รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565
บริ ษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
เมือ่ วันศุกร์ท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 เลขที่ 1/1 ถนนพระราม 2 ซอย 56 แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2565 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 ได้กล่าวแนะนากรรมการ
บริษทั และ ผูเ้ กีย่ วข้องทีเ่ ข้าร่วมการประชุมดังนี้
กรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีดงั นี้
1. ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ
2. ดร.ศรีสดุ า จงสิทธิผล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นางชลลดา อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
6. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ ์รัตนพร กรรมการบริษทั รองกรรมการผูจ้ ดั การ
และประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน
7. นายธีรยุทธ์ ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
8. นายธีรศักดิ ์ ประสิทธิ ์รัตนพร
กรรมการบริษทั และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ข้าร่วมประชุมมีดงั นี้
1. นางสาวจุลยั วรรณ ด้วงโคตะ
เลขานุการบริษทั
2. นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผูส้ อบบัญชี บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
3. นายอุดม ไตรรัตยน์อศั ว
ผูส้ อบบัญชี บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด
4. นางสาวพรทิพย์ สัมมาไชยนันต์ ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั ลีกลั โซลูชนั ่ จากัด
5. นางสาวกุลธิดา ลอองศรี
ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั ลีกลั โซลูชนั ่ จากัด
6. นางสาวนุชนารถ เอีย้ งชะอุ่ม
ทีป่ รึกษากฎหมาย บริษทั ลีกลั โซลูชนั ่ จากัด
7. นายมุตชิ ยั อรุณเรืองอร่าม
ทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
8. นายณัฐคม หล่อวัฒนพงษา
ทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
9. นายสรวิชญ์ ศรีบญ
ุ เรือง
ทีป่ รึกษาทางการเงิน บริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
9. บริษทั ควิดแลบ จากัด
ผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง
ดร.ธนู กุลชล ประธานในที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2565 ของ
บริษทั ฯ มีผถู้ อื หุน้ ซึ่งมีสทิ ธิเข้าร่วม ประชุม ณ วัน กาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565
ทัง้ สิน้ 2,821 ราย นับจานวนหุน้ ได้ 671,440,890 หุน้ โดยขณะเริม่ การประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 16
ราย และโดยการมอบฉันทะ 67 ราย รวมจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทัง้ สิน้ 83
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ราย นับจานวนหุน้ ได้ทงั ้ หมด 425,599,173 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 63.3859 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด ครบ
เป็นองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ในพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษทั ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ เมือ่ การประชุมเริม่ ขึน้ ได้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ ในวาระที่ 1 วาระที่ 3 และ
วาระที่ 9 วาระละ 1 ราย โดยมีผถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้ สิน้ 86 ราย รวมจานวน
หุน้ 425,667,632 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 63.3961 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด โดยประธานฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุม
ให้ทราบระหว่างการประชุมแล้ว
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงให้ทป่ี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดังนี้ การนับคะแนนในวาระที่
1 ถึงวาระที่ 8 ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ ง่ี ดออกเสียง) ยกเว้นวาระที่ 2 ซึง่ เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานใน
รอบปี 2564 จึงไม่มกี ารลงมติ และวาระที่ 7 ซึง่ เป็ นวาระการพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนของกรรมการประจาปี 2565
ต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ประธานฯ ได้ช้แี จงให้ท่ปี ระชุมทราบถึงวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษทั ฯ จะใช้วธิ ลี งคะแนน
ตามบัตรลงคะแนน โดยผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนนทีท่ างบริษทั ฯ มอบให้ เพือ่ ความรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่
ละมติ ทางเจ้าหน้าทีจ่ ะทาการเก็บใบลงคะแนนเฉพาะในส่วนของ “ผูไ้ ม่เห็นด้วย” และ “ผูท้ ง่ี ดออกเสียง” ในแต่ละวาระ
เท่านัน้ และจะนาคะแนนเสียงทีไ่ ด้นนั ้ ไปหักออกจากจานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระ โดย
ในการพิจารณาในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผูป้ ระกาศให้ “ผูไ้ ม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระออกเสียง
ลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วให้ผถู้ อื หุน้ ยกมือเพือ่ ให้เจ้าหน้ าทีร่ วบรวมบัตรลงคะแนนดังกล่าว ทัง้ นี้ วิธกี ารลงคะแนน
และเก็บบัตรลงคะแนนจะดาเนินการเช่นเดียวกันในทุกระเบียบวาระการประชุม หากระหว่างการประชุมมีผถู้ อื หุน้ เข้า
ร่วมการประชุมเพิม่ บริษทั ฯ จะนับจานวนผูถ้ อื หุน้ และจานวนหุน้ ใหม่ทุ กครัง้ โดยผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมเพิม่ เติมใน
ภายหลังจะมีสทิ ธิลงคะแนนเฉพาะวาระทีย่ งั มิได้มกี ารลงมติเท่านัน้
ภายหลังจากทีไ่ ด้มกี ารชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนนสาหรับวาระการประชุมแล้ว ดร.
ธนู กุลชล ประธานฯ จึงเริม่ การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ปี ระชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ที่ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่
23 เมษายน 2564 รายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมทีไ่ ด้แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ดังกล่าว บริษทั ฯ ได้จดั ให้มกี ารส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้ผถู้ อื หุน้ ทุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดัง กล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการ
บันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษทั ฯ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 ทีไ่ ด้จดั ขึน้ เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2564 ได้บนั ทึกการประชุมอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง
จึงเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม หรือข้อสงสัย หรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2564 ที่ได้จดั ขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยต้องผ่านมติท่ี
ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับ
รวมคะแนนเสียงของผูท้ ง่ี ดออกเสียง)
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ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ จานวน 1 ราย ถือหุน้ รวมกัน 5 หุน้ โดยมีผถู้ อื
หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้ สิ้น 84 ราย รวมจานวนหุน้ 425,599,178 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
63.3859 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้นประจาปี 2564 ตามทีไ่ ด้เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนน
เสียงของผูท้ ง่ี ดออกเสียง) ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 84 ราย
เห็นด้วย
425,599,178
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
425,599,178
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 2 พิ จารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชี ตงั ้ แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่บริษัทฯ ได้จดั ส่งให้กบั ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัส คิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
คุณธีระชัย ประสิทธิ ์รัตนพร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ แจ้งว่าได้มกี ารนาส่งรายงานผล
การดาเนินงานของบริษทั ฯ ประจาปี 2564 ในรูปแบบ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1 One Report) แล้ว และ
ขอชีแ้ จงภาพรวมผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ให้ผถู้ อื หุน้ ทราบว่า ผลการดาเนินงานในปี 2564 ทีผ่ า่ นมาตกลงจากปี
ก่อนเนื่องจากผลกระทบจากโควิดในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ซึ่งได้รบั ผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์แสงสว่าง ประสบปญั หาทัง้ โรงงานทีส่ มุทรสาคร และกลุ่มร้านค้าทีเ่ ป็ นลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ น สยามโกลบอล
เฮ้า ส์แ ละลูก ค้า ในกรุง เทพ ปี ท่ีผ่า นมาทางานค่อ นข้า งยากล าบาก ห้า งสรรพสิน ค้า มีก ารปิ ด ในส่ว นที่จ าหน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ของเรา การเข้าพบลูกค้ามีความระมัดระวังมากขึน้ ทาให้นาเสนอสินค้ายาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปี
สถานการณ์โดยรวมดีขน้ึ ทายอดขายฟื้ นขึน้ มา แต่ กย็ งั คงได้รบั ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดบิ และค่าขนส่ง ทีส่ งู ขึน้ ทา
ให้สง่ ผลกระทบกับภาพรวมธุรกิจอย่างมีนยั ะ แต่ทมี บริหารได้ทาการแก้ไขปญั หาเบือ้ งต้นแล้ว ทาให้ผลการดาเนินงาน
ทีผ่ ่านมาภาพรวมแม้ตกลง แต่ยงั คงอยู่ในสภาวะทีย่ งั รับได้ ประกอบกับปี ทแ่ี ล้วมีค่าใช้จ่ายในการขยายโครงการ ทัง้
