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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 
บริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) 

 

เมือ่วนัศุกรท์ี ่22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ โรงแรมพารค์ วลิเลจ พระราม 2 เลขที ่1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทยีน 

กรงุเทพมหานคร 
 

 
การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2565 ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ม ี  

ดร.ธนู กุลชล ประธานกรรมการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ (“ประธานฯ”) 
นางสาวจุลยัวรรณ ดว้งโคตะ เลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ

บรษิทัและ ผูเ้กีย่วขอ้งทีเ่ขา้รว่มการประชมุดงัน้ี 
 

กรรมการบรษิทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระทีเ่ขา้รว่มประชมุมดีงัน้ี  
1. ดร.ธนู กุลชล   ประธานกรรมการบรษิทัและกรรมการอสิระ 
2. ดร.ศรสีดุา จงสทิธผิล  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
3. นางชลลดา อศิรางกรู ณ อยธุยา  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
5. นายธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั รองกรรมการผูจ้ดัการ  

และประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ 
7. นายธรียทุธ ์ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทัและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
8. นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทัและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่ขา้รว่มประชมุมดีงัน้ี 
1. นางสาวจลุยัวรรณ ดว้งโคตะ  เลขานุการบรษิทั 
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข ์ ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั 
3. นายอุดม ไตรรตัยน์อศัว   ผูส้อบบญัช ีบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร ์จ ากดั 
4. นางสาวพรทพิย ์สมัมาไชยนนัต ์ ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ลกีลั โซลชูัน่ จ ากดั 
5. นางสาวกุลธดิา ลอองศร ี  ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ลกีลั โซลชูัน่ จ ากดั 
6. นางสาวนุชนารถ เอีย้งชะอุ่ม ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ลกีลั โซลชูัน่ จ ากดั 
7. นายมตุชิยั อรณุเรอืงอรา่ม  ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
8. นายณฐัคม หลอ่วฒันพงษา ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
9. นายสรวชิญ์ ศรบีญุเรอืง  ทีป่รกึษาทางการเงนิ บรษิทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั  
9. บรษิทั ควดิแลบ จ ากดั  ผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 
 

ดร.ธนู กุลชล ประธานในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ของ
บรษิทัฯ มผีูถ้อืหุน้ซึ่งมสีทิธเิขา้ร่วม ประชุม ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ณ วนัที ่11 มนีาคม 2565 
ทัง้สิน้ 2,821 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้671,440,890 หุน้ โดยขณะเริม่การประชุมมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตวัเอง 16 
ราย และโดยการมอบฉนัทะ 67 ราย รวมจ านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้ 83 
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ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ัง้หมด 425,599,173 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.3859 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ครบ
เป็นองคป์ระชมุตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ แลว้ 

ทัง้น้ี เมือ่การประชุมเริม่ขึน้ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ในวาระที ่1 วาระที ่3 และ
วาระที ่9 วาระละ 1 ราย โดยมผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 86 ราย รวมจ านวน
หุน้ 425,667,632 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 63.3961 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด โดยประธานฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุม
ใหท้ราบระหวา่งการประชมุแลว้  

ประธานฯ ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระดงัน้ี การนบัคะแนนในวาระที ่
1 ถงึวาระที ่8 ตอ้งผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) ยกเวน้วาระที ่2 ซึง่เป็นการรายงานผลการด าเนินงานใน
รอบปี 2564 จงึไมม่กีารลงมต ิและวาระที ่7 ซึง่เป็นวาระการพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี 2565 
ตอ้งผา่นมตทิีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ บรษิทัฯ จะใชว้ธิลีงคะแนน
ตามบตัรลงคะแนน โดยผูถ้อืหุน้จะไดร้บับตัรลงคะแนนทีท่างบรษิทัฯ มอบให ้เพือ่ความรวดเรว็ในการนบัคะแนนในแต่
ละมต ิทางเจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็ใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผูไ้มเ่หน็ดว้ย” และ “ผูท้ีง่ดออกเสยีง” ในแต่ละวาระ
เทา่นัน้ และจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ดน้ัน้ ไปหกัออกจากจ านวนหุน้ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชมุในแต่ละวาระ โดย
ในการพจิารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผูป้ระกาศให ้“ผูไ้มเ่หน็ดว้ย” และ “งดออกเสยีง” ในแต่ละวาระออกเสยีง
ลงนามในบตัรลงคะแนน แลว้ใหผู้ถ้อืหุน้ยกมอืเพือ่ใหเ้จา้หน้าทีร่วบรวมบตัรลงคะแนนดงักล่าว ทัง้น้ี วธิกีารลงคะแนน
และเกบ็บตัรลงคะแนนจะด าเนินการเช่นเดยีวกนัในทุกระเบยีบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุมมผีูถ้อืหุน้เขา้
ร่วมการประชุมเพิม่ บรษิทัฯ จะนบัจ านวนผูถ้อืหุน้และจ านวนหุน้ใหมทุ่กครัง้ โดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิใน
ภายหลงัจะมสีทิธลิงคะแนนเฉพาะวาระทีย่งัมไิดม้กีารลงมตเิทา่นัน้ 

