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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจาํปี 2559 

บริษทั เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที  

 

 ประชมุเมอืวนัที  22 เมษายน 2559  เวลา 13:30 น.  ณ หอ้งประชมุแมนํ่าเจ้าพระยา ชนั 3 บรษิทั เธยีรสรุตัน์ 

จํากดั (มหาชน) เลขท ี43/9 หมู ่7 ซอยชชูาตอินุสรณ์ 4 ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ี

 

กรรมการทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายสหสั ตรทีพิยบตุร ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการอสิระ 

2. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานเจ้าหน้าทีบรหิารและ กรรมการ

กาํกบัดแูลกจิการทดีแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

3. นายวริชั วงศน์ิรนัดร์ กรรมการ กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง 

และกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการ กรรมการบรหิาร รองประธานกรรมการบรหิารความเสยีง เลขานุการ

บรษิทั และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุนธุรกจิ 

5. นางสาวสวติา แจง้อยู่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบรหิารความเสยีง และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

6. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบริหารความเสียง และรองกรรมการ

ผูจ้ดัการสายงานชอ่งทางขายใหมแ่ละบรกิารลูกคา้ 

7. รศ. บญุเสรมิ วมิกุตะนนัทน์ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. ศาสตรเมธ ีดร.สุปรดี ิวงศด์พีรอ้ม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากบัดูแลกิจการทีดแีละ

ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

9. นายสธุ ีตรพีรชยัศกัด ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

10. นายกรชิ อมัโภชน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการกํากบัดูแล

กจิการทดีแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

11. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ์ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน 

 

กรรมการบริหาร 

1. นายไพฑรูย์  หอมจนัทร ์ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารงานกลาง 

2. นายวชัรนิทร ์ วชัรธรรม กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลติ 

3. นายพทัธนนท์  เปรมสมทิธ์ กรรมการบรหิาร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกจิการสาขา 

 

ผูบ้ริหาร  

1. นายประดษิฐ์ ภญิโญภาสกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส 

2. นางสาวปรยีาพร ไกรศริวิฒุ ิ ผูอ้ํานวยการกลุ่มบญัชแีละการเงนิ 
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ผูส้อบบญัชีของบริษทัจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั ทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายจุมพฏ ไพรรตันากร  

2. นางสนุี อมาตยกลุ  

 

ผูส้อบบญัชีของบริษทัจาก บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั ทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์  

 

ทีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั สาํนักทีปรึกษาไทย จาํกดั ทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายชาญชยั เนตมิงคล  

2. นางสาววชัจริา ลอ้ทองพานิชย์  

 

  และ ผูบ้นัทกึและตรวจนบัคะแนนจากบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชนัแนล จํากดั ทําการบนัทึกคะแนนและเป็นสกัขี

พยานการตรวจสอบคะแนนในการประชมุ 

 ทงันี มตีวัแทนจากผูถ้ือหุน้รายย่อยมาเป็นสกัขพียานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสยีง 1 ท่าน คอื นางสาววนัวิ

สาข ์มุง่งาม เป็นผูถ้อืหุน้ทไีดร้บัมอบฉนัทะ  

 

เลขานุการในทีประชุม / ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

1. นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่ เลขานุการบรษิทั และเลขานุการคณะกรรมการ 

2. นางสาวจุฑามาศ มาลยั ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั 

 

เริมการประชุมเวลา 13:30 น. 

 ก่อนเริมการประชุม นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้แนะนําคณะกรรมการ ผู้บริหารและ

ผูเ้ข้าร่วมประชุม พรอ้มทงัแจ้งให้ทราบถึงวาระการประชุมในวนันีจํานวน 13 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสอืนัด

ประชมุสามญัประจําปี 2559 และไดแ้จง้หลกัเกณฑเ์กยีวกบัการประชมุ ดงันี 

 

 การนับองคป์ระชุมผูถ้ือหุ้น มีรายละเอียดดงันี 

-  ใหน้บั 1 หุ้นมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 เสยีง โดยท่านผูถ้อืหุ้นมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเท่ากบัจํานวนหุน้ทถีือ

อยู่หรอืเท่ากบัจํานวนทไีดร้บัมอบฉนัทะ 

-  การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมผีูเ้ขา้ร่วมประชมุซึงนับจากผูท้ีมาประชุมดว้ยตนเองและจากการรบัมอบ

ฉนัทะไมน่้อยกวา่ 25 คน และนับจํานวนหุ้นรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีไดจ้ําหน่ายแลว้ทงัหมด หรอืไม่

น้อยกวา่ 133,777,643 หุน้ (หนึงรอ้ยสามสบิสามลา้นเจด็แสนเจด็หมนืเจด็พนัหกรอ้ยสสีบิสามหุน้) 

 

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงันี 

-  การลงคะแนนจะมีขนึหลังเสรจ็การประชุมในแต่ละวาระ ทังนี ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้

ผูเ้ขา้รว่มประชมุซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ในประเดน็ทเีกยีวขอ้งกบัวาระนนั ๆ ตามความเหมาะสม 

-  หากผูถ้ือหุ้น หรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคท์ีจะลงมตไิมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง โปรดแสดงตนโดย

ยกมอืขนึเพอืเจา้หน้าทขีองบรษิทัจะไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่าน เพอืนํามาคาํนวณคะแนนเสยีงในวาระนนั 

-  สาํหรบัวาระที 6 เรอืงการพจิารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

ใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทมีสีทิธลิงคะแนนเสยีง ลงมตใินบตัรลงคะแนน เพอืออกเสยีงเลอืกตงักรรมการเป็นรายบคุคล 
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-  บตัรลงคะแนนทีมกีารกาเครอืงหมายอืนใดนอกจากเครอืงหมายถูกและกากบาท หรอืมกีารกาเครอืงหมาย

มากกวา่หนึงชอ่ง หรอืเป็นการออกเสยีงลงคะแนนไมต่รงกบัวาระทกีาํลงัพจิารณาจะถอืเป็นบตัรเสยี 

 

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดงันี 

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนบัจากการออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมและมสีทิธิออก

เสยีงในวาระนันๆ ซึงอาจมจีํานวนผูถ้ือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เนืองจากอาจมผีูถ้ือหุ้นบางรายเขา้มาเพมิเตมิหรอืออก

จากห้องประชมุก่อน ทงันี ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจง้ใหท้ีประชุมทราบภายหลงัจากเสรจ็สนิ

การลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงันนั เพอืความรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสยีง ขอเรยีนเสนอใหใ้ชว้ธิกีารดงันี คอื 

-  กรณีทีไม่มผีูถ้ือหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ให้ถือว่าทีประชุมมมีตเิป็นเอก

ฉนัท์ อนุมตั ิ/ รบัทราบ / รบัรองตามมตทินํีาเสนอแลว้แต่กรณี 

-  คะแนนเสยีง ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง จะนํามาหกัออกจากจํานวนเสยีงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุมและมี

สทิธอิอกเสยีงในวาระนนัๆ สว่นคะแนนทเีหลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทเีหน็ดว้ยในวาระนนั 

-  บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจา้หน้าทจีะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ในกรณี ไม่เห็น

ดว้ย หรอืงดออกเสียงก่อน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผู้ทีเห็นดว้ยทังหมดในภายหลงั โดยภายหลงัจากเสรจ็สนิการ

ประชุมครบทุกวาระแลว้ บรษิทัจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนทเีหลือซงึยงัไม่ไดเ้กบ็จากผูถ้อืหุน้ทงัหมด ทงันี เพอืความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้และเป็นหลกัฐานอา้งองิต่อไป 

-  สาํหรบัผูร้บัมอบฉันทะทีผูถ้ือหุ้นไดล้งมติในแต่ละวาระแล้วในหนังสอืมอบฉันทะ คะแนนเสยีงของท่านจะ

ไดร้บัการบนัทึกในระบบไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว ผูร้บัมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีทีผู้

มอบฉนัทะมไิดก้ําหนดให้ผูร้บัมอบฉนัทะลงมติอย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีนีผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนตาม

ดลุยพนิิจของผูร้บัมอบฉนัทะเอง 

- สําหรบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะปรากฏอยู่ในจอภาพดา้นหน้าเมอืการลงมติสนิสุดลง และ

ประธานในทปีระชมุจะขานคะแนนใหท้ปีระชมุทราบ 

 

มติของทีประชุม มีรายละเอียดดงันี 

การนับคะแนนเสยีงทถีือเป็นมตทิีประชุม สาํหรบัวาระที 2, 4, 5, 6, 8 และ 11 จะใชค้ะแนนเสยีงขา้งมากเป็นมติที

ประชมุ ผูถ้ือหุ้นหนึงรายมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจํานวนหุน้ทตีนถือหรอืรบัมอบฉนัทะมา ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธาน

ในทีประชุมออกเสยีงเพิมขนึอีกเสยีงหนึงเป็นเสยีงชขีาด ส่วนวาระที 7 จะใชค้ะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวน

เสยีงทงัหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และวาระที 9, 10 และ 12 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง

ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ทมีาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

การแสดงความเหน็หรือสอบถามข้อสงสยัระหว่างการประชุม 

-  ในกรณีทีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความเห็น หรือสอบถามข้อสงสยัต่อทีประชุม ให้ยกมือขึน เมือ

ประธานในทีประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้ท่านแจง้ ชอื – สกุล ให้ชดัเจน ก่อนทีแสดงความเห็นหรอืสอบถามขอ้สงสยั ทงันี 

เพอืประโยชน์ในการบนัทกึรายงานการประชมุ 

-  การแสดงความเหน็หรอืสอบถามขอ้สงสยั ให้แสดงทศันะ หรอืเสนอเนือหาทีกระชบัและตรงประเดน็กบัวาระ

การประชมุ ทงันี เพอืใหก้ารประชมุดาํเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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การเผยแพร่มติของทีประชุม มีรายละเอียดดงันี 

บรษิทัจะบนัทึกภาพวดีทีศัน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบรษิทัจะแจง้มติทีประชุมผูถ้ือหุ้นผา่นระบบขา่วของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในวนัทําการถดัไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พรอ้มทงัระบุคะแนนเสยีงใน

แต่ละวาระผ่านเวปไซต์ของบรษิทั ภายใน 14 วนั เพือให้ผูถ้ือหุน้รบัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้งได ้

 

เริมประชุม 

 ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหท้ีประชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจํานวน 

61 ราย นบัจํานวนหุ้นไดร้วม 294,958,084 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 73.49 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายไดท้งัหมดของบรษิทั ครบ

เป็นองคป์ระชุมตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2553 หมวด 7 มาตรา 103 และขอ้บงัคบับรษิทั หมวด 6 ขอ้ 

36 ซึงกําหนดใหท้ีประชมุผูถ้อืหุ้นต้องมจีํานวนผูถ้ือหุน้ไม่น้อยกวา่ 25 คน และมหีุ้นนบัรวมกนัไดไ้มน่้อยกวา่ 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมดของบรษิทัซงึมอียู่จํานวน 401,332,928 หุน้   

ผูช้ว่ยเลขานุการบรษิทั ไดเ้รยีนเชญิประธานในทปีระชมุเปิดประชมุและดาํเนินการประชมุต่อไป 

  

นายสหัส ตรทีิพยบุตร ประธานกรรมการบรษิัท เป็นประธานในทีประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ

ประชมุตามระเบยีบวาระ ดงันี 

 

วาระที 1 เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 
 

ประธานแจง้ใหท้ีประชมุทราบว่า ตามทีบรษิทัไดจ้ดัสง่รายงานประจําปี 2558 (ในรูปแบบแผน่ซดี)ี ให้แกท่่านผูถ้ือ

หุน้ไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2559 ล่วงหน้าแลว้นนั เนืองจากบรษิทัไดต้รวจพบว่ามกีารพมิพ์

ขอ้มูลผิดพลาดบางส่วน จึงขอแจ้งการแกไ้ขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยขอมอบหมายให้นายวิรชั      วงศ์นิรนัดร์ กรรมการ

ผูจ้ดัการ เป็นผูช้แีจงรายละเอยีดต่อไป 

 

 นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการไดช้แีจงการแกไ้ขขอ้มลู ดงันี 

1. หน้า 1 ข้อมลูสาํคญัทางการเงิน 

แกไ้ขตวัเลขทางการเงนิ 

 ข้อมลูเดิม ข้อมลูทีแก้ไขใหม่ 

2557 2556 2557 2556 

กาํไรขนัตน้* (ลา้นบาท) 917.41 824.14 917.72 824.27 

อตัราสว่นเงนิปนัผลต่อกําไรสทุธิ

สาํหรบัปี (รอ้ยละ) 

89.50 ไมแ่กไ้ข 89.80 ไมแ่กไ้ข 

 2558 2556 2558 2556 

กราฟรปูแรกดา้นซา้ยมอื 

กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 

 

145.06 

 

67.50 

 

145.95 

 

67.05 

*เพมิหมายเหตุใตต้าราง โดยมขีอ้ความว่า “ * มกีารจดัประเภทตน้ทุนทางการเงนิในปี 2556 และ 2557 ใหม่

เพอืใหส้อดคลอ้งกบัธุรกจิ จงึสง่ผลต่อกาํไรขนัตน้” 
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2.  หน้า 10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

แกไ้ขย่อหน้าท ี2 บรรทดัสดุท้าย 

         ขอ้ความเดมิ: “โดยการเปิดสาขาเพอืใหค้รอบคลุมทุกพนืท ีในทุกจงัหวดั เพอืเน้นการบรกิารลูกคา้อย่างทวัถงึ”   

         ขอ้ความทแีกไ้ข: “โดยการเปิดสาขาเพอืใหค้รอบคลุมทุกภูมภิาคทวัประเทศ เพอืเน้นการบรกิารลูกคา้อย่างทวัถงึ” 

ทงันี บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้มูลและจดัพิมพ์ขอ้มูลทถีูกตอ้งลงในรายงานประจําปี 2558 ฉบบัรปูเล่มแล้วและจะทําการ

แกไ้ขขอ้มลูทถีูกตอ้งขนึในเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

 

 มติทีประชุม  ทปีระชมุรบัทราบโดยไมม่กีารลงมต ิ

 

วาระที 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 ประชุมเมือวนัศกุร์ที 24 เมษายน 

2558 
 

ประธานได้มอบหมายให้ผู้ช่วยเลขานุการบรษิัท เป็นผู้ดําเนินการประชุมต่อไป โดยได้แถลงต่อทีประชุมว่า 

หลงัจากการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 2558 เมอืวนัศกุรท์ ี24 เมษายน 2558 บรษิทัไดจ้ดัทํารายงานการประชมุสามญั

ผูถ้ือหุ้นประจําปี 2558 แลว้เสรจ็ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถ้อืหุ้น และโดยไดส้่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน

ระยะเวลาทกีฎหมายกาํหนดเป็นทเีรยีบรอ้ยแลว้ ซงึสาํเนารายงานประชุมดงักล่าวไดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิ

ประชมุตามสงิทสีง่มาดว้ยลําดบัท ี1 จงึขอใหท้ปีระชมุ พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถาม ทกัท้วง หรอืขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2558 

ปรากฏวา่ไมม่ผีูใ้ดซกัถาม ทกัท้วง หรอืขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2558 ประธาน   จงึเสนอให้ที

ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 

มติทีประชุม  ทปีระชุมไดม้มีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2558 ดว้ยคะแนนเสยีง เป็นเอก

ฉนัท์ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี  

เหน็ดว้ย 294,961,084 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 294,961,084 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง 

หมายเหตุ: ในวาระนีมผีูเ้ขา้รว่มประชมุเพมิขนึอีกจํานวน 3,000 หุน้ 

 

 กอ่นขนึวาระที 3 ประธานกล่าวว่าบรษิทัมุ่งมนัทีจะดําเนินธุรกจิอย่างโปร่งใส ทงันีไดม้อบหมายให้     นายกรชิ 

อมัโภชน์ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีดแีละความรบัผดิชอบต่อสงัคม ชแีจงรายละเอยีดต่อทปีระชมุดงันี 

 นายกรชิ อมัโภชน์ ไดก้ล่าวรายงานต่อทีประชมุวา่บรษิทัไดใ้ห้ความสําคญักบัการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัและ

จะดาํเนินการประกาศเจตนารมณ์การป้ องกนัและต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัในลําดบัต่อไป เพอืใหไ้ดร้บัการรบัรองเขา้เป็น

แนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ โดยทังนีบริษัทได้ประกาศ

นโยบายต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชนัโดยผ่านการอนุมตัิจากทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทัเมอืวนัที 14 สงิหาคม 2558 ซงึมี

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ มาตรการและแนวทางดําเนินงาน พร้อมทังช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

(รายละเอยีดตามรายงานประจําปี หน้า 79) 
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วาระที 3    พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 
  

ประธานไดเ้สนอรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 ทผีา่นมาตามทปีรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 

2558 ซงึบรษิทัไดจ้ดัสง่ให้กบัผูถ้อืหุน้ไปแลว้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุในครงันี (ในรปูแบบแผ่นซดี)ี และไดม้อบหมายให้

นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการดําเนินงานของบรษิทั และการเปลียนแปลงทสีําคญัในดา้น

