
   

1 

 
วนัที� 26 มีนาคม 2556 

 
ที� TMI 001/2556 
 
เรื�อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น บริษัท ธีระมงคล  อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 
 
สิ�งที�สง่มาด้วย 1.  หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
 2.   สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึ�งได้จดัขึ 4นเมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2555 
    3.  รายงานประจําปี สิ 4นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 (CD) 
  4.  ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�ได้รับเสนอชื�อเป็นกรรมการบริษัท  
  (ประกอบการพิจารณาวาระที� 5 พิจารณาแตง่ตั 4งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ) 

 5. การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  
  (ประกอบการพิจารณาวาระที� 6 พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556) 
 6. ข้อมลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ  
 7. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที�เกี�ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8.  หนงัสอืมอบฉนัทะ  
 9. เงื�อนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีง ลงคะแนน  
 10. แผนที�ของสถานที�ประชมุ  
 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ธีระมงคล อตุสาหกรรม จํากดั (มหาชน) ได้มีมตใินการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั 4งที� 
1/2556 ซึ�งประชมุเมื�อวนัจนัทร์ที� 14 กมุภาพนัธ์ 2556 ให้จดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวันศุกร์ที� 26 เมษายน 2556 
เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที� 1242/488 ถนนเอกชัย  ตาํบลมหาชัย  อาํเภอเมือง จังหวดัสมุทรสาคร 
เพื�อพิจาณาเรื�องตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี 4 
 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั<งที� 1 / 2555 
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 4งที� 1/2555 ได้จดัขึ 4นเมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2555 โดยมีสาํเนา
รายงานการประชมุตามที�แนบมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั 4งที� 
1/2555 ได้จดัขึ 4นเมื�อวนัที� 24 กนัยายน 2555  ได้บนัทกึการประชมุอยา่งถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
 
 
 



 

2 

 วาระที� 2 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชตีั <งแต่วนัที� 1 มกราคม 2555 ถงึ วันที� 31 
ธันวาคม 2555   
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล รายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีตั 4งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2555 ที�ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครั 4งนี 4 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะรับทราบผลการ
ดําเนินงานในรอบปีบญัชีตั 4งแตว่นัที� 1 มกราคม 2555 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2555 
ของบริษัท 
  
 วาระที� 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล  งบกาํไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สาํหรับรอบปี
ระยะเวลาบัญชี สิ <นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2555 
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล งบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิ 4นสดุวนัที� 31 
ธนัวาคม 2555 ตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ได้ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และผา่น
การรับรองจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิงบดลุ งบ
กําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสาํหรับรอบปีระยะเวลาบญัชี สิ 4นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2555 ตามที�ปรากฏในรายงาน
ประจําปี 2555  
 
 วาระที� 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสะสมและการจ่ายปันผลประจาํปี 2555   
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัท ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัทต้อง
จดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ�งไว้เป็นทนุสาํรองไมน้่อยกวา่ร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยก
มา (ถ้าม)ี จนกวา่ทนุสาํรองนี 4จะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน” นอกจากนี 4 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลในแตล่ะปีในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิที�เหลอืหลงัจากหกัเงินสาํรองตา่ง ๆ ทกุประเภทตามที�ได้กําหนดไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไมม่เีหตจํุาเป็นอื�นใดและการจา่ยเงินปันผลนั 4นไมม่ีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของ
บริษัทอยา่งมีนยัสาํคญั และมตคิณะกรรมการบริษัทที�อนมุตัิให้จา่ยเงินปันผลต้องถกูนําเสนอเพื�อขออนมุตัิจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้น
แตเ่ป็นการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลซึ�งคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้จา่ยได้ก่อนรายงานให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบใน
การประชมุคราวตอ่ไป 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีทนุสาํรอง
ตามกฎหมายเทา่กบั 8.00 ล้านบาท ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะอนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี 2555  และการจ่ายปันผลดงันี 4  

1. จดัสรรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจํานวน 1,636,790.76 บาท ซึ�งคิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี 2555 
2. จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจําปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจํานวน เงิน 

15.36 ล้านบาท จากกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้จํานวน 32,735,815.13 ล้านบาท ซึ�งเทา่กบัประมาณร้อยละ 46.92 
ของกําไรสทุธิหรือร้อยละ 49.39 ของกําไรสทุธิหลงัหกัทนุสาํรองตามกฎหมาย ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผลที�
กําหนดไว้ของบริษัท  

 
 

 เงินปันผลทั 4งหมดจะจา่ยจากกําไรสทุธิที�ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ดงันั 4นจึงได้รับการยกเว้นภาษี 
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หกั ณ ที�จ่าย ร้อยละ 10 
                  โดยบริษัทจะกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มีสทิธิรับหุ้นปันผลในวนัที� 1 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื�อตาม ม.225 
ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และตามที�มีการแก้ไขเพิ�มเตมิ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 2 เมษายน 
2556 กําหนดจา่ยหุ้นปันผลภายในวนัที� 17 พฤษภาคม 2556 
 