ภายหลงัจากทีไ่ดม้กีารชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนส าหรบัวาระการประชุมแลว้ ดร.
ธนู กุลชล ประธานฯ จงึเริม่การประชมุตามระเบยีบวาระดงัน้ี 

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2564 
   

  ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ที่ได้จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 
23 เมษายน 2564 รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุมทีไ่ดแ้นบพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุม (รายละเอยีดตามเอกสาร
แนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อทีป่ระชุมว่า การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ดงักล่าว บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีารส่งหนังสอื
เชญิประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่าน และประกาศหนังสอืเชญิประชุมดงักล่าวในหนังสอืพมิพ ์ตลอดจนมกีารลงมตแิละการ
บนัทกึรายงานการประชมุโดยถกูตอ้งตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่า รายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 ทีไ่ดจ้ดัขึน้เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2564 ไดบ้นัทกึการประชมุอยา่งถกูตอ้งตามความเป็นจรงิ 
จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่  
 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถาม หรอืขอ้สงสยั หรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา
รบัรอง รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ที่ได้จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2564 โดยต้องผ่านมติที่
ประชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่ับ
รวมคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) 
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ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้จ านวน 1 ราย ถอืหุน้รวมกนั 5 หุน้ โดยมผีูถ้อื
หุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิ้น 84 ราย รวมจ านวนหุน้ 425,599,178 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
63.3859 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2564 ตามทีไ่ดเ้สนอ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนน
เสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 84 ราย 
เหน็ดว้ย    425,599,178 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  425,599,178 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 
2564 ถึง วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ที่บริษัทฯ ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับ
หนงัสอืเชญิประชมุในครัง้น้ี (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 

คุณธรีะชยั ประสทิธิร์ตันพร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ แจง้ว่าไดม้กีารน าสง่รายงานผล
การด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2564 ในรปูแบบ แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (56-1 One Report) แลว้ และ
ขอชีแ้จงภาพรวมผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบวา่ ผลการด าเนินงานในปี 2564 ทีผ่า่นมาตกลงจากปี
ก่อนเน่ืองจากผลกระทบจากโควดิในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งได้รบัผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
ผลติภณัฑ์แสงสว่าง ประสบปญัหาทัง้โรงงานทีส่มุทรสาคร และกลุ่มรา้นคา้ทีเ่ป็นลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นสยามโกลบอล
เฮ้าส์และลูกค้าในกรุงเทพ ปีที่ผ่านมาท างานค่อนข้างยากล าบาก ห้างสรรพสินค้ามีการปิด ในส่วนที่จ าหน่าย
ผลติภณัฑข์องเรา การเขา้พบลกูคา้มคีวามระมดัระวงัมากขึน้ ท าใหน้ าเสนอสนิคา้ยาก อย่างไรกต็าม ในช่วงปลายปี
สถานการณ์โดยรวมดขีึน้ ท ายอดขายฟ้ืนขึน้มา แต่กย็งัคงไดร้บัผลกระทบจากตน้ทุนวตัถุดบิและค่าขนส่งทีส่งูขึน้ ท า
ใหส้ง่ผลกระทบกบัภาพรวมธรุกจิอยา่งมนียัะ แต่ทมีบรหิารไดท้ าการแกไ้ขปญัหาเบือ้งตน้แลว้ ท าใหผ้ลการด าเนินงาน
ทีผ่่านมาภาพรวมแมต้กลง แต่ยงัคงอยู่ในสภาวะทีย่งัรบัได ้ประกอบกบัปีทีแ่ลว้มคี่าใชจ้่ายในการขยายโครงการ ทัง้
ค่าทีป่รกึษาโครงการ และโครงการใหมท่ีย่งัไมไ่ดด้ าเนินการ (COD) กจ็ะถูกระบุเป็นค่าใชจ้่าย ท าใหเ้หน็ภาพของผล
ก าไรโดยรวมตกลง 

 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทัฯ คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควร
ทีจ่ะ รบัทราบผลการด าเนินงานในรอบปีบญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 รายละเอยีด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2564 ของบรษิทัฯ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระการแจง้เพื่อทราบไม่มกีารลงคะแนนเสยีงแต่อย่างใด และ
สอบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่   

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถาม ขอ้สงสยัหรอื ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึแจง้ทีป่ระชมุวา่วาระน้ีเป็น
วาระแจง้เพือ่ทราบ ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