ต่างๆ ในรอบปี 2558 ตลอดจนแนวทางการดาํเนินกจิการในอนาคตใหท้่านผูถ้อืหุน้รบัทราบต่อไป 

นายวริชั วงศ์นิรนัดร์ กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้รุปผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และการเปลียนแปลงทีสําคญัใน

ดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 2558 ตลอดจนแนวทางการดาํเนินกจิการในอนาคตดงันี  
  

ผลการดาํเนินงานทางการเงิน 

        ในปี 2558  บรษิทัมรีายไดร้วมจํานวน 1,617.28  ล้านบาท ซึงเพมิขนึจํานวน 492.02 ลา้นบาทหรอืเพมิขนึรอ้ยละ 

43.73 จากปีกอ่น เป็นผลจากการเพมิขนึของรายไดจ้ากการขายจํานวน 455.26  ลา้นบาท  และการเพมิขนึจากดอกผลตาม

สญัญาเช่าซือจํานวน 36.67 ล้านบาท ทงันี เนืองจากมกีารนําสนิคา้เครอืงกรองนํารุน่ใหม่ซึงมรีาคาขายต่อหน่วยสูงขนึมา

ทดแทนสินคา้เดิมและมีรายไดจ้ากการขายสารกรองทีเพิมขึน และในปี 2558 บรษิัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร

จํานวน 989.83 ล้านบาท หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญจํานวน 118.46 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธ ิ

145.95 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีกอ่น 52.23 ลา้นบาท โดยคดิเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.36 บาท 
 

ฐานะการเงินของบริษทั 

         ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2558 บรษิทัมสีนิทรพัย์รวมจํานวน 1,583.01 ลา้นบาท ซึงเพมิขนึจากปีกอ่นจํานวน 499.95 

ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 46.16  โดยสนิทรพัย์ทเีพิมขนึอย่างมสีาระสําคญั ไดแ้ก ่ลูกหนีตามสญัญาเชา่ซอื ซงึเป็นไปใน

ทศิทางเดยีวกบัยอดขายทีเพมิขนึ และบรษิทัมทีีดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิมขนึเพือรองรบัการขยายตวัของกจิการ บรษิทัมี

หนีสนิรวมจํานวน 667.09 ลา้นบาท ซงึเพมิขนึจํานวน 392.14 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 142.62 จากปีกอ่น เนืองจากมี

เงินกู้ยืมเพิมขึนเพือการลงทุนและเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิัท บรษิัทมสี่วนของผูถ้ือหุ้นจํานวน 904.44 ล้านบาท 

เพมิขนึจํานวน 96.34 ลา้นบาท หรอืเพมิขนึรอ้ยละ 11.92 เป็นผลมาจากการทีบรษิทัมกีาํไรอย่างต่อเนืองและมกีารเพิมทุน

ระหวา่งปีจากการจ่ายเงนิปนัผลเป็นหุน้จํานวน 57.33 ลา้นบาท 
 

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ในปี 2558 

1. ด้านผลิตภณัฑ:์ บรษิทัไดอ้อกผลิตภณัฑ์เครอืงกรองนํารุ่นใหม่รวม 3 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่น UV Alkaline รุ่น 

ROMA Alkaline Plus และรุน่ i-Life เพือตอบสนองความต้องการของลูกคา้ทีหลากหลาย ซึงรุ่นแรกเป็นเครอืงกรองนําที

เพมิประสทิธภิาพการฆา่เชอืโรคดว้ยแสง Ultraviolet หรอื UV สว่นรุน่ที 2 เป็นเครอืงกรองนําดว้ยระบบ RO หรอื Reverse 

Osmosis ทีสามารถใช้ได้ก ับนํากร่อยและนําบาดาลทีปร ับสภาพแล้ว ส่วนรุ่นที 3 เป็นเครืองกรองนําด้วยระบบ 

Ultrafiltration หรอื UF ทีมรีาคาตํา นอกจากนี บรษิัทยังมกีารจําหน่ายเครอืงปรบัอากาศยีห้อ ไดกนิ (Daikin) และ เฟด

เดอร์ (Fedders) โดยได้เข้าซือหุ้น ในบริษัท  เฟดเดอร์ ไทย จํากัด (ซึงเป็นบริษัททีได้ร ับลิขสิทธิการจําห น่าย

เครอืงปรบัอากาศยีห้อ เฟดเดอร ์ แต่เพียงผูเ้ดยีวในประเทศไทย) ในสดัสว่นรอ้ยละ 59.99% และไดเ้รมิจําหน่ายเครอืงทํา

นําอุ่นยหีอ้ เซฟ อเิลคทรคิส ์ในเดอืนพฤศจกิายน 2558 

2. ด้านการผลิต: โรงงานแห่งใหม่ทีจ ังหวดัปทุมธานีได้ก่อสร้างแล้วเสรจ็ และได้เรมิทําการผลิตเชิง

พาณิชย์ตงัแต่ตน้ปี 2558 ทําใหบ้รษิทัมกีาํลงัการผลติรวมประมาณ 30,000 เครอืงต่อเดอืน 

3. ช่องทางการจาํหน่ายสินค้า: บรษิทัไดท้ําการขยายสาขาให้ครอบคลุมพืนทีทุกภูมภิาคทวัประเทศมากขนึ 

โดยในปี 2558 บรษิัทได้เปิดสาขาใหม่จํานวน 4 สาขา ยกระดบัศูนย์บรกิารให้เป็นสาขาสมบูรณ์แบบ 4 สาขา ย้ายทีตัง
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พรอ้มขยายสาขาอีก 2 สาขา ในสว่นของศูนย์บรกิารไดเ้ปิดเพมิอกี 2 แห่ง ทําให้ ณ สนิปี 2558 บรษิทัมสีาขา 14 สาขาและ

ศนูย์บรกิาร 6 แห่ง นอกจากนี บรษิทัยงัไดม้กีารเพิมจํานวนพนักงานขายทางโทรศพัท์อย่างต่อเนือง เพราะตระหนักดวี่า

เป็นชอ่งทางหนึงทสีามารถสรา้งรายไดใ้หก้บับรษิทัอย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึการจําหน่ายสนิคา้เครอืงกรองนําและเครอืงทํา

นําอุ่นผา่น โมเดริน์ เทรด (Modern Trade ไดแ้ก ่HomePro และ Do Home) และ ตวัแทนจําหน่ายในต่างจงัหวดั 

 

สาํหรบัแนวทางการดาํเนินกิจการในอนาคต 

ในปี 2559 บรษิัทมแีผนดําเนินงานในการขยายช่องทางการจดัจําหน่ายให้ครอบคลุมทวัประเทศ โดยตังเป้ าจะ

ขยายสาขาเพมิอกี 5 - 7 สาขา และยกระดบัศนูย์บรกิารใหเ้ป็นสาขาสมบรูณ์แบบเพมิมากขนึ พรอ้มทงัรกุตลาด โมเดริน์ เท

รด ให้มากขนึ จากปจัจุบนัวางจําหน่ายที HomePro ไปแล้ว 21 สาขา ทังนี บรษิทัตังเป้ ารายไดร้วมของปี 2559 จํานวน 

2,000 ลา้นบาท หรอืเพิมขนึ 30% จากปีทผี่านมา และจะขยายสดัสว่นการขายในกรงุเทพ ปรมิณฑล และต่างจงัหวดั เป็น

รอ้ยละ 75 : 25 จากเดมิประมาณ  85 : 15 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืแสดงความเหน็ ปรากฏวา่ไมม่ผีูใ้ดซกัถามหรอืแสดงความเหน็ 

 

 มติทีประชุม  ทปีระชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการโดยไมม่กีารลงมต ิ

 

วาระที 4   พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน ประจําปี 2558 สินสุดวนัที            31 

ธนัวาคม 2558 
  

ประธานไดเ้สนอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิสําหรบัปีสนิสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2558 พรอ้มทงัรายงาน

ของผูส้อบบญัช ีซงึผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัแลว้ ดงัปรากฏ

รายละเอียดในรายงานประจําปี 2558 ทีไดจ้ ัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้น พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยได้

มอบหมายให ้นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูบ้รรยายสรปุรายงานฐานะการเงนิของบรษิทัในรอบปี 2558    

นายวริชั วงศ์นิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานสรุปงบการเงนิ สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 พรอ้ม

แสดงภาพประกอบ ต่อทปีระชมุ ดงันี 

 บริษทัและบริษทัย่อย 

(บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

(บาท) 

รวมสนิทรพัย์  1,583,005,968.18 1,555,746,297.05 

รวมหนีสนิ 667,091,815.95 662,289,224.49 

รายไดจ้ากการขาย 1,452,186,736.60 1,420,762,239.01 

รายไดร้วม 1,617,275,428.45 1,585,850,930.86 

กาํไรสทุธสิาํหรบัปี 145,951,098.87* 142,547,942.85 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.36* 0.36 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ ปรากฏวา่ไม่มผีูใ้ดซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ 

ประธานจงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิสาํหรบัปีสนิสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2558 

 

มติทีประชุม  ทปีระชมุไดม้มีตอินุมตังิบการเงนิสําหรบัปี สนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสยีง เป็น

เอกฉนัท์ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี  
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เหน็ดว้ย 294,961,084 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 294,961,084 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง 

 

วาระที 5  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรและอนุมติัการจ่ายปันผล 
  

ประธานไดม้อบหมายใหน้ายวริชั วงศน์ิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูนํ้าเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอนุมตัิการ

จดัสรรเงนิกาํไรและอนุมตักิารจ่ายปนัผล  

 นายวริชั วงศ์นิรนัดร์ กรรมการผู้จ ัดการ ได้แถลงว่า ตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิัทซึงกําหนดให้

จ่ายเงนิปนัผลในอตัราไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 40 กําไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงนิไดน้ิติบุคคล และการจดัสรรทุนสาํรองตาม

กฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทั และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 48 ซงึกาํหนดว่า การจ่ายเงนิปนัผลให้

กระทําภายในหนึง (1) เดอืน นบัแต่วนัทีทปีระชมุผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมการลงมตแิลว้แต่กรณีโดยให้แจง้เป็นหนังสอืไปยงั

ผูถ้อืหุน้และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายปนัผลนนั ในหนงัสอืพมิพ์เป็นเวลาตดิต่อกนัไมน่้อยกวา่สาม (3) วนัดว้ย 

 ทงันี บรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถ้ือหุ้นแล้วเมอืวนัที 11 กนัยายน 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท 

ซงึเป็นการจ่ายจากกาํไรสะสมส่วนทเีสยีภาษใีนอตัรารอ้ยละ 30 ตามมติคณะกรรมการบรษิทั ครงัที 5/2558 ซึงประชมุเมอื

วนัท ี14 สงิหาคม 2558 รวมเป็นเงนิทงัสนิจํานวน 40,133,292.80 บาท 

 สําหร ับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหร ับปี  2558 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะ จํานวน 

142,547,942.85 บาท เมือพิจารณาปจัจัยต่างๆ รวมถึงศกัยภาพการเติบโตของผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน การ

ขยายงานความจําเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจดัสรรเงนิทุนไวส้ว่นหนึงเพอืการลงทุน 

 คณะกรรมการบรษิทั จงึเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2559 พจิารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิ

กาํไรประจําปี 2558 และจ่ายเงนิปนัผล โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1) สาํรองตามกฎหมาย เป็นจํานวน 7,127,397.14 บาท (ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 5 ของกาํไรสทุธ)ิ  

2) จ่ายเงนิปนัผล ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงนิทงัสนิ 48,159,951.36 บาท แบง่เป็น  

 2.1) จ่ายเงนิปนัผลบางสว่นเป็นหุน้สามญัใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัในอตัรา 10 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปนัผล 

มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ในกรณีทผีูถ้อืหุน้รายใดมเีศษหุน้ทไีมส่ามารถจดัสรรเป็นหุน้ปนัผลไดบ้รษิทัจะจ่ายเงนิปนัผล

ในสว่นของเศษหุน้นีเป็นเงนิสดแทนใหก้บัผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท 

 2.2) จ่ายเงินปนัผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท เพือรองรบัการหักภาษี ณ ทีจ่ายตาม

อัตราทีกฎหมายกาํหนด 

โดยการจ่ายเงนิปนัผลตามขอ้ 2.1) และ 2.2) เป็นการจ่ายจากกําไรสะสมของบรษิทัทีเสยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลใน

อตัรารอ้ยละ 23 

3) การจดัสรรหุน้ปนัผลและเงนิสดปนัผลตามขอ้  2) ผูถ้อืหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษ ีณ ทจี่ายในอตัรารอ้ยละ 10  

ทงันี จากการทบีรษิทัไดจ้่ายเงนิปนัผลระหวา่งกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เมอืวนัที 11 กนัยายน 2558 

ทําให้คิดเป็นเงนิปนัผลรวมหุ้นละ 0.22 บาท คดิเป็นอตัราการจ่ายเงนิปนัผลเทียบกบักําไรสุทธิสําหรบัปีตามงบการเงิน

เฉพาะเท่ากบั รอ้ยละ 61.94 ซงึสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั  

โดยบรษิทัจะกาํหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ (Record date) ทมีสีทิธิในการรบัหุน้ปนัผลในวนัจนัทร์ท ี9 พฤษภาคม 2559 

และรวบรวมรายชอืตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ฯ โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการ

โอนหุน้ในวนัองัคารท ี10 พฤษภาคม 2559  

4)  กาํหนดการจ่ายปนัผลในวนัพฤหสับดที ี19 พฤษภาคม 2559 
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ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถาม หรอืแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ใดซักถาม หรอืแสดงความเห็น 

ประธานจงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรและการจ่ายปนัผล 

มติทีประชุม  ทปีระชมุไดม้มีตอินุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรและการจ่ายปนัผลตามทเีสนอดว้ยคะแนนเสยีง 

เป็นเอกฉนัท์ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี  

เหน็ดว้ย 294,961,084 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 294,961,084 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง 

 

 วาระที 6   พิจารณาเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ 
   

  ก่อนการพิจารณาในวาระนี ประธานได้เชญิกรรมการทีออกตามวาระในปีนีทงั 4 ท่าน ออกจากทีประชุมและได้

มอบหมายให้ นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี 

  นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ ไดแ้ถลงว่า ตามพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ขอ้ 19 ในการประชุมผูถ้ือหุ้นประจําปีทุกครงั กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) โดย

อตัรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบง่ออกใหเ้ป็นสามสว่นไมไ่ดก้ใ็หอ้อกโดยจํานวนใกลเ้คยีงทสีดุกบัสว่นหนึงในสาม (1/3) 

 กรรมการทีจะตอ้งออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน ใหจ้บัสลากวา่ผูใ้ดจะออก 

สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการทอียู่ในตําแหน่งนานทสีดุเป็นผูอ้อกจากตําแหน่ง กรรมการซึงพน้จากตําแหน่งจะเลอืกเขา้รบั

ตําแหน่งอกีกไ็ด ้

 และตามขอ้บงัคบับรษิทัขอ้ 41 (4) ให้ทปีระชมุสามญัผูถ้ือหุน้ เลอืกตงักรรมการแทนกรรมการทอีอกตามวาระของ

บรษิทั สําหรบัการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปี 2559 บรษิทัมกีรรมการทีต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน 

คอื 

 ทงันี บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชอืบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ

ระหว่างวนัที 25 กนัยายน ถึงวนัที 31 ธันวาคม 2558 ซึงไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชือบุคคลใดเข้ารบัการ

พจิารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทัง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ตามองค์ประกอบของกรรมการบรษิัท และปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการด้วยดีตลอดมา และเพือให้การ

บรหิารงานของบรษิทัเป็นไปอย่างต่อเนือง เพอืผลประโยชน์สงูสุดของผูถ้อืหุน้ จึงเหน็สมควรเสนอให้ทปีระชมุ      ผูถ้อืหุ้น

พจิารณาเลอืกตงักรรมการทงั 4 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึง 

โดยรายละเอียดขอ้มูลของกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ ซึงไดร้บัการเสนอชอืกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งปรากฏ

ตามเอกสารซงึไดจ้ดัสง่ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้กอ่นการประชมุ 

  รายชอืกรรมการ ประเภท 

1. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่   กรรมการ  

2. นายวริชั วงศน์ิรนัดร์ กรรมการ 

3. ศาสตรเมธ ีดร.สุปรดี ิวงศด์พีรอ้ม กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการ 
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 เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลทดี ีจึงเห็นควรใหท้ีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เลอืกตงักรรมการทีครบกําหนดออก

ตามวาระกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง โดยจะเสนอชอืกรรมการให้ผูถ้ือหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล  เพือเปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้มสีทิธเิลอืกกรรมการไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

 มติทีประชุม  ทีประชุมได้มมีติเลือกตงักรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทัง 4 ท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง

ต่อไปอกีวาระหนึงดว้ยคะแนนเสยีงดงันี 

1. นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่  

เหน็ดว้ย 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

2. นายวริชั วงศน์ิรนัดร์ 

เหน็ดว้ย 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

3. ศาสตรเมธ ีดร.สุปรดี ิวงศด์พีรอ้ม 

เหน็ดว้ย 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

4. นางสาวเธยีรวรรณี แจง้อยู่ 

เหน็ดว้ย 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 

  หมายเหตุ ในวาระนีมผีูเ้ขา้ร่วมประชุมเพมิขนึอกีจํานวน 83,333 หุน้ 

 

