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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2561 

บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานที่ 

ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมแม่น ้าเจา้พระยา ชั้น 3 บริษัท เธียรสุรตัน์ 

จ ากดั (มหาชน) เลขท่ี 43/9 หมู่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชุม จ  านวน 11 ทา่น (จากกรรมการจ  านวนทั้งหมด 11 ทา่น หรือคดิเป็นรอ้ยละ 100) 

1. คุณสหสั  ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการบริหาร 

2. รองศาสตราจารย ์

บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์

กริช อมัโภชน์ 

กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม / 

กรรมการตรวจสอบ 

4. ศาสตรเมธีดร.สุปรีดิ์ 

วงศด์ีพรอ้ม 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม / 

กรรมการบริหาร 

5. คุณสุมนา วงษ์กะพนัธ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหาร 

6. คุณสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทยพ์รเทพ 

ศิริวนารงัสรรค ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. คุณเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม / 

กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

9. คุณวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการผูจ้ดัการ 

10. คุณเธียรวรรณี  แจง้อยู่ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษัท / 

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

11. คุณสวิตา  แจง้อยู่ กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเส่ียง /  

ท่ีปรึกษาดา้นการประเมิน ติดตาม และพฒันาองคก์ร 

 

ผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชุม: 

1. คุณไพฑูรย ์ หอมจนัทร ์ กรรมการบริหารความเส่ียง / รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. คุณวชัรินทร ์ วชัรธรรม รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

3. คุณสยาม  อุฬารวงศ ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

4. คุณไพฑูรย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

5. คุณปรียาพร  ไกรศิริวุฒิ ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 
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ผูส้อบบญัชีของบริษัทจาก บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม: 

1. คุณเติมพงษ์  โอปนพนัธุ์ 

2. คุณมนัสสิริ  บุญญเสฐ 

 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส  านกัที่ปรึกษาไทย จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม: 

1. คุณชาญชยั  เนติมงคล 

2. คุณวจัจิรา  ลอ้ทองพาณิชย ์

 

อาสาพิทกัษส์ทิธิผูถ้ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ที่เขา้ร่วมประชุม: 

คุณหยาดอรุณ  ลักษมีเศรษฐ 

 

และ ผูบ้ันทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากัด ท าการบันทึกคะแนนและเป็นสักขี

พยานการตรวจสอบคะแนนในการประชุม 

ทั้งน้ี มีตัวแทนจากผู้ถือหุน้รายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ                   

นายโชคอนันต ์ พินสุกรี เป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม: 

นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผูช้่วยเลขานุการบริษัท 

 

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผูช้่วยเลขานุการบริษัท ไดแ้นะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและ

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม พรอ้มทั้งแจง้ใหท้ราบถึงวาระการประชุมในวนัน้ีจ านวน 11 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 และไดแ้จง้หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการประชุม ดงัน้ี 

การนบัองคป์ระชุมผูถ้ือหุน้ มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

 ใหนั้บ 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยท่านผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ

อยู่หรือเท่ากบัจ านวนท่ีไดร้บัมอบฉันทะ 

 การนับองค์ประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ่งนับจากผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเองและจากการรับมอบ

ฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจ านวนหุน้รวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีไดจ้ าหน่ายแลว้

ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 172,243,477 หุน้ (หน่ึงรอ้ยเจ็ดสิบสองลา้นสองแสนส่ีหมื่นสามพันส่ีรอ้ยเจ็ดสิบ

เจ็ดหุน้) 

การออกเสยีงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

 การลงคะแนนจะมีขึ้ นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให ้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ในประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม 

 หากผูถื้อหุน้ หรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่ีจะลงมติ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดย

ยกมือขึ้ นเพ่ือเจา้หน้าท่ีของบริษัทเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในวาระน้ัน 

 ส าหรบัวาระท่ี 6 เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบตัรลงคะแนน เพ่ือออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

เป็นรายบุคคล 

 บัตรลงคะแนนท่ีมีการกาเครื่องหมายอ่ืนใดนอกจากเครื่องหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเครื่องหมาย

มากกว่าหน่ึงช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลังพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 
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การนบัคะแนนเสยีง มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

 การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงในวาระน้ัน ๆ ซึ่งอาจมีจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผูถื้ อหุน้บางรายเข ้ามา