 



 

4 

มติ ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี บญัชตีัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 ถงึวนัที ่31 
ธนัวาคม 2564 ตามทีป่ระธานฯ แจง้ 

 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปี

ระยะเวลาบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัชสี าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการรบัรองจากผูส้อบบญัชแีลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 3) 

คุณธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา ตามที่คุณธรีะชยัเรยีนให้
ทราบ บรษิทัฯ มยีอดขายสงูขึน้  เมือ่พจิารณาผลประกอบการแยกเป็นสว่นของไฟฟ้าแสงสวา่ง จะพบวา่ งบเฉพาะกจิการ
ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งด าเนินการโดยบรษิัทแม่ มรีายได้ที่เพิม่ขึ้นแต่เน่ืองจากภาวะการเพิม่ขึ้นของต้นทุนการผลติ
โดยเฉพาะวตัถุดบิ ท าใหบ้รษิทัฯ มผีลก าไรสทุธเิทา่กบั 7.99 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากปีก่อนหน้าทีม่กี าไรสทุธเิทา่กบั 14.04 
ลา้นบาท ขณะทีเ่มื่อพจิารณางบการเงนิรวม ซึ่งรวมการประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าของบรษิทัย่อยแลว้ บรษิทัฯ ยงัคงมผีล
ก าไรสทุธ ิ0.55 ลา้นบาทเน่ืองจาก บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้า่ยส าหรบัการลงทนุและศกึษาโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามทีค่ณุธรีะ
ชยัไดแ้จง้ใหท้ราบ  

ส าหรบัในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงนิในปี 2564 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิสงูขึน้ เน่ืองจากปีทีแ่ล้ว
บรษิทัฯ ไดม้กีารออกหุน้กูป้ระมาณ 200 ลา้นบาท เพือ่ใชส้ าหรบัการลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพ ทีอ่ าเภอดา่น
ชา้ง จงัหวดัสพุรรณบรุ ีเป็นหลกั ในสว่นของรายละเอยีดเป็นไปตามเอกสารแนบ 

คุณนรา ศรเีพชร ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผู้ลงทุนไทย สอบถามถงึสาเหตุที่ปีทีผ่่านมาที่บรษิัทฯมี
ทรพัยส์นิเพิม่ขึน้ ในรายการทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2564 ที ่298 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2563 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์
รายการดงักลา่วอยูท่ี ่156 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ประมาณ 150 ลา้นบาท  

คณุธรีะพงษ์ ชีแ้จงวา่ ทรพัยส์นิของบรษิทัเพิม่ขึน้จากการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชวีภาพทีอ่ าเภอดา่นชา้ง 
จงัหวดัสุพรรณบุร ีทัง้หมด โดยบรษิทัฯ จดัหาเงนิจากการออกหุน้กูป้ระมาณ 200 ลา้นบาทในปี 2564 ทีผ่่านมา ซึง่น าไป
ช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้สว่นหน่ึง และสว่นทีเ่หลอืเป็นการใชไ้ปในการลงทนุในโครงการดา่นชา้งเกอืบทัง้หมด 

 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า งบดุล งบก าไรขาดทุน และ
รายงานของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและมาตรฐานการบญัชแีลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณา
อนุมตัิงบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผูส้อบบญัช ีส าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 
ตามทีป่รากฏในรายงานประจ าปี 2564 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่ 
เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดมคี าถาม ขอ้สงสยั หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุม

พจิารณาอนุมตัิ งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชีส าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 โดยตอ้งผา่นมตทิีป่ระชุมดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) 

ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ 1 ราย คดิเป็นจ านวน 4 หุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้เขา้
ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิ้น 85 ราย รวมจ านวนหุ้น 425,599,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
63.3859 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 
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มติ: ที่ประชุมได้พจิารณาและมมีติอนุมตัิงบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบญัชสี าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 85 ราย 
เหน็ดว้ย    425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย    0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง    0 เสยีง 
 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบั
บรษิทัฯ ขอ้ 46 ก าหนดให ้“บรษิทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไมน้่อยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของ
ก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) 
ของทุนจดทะเบียน” แต่เน่ืองจากบริษัทยงัมีผลการด าเนินงานขาดทุนสะสม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ซึ่งเป็น
ผลกระทบจากโควดิ-19 คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาแลว้จงึเหน็ควรอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2564 เป็น
ทนุส ารองตามกฎหมาย 

 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปี 2564 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษิทัยงัมผีลการด าเนินงาน
ขาดทนุสะสม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่  
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคี าถาม หรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา

อนุมตักิารงดจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 โดยตอ้งอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) 