วาระที 7   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  2559   
    

 ประธานไดม้อบหมายให้ นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี 

 นางสมุนา วงษ์กะพนัธ์ ไดแ้ถลงว่าตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 31 กรรมการมสีทิธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัใน

รปูของเบยีประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรอืผลตอบแทนในลกัษณะอนืตามททีีประชุมผูถ้ือหุ้นจะพจิารณา ซงึทปีระชมุผูถ้อืหุ้น

อาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรอืวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าจะมี

การเปลยีนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนนัอาจใหไ้ดร้บัเบยีเลยีงและสวสัดกิารต่างๆ ตามระเบยีบของบรษิทั   

สาํหรบัคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2558 บรษิทัไดม้กีารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชุดย่อย 

อนัไดแ้ก ่คา่ตอบแทน คา่เบยีประชมุ และคา่บาํเหน็จ คดิเป็นเงนิจํานวนทงัสนิ 2,500,000 บาท 

 ดงันัน การกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรษิัทได้พิจารณาค่าตอบแทนโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกบั

คา่ตอบแทนกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนอนืในอุตสาหกรรมเดยีวกนัทีมขีนาดใกลเ้คยีงกนั ผลการดําเนินงานของบรษิทั 
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ผลการปฏบิตัิงาน และภาระหน้าทีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึง

เหน็สมควรเสนอทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นพิจารณาอนุมตักิําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2559 เป็นเงนิจํานวนไมเ่กนิ 

3,160,000 บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนไปดําเนินการจดัสรรงบประมาณในรายละเอยีดต่อไป 

ทงันีคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2559 มากกวา่คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 จํานวน 660,000 บาท 

 โดยมแีนวทางการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย ดงันี 

ตาํแหน่ง 

ประจาํปี 2559 

(ปีทีเสนอ) 

ประจาํปี 2558 

(อนุมติั) 

ประจาํปี 2557 

(อนุมติั) 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบีย

ประชุมอืน 

(ต่อครงั) 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบีย

ประชุมอืน 

(ต่อครงั) 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบียประชุม

อืน (ต่อครงั) 

1. คณะกรรมการบริษทั       

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 35,000 15,000 35,000 15,000 

กรรมการทไีมเ่ป็นผูบ้รหิาร 30,000 10,000 30,000 10,000 30,000 10,000 

กรรมการทเีป็นผูบ้รหิาร 25,000 8,000 25,000 8,000 25,000 8,000 

2. คณะกรรมการชุดย่อย : 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

30,000 12,000 30,000 12,000 30,000 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 8,000 25,000 8,000 25,000 8,000 

 คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการทีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - 12,000 - - - 

กรรมการ 8,000 - 8,000 - - - 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - 12,000 - - - 

กรรมการ 8,000 - 8,000 - - - 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถาม หรอืแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ใดซักถาม หรอืแสดงความเห็น 

ประธานจงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 

มติทีประชุม  ทีประชุมไดม้มีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ตามทีเสนอดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กวา่สองในสามของจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุของผูถ้อืหุน้ โดยมคีะแนนเสยีงดงันี  

เหน็ดว้ย 295,042,017 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9992 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสยีง 2,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0008 

รวม 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 

วาระที 8    พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2559  
   

 ประธานไดม้อบหมายให้ รองศาสตราจารย์บุญเสรมิ วมิุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้าํเนินการ

ประชมุในวาระนี 
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 รองศาสตราจารย์บุญ เสริม วิมุกตะนันทน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงว่าเพือให้เป็นไปตาม

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซงึบญัญตัวิ่า “ให้ทปีระชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปีแต่งตงัผูส้อบ

บญัชแีละกาํหนดจํานวนเงนิคา่สอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี และในการแต่งตงัผูส้อบบญัชจีะแต่งตงัผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด”้ 

 ในปี 2559 บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ เพือแต่งตังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงประวตัิการทําหน้าทีของผูส้อบบญัช ีอตัราค่าสอบบญัชขีองบรษิทัในอุตสาหกรรม

และขนาดของสนิทรพัย์ทใีกลเ้คยีงกนั  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบรษิทัเพือเสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นพิจารณา

แต่งตงัผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยประจําปี 2559 จากบรษิทั สํานักงาน อีวาย จํากดั โดยมรีายนามผูส้อบบญัช ี

ดงันี 

 1)  นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4501 หรอื 

 2)  นายกฤษดา เลศิวนา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี4958 หรอื 

 3)  นางสาวมณี รตันบรรณกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี5313 

  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยประจําปี 2559 โดยกาํหนดค่าตอบแทนจํานวน 2,390,000 บาท ซงึรวม

คา่ตรวจสอบบญัชสีาํหรบักจิการทบีรษิทัคาดวา่จะไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุนในปี 2559 จํานวน 100,000 บาท แต่ทงันี ไม่

รวมคา่ใชจ้่ายอนืๆ เชน่ คา่เดนิทาง คา่ทพีกั เป็นตน้   

โดยผูส้อบบญัชตีามรายชอืขา้งตน้ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุ้น

รายใหญ่หรอืผู้ทีเกยีวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ

การเงนิของบรษิทั 

ทงันี บรษิทั สํานกังาน อวีาย จํากดั เป็นบรษิทัผูส้อบบญัชทีมีชีอืเสยีง เป็นทยีอมรบัในภาคธุรกจิ ซึงจะชว่ยใหก้าร

ตรวจสอบเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถาม หรอืแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ใดซักถาม หรอืแสดงความเห็น 

ประธานจงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัช ีและกาํหนดคา่ตอบแทนประจําปี 2559  

มติทีประชุม  ทปีระชมุไดม้มีตแิต่งตงัผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่าตอบแทนประจําปี 2559 ตามทเีสนอดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี  

เหน็ดว้ย 295,030,351 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ   99.9960 

ไมเ่หน็ดว้ย 11,666 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0040 

รวม 295,042,017 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

งดออกเสยีง 2,400 เสยีง 

 

วาระที 9 พิจารณาอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัมิได้นําออกจาํหน่าย 

และแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
   

  ประธานไดม้อบหมายให ้นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี  

 นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงวา่ เนืองดว้ยมตทิปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครงัท ี1/2559 เมอื

วนัศกุร์ท ี26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดอ้นุมตัิให้เสนอต่อทีประชุมผูถ้ือหุ้นให้ลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 602,000,000 บาท เป็น

ทุนจดทะเบยีน 601,999,244 บาท โดยวธิีตดัหุ้นจดทะเบียนทียงัมไิดนํ้าออกจําหน่ายจํานวน 756 หุ้น โดยมรีายละเอียด

ดงันี 

1) เป็นหุน้สามญัจดทะเบยีนทีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปนัผลตามมติทีประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจําปี 2558 

จํานวน 405 หุน้ 



13 
 

2) เป็นหุ้นสามญัจดทะเบยีนทีคงเหลือจากการจดัสรรไวร้องรบัการใชส้ทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิของบรษิัท 

ครงัท ี1 (TSR-W1) จํานวน 351 หุน้ 

 และพจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี 

 ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีน  601,999,244 บาท (หกรอ้ยหนึงลา้นเกา้แสนเกา้หมนืเกา้พนัสองรอ้ยสสีบิสบีาท) 

 แบง่ออกเป็น    601,999,244 หุน้ (หกรอ้ยหนึงลา้นเกา้แสนเกา้หมนืเกา้พนัสองรอ้ยสสีบิสหีุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ                    1 บาท (หนึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น  

 หุน้สามญั        601,999,244 หุน้ (หกรอ้ยหนึงลา้นเกา้แสนเกา้หมนืเกา้พนัสองรอ้ยสสีบิสหีุน้) 

 หุน้บรุมิสทิธ ิ                - หุน้ ( - ) 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นซกัถาม หรอืแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มผีู้ใดซักถาม หรอืแสดงความเห็น 

ประธานจงึเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาทปีระชมุไดม้มีตอินุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบยีนของบรษิทั  

มติทีประชุม  ทีประชุมได้มีมติอนุมตัิให้ลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนทียังมิได้นํา

ออกจําหน่ายและแกไ้ขเพิมเติมหนังสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4 ตามทีเสนอดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสขีองจํานวนเสยีง

ทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชมุของผูถ้อืหุน้และมสีทิธอิอกเสยีง โดยมคีะแนนเสยีงดงันี  

เหน็ดว้ย 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 

วาระที 10  พิจารณาอนุมติัให้เพิมทนุจดทะเบียนของบริษทัและแก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 .ให้