ค่าทีป่ รึกษาโครงการ และโครงการใหม่ทย่ี งั ไม่ได้ดาเนินการ (COD) ก็จะถูกระบุเป็ นค่าใช้จ่าย ทาให้เห็นภาพของผล
กาไรโดยรวมตกลง
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
ทีจ่ ะ รับทราบผลการดาเนินงานในรอบปี บญ
ั ชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจาปี 2564 ของบริษทั ฯ
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระการแจ้งเพื่อทราบไม่มกี ารลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และ
สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม ข้อสงสัยหรือ ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงแจ้งทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ น
วาระแจ้งเพือ่ ทราบ ไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
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มติ ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบปี บัญชีตงั ้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2564 ตามทีป่ ระธานฯ แจ้ง
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุ ม ตั ิ งบดุล งบก าไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ สาหรับ รอบปี
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชีสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)
คุณธีระพงษ์ ประสิทธิ ์รัตนพร กรรมการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา ตามที่คุณธีระชัยเรียนให้
ทราบ บริษทั ฯ มียอดขายสูงขึน้ เมือ่ พิจารณาผลประกอบการแยกเป็ นส่วนของไฟฟ้าแสงสว่าง จะพบว่า งบเฉพาะกิจการ
ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างซึ่งดาเนินการโดยบริษัทแม่ มีรายได้ท่เี พิม่ ขึ้นแต่เนื่องจากภาวะการเพิม่ ขึ้นของต้นทุนการผลิต
โดยเฉพาะวัตถุดบิ ทาให้บริษทั ฯ มีผลกาไรสุทธิเท่ากับ 7.99 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจากปีก่อนหน้าทีม่ กี าไรสุทธิเท่ากับ 14.04
ล้านบาท ขณะทีเ่ มื่อพิจารณางบการเงินรวม ซึ่งรวมการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษทั ย่อยแล้ว บริษทั ฯ ยังคงมีผล
กาไรสุทธิ 0.55 ล้านบาทเนื่องจาก บริษทั ฯ มีคา่ ใช้จา่ ยสาหรับการลงทุนและศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ตามทีค่ ณ
ุ ธีระ
ชัยได้แจ้งให้ทราบ
สาหรับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินในปี 2564 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์และหนี้สนิ สูงขึน้ เนื่องจากปี ทแ่ี ล้ว
บริษทั ฯ ได้มกี ารออกหุน้ กูป้ ระมาณ 200 ล้านบาท เพือ่ ใช้สาหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ทีอ่ าเภอด่าน
ช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหลัก ในส่วนของรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบ
คุณนรา ศรีเพชร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงสาเหตุท่ปี ี ทผ่ี ่านมาที่บริษัทฯมี
ทรัพย์สนิ เพิม่ ขึน้ ในรายการทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2564 ที่ 298 ล้านบาท เทียบกับปี 2563 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์
รายการดังกล่าวอยูท่ ่ี 156 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ประมาณ 150 ล้านบาท
คุณธีระพงษ์ ชีแ้ จงว่า ทรัพย์สนิ ของบริษทั เพิม่ ขึน้ จากการดาเนินโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพทีอ่ าเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี ทัง้ หมด โดยบริษทั ฯ จัดหาเงินจากการออกหุน้ กูป้ ระมาณ 200 ล้านบาทในปี 2564 ทีผ่ ่านมา ซึง่ นาไป
ชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ส่วนหนึ่ง และส่วนทีเ่ หลือเป็นการใช้ไปในการลงทุนในโครงการด่านช้างเกือบทัง้ หมด
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดุล งบกาไรขาดทุน และ
รายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุ้นพิจารณา
อนุ มตั ิงบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผูส้ อบบัญชี สาหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามทีป่ รากฏในรายงานประจาปี 2564
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถือหุ้น ท่านใดมีคาถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณาอนุ มตั ิ งบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผู้ส อบบัญ ชีสาหรับรอบปี ร ะยะเวลาบัญ ชีส้นิ สุดวัน ที่ 31
ธันวาคม 2564 โดยต้องผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ ง่ี ดออกเสียง)
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ 1 ราย คิดเป็ นจานวน 4 หุน้ โดยมีผถู้ อื หุน้ เข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้ สิ้น 85 ราย รวมจานวนหุ้น 425,599,182 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ
63.3859 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ

4

มติ : ที่ประชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุ มตั ิงบดุล งบกาไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามทีเ่ สนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย
เห็นด้วย
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การงดจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับ
บริษทั ฯ ข้อ 46 กาหนดให้ “บริษทั ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของ
กาไรสุทธิประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10)
ของทุนจดทะเบียน” แต่ เ นื่ อ งจากบริษัท ยัง มีผ ลการด าเนิ น งานขาดทุน สะสม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2564 ซึ่ง เป็ น
ผลกระทบจากโควิด-19 คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วจึงเห็นควรอนุมตั กิ ารงดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 เป็น
ทุนสารองตามกฎหมาย
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุมตั กิ ารงดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษทั ยังมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาถาม หรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนุมตั กิ ารงดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 โดยต้องอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ ง่ี ดออกเสียง)
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุ มตั กิ ารงดจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย
เห็นด้วย
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ งดการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี 2564
ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบังคับ
บริษทั ฯ ข้อ 45 บริษทั ฯ ได้มนี โยบายทีจ่ ะจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิทเ่ี หลือ
หลังจากหักเงินทุนสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามทีไ่ ด้กาหนดไว้ในข้อบังคับบริษทั ฯ และตามกฎหมายหากไม่มเี หตุ
จ าเป็ น อื่น ใด และการจ่า ยป นั ผลนัน้ ไม่ม ีผ ลกระทบต่อ การด าเนิ น งานปกติข องบริษัท ฯ อย่า งมีนัย ส าคัญ และมติ
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คณะกรรมการบริษัทที่อนุ มตั ิใ ห้จ่ายเงินปนั ผลต้องถูก นาเสนอเพื่อขออนุ มตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็ นการ
จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษทั มีอานาจอนุมตั ใิ ห้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ รับทราบใน
การประชุมคราวต่อไป
ประธานฯ แถลงต่ อที่ประชุ มว่ า ปกติผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าซื้อหุ้นของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ก็ย่อมหวังให้ราคาหุน้ สูงขึน้ และได้กาไรจากการขายหุน้ และได้รบั เงินปนั ผลปลายปี แต่เนื่องจากภาวะการณ์
ั บนั ไม่เอือ้ อานวยต่อการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรให้อนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลสาหรับปีน้ี ส่วน
ปจจุ
ั
ปีหน้ามีแนวโน้มว่าน่าจะสามารถจ่ายเงินปนผลได้
จากการประเมินสถานการณ์ซง่ึ ประเมินว่าบริษทั ฯ จะมีกาไรพอสมควร
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุ มตั ิงดการจ่ายเงินปนั ผล ประจาปี 2564 เนื่องจากบริษทั ฯ มีผลการดาเนินงานขาดทุนสะสม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2564
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาถาม หรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
อนุ มตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2564 โดยต้องอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ ง่ี ดออกเสียง)
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั งิ ดการจ่ายเงินปนั ผลประจาปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย
เห็นด้วย
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจาปี 2565
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที่ 19 กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถอื หุน้
สามัญประจาปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ทส่ี ุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้น
จากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับ เข้ามารับตาแหน่ งอีกได้ กรรมการทีจ่ ะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี อง
ภายหลังจดทะเบียนบริษทั ฯ นัน้ ให้จบั สลากกัน ส่วนในปี ต่อ ๆ ไปให้กรรมการทีอ่ ยู่ในตาแหน่ งนานทีส่ ุดนัน้ เป็ นผูอ้ อก
จากตาแหน่ง”
โดยในปีน้ี มีกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
1. นายธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
กรรมการบริษทั
2. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ ์รัตนพร กรรมการบริษทั
3. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งตามวาระดังกล่าว ได้แก่
นายธีรศักดิ ์ ประสิทธิ ์รัตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิ ์รัตนพร และนายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง เป็ นผูท้ รงคุณวุฒทิ ่มี ี
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ความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือกกลับเข้าตาแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วเห็นชอบและเห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้
อนุมตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี้ คือ นายธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร
และ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง กลับเข้า ดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของบริษทั ทีจ่ ดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 4)
ประธานฯ จึงเชิญนายธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร และนายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
ออกจากทีป่ ระชุมเป็ นการชัวคราว
่
เพื่อให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณาลงมติแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
โดยอิสระ จากนัน้ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถาม ข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
โดยวาระนี้ตอ้ งผ่านมติทป่ี ระชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนเสียงของผูท้ ง่ี ดออกเสียง) ทีป่ ระชุมจึงพิจารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระ แยกพิจารณาการลงมติ ดังนี้
6.1. นายธีรศักดิ ์ ประสิทธิรั์ ตนพร กรรมการบริษทั
มติ : ที่ป ระชุม ได้พ ิจ ารณาและมีม ติอ นุ ม ตั ิก ารแต่ ง ตัง้ นายธีร ศัก ดิ ์ ประสิท ธิร์ ตั นพร เข้า ด ารงต าแหน่ ง
กรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย
เห็นด้วย
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
6.2. นายธีระพงษ์ ประสิทธิ ์รัตนพร กรรมการบริษทั
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายธีระพงษ์ ประสิทธิรั์ ตนพร เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย
เห็นด้วย
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
6.3. นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ นายอภิชาติ ชาญเกียรติกอ้ ง เข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย
เห็นด้วย
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
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ไม่เห็นด้วย
รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

0
425,599,182
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

0.00
100.00

วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565
ประธานฯ แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการบริษทั ได้เสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี
2565 ซึง่ เป็ นจานวนเดิมเท่ากับในปี 2564 โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามทีไ่ ด้จดั ส่งพร้อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5)
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ พ ิจ ารณาถึ ง ความเหมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการบริษทั โดยได้มกี ารศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (Thai Institute of Directors Association: Thai IOD) จึงได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2565 รวมทัง้ สิน้ ไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึง่ เท่ากับปี 2564 ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบไปด้วยค่าเบีย้
ประชุมและค่าตอบแทนรายปี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าเบีย้ ประชุมรายครัง้
(บาท/ครัง้ /คน)