 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีติอนุมตักิารงดจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 85 ราย 
เหน็ดว้ย    425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 
 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 
 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุวา่ ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 และขอ้บงัคบั
บรษิทัฯ ขอ้ 45 บรษิทัฯ ไดม้นีโยบายทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไมต่ ่ากวา่รอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธทิีเ่หลอื
หลงัจากหกัเงนิทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบับรษิทัฯ และตามกฎหมายหากไม่มเีหตุ
จ าเป็นอื่นใด และการจ่ายปนัผลนัน้ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคญั และมติ
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คณะกรรมการบริษัทที่อนุมตัิให้จ่ายเงนิปนัผลต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการ
จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบรษิทัมอี านาจอนุมตัใิหจ้่ายไดก้่อนรายงานใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบใน
การประชมุคราวต่อไป  

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ปกติผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าซื้อหุ้นของบริษัทในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ กย็่อมหวงัใหร้าคาหุน้สงูขึน้และไดก้ าไรจากการขายหุน้ และไดร้บัเงนิปนัผลปลายปี แต่เน่ืองจากภาวะการณ์
ปจัจบุนัไมเ่อือ้อ านวยต่อการด าเนินธรุกจิ คณะกรรมการบรษิทัจงึเหน็สมควรใหอ้นุมตังิดการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัปีน้ี สว่น
ปีหน้ามแีนวโน้มวา่น่าจะสามารถจา่ยเงนิปนัผลได ้จากการประเมนิสถานการณ์ซึง่ประเมนิวา่บรษิทัฯ จะมกี าไรพอสมควร 

 
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้

พจิารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2564 เน่ืองจากบรษิทัฯ มผีลการด าเนินงานขาดทุนสะสม ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2564 

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

อนุมตังิดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2564 โดยต้องอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) 

 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตังิดการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 85 ราย 
เหน็ดว้ย    425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 

 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ประจ าปี 2565 

 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที่ 19 ก าหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถอืหุน้
สามญัประจ าปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ ถา้จ านวน
กรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ีสุ่ดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพน้
จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้กรรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทัฯ นัน้ใหจ้บัสลากกนั ส่วนในปีต่อ ๆ ไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้เป็นผูอ้อก
จากต าแหน่ง” 

โดยในปีน้ี มกีรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ประกอบดว้ย 
1. นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั 
2. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรษิทั 
3. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

ทัง้น้ี คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่ากรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว ได้แก่         
นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร และนายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิ้อง เป็นผูท้รงคุณวุฒทิี่มี
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ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ จงึเหน็ควรเสนอชื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกกลบัเขา้ต าแหน่งอกีวาระ
หน่ึง 

 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้เหน็ชอบและเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้น้ี คอื นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร 
และ    นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทัอีกวาระหน่ึง โดยมปีระวตัิโดยสงัเขปของ
กรรมการทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบรษิทัทีจ่ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมครัง้น้ี (รายละเอยีดตาม
เอกสารแนบ 4)  

ประธานฯ จงึเชญินายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร และนายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง 
ออกจากทีป่ระชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาลงมตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ
โดยอสิระ จากนัน้ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม่   

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถาม ขอ้สงสยั หรอืขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 
โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมตทิีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนเสยีงของผูท้ีง่ดออกเสยีง) ทีป่ระชุมจงึพจิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการทีอ่อกตามวาระ แยกพจิารณาการลงมต ิดงัน้ี 

 

6.1. นายธรีศกัดิ ์ประสทิธิร์ตันพร  กรรมการบรษิทั 
มติ: ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ นายธีรศักดิ ์ประสิทธิร์ตันพร เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการบรษิทัอกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 
จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 85 ราย 
เหน็ดว้ย    425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 

 

6.2. นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร กรรมการบรษิทั 
มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นายธรีะพงษ์ ประสทิธิร์ตันพร เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

บรษิทัอกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี  
จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 85 ราย 
เหน็ดว้ย    425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 

 

6.3. นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นายอภชิาต ิชาญเกยีรตกิอ้ง เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ

อสิระและกรรมการตรวจสอบอกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 85 ราย 
เหน็ดว้ย    425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
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ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
 

ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัไดเ้สนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษิทัประจ าปี 
2565 ซึง่เป็นจ านวนเดมิเท่ากบัในปี 2564 โดยมรีายละเอยีดขอ้มลูประกอบการพจิารณาตามทีไ่ดจ้ดัส่งพรอ้มหนังสอื
เชญิประชมุแลว้ (รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 5) 

ทัง้ น้ี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบรษิทั โดยได้มกีารศึกษาและเทยีบเคยีงขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมกีารส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษิทัไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จงึไดพ้จิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2565 รวมทัง้สิน้ไมเ่กนิ 3,000,000 บาท ซึง่เทา่กบัปี 2564 ทัง้น้ี คา่ตอบแทนกรรมการประกอบไปดว้ยค่าเบีย้
ประชมุและคา่ตอบแทนรายปี มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 