สอดคล้องกบัการเพิมทุนจดทะเบียน 
   

ประธานไดม้อบหมายให ้นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี 

  นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงว่าเนืองดว้ยมติทีประชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัที 1/2559 เมอื

วนัศุกร์ท ี26 กุมภาพนัธ์ 2559 ไดอ้นุมตัิให้เสนอต่อทปีระชุมผูถ้ือหุน้ใหเ้พิมทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 601,999,244 บาท 

เป็นทุนจดทะเบยีน 662,199,169 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามญัใหม่จํานวน 60,199,925 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 1.00 

บาท รวมเป็นเงนิทงัสนิจํานวน 60,199,925 บาท โดยมรีายละเอยีดการเพมิทุนดงันี 

1) รองรบัการจ่ายเงนิปนัผล เป็นหุน้สามญั จํานวนไมเ่กนิ 40,133,293 หุน้  

2)  รองรบัการใชส้ทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิของบรษิทั ครงัที 1 (TSR-W1) ทีเพิมขนึเนืองจากการปรบัสทิธิ

จํานวนไมเ่กนิ 20,066,632 หุน้  

และพจิารณาแกไ้ขหนงัสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี 

ขอ้ 4  ทุนจดทะเบยีน 662,199,169 บาท (หกรอ้ยหกสบิสองลา้นหนึงแสนเกา้หมนืเกา้พนัหนึงรอ้ยหกสบิเกา้บาท) 

             แบง่ออกเป็น  662,199,169 หุน้ (หกรอ้ยหกสบิสองลา้นหนึงแสนเกา้หมนืเกา้พนัหนึงรอ้ยหกสบิเกา้หุน้) 

             มลูคา่หุน้ละ                  1 บาท (หนึงบาท) 

            โดยแยกออกเป็น  

            หุน้สามญั      662,199,169 หุน้ (หกรอ้ยหกสบิสองลา้นหนึงแสนเกา้หมนืเกา้พนัหนึงรอ้ยหกสบิเกา้หุน้) 

            หุน้บรุมิสทิธ ิ                - หุน้ ( - ) 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ 
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คาํถาม นายสุนิพนธ์ พชัรครุกานนท์ สอบถามกรณีเพิมทุนเพือรองรบัการใชส้ทิธิของใบสําคญัแสดงสทิธิ (TSR-

W ) จะสง่ผลกระทบต่อราคาหรอืการปรบัสทิธหิรอืไม ่และใชส้ตูรการคาํนวณตามทกีาํหนดไวห้รอืไม ่

คาํตอบ นายวริชั วงศน์ิรนัดร์ กรรมการผูจ้ดัการ ขอให้ผูถ้ือหุ้นติดตามข่าวทีบรษิทัจะชแีจงต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ 

ในวนัท ี  เมษายน   โดยการปรบัสทิธดิงักล่าว บรษิทัใชส้ตูรการคาํนวณตามทรีะบไุวใ้นขอ้กําหนดสทิธ ิ

มติทีประชุม  ทีประชุมไดม้มีตอินุมตัใิห้เพิมทุนจดทะเบยีนของบรษิทั และแกไ้ขเพมิเติมหนงัสอืบรคิณห์สนธขิอ้ 

4. ตามทีเสนอดว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมของ  ผูถ้ือหุ้นและมี

สทิธอิอกเสยีง โดยมคีะแนนเสยีงดงันี  

 

เหน็ดว้ย 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 

วาระที 11    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิมทุน  
   

  ประธานไดม้อบหมายให ้นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี 

นายวริชั วงศ์นิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ เสนอให้ทีประชุมพิจารณาจดัสรรหุ้นสามญัเพิมทุนจํานวน 60,199,925 

หุน้ โดยจดัสรรเพอืรองรบัการจ่ายหุ้นปนัผลจํานวน 40,133,293 หุน้ และเพอืรองรบัการใชส้ทิธขิองใบสาํคญัแสดงสทิธทิจีะ

ซอืหุน้สามญัของบรษิทั ครงัท ี1 (TSR-W1) ทเีพมิขนึเนืองจากการปรบัสทิธจิํานวน 20,066,632 หุน้  

 

มติทีประชุม  ทปีระชมุไดม้มีตอินุมตัิการจดัสรรหุน้เพมิทุน ตามทีเสนอดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของผูถ้อืหุ้น

ซงึมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน โดยมคีะแนนเสยีงดงันี  

เหน็ดว้ย 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

วาระที 12    พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท 
   

  ประธานไดม้อบหมายให ้นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูด้าํเนินการประชมุในวาระนี  

นายวริชั วงศ์นิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ แถลงว่า บรษิทัมคีวามประสงคจ์ะดาํเนินการออกและเสนอขาย หุ้นกูใ้น

วงเงนิไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดโดยสรปุ ดงันี  

วตัถุประสงค์ เพือใช้ในการดําเนินธุรกจิและ/หรอืการลงทุนและ/หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในการดําเนิน

กจิการหรอืเพอืวตัถุประสงคอ์นืๆ ตามทคีณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควร 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบชุอืผูถ้อืหรอืไมร่ะบชุอืผูถ้อื มหีรอืไมม่หีลกัประกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทน

ผูถ้ือหุ้นกู ้หุ้นกูด้อ้ยสิทธิหรอืไม่ดอ้ยสทิธิ ทงันี ขึนอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดใน

ขณะทอีอกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครงั 

วงเงนิ วงเงนิรวมไมเ่กนิ 500 ลา้นบาท โดยจะออกและเสนอขายในครงัเดยีวหรอืหลายครงักไ็ด ้

 

สกลุเงนิ สกลุเงนิบาท และ/หรอืสกลุเงนิต่างประเทศในจํานวนเทยีบเท่า 
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อายุของหุน้กู ้ ไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัทีออกหุ้นกู้ในแต่ละครงั ตามทีกําหนดในแต่ละครงั โดยขึนอยู่กบั

สภาวะตลาด ในขณะทีออกและเสนอขายหุ้นกู ้หรอืตามขอ้ตกลงและเงอืนไขของหุ้นกูท้ีได้

ออกในครงันนัๆ  

อตัราดอกเบยี อตัราดอกเบียคงทีหรอือตัราดอกเบยีแบบลอยตัวขนึอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีออกและ

เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครงั 

การไถ่ถอนกอ่นกาํหนด ผูถ้ือหุ้นกูแ้ละ/หรอืบรษิทั อาจมหีรอืไม่มสีทิธิไถ่ถอนหุ้นกูก้อ่นครบกําหนด ทงันีเป็นไปตาม

ขอ้ตกลงและเงอืนไขในการออกหุน้กูแ้ต่ละครงั 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผูล้งทุนทวัไป และ/หรอืเสนอ

ขายใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอืเสนอขายใหแ้กผู่ล้งทุนรายใหญ่ และ/หรอืเสนอ

ขายใหแ้กผู่ล้งทุนประเภทสถาบนัทงัหมดหรอืบางส่วน โดยอาจเป็นการเสนอขายในครงัเดยีว

หรอืหลายครงักไ็ด ้ 

อํานาจในการกําหนด

รายละเอยีดอนื ๆ 

ให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรอื ประธานเจ้าหน้าทีบรหิาร และ/หรอื กรรมการผู้จดัการ 

และ/หรอื บคุคลทคีณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย มอีํานาจดงันี 

. กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวกบัหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชือ มูลค่าเสนอขาย อัตรา

ดอกเบยี อายุการไถ่ถอน การแต่งตังผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรอืนายทะเบยีนหุ้นกู ้ตลอดจน

รายละเอยีดทเีกยีวกบัการเสนอขาย 

. แต่งตังทีปรกึษาทางการเงนิและ/หรอืผูจ้ ัดจําหน่ายหุ้นกู้และ/หรอืสถาบนัการจัดอนัดบั

ความน่าเชอืถือของผูอ้อกหุ้นกูแ้ละ/หรอืหุ้นกู ้และ/หรอืบุคคลอืนใดทีจําเป็นต้องแต่งตงัตาม

กฎเกณฑท์เีกยีวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

. เจรจา ลงนาม จดัทํา แกไ้ข สญัญา และ/หรอืเอกสารต่าง ๆ รวมถงึการตดิต่อ ใหข้อ้มลู ยืน

เอกสารหลกัฐานต่อหน่วยงานใด ๆ ทเีกยีวกบัการออกและเสนอขายหุน้กูต้ลอดจนดาํเนินการ

อนืใดทเีกยีวขอ้งและจําเป็น 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม หรอืแสดงความเหน็  

 

คาํถาม นายสุนิพนธ์ พชัรครุกานนท์ สอบถามว่าจํานวนเงนิทบีรษิทัขอออกหุ้นกู ้500 ล้านบาท เพียงพอสําหรบั