ค่าตอบแทนรายปี
(บาท/ครัง้ /คน)

ประธานกรรมการบริษทั

20,000

750,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ

20,000

400,000

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษทั

10,000
10,000

350,000
-

ตาแหน่ ง

ค่าตอบแทน
อื่น ๆ

-ไม่ม-ี

หมายเหตุ:
1. การประชุมทีไ่ ม่มวี าระการรับรองงบการเงิน คณะกรรมการไม่ขอรับเบีย้ ประชุม ฉะนัน้ กรรมการจะได้รบั
ค่าเบีย้ ประชุม 4 ครัง้ ต่อปีเท่านัน้
2. ค่าตอบแทนรายปี จะจ่ายให้แก่กรรมการทีไ่ ม่เป็นผูบ้ ริหารเท่านัน้
3. ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงค่าตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน ไม่มคี า่ ตอบแทนอื่น
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจ่ ะ
อนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ตามทีเ่ สนอ
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาถามหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมลงมติ
อนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 โดยแจ้งว่าในวาระนี้จะต้องผ่านมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ ที่
เข้าร่วมประชุม ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย
เห็นด้วย
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
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รวมคะแนนเสียง
งดออกเสียง

425,599,182
0

เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ

100.00

วาระที่ 8 พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้ตรวจสอบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2565
ประธานฯ ได้ช้แี จงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจาก
บริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด อีก 1 ปี (รวม 13 ปี ทีบ่ ริษทั ฯ ได้ว่าจ้างบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญ ชี) เนื่ อ งจากได้ป ฏิบ ตั ิต ามหน้ าที่อ ย่างดีต ลอดเวลาที่ผ่านมา และเป็ น ผู้ส อบบัญ ชีท่ีไ ด้รบั ความเห็น ชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยที่ผู้ส อบบัญ ชีดงั กล่าวมีค วามเป็ นอิส ระ ไม่ม ี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ฯ/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่/ผูบ้ ริหาร/บริษทั ย่อย หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด โดยมีรายชือ่ ผูส้ อบบัญชีบริษทั ดังต่อไปนี้
ชื่อผู้สอบบัญชี

เลขที่ผ้สู อบบัญชีรบั อนุญาต

นางสาวนงราม เลาหอารีดลิ ก

4334

หรือ

นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์

218

หรือ

นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์

9211

หรือ

นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ ์

7633

โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจานวนไม่เกิน 1,440,000
บาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ จากปี 2564 จานวน 120,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มบริ ษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)

บาท

บริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
บริษทั ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จากัด
บริษทั ธีระมงคล เอนเนอร์ยี จากัด