ต าแหน่ง 
ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้ 

(บาท/ครัง้/คน) 
ค่าตอบแทนรายปี 

(บาท/ครัง้/คน) 
ค่าตอบแทน

อ่ืน ๆ 

ประธานกรรมการบรษิทั  20,000 750,000 

-ไมม่-ี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 400,000 

กรรมการตรวจสอบ 10,000 350,000 

กรรมการบรษิทั 10,000 - 
 

หมายเหตุ: 
1. การประชุมทีไ่มม่วีาระการรบัรองงบการเงนิ คณะกรรมการไมข่อรบัเบีย้ประชุม ฉะนัน้ กรรมการจะไดร้บั

คา่เบีย้ประชมุ 4 ครัง้ต่อปีเทา่นัน้ 
2. คา่ตอบแทนรายปี จะจา่ยใหแ้ก่กรรมการทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิารเทา่นัน้ 
3. คา่ตอบแทนกรรมการมเีพยีงคา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ ไมม่คีา่ตอบแทนอื่น 
ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็วา่ ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สมควรทีจ่ะ

อนุมตั ิคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัตามทีเ่สนอ 
ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่ 
เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคี าถามหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลงมติ

อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยแจง้ว่าในวาระน้ีจะตอ้งผ่านมตดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

มติ: ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 ดว้ยคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่
เขา้รว่มประชมุ ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 85 ราย 
เหน็ดว้ย    425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
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รวมคะแนนเสยีง  425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 
 

วาระท่ี 8  พิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้เหน็สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก
บรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั อกี 1 ปี (รวม 13 ปี ทีบ่รษิทัฯ ไดว้่าจา้งบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชี) เน่ืองจากได้ปฏิบตัิตามหน้าที่อย่างดีตลอดเวลาที่ผ่านมา และเป็นผู้สอบบญัชีที่ได้รบัความเห็นชอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ โดยที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวมคีวามเป็นอิสระ ไม่มี
ความสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทัฯ/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่/ผูบ้รหิาร/บรษิทัย่อย หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่
อยา่งใด โดยมรีายชือ่ผูส้อบบญัชบีรษิทั ดงัต่อไปน้ี 
 

ช่ือผู้สอบบญัชี เลขท่ีผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

นางสาวนงราม เลาหอารดีลิก                                                                 4334     หรอื 

นายประดษิฐ รอดลอยทกุข ์                                                                         218 หรอื 

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทกุข ์                                                                 9211 หรอื 

นางพรทพิย ์เลศิทนงศกัดิ ์                                           7633  

 
โดยก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2565 และคา่สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส เป็นจ านวนไมเ่กนิ 1,440,000 

บาท ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2564 จ านวน 120,000 บาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี   
 

กลุ่มบริษทั ธีระมงคล อตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) บาท 

บรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน)  740,000.00 

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  350,000.00 

บรษิทั โกลบอล ยทูลิติี ้ซพัพลาย จ ากดั  50,000.00 

รวมทัง้ส้ิน 1,440,000.00 

 
ประธานฯ แถลงว่า เน่ืองจากมบีรษิทัหลายบรษิทั จงึต้องคดิค านวณใหเ้หมาะสม โดยค่าสอบบญัชปีระจ าปี 

2565 ของบรษิทั ธรีะมงคล อุตสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) เท่ากบั 740,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจบญัช ี
600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 บาท (รวมเป็นจ านวน 740,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2565 ของบรษิทัแมล่ดลงจากปีก่อน 30,000 บาท)  



 

10 

 

ความเหน็คณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สมควร
แต่งตัง้ให้ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งต้นจากบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบและรบัรองงบ
การเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัรอบปีระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 ในอตัราค่าตอบแทน 740,000 
บาท (เจด็แสนสีห่มืน่บาท) และเมือ่รวมคา่สอบบญัชขีองบรษิทัในกลุ่มแลว้เป็นจ านวนเงนิ 1,440,000 บาท (หน่ึงลา้นสี่
แสนสีห่มืน่บาทถว้น) 

ประธานฯ ไดส้อบถามวา่มผีูถ้อืหุน้ทา่นใดมคี าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิหรอืไม ่ 
เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้ท่านใดมขีอ้สงสยั มคี าถาม หรอืมคี าแนะน าเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชุมจงึขอใหท้ีป่ระชุมลง

มติอนุมตัิ แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2565 โดยต้องผ่านมติที่ประชุมด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติ: ทีป่ระชุมไดพ้จิารณาและมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชปีี 2565 
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงัน้ี 