เพ่ิมเติมหรือออกจากหอ้งประชุมก่อน ทั้งน้ี ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้

ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ัน เพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง 

ขอเรียนเสนอใหใ้ชว้ิธีการดงัน้ี คือ 

1. กรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใด ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอก

ฉันท ์อนุมตัิ / รบัทราบ / รบัรองตามมติท่ีน าเสนอแลว้แต่กรณี 

2. คะแนนเสียง ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง จะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสียงในวาระน้ัน ๆ ส่วนคะแนนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ดว้ยในวาระน้ัน 

 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจา้หน้าท่ีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ในกรณี ไม่เห็น

ดว้ย หรืองดออกเสียงก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมดในภายหลัง โดยภายหลังจาก

เสร็จส้ินการประชุมครบทุกวาระแลว้ บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือซึ่งยงัไม่ไดเ้ก็บจากผูถื้อหุน้ทั้งหมด 

ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็นหลักฐานอา้งอิงต่อไป 

 ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติในแต่ละวาระแลว้ในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะไดร้ับ

การบันทึกในระบบไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ผูร้ับมอบฉันทะไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก แต่หากเป็น

กรณีท่ีผูม้อบฉันทะมิไดก้ าหนดใหผู้ร้ับมอบฉันทะลงมติอย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีน้ี ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผูร้บัมอบฉันทะเอง 

 

มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

การนับคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมติท่ีประชุม ส าหรับวาระท่ี 2, 4, 5, 6, และ 8 จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติท่ี

ประชุม ผูถื้อหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรบัมอบฉันทะมา ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธาน  

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ ขาด ส่วนวาระท่ี 7 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระท่ี 9 และ 10 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระท่ี 11 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

บริษัทจะบันทึกภาพวีดีทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท าการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พรอ้มทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่

ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วัน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้งได ้

 

การแสดงความเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยัระหว่างการประชุม: 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการแสดงความเหน็ หรือสอบถามขอ้สงสัยต่อท่ีประชุม ไดโ้ปรดยกมือ เมื่อประธาน

ในท่ีประชุมอนุญาตแลว้ ขอใหท่้านแจง้ ชื่อ – สกุล ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบนัทึกรายงานการ

ประชุมค่ะ 

- นอกจากน้ีแลว้ การแสดงความเหน็หรือสอบถามขอ้สงสัย ขอไดโ้ปรดแสดงทศันะ หรือเสนอเน้ือหาท่ีกระชบัและ

ตรงประเด็นกบัวาระการประชุม ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 

  



 4 | 20 

เริ่มประชุม: 

ผูช้่วยเลขานุการบริษัท ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้

เขา้ร่วมประชุมแทน โดยนับได ้เป็นจ านวน 99 ราย นับจ านวนหุน้ได ้333,095,914 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 64.4622 ของ

จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หมวด 7 

มาตรา 103 และขอ้บงัคบับริษัท หมวด 6 ขอ้ 36 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน และ

มีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีอยู่จ านวน 516,730,430 หุน้ 

 

ผูช้่วยเลขานุการบริษัท ไดเ้รียนเชิญประธานในท่ีประชุมเปิดประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 

 

นายสหสั ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมทุกท่านท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษัท พรอ้มทั้งเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 

ท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

ประธาน  เชิญผูช้่วยศาสตราจารยก์ริช  อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบ

ต่อสังคม น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือรบัทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชัน่ของบริษัท 

ผูช้่วยศาสตราจารยก์ริช  อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าว

ว่าในปัจจุบนัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รปัชัน่เป็นส่ิงท่ีผูถื้อหุน้และสังคมใหค้วามสนใจ ดงัน้ัน เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจ บริษัทขอ

แจง้แนวทางการด าเนินงานในปัจจุบัน ดังน้ี บริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ (Anti-Corruption 

Policy) ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ 

คณะกรรมการบริษัท จึงไดก้ าหนดนโยบายป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การใหห้รือรับสินบน (Anti-Corruption 

and Anti-Bribery Policy) บริษัทคาดหวงัว่ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งไม่เรียกรอ้ง ด าเนินการ หรือ

ยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ ในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออ้ม 