740,000.00
50,000.00
50,000.00

บริษทั กรีน เซฟวิง่ เอนเนอร์ย่ี ไทยแลนด์ จากัด

200,000.00

บริษทั กรีนเอิรธ์ เอ็นเนอร์จี จากัด

350,000.00

บริษทั โกลบอล ยูทลิ ติ ้ี ซัพพลาย จากัด
รวมทัง้ สิ้ น

50,000.00
1,440,000.00

ประธานฯ แถลงว่า เนื่องจากมีบริษทั หลายบริษทั จึงต้องคิดคานวณให้เหมาะสม โดยค่าสอบบัญชีประจาปี
2565 ของบริษทั ธีระมงคล อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) เท่ากับ 740,000 บาท โดยประกอบไปด้วยค่าตรวจบัญชี
600,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 140,000 บาท (รวมเป็ น จ านวน 740,000 บาท โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2565 ของบริษทั แม่ลดลงจากปีก่อน 30,000 บาท)
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ความเห็นคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควร
แต่งตัง้ ให้ผสู้ อบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นจากบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและรับรองงบ
การเงินของบริษทั ฯ สาหรับรอบปี ระยะเวลาบัญชีส้นิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราค่าตอบแทน 740,000
บาท (เจ็ดแสนสีห่ มืน่ บาท) และเมือ่ รวมค่าสอบบัญชีของบริษทั ในกลุ่มแล้วเป็ นจานวนเงิน 1,440,000 บาท (หนึ่งล้านสี่
แสนสีห่ มืน่ บาทถ้วน)
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดมีคาถามหรือข้อสงสัยหรือมีคาแนะนาเพิม่ เติมหรือไม่
เมื่อไม่มผี ู้ถอื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สงสัย มีคาถาม หรือมีคาแนะนาเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงขอให้ทป่ี ระชุมลง
มติอนุ มตั ิ แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาปี 2565 โดยต้องผ่านมติท่ปี ระชุมด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ : ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาและมีมติอนุ มตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีปี 2565
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีอ่ อกเสียงลงคะแนนในวาระนี้: 85 ราย
เห็นด้วย
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
รวมคะแนนเสียง
425,599,182
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
งดออกเสียง
0
เสียง
วาระที่ 9 พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้แจ้งทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นการตอบข้อซักถามและรับฟงั ข้อเสนอของผูถ้ อื หุน้ ประธานฯ ได้แจ้ง
ว่า หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะท่า นใดประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการชี้แจง
เพิม่ เติมในประเด็นใดขอให้ท่านแจ้งชื่อ หรือกรณีรบั มอบฉันทะให้แจ้งชื่อผูม้ อบฉันทะด้วย ทัง้ นี้ เพือ่ บันทึกในรายงาน
การประชุมให้ถกู ต้องและครบถ้วน
คุณฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุน้ และในนามชมรมผูถ้ อื หุน้ ไทย กล่าวให้กาลังใจและแสดงความยินดีกบั กรรมการ
ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ และสอบถามเกีย่ วกับวิสยั ทัศน์ของคณะกรรมการทีจ่ ะนาพาให้บริษทั ฯ เติบโต และสอบถามถึงแนว
ทางการดาเนินธุรกิจในอนาคต และมีขอ้ เสนอแนะว่า หากอนาคตติดขัดเรือ่ งการจ่ายเงินปนั ผลขอเสนอแนะให้จา่ ยเป็ น
วอร์แรนท์ (Warrant) แก่ผถู้ อื หุน้ ซึ่งจะมีประโยชน์ 2 ข้อ คือสามารถกาหนดการได้เงินจากการเพิม่ ทุนในวอร์แรนท์
(Warrant) นัน้ เท่ากับเสริมสภาพคล่องของบริษทั ในอนาคต และอีกอย่างวอร์แรนท์ (Warrant) นัน้ จะเป็นเงินปนั ผลใน
ทางอ้อม ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ เดิม เป็นข้อเสนอแนะเรือ่ งการจ่ายปนั ผลในอนาคตถ้ายังไม่มสี ภาพคล่อง ตลอดจนสอบถามถึง
แนวทางแนวปฏิบตั แิ ละการเตรียมพร้อมของบริษทั ฯ ตลอดจนแนวทางการจัดเตรียมงบประมาณสาหรับค่าใช้จ่าย
พลังงาน ค่าขนส่ง และทุกอย่างทีจ่ ะเพิม่ สูงขึน้
ประธานฯ กล่าวขอบคุณสาหรับการซักถามและข้อเสนอแนะ สาหรับข้อเสนอแนะเรื่องวอร์แรนท์ (Warrant)
หรือผลตอบแทนอย่างอื่นแทนเงินปนั ผลนัน้ ขอรับไว้พจิ ารณา และขอให้คุณธีระชัยอธิบายแผนธุรกิจในอนาคต ซึง่ ตน
