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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

ของ 

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จาํกัด (มหาชน) 

ประชมุเม่ือวนัศกุร์ ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  

ณ เลขท่ี 1/1-1/3 โครงการพาร์ค วิลเลจ พระราม 2 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 56 แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร 

การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มี 

นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษัททําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)   

นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกุล เลขานกุารบริษัท ทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดําเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนํากรรมการบริษัท และ

ผู้ เก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมการประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระท่ีเข้าร่วมประชมุมีดงันี ้

1. พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

2. นายทรงพล จนัทร์ผอ่งแสง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ   กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 

5. นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริษัท 

6. นายธีรยทุธ์ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริษัท 

7. นายธีรศกัด์ิ ประสทิธ์ิรัตนพร กรรมการบริษัท 

บคุคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชมุมีดงันี ้

1. นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา ผุ้ได้รับการเสนอช่ือให้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบ / กรรมการ  

     อิสระ 

2. นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกลุ  เลขานกุารบริษัท 

3. นายอดุม ไตรรัตน์อศัว  ผู้สอบบญัชี 

4. นายภสันนัท์ สวุรรณน้อย  ท่ีปรึกษากฎหมาย 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิเข้าร่วม

ประชมุ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 14 มีนาคม 2561 ทัง้สิน้ 2,148 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 671,440,890 หุ้น โดยขณะเร่ิมการ

ประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตวัเอง 22 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 80 ราย รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุด้วย

ตนเองและโดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้  102 ราย  นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้หมด 459,903,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.49 ของจํานวนหุ้นท่ี

มีสทิธิเข้าร่วมประชมุทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบั

ของบริษัทฯแล้ว ทัง้นี ้เม่ือการประชมุได้เร่ิมขึน้ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้ โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทัง้สิน้ 108 คน รวมจํานวนหุ้น 499,981,786 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.46 ของจํานวนหุ้นท่ี

จําหน่ายได้ทัง้หมด โดยประธานฯ ได้แจ้งท่ีประชมุให้ทราบระหวา่งการประชมุแล้ว 
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ประธานฯได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระดงันี ้การนบัคะแนนในวาระท่ี 1, วาระท่ี 

3, 4, 6 และ 7 ต้องผ่านมติท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 5 ซึง่เป็น

วาระการพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนของกรรมการประจําปี 2561 ต้องผ่านมติท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ สว่นวาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบไมมี่การลงมติ   

ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯจะใช้วิธีลงคะแนนตามบตัร

ลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นจะได้รับบตัรลงคะแนนท่ีทางบริษัทมอบให้  ซึง่การนบัคะแนนนัน้ทางเจ้าหน้าท่ีจะทําการเก็บใบลงคะแนน

เฉพาะในส่วนของ “ผู้ ไม่เห็นด้วย” และ “ผู้ ท่ีงดออกเสียง” เท่านัน้  เพ่ือความสะดวกในการนับคะแนนในแต่ละมติ  ทัง้นีว้ิธีการ

ลงคะแนนและเก็บบตัรลงคะแนนจะดําเนินการเช่นเดียวกนัในทกุระเบียบวาระการประชมุ หากระหว่างการประชมุ มีผู้ ถือหุ้นเข้า

ร่วมการประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจํานวนผู้ ถือหุ้นและจํานวนหุ้นใหม่ทุกครัง้ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมในภายหลงั จะมีสิทธิ

ลงคะแนนเฉพาะวาระท่ียงัมิได้มีการลงมติเทา่นัน้ 

ภายหลงัจากท่ีได้มีการชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนสําหรับวาระการประชุมแล้ว นายธีระชัย  

ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานฯ จงึเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระดงันี ้   

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2560 
ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 

2560 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชมุท่ีได้แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (เอกสารแนบ 2) ต่อมา ประธานฯ แถลงต่อ

ท่ีประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ดังกล่าว บริษัทฯได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และ

ประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องแล้ว  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า  รายงานการประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2560 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560 ได้บนัทกึการประชมุอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามหรือข้อสงสัยหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ท่ีได้จดัขึน้เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2560โดยต้องผ่านมติท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

มต:ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ตามท่ีได้

เสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 107 ราย 

เหน็ด้วย 499,925,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 499,925,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง 
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 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 31 
ธันวาคม 2560  
 ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560 ท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) 