และบริษัทไดจ้ัดใหม้ีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อย่างสม า่เสมอ ตลอดจน

ทบทวนแนวทางปฏิบัติ และขอ้ก าหนดในการด าเนินการเพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บังคับ 

และขอ้ก าหนดของกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระท าการใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกับการ

ทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางออ้มก็ตาม จะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท  

ขณะน้ีบริษัทอยู่ระหว่างด าเนินการเตรียมการรายละเอียดเพ่ือเขา้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยเมื่อ

บริษัทเตรียมความพรอ้มเรียบรอ้ยจะด าเนินการยื่นเอกสารต่อไป 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือแสดงความเห็น 

ประธานจึงแจง้ต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดังน้ัน จึงขอพิจารณาในวาระ

ต่อไป 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรบัทราบโดยไม่มีการลงมติ 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2560 

ประธาน  น าเสนอทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 โดยกล่าวว่าตาม

มาตรา 96 ของพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท ารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สร็จ

ภายในสิบส่ีวนันับแต่วนัประชุม 
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โดยภายหลังจากการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน 2560 บริษัทไดจ้ัดท า

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี คณะกรรมการ

บริษัทไดพิ้จารณารายงานการประชุมแลว้ และเหน็ว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทจดัส่ง

ใหต้ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์

บริษัทเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏ

ว่า มีผูค้ดัคา้นหรือขอแกแ้ต่อย่างใด รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1 

คณะกรรมการบริษัท จึงขอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ประจ าปี 2560  

ประธาน  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม ทักทว้ง หรือขอแกไ้ขรายงานการะชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม ทักทว้ง หรือขอแกไ้ขรายงาน ประธาน  จึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง       

เป็นเอกฉันทข์องผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

รบัรอง 367,475,524 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่รบัรอง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,475,524 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้ นอีกจ านวน 34,379,610 หุน้ 

 

วาระที่ 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

ประธาน  น าเสนอต่อท่ีประชุมว่ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมาน้ัน ไดป้รากฏอยู่

ในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งบริษัทไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ไปแลว้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ในรูปแบบแผ่นซีดี) 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือใหท่ี้ประชุมไดร้ับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในปีท่ีผ่านมา ประธาน  เชิญ นายเอกรัตน์  แจง้อยู่  

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูน้ าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 

2560 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคต ใหท่้านผูถื้อหุน้เพ่ือทราบต่อไป 

นายเอกรตัน์  แจง้อยู่  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร น าเสนอผลการด าเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญ

ในดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 2560 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคต ดงัน้ี 

ผลการด าเนินงานทางการเงนิ 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อและรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อ

ของบริษัทย่อย จ านวน 1,649.56 ลา้นบาท ลดลง 186.59 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.16 จากปีก่อน เป็นผลจากรายได้

จากการขายสินคา้ลดลง 175.93 ลา้นบาท และดอกผลจากการใหเ้ช่าซื้ อรวมรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อลดลงจ านวน 

10.66 ลา้นบาท จากยอดขายเครื่องกรองน ้ าลดลงซึ่งเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวต่อเน่ืองจากปี 2559 รวมถึงการ

ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากขึ้ น อย่างไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้ามีสัดส่วน ท่ี

เพ่ิมขึ้ นเน่ืองจากความตอ้งการเครื่องใชไ้ฟฟ้าของผูบ้ริโภค และโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้

อย่างต่อเน่ือง 

ส าหรับปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,022.90 ลา้นบาท ลดลง 59.78 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 5.52 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 159.44 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จ านวน 75.84 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

32.23 ส่งผลใหใ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิ 77.37 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 3.22 ลา้นบาท โดยคิดเป็นก าไรต่อหุน้

เท่ากบั 0.16 บาท 
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ฐานะการเงนิของกลุ่มบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 สินทรัพย์รวม 1,481.31 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 382.78 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 20.53 สินทรัพย์ท่ี

ลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซื้ อลดลงเน่ืองจากมาตรการท่ีเขม้งวดมากขึ้ นในการ

ปล่อยสินเชื่อ เพ่ือคัดกรองลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพมากขึ้ นเพ่ือลดปัญหาหน้ีสูญ อีกทั้ง การบริหารจัดการสินคา้