อกี 2 - 3 ปี ขา้งหน้าเมอืเทยีบกบัการทบีรษิทัเตบิโตเรว็หรอืไม ่

ตําตอบ นายวริชั วงศ์นิรนัดร์ กล่าวขอบคุณผูถ้ือหุ้นพรอ้มทงัชแีจงว่าบรษิัทยังมกีารจัดการดา้นวงเงนิ สนิเชือ 

(Credit Facility) อยู่อีกหลายชอ่งทางคาดว่าวงเงนิ 500 ลา้นบาท เพียงพอสําหรบัการดําเนินธุรกจิภายใน  1 - 2 ปี ถ้าไม่

เพยีงพอจะขอวงเงนิเพมิเตมิในปีหน้า 

 

คาํถาม นายมนต์ชยั ลีศริกิุล  สอบถามว่าการออกหุน้กูเ้ปรยีบเทียบกบัวงเงนิจากสถาบนัการเงนิ มขีอ้ไดเ้ปรยีบ

อย่างไร 

ตําตอบ นายวริชั วงศ์นิรนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ชแีจงวา่บรษิทัมกีารกูจ้ากสถาบนัการเงนิคอืการออกตวัสญัญาใช้

เงนิ (P/N) หรอื ตวัแลกเงนิ (B/E) ซงึมรีะยะกาํหนดระยะเวลา -  เดอืน ทงันีบรษิทัไดพ้ิจารณาแหล่งเงนิกูร้ะยะยาว แต่ใน

การออกหุ้นกูห้รอืไม่นันบรษิัทจะดําเนินการเปรยีบเทียบอตัราดอกเบยีระหว่างการกูจ้ากสถาบนัการเงนิกบัการออกหุ้นกู ้

รวมถงึสภาวะตลาดในขณะนนั ๆ เพอืบรหิารจดัการไมใ่หม้ตีน้ทุนทางการเงนิทสีงูเกนิไป 
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คําถาม นายมนต์ชยั ลีศริกิุล  สอบถามว่ากรณีบรษิทัออกหุ้นกูต้้องดําเนินการจดัอนัดบัความน่าเชอืถือ (Credit 

Rating) เพอืออกหุน้กูห้รอืไม ่

ตําตอบ นายวริชั วงศ์นิรนัดร์ กรรมการผู้จ ัดการ ชแีจงว่าในสมยัก่อนอาจต้องมีการจดัอันดบัความน่าเชือถือ 

(Credit Rating) แต่ในปจัจุบนัอาจไม่จําเป็น ซึงวงเงนิกูท้ีบรษิัทต้องการเป็นวงเงนิทีค่อนขา้งน้อย เนืองจากการจดัอนั ดบั

ความน่าเชอืถอื (Credit Rating) มคีา่ใชจ้่ายในการจดัทําคอ่นขา้งสงู บรษิทัจึงต้องพจิารณาเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ

อตัราดอกเบียระหว่างการจัดอันดบัความน่าเชือถือ (Credit Rating) กบัการไม่จัดอันดบัความน่าเชือถือเพือพิจารณา

เปรยีบเทยีบตน้ทุนรวม (all-in cost) ทตีําและเหมาะสมตามสถานการณ์  

 ตําตอบ นายสหัส ตรทีิพยบุตร กล่าวเสรมิว่าบรษิัทจะพิจารณาการใชช้่องทางทีทําให้บรษิทัไดร้บัผลประโยชน์

สงูสดุ โดยจะพยายามทําให้ตน้ทุนของอตัราดอกเบยีตําทีสดุและมคีวามเสยีงน้อย และบรษิทัควรมเีงนิทุนทังระยะสนัและ

ระยะยาวเพือลดความเสยีงในการบรหิารการเงนิ พรอ้มทงัพจิารณาสภาวะตลาด ทงันีบรษิทัจะบรหิารการเงนิให้ดทีีสดุเพือ

ความยงัยนืต่อไป  

มติทีประชุม  ทีประชุมไดม้มีติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นวงเงนิไม่เกนิ 500 ล้านบาทตามทีเสนอดว้ย

คะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่สามในสขีองจํานวนเสยีงทงัหมดของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชมุของผูถ้ือหุ้นและมสีทิธิออกเสยีง โดยมี

คะแนนเสยีงดงันี 

เหน็ดว้ย 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

งดออกเสยีง 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 295,044,417 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100.0000 

 

วาระที 13 พิจารณาเรืองอืนๆ 

 

ประธานสอบถามทปีระชมุวา่ มผีูถ้อืหุน้จะสอบถามเรอืงอนืๆ อีกหรอืไม ่

 

คาํถาม นายสุนิพนธ์ พชัรครุกานนท์  สอบถามถึงเป้ าหมายทีบรษิทัตงัไวเ้มอืตอนเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ว่า 10 ปี 

10,000 ลา้นบาท ในสภาวะเศรษฐกจิเชน่นีบรษิทัยงัยืนยนัเป้ าหมายดงักล่าวหรอืไม่ และมแีผนรองรบัเพอืไปสู่เป้ าหมายที

วางไวห้รอืไม ่อย่างไร 

ตําตอบ นายสหสั ตรทีพิยบตุร ขออนุญาตชแีจงแทนคณะกรรมการบรษิทั เธยีรสุรตัน์ จํากดั (มหาชน) วา่ บรษิทัมี

แนวโน้มและศกัยภาพทจีะกา้วหน้าไปอย่างมนัคง เนืองจากมองเหน็โอกาสทบีรษิทัจะดาํเนินธุรกจิไดด้งัต่อไปนี  

1. เนืองจากนําเป็นปจัจยัหลกัในร่างกาย คนทีรกัษาสุขภาพจึงให้ความสําคญักบัเรอืงนํา ทีสะอาด บรษิทัผลิต

สนิคา้ทมีคีณุภาพสงู เพอืจําหน่ายใหแ้กผู่ท้มีรีายไดด้แีละใสใ่จสขุภาพทมีจีํานวนเพมิมากขนึ 

2. บรษิทัมองเห็นโอกาสทีจะขยายตลาดไปยงัต่างจงัหวดัไดค้่อนขา้งสูง โดยถ้าเปรยีบเทียบสดัส่วนขนาดของ

ตลาด (Market Size) เมือรวมกนัในแต่ละภูมภิาคแล้วขนาดตลาดในต่างจงัหวดัน่าจะเท่ากบัประชากรใน

กรงุเทพฯ 

3. บรษิทัยงัวางแผนทจีะขยายตลาดไปยงัประเทศเพอืนบา้น 

4. บรษิทัมชีอ่งทางการจําหน่ายแบบขายตรงชนัเดยีวซึงมแีห่งเดยีวในประเทศไทย และยงัพฒันาช่องทางการ

ขายใหมใ่นรปูแบบอนืๆ 

5. มกีารพัฒนาผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ร่วมกบัการใชเ้ทคโนโลยีอนัทันสมยั เพือให้เหมาะสมกบักลุ่มลูกค้าทีมคีวาม

ตอ้งการแตกต่างกนั 
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บรษิทัไดอ้อกแบบเครอืงกรองนําเพือตอบโจทย์การใชง้านในทุกรูปแบบ ทงันีขอแนะนํานายวรีวฒัน์ แจ้งอยู่ ซึง

เป็นผู้ก่อตังบริษัทและเคยเป็นนักวิชาการด้านนํา โดยเป็นหัวหน้าห้องปฏิบตัิการการประปานครหลวง ชแีจงเกียวกบั

ผลติภณัฑเ์ครอืงกรองนําของบรษิทั 

นายวรีวฒัน์ แจง้อยู่ กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ และกล่าวสวสัดผีูถ้อืหุ้น พรอ้มชแีจงเพมิเตมิวา่บรษิทัมโีอกาสที

จะเตบิโตไดเ้นืองจาก 

1. บรษิทัมชี่องทางการจําหน่ายทีเป็นเอกลกัษณ์คอื “ช่องทางการขายตรง” ซึงสามารถเจรจาขายสนิคา้ให้กบั

ลูกคา้ทุกบา้น 

2. บรษิทัมพีนกังานดแูลเรอืงการบรกิารหลงัการขาย 

3. บรษิทัมพีนกังานเกบ็เงนิทมีปีระสทิธภิาพสงู 

คาํถาม นายชยัรตัน์ สริบิวรธรรม  ขอสอบถามดงันี 

1. จํานวนพนกังานขายตรงในปจัจุบนัมจีํานวนทงัหมดกคีน 

2. บรษิทัจําหน่ายเครอืงกรองนํารุน่เกา่ใหก้บัลูกคา้บางกลุ่มคดิเป็นจํานวนกเีครอืงต่อเดอืน 