ได้รบั ฟงั มาก่อนแล้วและมีความสบายใจทีฝ่ า่ ยบริหารมีวสิ ยั ทัศน์
คุณธีระชัย ได้ชแ้ี จ้งว่า เป้าหมายในอนาคตคือเป็ นบริษทั มหาชนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์
ส่องสว่างและโรงไฟฟ้าทีม่ กี ารเติบโตทัง้ มูลค่ากิจการและ CSR ควบคู่กนั ไป ในส่วนของการบริหารงาน คุณธีระชัยได้
อธิบายต่อทีป่ ระชุมว่าปี ทผ่ี ่านมา เป็ นปี ทล่ี าบากเนื่องจากภาวะการณ์ทพ่ี บ และจากสถานการณ์โดยรวม แม้บริษทั ฯ
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จะได้รบั ผลกระทบมากในไตรมาส 2 บริษทั ฯ เริม่ จะฟื้ นทีไ่ ตรมาส 3 แต่ยงั คงได้รบั ผลกระทบอีกระลอกจากต้นทุนค่า
สินค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ และด้วยสภาพเศรษฐกิจของประเทศยังคงได้รบั ผลกระทบอย่างหนัก ทาให้บริษทั ฯ ตัดสินใจชะลอการ
ปรับค่าสินค้าขึน้ ไปอีก 1 ไตรมาส เนื่องจากการปรับราคาสูงขึน้ จะเป็ นการซ้าเติมตลาด เป็ นเหตุให้บริษทั ฯ เริม่ ฟื้ นตัว
ในไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตาม ในปี น้ีหากไม่ม ีปจั จัยอื่นเข้า มากระทบรุนแรง บริษทั ฯ คาดว่า ทิศทางการ
บริหารงานจะง่ายขึน้ และต้นทุนทีก่ ระทบก็ได้แก้ไขปญั หาไปแล้ว ดังนัน้ ภาพรวมผลประกอบการของบริษทั ฯ น่าจะดี
ขึน้
ปลายปี ทผ่ี ่านมาบริษทั ฯ ได้เริม่ จาหน่ ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโรงงานไฟฟ้าก๊าซชีวภาพที่ อาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัด สมุทรสาคร ทัง้ นี้ บริษทั ฯ มีแผนงานที่จะเริม่ ประกอบการโรงไฟฟ้าที่ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุร ี
เพือ่ ให้รบั รูเ้ ป็ นรายได้ให้ได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 โดยสาหรับทิศทางธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษทั ฯ นัน้ บริษทั ฯ มุง่ มัน่
จะขยายธุร กิจโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงเน้ นการเติบโตแบบระมัดระวัง (Conservative) โดยการ
พิจารณาทุกโครงการทีจ่ ะเข้าลงทุนอย่างละเอียดถีถ่ ว้ น เพือ่ ให้เติบโตได้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่งสอบถามคณะกรรมการถึงกรณีระยะเวลาซึง่ บริษทั ฯ ได้มอบหมายให้ผตู้ รวจสอบบัญชีราย
เดิมนี้ทาหน้าทีต่ รวจสอบบัญชีของบริษทั ฯ และขัน้ ตอนการสรรหาผูต้ รวจสอบบัญชีแต่ละปี อีกทัง้ สอบถามถึงจานวน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษทั ฯ ตลอดจนกาลังผลิตไฟฟ้า ปริมาณการประกอบกิจการที่รบั รู้เป็ นรายได้ ประมาณการ
โครงการในการเพิม่ จานวนโรงไฟฟ้า ประมาณการกาลังการผลิต และแผนการขยายธุรกิจเดิมของบริษทั ฯ เกี่ยวกับ
การผลิตหลอดไฟฟ้าและโคมไฟ
ประธานฯ ได้สรุปประเด็นข้อซักถามดังกล่าวเป็ น 2 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรกเรื่องบริษทั บัญชี ซึ่ง
ประธานฯ ได้ขอให้คณ
ุ ธีระพงษ์ตอบ และประเด็นทีส่ องคือเรือ่ งแนวโน้มในอนาคตของโรงไฟฟ้าและธุรกิจแสงสว่าง
คุณธีระพงษ์ช้แี จงต่อที่ประชุมว่า บริษทั ฯ ได้ใช้บริการบริษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด ตัง้ แต่ก่อนเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงปี น้ีน่าจะประมาณปี ท่ี 13 บริษทั เอเอสทีฯ มีผสู้ อบบัญชีหลายท่าน ซึ่งบริษทั ฯ
ตรวจสอบแล้วว่าค่าบริการของบริษทั เอเอสทีฯ มีความสมเหตุสมผล ทัง้ นี้ บริษทั เอเอสทีฯ มีความเข้มงวดในการ
ตรวจสอบและมีความเป็ นอิสระไม่มผี ลประโยชน์ได้เสียกับทางบริษทั ฯ อีกทัง้ ค่าบริการเป็ นไปตามราคาตลาดและ
ค่อนข้างจะถูกกว่าตลาด
ผูถ้ อื หุน้ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมถึงประเด็นเรื่องการใช้บริการผูส้ อบบัญชีรายเดิมเป็ นระยะเวลานานอาจเป็ นเหตุให้
เกิดความละเลยในการตรวจสอบ จึงเสนอให้บริษทั ฯ พิจารณาผูต้ รวจสอบบัญชีรายอื่นมาตรวจสอบเพื่อถ่วงดุลอีก
ชัน้ หนึ่ง
ประธานฯ ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั บัญชีทต่ี รวจสอบบริษทั ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ตอ้ งได้รบั การรับรอง
จากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมาบริษทั ฯ ไม่พบปญั หา