คงเหลือใหม้ีปริมาณท่ีเหมาะสมในการผลิตและขาย เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการจัดเก็บ ส่งผลใหจ้ านวนสินค้า

คงเหลือลดลง 

 หน้ีสินรวม จ านวน 359.94 ลา้นบาท ลดลง 521.82 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 59.18 จากปีก่อน หน้ีสิน

ส่วนท่ีลดลงอย่างเป็นสาระส าคญั ไดแ้ก่ เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินตาม

สัญญาเช่าการเงิน เน่ืองจากประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นการเก็บเงินไดม้ากขึ้ น และในไตรมาส 2 ปี 

2560 บริษัทไดร้บัเงินจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิจ านวน 90.08 ลา้นบาท 

ส่งผลใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้ นและสามารถช าระหน้ีสินไดม้ากขึ้ น ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดจาก 

0.90 เท่าเป็น 0.32 เท่า ณ ส้ินปี 2560 

 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จ านวน 1,114.30 ล้านบาท เพ่ิมขึ้ น 141.95 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 

14.60 เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทมีก าไรอย่างต่อเน่ืองและมีการเพ่ิมทุนระหว่างปีจากการท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดง

สิทธิของบริษัทใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การด าเนินการต่างๆ ในปี 2560 

 รายไดร้วมดอกผลจากการเช่าซื้ อในปี 2560 ของบริษัท ประกอบดว้ยสัดส่วนการขายเครื่องกรองน ้าและสาร

กรองคิดเป็นรอ้ยละ 86 และเครื่องใชไ้ฟฟ้ารอ้ยละ 14 เปรียบเทียบกับปี 2559 คือ รอ้ยละ 91 และรอ้ยละ 9 

ตามล าดับ ซึ่งการเพ่ิมขึ้ นของการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า เน่ืองจากมีผลิตภัณฑ์ท่ีน าเสนอต่อลูกคา้เพ่ิมมากขึ้ น โดย

ยงัคงเป็นสินคา้ยี่หอ้ท่ีเป็นท่ีนิยม  

 บริษัทไดท้ าการขยายสาขาเพ่ิมขึ้ น ณ ส้ินปี 2560 บริษัทมีสาขาทั้งส้ิน 22 สาขาและศูนย์บริการ 2 แห่ง 

(เพ่ิมขึ้ นจากปี 2559 ท่ีมี 20 สาขาและศูนยบ์ริการ 3 แหง่) 

ส าหรบัแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคต 

ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้ารายไดร้วมของกลุ่มบริษัท คือรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อและ

รายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อของบริษัทย่อย 2,000 ลา้นบาท โดยมีเป้าหมายว่ารายไดจ้าก Digital Online & Tele Marketing 

จะเติบโตขึ้ นประมาณ 20%-30% และเพ่ิมสัดส่วนการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมขึ้ นไม่ต า่กว่า 20% ของรายไดร้วม 

ในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัล การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการ

ส่ือสารหรือการท าธุรกิจผ่านทาง Internet, Facebook และ Line เป็นตน้ ในปี 2561 TSR มีแผนกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจเชิง

รุกโดยใชก้ารตลาดออนไลน์และเทเลมาร์เก็ตติ้ ง (Digital Online & Tele Marketing) เพ่ือเสริมทัพในการเพ่ิมยอดขายและ

เขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดม้ากยิ่งขึ้ น ซึ่งเป็นการปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัภาวะตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัและ

จะทวีการเติบโตในช่องทางน้ีมากยิ่งขึ้ น TSR มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในตลาดเครื่องกรองน ้าและเครื่องใชไ้ฟฟ้า ดว้ยประสบการณ์ 

42 ปี ในการจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ า ประกอบกับความแข็งแกร่งของทีมงานขายตรงท่ีมีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล รวมถึงเมืองหลักทัว่ภูมิภาคของไทย  และการเป็นพันธมิตรกับผูจ้ัดจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบรนด์ยอดนิยม เรา

เชื่อมัน่ว่าการด าเนินธุรกิจโดยใชก้ารตลาดดิจิทลัผสมผสานกับจุดแข็งของทีมขายตรงและทีมขายทางโทรศพัทจ์ะเป็นปัจจัยบวก