3. เฉพาะเครอืงกรองนํา อตัราการเตบิโตทบีรษิทัคาดหวงัมาจากการจําหน่ายในกรงุเทพหรอืต่างจงัหวดั  

ตําตอบ นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ชแีจงตามคาํถามดงันี 

1. ในปจัจุบนับรษิทัมพีนกังานขายตรงประมาณ 1,000 คน 

2. ขายเครอืงกรองนํารุน่เกา่ไดป้ระมาณ 2,000 เครอืงต่อเดอืน 

3. การจดัจําหน่ายสามารถเติบโตไดท้งัในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัแต่เปอร์เซ็นต์การเติบโตในต่างจงัหวดัจะ

มากกว่า บรษิัทคาดหวงัการจําหน่ายในกรงุเทพและต่างจงัหวดัคดิเป็นสดัส่วน กรุงเทพ (75) : ต่างจงัหวดั 

(25) 

 คาํถาม นายศานต ิธชัธํารงชยั  ขอสอบถามดงันี 

1. จากการทีบรษิัทเขา้ไปถือหุ้นในบรษิัท เฟดเดอร์ ไทย จํากดั ประมาณ 60% อยากทราบว่าบริษัทได้ผล

ประโยชน์อย่างไรบา้งทงัในรปูตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ 

2. ฐานะการเงนิของบรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จํากดั เป็นอย่างไร บรษิทัไดร้บัผลประโยชน์อะไรบา้ง 

ตําตอบ นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ชแีจงตามคาํถามดงัน ี

1. ชแีจงว่าบริษัท เฟดเดอร์ ไทย จํากดั เป็นบรษิัททีผลิตเครอืงปรบัอากาศทีมคีุณภาพดซีึงในอดีตเคยวาง

จําหน่ายในไทยมาก่อนแล้ว (ปจัจุบนับรษิทัจําหน่ายแอร์ 2 ยีหอ้ คอื ไดกนิ กบั เฟดเดอร์ โดยเฟดเดอรร์าคา

ตํากวา่) การทเีฟดเดอร์กลบัเขา้มาในไทยอกีครงั ในชว่งแรกการจําหน่ายสนิคา้อาจจะยงัไมไ่ดร้บัผลตอบแทน

สงูตอ้งใชร้ะยะเวลาในการสรา้งแบรนด ์ทงันีทีผ่านมายอดการจําหน่ายดขีนึตามลําดบัอีกทงัช่วงนีขายดเีป็น

พเิศษเนืองจากอากาศรอ้น 

2. ขณะนีบรษิัทยงัไม่สามารถเปิดเผยได้ เนืองจากงบการเงนิของบรษิทั เฟดเดอร์ ไทย จํากดั ยงัไม่เปิดเผย

อย่างเป็นทางการ 

คาํถาม นางสาวหทยัรตัน์ ถําวตัร ์ สอบถามถึงผลติภณัฑเ์ครอืงกรองนํารุน่ RO สามารถปรบัเทคโนโลยใีห้นําททีิง 

60% ใหนํ้ากลบัมาใชท้งัหมดไดห้รอืไม ่

ตําตอบ นายวรีวฒัน์ แจ้งอยู่ ชีแจงว่านําทีต้องเปิดทิงจะเป็นนําทีมีรสชาติค่อนขา้งเคม็ แต่ปรมิาณทีทิงถือเป็น

ปรมิาณทนี้อยมาก และผูใ้ชอ้าจนํานําทงิไปใชป้ระโยชน์อย่างอนืได ้

นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ชแีจงเพมิเตมิว่าผลิตภณัฑเ์ครอืงกรองนํารุ่น RO เป็นระบบกรองนําทสีามารถกรองนํากรอ่ย

ไดซ้ึงในการกรองนํากรอ่ยจําเป็นต้องทิงนําส่วนทีไม่ดอีอก แต่อย่างไรกด็บีรษิทัจะพัฒนาระบบเครอืงกรองนํารุน่ดงักล่าว

ต่อไป เพอืใหเ้สยีนําทงิน้อยกวา่ในปจัจุบนั  
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คาํถาม นายมนต์ชยั ลศีริกิลุ  ขอสอบถามดงันี 

1. จากการทบีรษิทัมยีอดการจําหน่ายเพมิขนึ แต่ยอดหนีคา้งชาํระและหนีสงสยัทจีะสญูกเ็พมิขนึเช่นกนั บรษิทัมี

การทบทวนและแกไ้ขปญัหานีอย่างไร 

2. โครงการจําหน่ายผลติภณัฑ์เครอืงกรองนําให้กบัโครงการอสงัหารมิทรพัย์ บรษิทัจําหน่ายผ่านโครงการหรอื

จําหน่ายใหต้ามบา้นของลูกคา้ทซีอืบา้นในโครงการ 

3. ชว่ยชแีจงรายละเอียดจากการทีบรษิทัออกไปสาํรวจตลาดไม่ทราบว่ามผีูป้ระกอบการทีอยู่ในทอ้งถนิหรอืไม่

อย่างไร 

ตําตอบ นายวริชั วงศน์ิรนัดร ์ ชแีจงตามคาํถามดงัน ี

1. บรษิทัดูแลเรอืงการขายแบบผ่อนชําระมากขนึ เนืองจากในการผอ่นชาํระของลูกคา้บางรายทีซอืเครอืงกรอง

นําในราคา 16,900 บาท ไมส่ามารถผ่อนชาํระไดใ้นเดอืนที 3 บรษิทัจงึเพมิทางเลอืกโดยนําเสนอเครอืงกรอง

นําขนาดเลก็ รุน่ Super Alkaline  ในราคา 8,500 บาทเพอืให้ลูกคา้สามารถผอ่นชําระได ้นอกจากนี ตงัแต่ต้น

ปีทีผา่นมาบรษิทัมนีโยบายลดจํานวนระยะเวลาในการผ่อนชาํระลงจาก 24 - 25 เดอืน เหลือสูงสุดไม่เกนิ 18 

เดอืน สาํหรบัสํานักงานใหญ่ ในสว่นของสาขาต่างจงัหวดั การจําหน่ายใหลู้กคา้ตงัแต่ปกัษ์นีเป็นต้นไป  งวด

ผอ่นชําระสงูสดุไม่เกนิ 12 เดอืน ทงันีบรษิทัรบัทราบถึงปญัหานีและไดด้ําเนินการแกไ้ขแล้ว คาดวา่จะทําให้

ปญัหาในเรอืงนีลดลง 

2. บรษิทัวางแผนจดัจําหน่ายผา่นทงั 2 ชอ่งทาง คอื 

2.1 จําหน่ายผา่นโครงการ บรษิทัจะตอ้งดาํเนินการเจรจากบัทางโครงการตงัแต่ออกแบบ ทงันีบรษิทัไดส้รา้ง

ทมีงานเพอืเจรจากบัโครงการแลว้โดยบรษิทัจะนําเสนอผลติภณัฑ์ 3 ประเภทให้แกโ่ครงการ คอื เครอืง

กรองนํา เครอืงปรบัอากาศ และเครอืงทํานําอุ่น  

2.2 โครงการทีสรา้งเสรจ็แล้วบรษิทัจะดําเนินการจําหน่ายให้กบัผูอ้ยู่อาศยัทีอยู่ในโครงการ โดยอาจติดต่อ

ผา่นนิตบิคุคลเพอืตงับธูจําหน่าย 

3. ตามเป้ าหมายทีบรษิทัวางไวค้อื เขา้ไปเปิดตลาดในประเทศ ลาว และเวยีดนาม โดยในเดอืนทีผา่นมาบรษิทั

ไดเ้ปิดสาขาทีจงัหวดัมกุดาหาร และเดนิทางไปเจรจาธุรกจิทเีวยีงจนัทน์เพือนําเครอืงกรองนําเขา้ไปจําหน่าย

ต่อไป โดยคาดวา่จะเหน็ผลคบืหน้าในไตรมาส 2 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อทปีระชมุวา่ วาระนีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซงึถอืหุน้รวมกนัไมน่้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุน้ทอีอกจําหน่ายแลว้ทงัหมด เสนอเรอืงอนื ๆ ทีประสงค์จะใหม้กีารพจิารณาในทปีระชมุนี นอกเหนือจากที

คณะกรรมการเสนอขา้งตน้ 

ไมม่ผีูใ้ดเสนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอีก  

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ และผูม้เีกยีรตทิุกท่านทไีดส้ละเวลามารว่มประชมุในครงันี และกล่าวปิด

ประชมุเวลา 15:55 น. 

 

ลงชอื_______________________________ 

(นายสหสั ตรทีพิยบตุร) 

ประธานทปีระชมุ 

 

ลงชอื_______________________________ 

(นางสาวเธยีรวรรณี  แจง้อยู่) 

เลขานุการทปีระชุม 

 