จ านวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีอ่อกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี: 85 ราย 
เหน็ดว้ย    425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
ไมเ่หน็ดว้ย             0 เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ           0.00 
รวมคะแนนเสยีง  425,599,182 เสยีง   คดิเป็นรอ้ยละ        100.00 
งดออกเสยีง       0 เสยีง 

 
วาระท่ี 9  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ทีป่ระชุมว่าวาระน้ีเป็นการตอบขอ้ซกัถามและรบัฟงัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ ประธานฯ ไดแ้จง้
ว่าหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรอืฝ่ายจดัการชี้แจง
เพิม่เตมิในประเดน็ใดขอใหท้่านแจง้ชื่อ หรอืกรณีรบัมอบฉนัทะใหแ้จง้ชื่อผูม้อบฉนัทะดว้ย ทัง้น้ี เพือ่บนัทกึในรายงาน
การประชมุใหถ้กูตอ้งและครบถว้น 

 

คณุฮัง้ใช ้อคัควสักุล ผูถ้อืหุน้และในนามชมรมผูถ้อืหุน้ไทย กลา่วใหก้ าลงัใจและแสดงความยนิดกีบักรรมการ
ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้ และสอบถามเกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของคณะกรรมการทีจ่ะน าพาใหบ้รษิทัฯ เตบิโต และสอบถามถงึแนว
ทางการด าเนินธรุกจิในอนาคต และมขีอ้เสนอแนะวา่ หากอนาคตตดิขดัเรือ่งการจา่ยเงนิปนัผลขอเสนอแนะใหจ้า่ยเป็น
วอร์แรนท์ (Warrant) แก่ผูถ้อืหุน้ ซึ่งจะมปีระโยชน์ 2 ขอ้ คอืสามารถก าหนดการไดเ้งนิจากการเพิม่ทุนในวอรแ์รนท์ 
(Warrant) นัน้ เทา่กบัเสรมิสภาพคล่องของบรษิทัในอนาคต และอกีอยา่งวอรแ์รนท์ (Warrant) นัน้จะเป็นเงนิปนัผลใน
ทางออ้ม ใหก้บัผูถ้อืหุน้เดมิ เป็นขอ้เสนอแนะเรือ่งการจา่ยปนัผลในอนาคตถา้ยงัไมม่สีภาพคลอ่ง ตลอดจนสอบถามถงึ
แนวทางแนวปฏบิตัแิละการเตรยีมพรอ้มของบรษิทัฯ ตลอดจนแนวทางการจดัเตรยีมงบประมาณส าหรบัค่าใชจ้่าย 
พลงังาน คา่ขนสง่ และทกุอยา่งทีจ่ะเพิม่สงูขึน้  

ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรบัการซกัถามและขอ้เสนอแนะ ส าหรบัขอ้เสนอแนะเรื่องวอรแ์รนท์ (Warrant)  
หรอืผลตอบแทนอย่างอื่นแทนเงนิปนัผลนัน้ขอรบัไวพ้จิารณา และขอใหคุ้ณธรีะชยัอธบิายแผนธุรกจิในอนาคต ซึง่ตน
ไดร้บัฟงัมาก่อนแลว้และมคีวามสบายใจทีฝ่า่ยบรหิารมวีสิยัทศัน์   

คุณธรีะชยั ไดช้ีแ้จง้ว่า เป้าหมายในอนาคตคอืเป็นบรษิทัมหาชนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดา้นธุรกจิผลติภณัฑ์
ส่องสว่างและโรงไฟฟ้าทีม่กีารเตบิโตทัง้มลูค่ากจิการและ CSR ควบคู่กนัไป ในส่วนของการบรหิารงาน คุณธรีะชยัได้
อธบิายต่อทีป่ระชุมว่าปีทีผ่่านมา เป็นปีทีล่ าบากเน่ืองจากภาวะการณ์ทีพ่บ และจากสถานการณ์โดยรวม แมบ้รษิทัฯ 
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จะไดร้บัผลกระทบมากในไตรมาส 2 บรษิทัฯ เริม่จะฟ้ืนทีไ่ตรมาส 3 แต่ยงัคงไดร้บัผลกระทบอกีระลอกจากต้นทุนค่า
สนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้และดว้ยสภาพเศรษฐกจิของประเทศยงัคงไดร้บัผลกระทบอย่างหนกั ท าใหบ้รษิทัฯ ตดัสนิใจชะลอการ
ปรบัค่าสนิคา้ขึน้ไปอกี 1 ไตรมาส เน่ืองจากการปรบัราคาสงูขึน้จะเป็นการซ ้าเตมิตลาด เป็นเหตุใหบ้รษิทัฯ เริม่ฟ้ืนตวั
ในไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตาม ในปีน้ีหากไม่มีปจัจยัอื่นเขา้มากระทบรุนแรง บรษิทัฯ คาดว่าทศิทางการ
บรหิารงานจะงา่ยขึน้และตน้ทุนทีก่ระทบกไ็ดแ้กไ้ขปญัหาไปแลว้ ดงันัน้ ภาพรวมผลประกอบการของบรษิทัฯ น่าจะดี
ขึน้ 

ปลายปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดเ้ริม่จ าหน่ายไฟฟ้าเชงิพาณิชย์ (COD) ของโรงงานไฟฟ้าก๊าซชวีภาพที ่อ าเภอ
บ้านแพว้ จงัหวดัสมุทรสาคร ทัง้น้ี บริษทัฯ มแีผนงานที่จะเริม่ประกอบการโรงไฟฟ้าที่ด่านช้าง จงัหวดัสุพรรณบุร ี
เพือ่ใหร้บัรูเ้ป็นรายไดใ้หไ้ดใ้นไตรมาสที ่2 ปี 2565 โดยส าหรบัทศิทางธุรกจิโรงไฟฟ้าของบรษิทัฯ นัน้ บรษิทัฯ มุง่ม ัน่
จะขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ ยงัคงเน้นการเติบโตแบบระมดัระวงั (Conservative) โดยการ
พจิารณาทกุโครงการทีจ่ะเขา้ลงทนุอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น เพือ่ใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 

ผูถ้อืหุน้ท่านหน่ึงสอบถามคณะกรรมการถงึกรณีระยะเวลาซึง่บรษิทัฯ ไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบบญัชรีาย
เดมิน้ีท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ และขัน้ตอนการสรรหาผูต้รวจสอบบญัชแีต่ละปี อกีทัง้สอบถามถงึจ านวน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าของบรษิทัฯ ตลอดจนก าลงัผลติไฟฟ้า ปรมิาณการประกอบกิจการที่รบัรู้เป็นรายได้ ประมาณการ
โครงการในการเพิม่จ านวนโรงไฟฟ้า ประมาณการก าลงัการผลติ และแผนการขยายธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ เกี่ยวกบั
การผลติหลอดไฟฟ้าและโคมไฟ  

ประธานฯ ได้สรุปประเดน็ขอ้ซกัถามดงักล่าวเป็น 2 ประเดน็ กล่าวคอื ประเดน็แรกเรื่องบริษทับญัช ีซึ่ง 
ประธานฯ ไดข้อใหค้ณุธรีะพงษ์ตอบ และประเดน็ทีส่องคอืเรือ่งแนวโน้มในอนาคตของโรงไฟฟ้าและธรุกจิแสงสวา่ง 

คุณธรีะพงษ์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บรษิทัฯ ได้ใช้บรกิารบรษิทั เอเอสท ีมาสเตอร์ จ ากดั ตัง้แต่ก่อนเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ จนถงึปีน้ีน่าจะประมาณปีที ่13 บรษิทั เอเอสทฯี มผีูส้อบบญัชหีลายท่าน ซึ่งบรษิทัฯ 
ตรวจสอบแลว้ว่าค่าบรกิารของบรษิทั เอเอสทฯี มคีวามสมเหตุสมผล ทัง้น้ี บรษิทั เอเอสทฯี มคีวามเขม้งวดในการ
ตรวจสอบและมคีวามเป็นอสิระไม่มผีลประโยชน์ไดเ้สยีกบัทางบรษิทัฯ อกีทัง้ ค่าบรกิารเป็นไปตามราคาตลาดและ
คอ่นขา้งจะถกูกวา่ตลาด 

ผูถ้อืหุน้ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมถงึประเดน็เรื่องการใชบ้รกิารผูส้อบบญัชรีายเดมิเป็นระยะเวลานานอาจเป็นเหตุให้
เกิดความละเลยในการตรวจสอบ จงึเสนอให้บรษิทัฯ พจิารณาผูต้รวจสอบบญัชรีายอื่นมาตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอกี
ชัน้หน่ึง 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทับญัชทีีต่รวจสอบบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ไดต้อ้งไดร้บัการรบัรอง
จากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ทัง้น้ี ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมาบรษิทัฯ ไมพ่บปญัหา
ในการท างานของบรษิทั เอเอสทฯี อกีทัง้ส านกังาน ก.ล.ต. ยงัคงใหค้วามเชือ่ถอืบรษิทั เอเอสทฯี อยา่งไรกต็าม บรษิทั
ฯ ขอรบัขอ้เสนอแนะไวพ้จิารณา แต่บรษิทัฯ ยงัคงเชือ่มัน่ในการท างานของบรษิทั เอเอสทฯี อยู ่ 

 