ท่ีผลักดนัใหบ้ริษัทสามารถสรา้งยอดขายและส่งมอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพใหก้ับลูกคา้ไดท้ัว่ถึงมากยิ่งขึ้ น ส่งผลดีต่อการเติบโต

ทางธุรกิจ 

นอกจากน้ี บริษัทยงัมุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การพฒันาทกัษะของบุคลากรใหม้ีความพรอ้ม

สู่การเปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารค่าใชจ่้ายและการควบคุมสัดส่วนหน้ีท่ีไม่มีคุณภาพ เพ่ือสรา้งความมัน่คง

ใหก้บัองคก์รและผูถื้อหุน้ต่อไป 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทและการ

เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในรอบปี 2560 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม หรือแสดงความเห็นปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม หรือแสดงความเห็น 

ประธาน  จึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามท่ีน าเสนอ 

โดยไม่มีการลงมติ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการการเงนิของบริษัทฯ ส  าหรบัปีบัญชีสิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 

ประธาน  เชิญ นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการการเงินของบริษัท 

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ัดการ น าเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัท ส าหรบัปีบัญชี 

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงาน

ประจ าปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแลว้ รายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุน (บางสว่น)                               

                                                                                                  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 

2560 2559 

งบการเงนิ

รวม 

งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิ

รวม 

งบการเงนิ

เฉพาะกิจการ 

สินทรพัย ์ 1,481.31 1,464.29 1,864.08 1,837.28 

หน้ีสิน 359.94 351.13 881.76 875.65 

รายไดจ้ากการขาย 1,431.69 1,412.64 1,607.62 1,577.03 

รายไดร้วม* 1,649.56 1,626.96 1,836.15 1,805.56 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี** 77.37 87.42 80.59 80.84 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)** 0.156 0.176 0.177 0.177 

*หมายถึง รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซ้ือและรายไดจ้ากลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือของบริษัทยอ่ย 

**หมายถึง ก าไรส าหรบัปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเหน็ 

 

ค าถาม คุณหยาดอรุณ  รศัมีเศษ อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่าจากงบการเงินจะเห็น

ว่าในปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย ์ หน้ีสิน รายไดจ้ากการขาย รายไดร้วม และก าไรสุทธิ ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 

ขอใหผู้บ้ริหารชี้ แจงรายละเอียดแก่ผูถื้อหุน้ไดท้ราบ 

ค าตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ัดการ ชี้ แจงว่า เน่ืองจากในปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทมีปัญหาเรื่องคุณภาพของ

ลูกหน้ีค่อนขา้งมาก บริษัทส ารองค่าใชจ่้ายโดยตั้งส ารองหน้ี สูญไวป้ระมาณ 230 ล้านบาท ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษัทจึงมี

มาตรการในการคัดกรองคุณภาพของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากขึ้ นส่งผลใหย้อดขายลดลงตามไปดว้ย ในขณะเดียวกันปี 2558 

บริษัทมีการขายสินคา้แบบผ่อนช าระโดยมีระยะเวลาในการผ่อนนานถึง 24 เดือน โดยต่อมาลดมาเหลือ 13 เดือน ในปี 2560 

ลูกหน้ีท่ีผ่อนช าระ 2 ปี เร่ิมหมดไปท าใหลู้กหน้ีลดลง โดยรายการใหญ่ในสินทรพัยค์ือลูกหน้ี จึงส่งผลใหสิ้นทรพัยล์ดลง 
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ค าถาม นายดุสิต บุดดี สอบถามว่ารายการก าไรสุทธิในงบการเงินรวมปี 2560 มีก าไรลดลงจากปีก่อนประมาณ 10       

ลา้นบาท เกิดจากสาเหตุใด 

ค าตอบ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ชี้ แจงถึงผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยท่ีส่งผลกระทบ ดงัน้ี 

1) บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จ ากัด (TSRL) ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยการผ่อน

ช าระ การใหสิ้นเชื่อส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับ และสินเชื่อทะเบียนรถ ซึ่งไดร้บัใบอนุญาตใหด้ าเนินธุรกิจการ

ใหสิ้นเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อทะเบียนรถ ประมาณปลายปี 2559 และบริษัทไดม้ีการเตรียมพรอ้มด้าน