 วาระที� 5 พิจารณาแต่งตั <งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ  
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที� 19 กําหนดไว้วา่  “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั 4ง ให้
กรรมการออกจากตาํแหนง่จํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั 4น ถ้าจํานวนกรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม
สว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการซึ�งพ้นจากตาํแหนง่ อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับ
ตําแหนง่อีกได้ กรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 4น ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการที�อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุนั 4นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่”        
โดยในปีนี 4 กรรมการที�ต้องออกตามวาระจํานวน 3 คน ประกอบด้วย 

1. นายประวิทย์  ประสทิธิTรัตนพร ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายธีระพงษ์  ประสทิธิTรัตนพร กรรมการบริษัท 
3. นายธีรศกัดิT ประสทิธิTรัตนพร กรรมการบริษัท 

ทั 4งนี 4 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมคีวามเห็นวา่กรรมการซึ�งพ้นจากตาํแหนง่ตามวาระดงักลา่ว เป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ จึงเห็นควรเสนอชื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกกลบัเข้าตําแหนง่อีกวาระหนึ�ง (ในการประชมุวาระที� 5 นี 4 
ประธานฯ จะเชิญกรรมการทั 4ง 3 ทา่นที�ต้องออกตามวาระในครั 4งนี 4 ออกจากที�ประชมุ เพื�อให้ที�ประชมุได้ใช้สทิธิพิจารณาแตง่ตั 4ง
กรรมการเพื�อมาดํารงตาํแหนง่ในวาระตอ่ไป) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอและเห็นสมควรให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตั 4ง
กรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระทั 4ง 3 ทา่น กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ�งโดยมีประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการที�
ได้รับเลอืกตั 4งเป็นกรรมการของบริษัท  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
 
 วาระที� 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท (รายละเอียดข้อมลูประกอบการ
พิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ สมควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามที�เสนอ 
 
 วาระที� 7 พิจารณาแต่งตั <งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 
 ข้อเท็จจริงและเหตผุล คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแตง่ตั 4ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทกุข์ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตเลขที� 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4334 แหง่บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 
หรือ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 2982 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 
3104 และนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5599 แหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล  
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก 1 ปี (รวม 4 ปี)  เนื�องจากได้ปฏิบตัิตามหน้าที�อยา่งดีตลอดเวลา 3 ปี ที�ผา่นมาและเป็นผู้สอบ
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บญัชีที�ได้รับความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยที�ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมม่ี
ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้บริหาร / บริษัทยอ่ย หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
โดยกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2556 เทา่กบั 500,000 บาท และคา่ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ 
จํานวน 30,000 บาท (รวม 530,000 บาท) ซึ�งมากกวา่คา่ตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2555 จํานวน 30,000 บาท 
 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นวา่ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรที�จะแตง่ตั 4งให้นาย
ประดิษฐ์ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 218 หรือ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4334 แหง่
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั หรือ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 2982 หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3104 และนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 5599 แหง่บริษัท สอบบญัชี ดี 
ไอ เอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทสาํหรับรอบปี ระยะเวลา
บญัชี สิ 4นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ในอตัราคา่ตอบแทนรวมทั 4งสิ 4นเป็นจํานวนเงิน 530,000 บาท  (ห้าแสนสามหมื�นบาทถ้วน) 
 

วาระที� 8 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ  (ถ้ามี) 
 บริษัทกําหนดรายชื�อผู้ ถือหุ้นที�มสีทิธิTเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัที� 1 เมษายน 2556 และให้รวบรวม
รายชื�อตาม มาตรา  225 ของพรบ. หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 2 เมษายน 2556 
 จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที�ดงักลา่ว โดยพร้อมเพรียงกนั และเพื�อให้การ
ลงทะเบียนเข้าประชมุสะดวกรวดเร็ว บริษัทจดัให้มกีารลงทะเบียนผู้ เข้าร่วมประชมุตั 4งแตเ่วลา 09.00 น. และเพื�อเป็นการอํานวย
ความสะดวกให้กบัผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในการลงทะเบียนให้รวดเร็วยิ�งขึ 4น ใคร่ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะ นํา
หนงัสอืมอบฉนัทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 9) และหลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุ มาแสดงเพื�อลงทะเบียนในวนัประชมุ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ทั 4งนี 4หากผู้ ถือหุ้นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง ทา่นสามารถมอบฉนัทะให้บคุคลอื�น หรือ
กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมกบัแนบ
หลกัฐานแสดงสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น และสง่เอกสารที�เกี�ยวข้องทั 4งหมดให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทก่อนเริ�มการประชมุ 
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
            (นายประวิทย์ ประสทิธิTรัตนพร) 
    ประธานคณะกรรมการ โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
 
 
 

 