 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นสมควรท่ีจะ

รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชีตัง้แตว่นัท่ี  1 มกราคม 2560 ถงึวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงาน

ประจําปี 2560 ของบริษัท 

 ประธานฯได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่าวาระนีเ้ป็นวาระการแจ้งเพ่ือทราบ และไม่มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด และสอบถาม

วา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯจึงแจ้งท่ีประชมุว่าวาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ 

ไมมี่การลงคะแนนเสียง 

มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2560 ตามท่ีประธานฯแจ้ง 

 

 วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัติงบดุล  งบกําไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  สําหรับรอบปี
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
 ประธานฯได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัท และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)   

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า งบดลุ งบกําไรขาดทนุสําหรับรอบปี

ระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ

มาตรฐานการบญัชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังบดลุ งบกําไรขาดทนุ และรายงานของผู้สอบบญัชี

สําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2560 

 ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 นายทรงพล สคุนธพงศ์ ตวัแทนจากโครงการอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงเร่ืองงบ

การเงินประจําปี 2560 ของบริษัทฯดงันี ้ 

1. ระยะเวลาการให้สนิเช่ือทางการค้า (Credit Term) ของบริษัทฯ แก่ลกูค้ามีหลกัเกณฑ์อยา่งไร 

ประธานฯชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯจะพิจารณาระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้า (Credit Term) แก่ลกูค้าจาก

ความมัน่คงในฐานะทางการเงินของลกูค้า และระยะเวลาในการทําธุรกิจร่วมกนัมา โดยจะขอเอกสารต่างๆจากลกูค้าเพ่ือกําหนด

ระยะเวลาการให้สินเช่ือทางการค้าท่ีเหมาะสมแก่ลกูค้าแต่ละราย หากเป็นลกูค้าใหม่ ก็จะให้วงเงินไม่เกิน 25,000 บาท ทัง้นี ้

โดยทัว่ไปของธุรกิจนี ้ระยะเวลาการให้สนิเช่ือทางการค้าจะอยุท่ี่ประมาณ 60-120 วนั 

2. การตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือ มีตวัเลขท่ีค่อนข้างมีนยัสําคญั บริษัทฯมีวิธีการอย่างไรในการบริหาร

จดัการการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ 

 นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ สตอ็คสนิค้าท่ีตัง้คา่เผ่ือการลดมลูคา่สนิค้าคงเหลือ เป็นการตัง้ค่าเผ่ือ

สินค้าเคล่ือนไหวช้า ซึ่งสินค้าคงเหลือดังกล่าว เป็นผลมาจากกระแสของหลอดแอลอีดีท่ีเข้ามาในระยะหลัง บริษัทฯก็มีการ

ปรับตวัตามการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว โดยมีการมุ่งเน้นตลาดแอลอีดีมากขึน้ ส่วนสินค้าคงเหลือบริษัทฯก็มองหาช่องทางการ
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ลดสต็อคโดยการปรับกลยทุธ์การขายสินค้าดงักล่าวออกตลอดเวลา และคาดว่าการตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินค้าคงเหลือจะมี

ตวัเลขท่ีลดต่ําลง 

3. จากการวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจดัการ บริษัทฯมีการในการปรับกลยทุธ์การขายสินค้าทดแทน และคณุภาพ

สนิค้าอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าในเร่ืองของการปรับตวัตามเทคโนโลยีมาโดยตลอด บริษัทฯทําหลอดไฟมาเป็นปีท่ี 40 

และในช่วง 2-3 ปีหลงั เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงค่อนข้างมาก เราจึงเพิ่มสินค้าแอลอีดีให้มากขึน้ ในช่วงท่ีผ่านมาอาจจะยงัไม่

เห็นยอดท่ีชดัเจนนกั เน่ืองจากราคาและค่าความสว่างของสินค้าประเภทนีย้งัไม่น่ิง ปีนีบ้ริษัทฯคาดว่าจะได้ส่วนบ่งตลาดมากขึน้ 

เน่ืองจากการทําราคาเร่ิมน่ิงแล้ว จดุแข็งของบริษัทฯคือการวิจยัและพฒันา (R&D) และคาดวา่จะเห็นความเปล่ียนแปลงของสินค้า

