ แจง้วา่ส าหรบัปีน้ีอาจยงัไมด่ าเนินการเช่นนัน้ แต่จะขอรบัเรือ่งปนัผลดว้ยหุน้ไวพ้จิารณา บรษิทัฯ ตัง้ใจอยูแ่ลว้

ว่าหากสามารถล้างยอดขาดทุนสะสมได้ก็จะจ่ายเงินปนัผล ส าหรับรูปแบบว่าจะจ่ายเป็นเงินสดปนัผลหรือหุ้นปนัผล 
คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาความเหมาะสมต่อไป 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคี าถาม หรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัิงดการ
จา่ยเงนิปนัผลประจ าปี 2563 โดยตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บั
รวมคะแนนเสยีงของผูง้ดออกเสยีง 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตัิงดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 113 ราย 
เหน็ดว้ย    448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 

 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และแต่งตัง้กรรมการบริษทัเพ่ิม 1 ท่าน 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 19 ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญั 
ประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวนกรรมการจะ แบง่
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืก
ใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ใหจ้บั
สลากกนั สว่นในปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง” 

โดยในปีน้ี มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 2 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั 
2. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยธุยา  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
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ทัง้น้ี คณะกรรมการไดพ้จิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ากรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว ไดแ้ก่ นายธรีะชยั 
ประสทิธิร์ตันพร และนางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถ จึงเหน็ควรเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้
พจิารณาเลอืกกลบัเขา้ต าแหน่งอกีวาระหน่ึง 

นอกจากน้ี เหน็ว่าบรษิทัฯ มกีรรมการบรษิทัจากตระกูลประสทิธิร์ตันพร 4 ท่าน เป็นกรรมการอสิระ 3 ท่าน จงึควร
พจิารณากรรมการอสิระเพิม่เตมิเพือ่ความเป็นกลางและมธีรรมาภบิาล พจิารณาแลว้เหน็ว่าผูม้คีวามรูค้วามสามารถ คอื ดร.ศรี
สุดา จงสทิธผิล ซึ่งมปีระวตักิารศกึษาหลายสาขา เคยด ารงต าแหน่งส าคญั และเป็นผูม้ปีระสบการณ์มากมาย มคีวามรูค้วาม
เชีย่วชาญดา้นบญัชแีละการตรวจสอบ จงึเชญิเขา้มาเป็นกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้ารท างานมี
ความโปร่งใสมากขึน้ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็ควรเสนอชื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิอกี 1 ท่าน 
คอื ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ธนู กุลชล ทีต่อ้งการลาออก
จากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแต่ยงัคงด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั ส่งผลใหภ้ายหลงัการแต่งตัง้กรรมการ
บรษิทัแลว้ บรษิทัฯ จะมกีรรมการจ านวน 8 ทา่น 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วเหน็ชอบและเหน็สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุน้อนุมตัิ 
แต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ คอื นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร และนางชลลดา อศิรางกูร ณ อยุธยา กลบัเขา้เป็น
กรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง และเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบแทน ดร.ธนู กุลชล ทีต่อ้งการลาออกจากต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแต่ยงัคง
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยมีประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที่ได้รบัเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทที่แนบ
มา (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4)  

ประธานฯ จงึเชญินายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร และนางชลลดา อศิรางกูร ณ อยุธยา ทีต่อ้งออกตามวาระในครัง้น้ี และ          
ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล ออกจากทีป่ระชมุเป็นการชัว่คราว เพือ่ใหท้ีป่ระชมุไดพ้จิารณาลงมตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อก
ตามวาระโดยอสิระ จากนัน้ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่  

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม ขอ้สงสยั หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา โดยวาระน้ี
ตอ้งผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ทีป่ระชุมจงึพจิารณาและมี
มตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ แยกพจิารณาการลงมตเิป็นรายบคุคล ดงัน้ี 

 
6.1. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั 

มติ: ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอกี
วาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 113 ราย 
เหน็ดว้ย    448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 

 
6.2. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยธุยา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 



(8) 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นางชลลดา อศิรางกูร ณ อยุธยา เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ
และกรรมการตรวจสอบอกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี  

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 113 ราย 
เหน็ดว้ย    448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 

 
6.3. ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

มติ: ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 113 ราย 
เหน็ดว้ย    448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการบรษิทัไดเ้สนอใหก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอยีดขอ้มลูประกอบการพจิารณา ปรากฏอยู่ในรายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5 ซึง่ไดจ้ดัสง่พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้  

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทฯ มนีโยบายและหลกัในการปฏิบตัิละเอียดปลีกย่อยจ านวนมากและมี
คณะกรรมการหลายคณะ ท าใหต้อ้งเสยีเบีย้ประชุมมาก กรรมการควรท างานอยา่งเตม็ทีโ่ดยไมต่อ้งค านึงถงึเบีย้ประชุม จงึเสนอ
ว่าการประชุมย่อยไม่ควรมเีบี้ยประชุม ใหม้เีบี้ยประชุมแค่ 4 ครัง้เฉพาะการประชุมครัง้ทีม่กีารพจิารณางบการเงนิ และมเีงนิ
ประจ าปีอกีก้อนหน่ึง หากเป็นการประชุมพเิศษปลกีย่อยไม่ตอ้งมเีบี้ยประชุม ขอเสนอใหเ้ปลีย่นระบบการก าหนดค่าตอบแทน
และอตัราคา่ตอบแทนแก่กรรมการตามทีไ่ดเ้สนอมา 

ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั โดย
ได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                      
ซึ่งมกีารส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of 
Directors Association: Thai IOD) จงึไดพ้จิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท 
มผีลตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
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ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชมุราย

ครัง้ 
(บาท/ครัง้/คน) 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/คน) 

โบนัส ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 

ประธานกรรมการบรษิทั  20,000 750,000 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 400,000 
กรรมการตรวจสอบ 10,000 350,000 
กรรมการบรษิทั 10,000 - 

 

1. การประชุมทีไ่ม่มวีาระการรบัรองงบการเงนิ คณะกรรมการไม่ขอรบัเบี้ยประชุม ฉะนัน้ กรรมการจะไดร้บัค่าเบี้ย
ประชมุ 4 ครัง้ต่อปีเทา่นัน้ 

2. คา่ตอบแทนรายปี จะจา่ยใหแ้ก่กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะอนุมตั ิ
คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัตามทีเ่สนอ 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่ 
เมื่อไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดมขีอ้สงสยั มคี าถามหรอืมคี าแนะน าเพิม่เติม ประธานทีป่ระชุมจงึขอใหท้ี่ประชุมลงมติอนุมตัิ 

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยแจง้ว่าในวาระน้ีจะตอ้งผา่นมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสองในสามของคะแนนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขา้ร่วม
ประชมุ ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 113 ราย 
เหน็ดว้ย    448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุวา่ คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เอเอส
ท ีมาสเตอร ์จ ากดั อกี 1 ปี (รวม 12 ปี ทีบ่รษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั เป็นผูส้อบบญัช)ี เน่ืองจากได้ปฏบิตัิ
ตามหน้าทีอ่ย่างดตีลอดเวลา และเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาด
หลกัทรพัย ์โดยทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวมคีวามเป็นอสิระ ไมม่คีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่/ผูบ้รหิาร/
บรษิทัยอ่ย หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัช ีดงัต่อไปน้ี 
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ช่ือผู้สอบบญัชี                                          เลขท่ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต  

นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก                                        4334                                      หรอื 

นายประดษิฐ รอดลอยทกุข ์                                          218                                      หรอื 

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข ์                                    9211                                      หรอื 

นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์                                           7633 

 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส เป็นจ านวนไม่เกนิ 1,340,000 บาท 

โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี   

กลุ่มบริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บาท 

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  220,000.00 

บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้ซพัพลาย จ ากดั  50,000.00 

รวมทัง้ส้ิน 1,340,000.00 
 
คุณธรีะพงษ์ฯ กรรมการ แจง้ว่ายอดของผูส้อบบญัชใีนปีน้ีจะมเีพิม่ขึน้เลก็น้อยจากการเตรยีมตวัขยายงานของบรษิทั 

กรนีเอริธ์ เอน็เนอรจ์ ีจ ากดั ซึง่ไดแ้จง้ใหผู้ส้อบทราบและมกีารประมาณการคา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้เน่ืองจากบรษิทั กรนีเอริธ์ เอน็เนอร์
จ ีจ ากดั เป็นบรษิทัโรงไฟฟ้าทีข่อส่งเสรมิการลงทุนจากบโีอไอ จงึมคี่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้จากปีทีแ่ลว้ 130,000 บาท เป็น 220,000 
บาท ส่วนรายการของบรษิทัอื่นไมเ่ปลีย่นแปลง รวมแลว้เพิม่ขึน้ 90,000 บาท จากการขยายตวัของกจิการโรงไฟฟ้าของบรษิทั 
กรนีเอริธ์ฯ 

โดยคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2564 ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เทา่กบั 770,000 บาท โดยประกอบ
ไปดว้ยค่าตรวจสอบบญัช ี600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงนิ 140,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏบิตัติามเงื่อนไขของบตัร
สง่เสรมิการลงทนุ จ านวน 30,000 บาท (รวมเป็นจ านวน 770,000 บาท โดยคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 เทา่กบัปีก่อน)  

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควรแต่งตัง้ให้
ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งต้นจากบริษทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูท้ าการตรวจสอบและรบัรองงบการเงนิของบรษิัทฯ 
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ส าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ในอตัราค่าตอบแทนรวมทัง้สิน้เป็นจ านวนเงนิ 1,340,000 บาท 
(หน่ึงลา้นสามแสนสีห่มืน่บาทถว้น) 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่ 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคี าถาม หรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึขอให้ทีป่ระชุมลงมตอินุมตั ิ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 โดยตอ้งผา่นมตทิีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ: ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดคา่ตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีี 2564 ดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 113 ราย 
เหน็ดว้ย    448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง     คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  448,467,199 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่าวาระน้ีเป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ ประธานฯ ไดแ้จง้ว่าหากผู้
ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถามหรอืต้องการใหค้ณะกรรมการหรอืฝา่ยจดัการชี้แจงเพิม่เตมิในประเดน็ใด
ขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรบัมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้มอบฉันทะด้วย ทัง้น้ี เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุมให้ถูกต้องและ
ครบถว้น 

คณุฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้ประชมุดว้ยตนเองไดแ้สดงความชืน่ชมวสิยัทศัน์ประธานฯ และความมธีรรมาภบิาล 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้และแจง้วา่คอนเนคชนัเป็นสิง่จ าเป็น ผูบ้รหิารตอ้งมคีอนเนคชนัหลายวงการ ตอ้งยนิดี

ทีจ่ะชว่ยเหลอืสงัคม ท าทกุอยา่งดว้ยความโปรง่ใสตรงไปตรงมา และพยายามใหผู้บ้รหิารเขา้รว่มโครงการรฐัและเอกชนเพือ่สรา้ง
ความสมัพนัธแ์ละขยายตลาด ทีผ่า่นมาเหน็วา่มคีวามกา้วหน้าและบรษิทัฯ มปีระสทิธภิาพ สิน้ปี 2564 ทกุอยา่งจะดกีวา่ทีผ่า่นมา 

คุณธรีะชยัฯ กรรมการ แถลงต่อทีป่ระชุมว่า ในปี 2564 บรษิทัฯ มโีครงการและงาน 3 ส่วน ส่วนของผลติภณัฑ์แสง
สว่างในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมาไดล้ดขนาดโรงงานลงและเน้นผลติภณัฑ์ที่น าเขา้เพื่อการแข่งขนัในตวัสนิคา้ที่ลงแข่งไม่ได้ ท าให้
ตอนน้ีคอ่นขา้งทีจ่ะแขง่ขนัในตลาดไดด้ ีแมใ้นชว่งทีผ่า่นมาจะยงัไมเ่หน็ผลประกอบการทีด่มีากเน่ืองจากยงัมสีถานการณ์โควดิที่
ผา่นมาและในตน้ปีน้ี ท าใหผ้ลประกอบการยงัไมเ่ดน่ชดัมาก แต่มทีศิทางทีด่ขี ึน้อยา่งเหน็ไดช้ดั  

ในส่วนของผลติภณัฑใ์นส่วนทีส่อง คอื ไดร้บัจา้งผลติสนิคา้ทีส่่งชิน้สว่นมาจากประเทศจนีหรอืประเทศฮอ่งกงเพือ่ทีจ่ะ
ส่งต่อไปอเมรกิา เพื่อเป็นการสรา้งรายไดอ้กีทาง ส าหรบัรองรบัค่าใชจ้่ายต้นทุนคงที่ในส่วนของการผลติช่วยเหลอืในส่วนของ
โรงงานทีล่ดก าลงัการผลติลง 

ในส่วนที่สามคือโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ลงทุนไปแล้วเมื่อ 2 ปีก่อนที่จงัหวดัชุมพร และที่อ าเภอบ้านแพ้ว จงัหวดั
สมุทรสาคร ที่ล่าชา้กว่าแผน 3-4 เดอืน เพราะราชการไม่สามารถประชุมเพื่อออกเอกสารในช่วงปลายปีไดจ้งึท าใหแ้ผนเลื่อน
ออกมา ในส่วนตรงน้ีก าลงัเร่งด าเนินการ ใบอนุญาตทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัม ี2 โรง คอืทีจ่งัหวดัสุพรรณบุรไีดใ้บอนุญาตตามขัน้ตอน
เกอืบครบหมดแลว้ ขณะน้ีอยูใ่นช่วงการเตรยีมเงนิทุนและเตรยีมความพรอ้มในการเริม่ก่อสรา้ง คาดการณ์วา่จะเสรจ็ภายในไตร
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มาสที ่4 นี้ โดยเป็นโรงไฟฟ้าขนาด 2.97 เมกะวตัต ์สว่นทีอ่ าเภอบา้นแพว้ขนาด 0.99 เมกะวตัต ์ซึง่จะกลบัมาจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้
ระบบในปีน้ี จะท าใหผ้ลประกอบการโดยรวมดขีึ้น รวมถงึโครงการในปีหน้าทีไ่ด้ตัง้เป้าหมายในการเขา้ร่วมในส่วนโรงไฟฟ้า
ชมุชนอกีหลายโครงการ คาดหวงัวา่จะไดร้บัโครงการและขยายฐานรายไดแ้ละก าไรในสว่นของพลงังานเพิม่ขึน้ 

มติ: ทีป่ระชมุไมม่กีารเสนอเรือ่งอื่น ๆ เพือ่พจิารณา 

 

เมือ่ไมม่คี าถามหรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชมุจงึกลา่วปิดประชมุเวลา 11.43 น. 

 

 

 
 .......................................................... 
         ( ดร.ธนู กุลชล ) 

 ประธานกรรมการ/ประธานทีป่ระชมุ 
 
 
 
 .......................................................... 
    ( นางสาวจลุยัวรรณ ดว้งโคตะ ) 
    เลขานุการบรษิทั/ผูบ้นัทกึการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