ในการทางานของบริษทั เอเอสทีฯ อีกทัง้ สานักงาน ก.ล.ต. ยังคงให้ความเชือ่ ถือบริษทั เอเอสทีฯ อย่างไรก็ตาม บริษทั
ฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้พจิ ารณา แต่บริษทั ฯ ยังคงเชือ่ มันในการท
่
างานของบริษทั เอเอสทีฯ อยู่
คุณธีระชัยชี้แจงเรื่องแน้วโน้มธุรกิจและการบริหารงาน โดยแยกเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนทีห่ นึ่ง ธุรกิจพลังงาน
หากโครงการด่านช้างประกอบกิจการที่ร บั รู้เป็ นรายได้ใ นไตรมาส 2 2565 นี้ ก็จะเห็นความคืบหน้าของโครงการ
เพิม่ ขึน้ ทาให้กาลังการผลิตของกลุ่มบริษทั จะรวมเป็ น 5.4 เมกะวัตต์ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้วางแผนจะขยายกาลังการผลิต
ให้ได้ทุกปี โดยพิจารณาถึงระยะเวลาและอัตราการคืนกาไร ประเด็นต่อมาคือเรื่องเงินทุน คุณธีระชัยได้ชแ้ี จงว่าบริษทั
ฯ ยังคงได้รบั ความร่วมมือในการพิจารณาหาแหล่งเงินทุนทัง้ จากธนาคาร นักลงทุน การออกหุน้ กู้ ตลอดจนทีป่ รึกษาที่
ช่วยบริษทั ฯ วางแผนหาแหล่งเงินทุน ในส่วนที่สอง ธุรกิจแสงสว่าง ซึ่งปจั จุบนั มีการแข่งขันสูง บริษทั ฯ เชื่อมันว่
่ า
บริษัทฯ มีทีมงานด้านการวิจยั และพัฒนา (R&D) ที่เข้มแข็ง บริษัทฯ อาจจะขยายขอบเขตหรือผลิต ภัณฑ์ใ หม่ๆ
เพิม่ ขึน้ ในธุรกิจไฟฟ้าอุปกรณ์สว่ นควบและไฟฟ้า ซึง่ จะช่วยเสริมให้บริษทั มีศกั ยภาพในการแข่งขันในธุรกิจนี้เพิม่ ขึน้ ได้
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ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่งสอบถามถึงปริมาณกาลังการผลิตไฟฟ้าทัง้ หมด หากประกอบกิจการโรงไฟฟ้า
คุ ณ ธีร ะชัย ชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุ ม ว่ า ป จั จุ บ ัน ก าลัง การผลิต ไฟฟ้ าของบริษัท อยู่ท่ี 2.4 เมกะวัต ต์ หากเปิ ด
ดาเนินการโครงการด่านช้างเพิม่ เติมได้ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษทั ฯ จะมีกาลังการผลิตจะอยูท่ ่ี 5.4 เมกะวัตต์
ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงประมาณการกาลังการผลิตที่บริษทั ฯ จะสามารถทาได้ภายใน 2 ปี น้ี และสอบถามถึง
แผนการนาโครงการผลิตไฟฟ้าเข้ากองทุน
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กิจการโรงไฟฟ้าของบริษทั ฯ มีรายได้ท่แี น่ นอนเนื่องจากอัตราการผลิตที่
ชัดเจน และเป็ นการผลิตเพือ่ ขายให้รฐั จึงเห็นว่าหากขยายกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้าเพิม่ เติมจะเพิม่ โอกาสให้บริษทั ฯ
เพิม่ รายได้ ทัง้ นี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ออกหุ้นกู้จานวน 200 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ขยายกิจการโรงไฟฟ้า และ
วางแผนในการเปิ ดดาเนินกิจการเพือ่ สร้างรายได้ จึงจะพิจารณาขยายกิจการโรงไฟฟ้าโครงการต่อไป ส่วนทางด้าน
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแสงสว่างซึ่งมีค่แู ข่งเป็ นจานวนมาก บริษทั ฯ มีแผนการดาเนินการของปี หน้าซึ่งมีแนวโน้มว่าจะ
สร้างกาไรได้
คุณนรา ศรีเพชร ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงระยะเวลาในการคืนทุนหลังจาก
โครงการโรงไฟฟ้าด่านช้าง 2.97 เมกกะวัตต์ เริม่ ประกอบกิจการและรับรูร้ ายได้
คุณธีระชัยชี้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า ระยะเวลาในการคืนทุน ของโครงการด่านช้างเมื่อเริม่ จาหน่ ายไฟฟ้าในเชิง
พาณิชย์ (COD) ประมาณการไว้ภายใน 7 ปี
ในวาระนี้มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ 1 ราย คิดเป็ นจานวน 68,450 หุน้ โดยมีผถู้ อื หุน้
เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้ สิ้น 86 ราย รวมจานวนหุน้ 425,667,632 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
63.3961 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ฯ
มติ : ทีป่ ระชุมไม่มกี ารเสนอเรือ่ งอื่นๆ เพือ่ พิจารณา
เมือ่ ไม่มคี าถามหรือข้อซักถามเพิม่ เติม ประธานทีป่ ระชุมจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

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

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