ทดแทนเร็วๆนี ้ 

4. บริษัทฯมีเงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุเทา่กบั 16.6 ล้านบาท อยากทราบวา่จะให้ผลตอบแทนอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุดงักลา่ว มีการลงทนุท่ีสําคญัคือ รายการเงินสดจ่ายเพ่ือ

ซือ้โรงงานท่ีบริษัทฯเคยเช่า และสญัญาเช่าได้หมดลงแล้ว นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัมีการลงทนุอีกสองสว่น คือ การเพิ่มสินค้า และการ

ขยายธุรกิจเพิ่มเติม ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการศกึษาโครงการ จงึอาจจะยงัไมมี่ข้อมลูเร่ืองผลตอบแทนท่ีแน่ชดัในขณะนี ้หาก

ผลการศกึษาเป็นท่ีน่าพอใจ จะได้นํามาแจ้งให้ทราบอีกครัง้ 

5. จากงบการเงินประจําปี 2560 บริษัทฯ มี cash cycle 190 วนั ซึ่งอาจมีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯ ทาง

ผู้บริหารมีการพิจารณาแหลง่เงินทนุจากการออกใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Warrant) หรือไม ่

นายธีระพงษ์ ประสทิธ์ิรัตนพร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เหตท่ีุบริษัทฯ มี cash cycle 190 วนั เน่ืองจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ

คือการค้าปลีก (Retail) ขณะนีส้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั มีลกูค้าท่ีค้าขายกนัมานานบางสว่นชําระหนีล้า่ช้า แต่ยงัไม่ถึงขนาดจดั

ว่าเป็นหนีเ้สีย บริษัทฯก็มีการจบัตามองอย่างใกล้ชิด และมีการกระจายความเส่ียงแล้ว ในส่วนของเร่ืองเงินทนุท่ีจะต้องระดมทนุ

จากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Warrant) หรือไม่นัน้ ขณะนีเ้งินทนุหมนุเวียนและกระแสเงินสดของบริษัทฯ

เป็นบวกอยู่ มีการเพิ่มความเข้มงวดในการให้เครดิตและการสต็อคสินค้า จึงยังไม่มีความจําเป็นท่ีจะระดมทุนโดยการออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน (Warrant) ยกเว้นบริษัทฯจะมีโครงการลงทุนท่ีสําคญั ก็จะพิจารณาแหล่งเงินทุนท่ี

เหมาะสมตอ่ไป 

6. คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีแนวโน้มสงูขึน้ บริษัทฯมีแนวทางการควบคมุอยา่งไร  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯมีการควบคมุและตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารอยู่ตลอดเวลา 

บริษัทฯมองว่าขณะนี ้สภาวะเศรษฐกิจชะลอตวั แต่ก็ยงัมีคําสัง่ซือ้จากลกูค้าอยู่ ในบางครัง้มีคําสัง่ซือ้เข้ามา แต่บริษัทฯอาจไม่

ปล่อยสินค้าให้แก่ลกูค้าท่ีความน่าเช่ือถือต่ํา เม่ือเทียบกบัยอดขายท่ีลดลง จึงทําให้ดเูหมือนค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

เพิ่มสงูขึน้ 

             เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติั

งบดลุ งบกําไรขาดทนุและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบปีระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยต้องผ่านมติท่ี

ประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มต:ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบดลุ งบกําไรขาดทนุและรายงานของผู้สอบบญัชีสําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี ้
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จํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 108 ราย 

เหน็ด้วย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
 ประธานฯได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากตนเองเป็นกรรมการผู้ ท่ีจะต้องออกตามวาระ จึงขอเชิญพลตํารวจโทอมัรินทร์ 

เนียมสกุล ทําหน้าท่ีดําเนินการประชุมแทนในวาระนี ้พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกุล แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ข้อท่ี 19 กําหนดไว้ว่า  “ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ่งในสาม 

(1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบั

ส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจาก

ตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนาน

ท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง”        

 โดยในปีนี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ทา่น ประกอบด้วย 

1. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษัท   

2. นายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ทัง้ นี  ้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการ  ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระดังกล่าว  ได้แก่ 

นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้าม

ตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. ตลอดจน เป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถอนัเป็นประโยชน์ในการช่วยสนบัสนุนการดําเนิน