คุณธรีะชยัชี้แจงเรื่องแน้วโน้มธุรกจิและการบรหิารงาน โดยแยกเป็น 2 ส่วน คอื ส่วนทีห่น่ึง ธุรกจิพลงังาน 
หากโครงการด่านช้างประกอบกิจการที่รบัรู้เป็นรายได้ในไตรมาส 2 2565 น้ี ก็จะเหน็ความคบืหน้าของโครงการ
เพิม่ขึน้ท าใหก้ าลงัการผลติของกลุ่มบรษิทัจะรวมเป็น 5.4 เมกะวตัต์ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดว้างแผนจะขยายก าลงัการผลติ
ใหไ้ดทุ้กปี โดยพจิารณาถงึระยะเวลาและอตัราการคนืก าไร ประเดน็ต่อมาคอืเรื่องเงนิทุน คุณธรีะชยัไดช้ีแ้จงวา่บรษิทั
ฯ ยงัคงไดร้บัความรว่มมอืในการพจิารณาหาแหล่งเงนิทุนทัง้จากธนาคาร นกัลงทนุ การออกหุน้กู ้ตลอดจนทีป่รกึษาที่
ช่วยบรษิทัฯ วางแผนหาแหล่งเงนิทุน ในส่วนที่สอง ธุรกิจแสงสว่าง ซึ่งปจัจุบนัมกีารแข่งขนัสูง บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่า
บริษัทฯ มทีีมงานด้านการวิจยัและพฒันา (R&D) ที่เข้มแขง็ บริษัทฯ อาจจะขยายขอบเขตหรือผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ 
เพิม่ขึน้ในธรุกจิไฟฟ้าอุปกรณ์สว่นควบและไฟฟ้า ซึง่จะชว่ยเสรมิใหบ้รษิทัมศีกัยภาพในการแขง่ขนัในธรุกจิน้ีเพิม่ขึน้ได้ 
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ผูถ้อืหุน้ทา่นหน่ึงสอบถามถงึปรมิาณก าลงัการผลติไฟฟ้าทัง้หมด หากประกอบกจิการโรงไฟฟ้า  
คุณธีระชัยชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปจัจุบันก าลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทอยู่ที่ 2.4 เมกะวัตต์ หากเปิด

ด าเนินการโครงการดา่นชา้งเพิม่เตมิไดใ้นไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ จะมกี าลงัการผลติจะอยูท่ี ่5.4 เมกะวตัต ์
 

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงประมาณการก าลงัการผลติที่บรษิทัฯ จะสามารถท าไดภ้ายใน 2 ปีน้ี และสอบถามถงึ
แผนการน าโครงการผลติไฟฟ้าเขา้กองทนุ 

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจการโรงไฟฟ้าของบรษิทัฯ มรีายได้ที่แน่นอนเน่ืองจากอตัราการผลติที่
ชดัเจน และเป็นการผลติเพือ่ขายใหร้ฐั จงึเหน็ว่าหากขยายกจิการโรงงานผลติไฟฟ้าเพิม่เตมิจะเพิม่โอกาสใหบ้รษิทัฯ 
เพิม่รายได้ ทัง้น้ี ภายหลงัจากที่บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จ านวน 200 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโรงไฟฟ้า และ
วางแผนในการเปิดด าเนินกจิการเพือ่สรา้งรายได ้จงึจะพจิารณาขยายกจิการโรงไฟฟ้าโครงการต่อไป  ส่วนทางดา้น
ผลติภณัฑไ์ฟฟ้าและแสงสว่างซึ่งมคีู่แข่งเป็นจ านวนมาก บรษิทัฯ มแีผนการด าเนินการของปีหน้าซึ่งมแีนวโน้มว่าจะ
สรา้งก าไรได ้ 

 

คุณนรา ศรเีพชร ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย สอบถามถงึระยะเวลาในการคนืทุนหลงัจาก
โครงการโรงไฟฟ้าดา่นชา้ง 2.97 เมกกะวตัต ์เริม่ประกอบกจิการและรบัรูร้ายได ้ 

คุณธรีะชยัชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ระยะเวลาในการคนืทุนของโครงการด่านชา้งเมื่อเริม่จ าหน่ายไฟฟ้าในเชงิ
พาณิชย ์(COD) ประมาณการไวภ้ายใน  7 ปี 

ในวาระน้ีมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมเพิม่ขึน้ 1 ราย คดิเป็นจ านวน 68,450 หุน้ โดยมผีูถ้อืหุน้
เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิ้น 86 ราย รวมจ านวนหุน้ 425,667,632 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
63.3961 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ 

 

มติ: ทีป่ระชมุไมม่กีารเสนอเรือ่งอื่นๆ เพือ่พจิารณา 
 
เมือ่ไมม่คี าถามหรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานทีป่ระชมุจงึกลา่วปิดประชมุเวลา 11.00 น. 
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