ธรุกิจของบริษัทให้ประสบความสําเร็จตอ่ไปได้ จงึเหน็ควรเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกกลบัเข้าตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง  

ส่วนนายธีรัชย์ มีเดชประเสริฐ ซึ่งถึงกําหนดหมดวาระ ดํารงตําแหน่งครบ 9 ปี ในรอบปี 2561 ทางคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทนจงึเสนอช่ือนางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัแต่งตัง้กรรมการท่ี

พ้นจากตําแหน่งตามวาระ คือ นายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพรกลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  และเห็นสมควรให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ โดย

ประวติัโดยสงัเขปของกรรมการท่ีได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทได้จดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 4) 

 พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกลุ จึงเชิญนายธีระชยั ประสิทธ์ิรัตนพร และนางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา ให้ออกจากท่ี

ประชุมเป็นการชั่วคราว เพ่ือให้ท่ีประชุมได้พิจารณาลงมติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระโดยอิสระ จากนัน้ได้

สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่ 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถาม ข้อสงสยัหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พลตํารวจโทอมัรินทร์ เนียมสกุลจึงขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาโดยวาระนีต้้องผา่นมติท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ท่ีประชมุจงึพิจารณาและมีมติอนมุติัการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  แยกพิจารณาการลงมติ ดงันี ้

1. นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร ประธานกรรมการบริษัท 
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มต:ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการแตง่ตัง้นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร เข้าดํารงตําแหน่งประธาน

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 108 ราย 

เหน็ด้วย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

2. นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา (กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ) 

มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุติัการแต่งตัง้นางชลลดา อิศรางกรู ณ อยธุยา เข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 108 ราย 

เหน็ด้วย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 
 ประธานท่ีประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่  คณะกรรมการได้เสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด

ข้อมลูประกอบการพิจารณา ปรากฏอยูใ่นรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ซึง่ได้จดัสง่พร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

 ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดย

ได้มีการศึกษาและเทียบเคียงข้อมลูค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการ

สํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  โดยรายละเอียดการอนมุติั

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้(เป็นอตัราเดียวกบัปี 2559) 

 ทางบริษัทฯกําหนดให้คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ในรูปแบบของเบีย้ประชมุ รวมกนัในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 

บาท โดยจะจ่ายในรูปแบบของคา่เบีย้ประชมุตอ่การเข้าร่วมประชมุหนึง่ครัง้ 

• ประธานกรรมการ    6,000 บาท 

• กรรมการ     5,000 บาท 

• ประธานกรรมการตรวจสอบ   20,000 บาท 

• กรรมการตรวจสอบ    15,000 บาท 

• ประธานกรรมการสรรหา   6,000 บาท 

• กรรมการสรรหา    5,000 บาท 

• ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  6,000 บาท 

• กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน   5,000 บาท 

• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  6,000 บาท 
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• กรรมการบริหารความเส่ียง   5,000 บาท 

 โดยให้การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการดงักลา่ว มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2561   

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะ

อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทตามท่ีเสนอ 

 ประธานฯ ได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติ

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 โดยแจ้งว่าในวาระนีจ้ะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 มติ:  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้             

จํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 108 ราย 

เหน็ด้วย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

 วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 
 ประธานท่ีฯได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตัง้ นางสาวนงราม  

เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218  แห่งบริษัท เอ

เอสที มาสเตอร์ จํากดั คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทอีก (รวม 9 ปี ท่ีบริษัทฯได้ว่าจ้างบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั 

เป็นผู้ สอบบัญชี)  เน่ืองจากได้ปฏิบัติตามหน้าท่ีอย่างดีตลอดเวลา และเป็นผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยท่ีผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้

เสียกับบริษัท/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยกําหนดค่าสอบบัญชี

ประจําปี 2561 เท่ากบั 600,000 บาท และค่าตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของบตัรส่งเสริมการลงทนุ จํานวน 30,000 บาท 

รวม 630,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่สอบบญัชีประจําปี 2560 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะอนมุติั

การแต่งตัง้ให้ นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 หรือนายประดิษฐ รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับ

อนญุาตเลขท่ี 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบระยะบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2561 ในอตัราคา่ตอบแทนรวมทัง้สิน้เป็นจํานวนเงิน 630,000 บาท  (หกแสนสามหม่ืนบาทถ้วน)  

 ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติอนุมัติ

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 โดยต้องผ่านมติท่ีประชมุด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 มต:ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชีปี 2560 

ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  ดงันี ้
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จํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 108 ราย 

เหน็ด้วย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารงดจัดสรรกาํไรสะสมและงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 
 ประธานฯได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบับริษัท 

ข้อ 46 กําหนดให้ “บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสทุธิประจําปี 

หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน”  

 นอกจากนี ้บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิท่ีเหลือหลงัจาก

หกัเงินทนุสํารองต่างๆ ทกุประเภทตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด และการ

จ่ายปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั และมติคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุติัให้จ่ายเงินปัน

ผลต้องถกูนําเสนอเพ่ือขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจ

อนมุติัให้จ่ายได้ก่อนรายงานให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุคราวตอ่ไป 

 ความเหน็คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรพิจารณา

อนมุติัการงดจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 เน่ืองจากปี 2560 บริษัทฯมีผล

การดําเนินงานขาดทนุ  

 ประธานฯได้สอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามหรือข้อสงสยัหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ่

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสยั มีคําถามหรือมีคําแนะนําเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุติัการงด

จดัสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 โดยต้องอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 มต:ิ  ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการงดจดัสรรกําไรสะสมและงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 

ด้วยคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

จํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีออกเสียงลงคะแนนในวาระนี:้ 108 ราย 

เหน็ด้วย 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไมเ่หน็ด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวมคะแนนเสียง 499,981,786 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   
 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯได้แจ้งท่ีประชมุว่าวาระนีเ้ป็นการตอบข้อซกัถามและรับฟังข้อเสนอของผู้ ถือหุ้น ประธานท่ีประชมุได้สอบถาม

วา่หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถามหรือมีข้อเสนอแนะให้ซกัถามได้  

นายทรงพล สคุนธพงศ์ ตวัแทนจากโครงการอาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงบริษัทย่อย

ทัง้สองบริษัท วา่มีแผนการดําเนินธุรกิจอยา่งไร และใช้เงินทนุจากไหน  
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ประธานฯชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯมีบริษัทย่อยจํานวน 2 บริษัท คือ บริษัท ธีระมงคล กรีน เอนเนอร์ยี จํากดั และ

บริษัท ธีระมงคล กรีน โซล่าร์ จํากัด ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในบริษัทย่อยทัง้สองในสดัส่วนร้อยละ 100 ทัง้สองบริษัททําธุรกิจด้าน

พลงังาน และผู้บริหารอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทนุ เพ่ือให้มีความเช่ียวชาญในธุรกิจดงักล่าว สาเหตุท่ีต้องแยกออกเป็นสอง

บริษัท เน่ืองจากธุรกิจมีความแตกต่างกนั และควรแยกรายการค่าใช้จ่ายของแต่ละธุรกิจให้ถกูต้อง บริษัทฯมีการทําวิจยัเพ่ือต่อ

ยอดธุรกิจนีอ้ยู ่ถ้าเงินลงทนุไมส่งูมาก บริษัทฯก็จะพิจารณาขอสนิเช่ือจากสถาบนัการเงิน แตห่ากโครงการต้องใช้เงินลงทนุสงู ก็จะ

ได้มีการหารือกบัท่ีปรึกษาทางการเงินเก่ียวกบัแหลง่เงินทนุตอ่ไป ขณะนี ้ยงัไมไ่ด้มีการตดัสินใจเร่ืองแหลง่เงินทนุท่ีแน่ชดั ขึน้อยู่กบั

ผลการศกึษาโครงการและความต้องการเงินลงทนุในขณะนัน้ 

เม่ือไมมี่คําถามหรือข้อซกัถามเพิ่มเติม  ประธานท่ีประชมุจงึกลา่วปิดประชมุเวลา 11.15 น. 

 

   

  

 

 

 

 

           

___________________________ 

(นายธีระชยั ประสทิธ์ิรัตนพร) 

รองประธานกรรมการ/ประธานท่ีประชมุ 

 

 

                                                                                                  
 ___________________________ 

(นางสาวศศิพิมพ์ ชยะกลุ) 

เลขานกุารบริษัท/ผู้บนัทกึการประชมุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