การตลาดตั้งแต่ไดร้ับใบอนุญาต แต่บริษัทเริ่มด าเนินธุรกิจได้ประมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 

เน่ืองจากการด าเนินการติดต่อประสานงานเรื่องเครดิตบูโร ท าใหร้ายไดท่ี้เป็นดอกผลค่อนขา้งน้อยเมื่อ

เปรียบเทียบกับรายจ่ายท่ีเกิดขึ้ น ท าใหใ้นปี 2560 บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จ ากัด (TSRL) มีผลขาดทุน

ประมาณ 5 ลา้นบาท 

2) บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จ ากัด ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายเครื่องปรับอากาศยี่หอ้เฟดเดอร์ในประเทศไทย ประสบ

ปัญหาโดยในปลายปี 2559 บริษัทท่ีรับจา้งผลิตเครื่องปรับอากาศ (OEM) ใหก้ับบริษัทไม่สามารถผลิต

สินคา้ออกมาจ าหน่ายได ้ บริษัทจึงตอ้งหาบริษัทใหม่ส าหรับการผลิตสินคา้ซึ่งใชเ้วลาค่อนขา้งมากและเสีย

โอกาสในการจ าหน่ายสินคา้เน่ืองจากพน้ช่วงฤดูรอ้นไปแลว้ ส่งผลใหย้อดรายไดไ้ม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้ น

ใน บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จ ากดั มีผลขาดทุนประมาณ 7 ลา้นบาท (บริษัทถือหุน้อยู่ 59.99%) 

 

ค าถาม นายดุสิต บุดดี สอบถามว่าทิศทางในอนาคตของตลาดสินเชื่อเครื่องกรองน ้ าจะเป็นอย่างไร เน่ืองจากตั้งแต่ปี 2559 

เป็นตน้มามีแนวโน้มลดลงจากประมาณ 900 ลา้นบาท เหลือประมาณ 500 ลา้นบาท 

ค าตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ัดการ กล่าวว่าบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการซื้ อ

สินคา้ของผูบ้ริโภค จึงไดเ้ตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง ซึ่งส่วนหน่ึงคือการขายแบบ Online to Offline (O2O)         

โดยเชื่อมัน่ว่าจุดแข็งในการขายตรงของบริษัทจะช่วยผลักดันยอดขายในช่องทางน้ีให ้เติบโตขึ้ นทั้งเครื่องกรองน ้ าและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

 

ค าถาม นายดุสิต บุดดี สอบถามถึงนโยบายการตั้งส ารองหน้ีสูญท่ีแตกต่างกันระหว่างเครื่องกรองน ้ าและเครื่องใชไ้ฟฟ้า โดย

ยกตวัอย่างการตั้งส ารองเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีคา้งช าระมากกว่า 3 เดือน ในอตัราไม่ถึง 100% และสอบถามนโยบายการคิดมูลค่า

ซากของเครื่องใชไ้ฟฟ้าชนิดต่าง ๆ 

ค าตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ัดการ ชี้ แจงว่าเครื่องใชไ้ฟฟ้ามีตลาดสินคา้มือสองรองรับ บริษัทก าหนดมูลค่า

สินคา้ยึดคืนตามระยะเวลาการใชง้าน โดยก าหนดมูลค่าระหว่าง 40%-70% ของตน้ทุนสินคา้ ตามระยะเวลาการใชง้าน 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเหน็ ประธาน  จึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการการเงินของ

บริษัท  ส าหรับปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการการเงินของบริษัท  ส าหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีน าเสนอ

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

อนุมตัิ 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้ นอีกจ านวน 41,400 หุน้ 

  



 9 | 20 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส  ารองตามกฎหมาย จา่ยเงนิปันผลประจ  าปี 2560 และรบัทราบ

การจา่ยเงนิปันผลระหว่างกาล 

ประธาน  เชิญ นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ัดการ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรเป็นทุน

ส ารองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่าตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 

และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 47 และขอ้ 48 ก าหนดว่า 

1) หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผลประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร 

2) เงินปันผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้ 

3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้เ ป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีก าไร

พอสมควรแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถัดไป 

4) การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วันท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติ

แลว้แต่กรณีโดยใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายปันผลน้ัน ในหนังสือพิมพ์

เป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

และมาตรา 116 และขอ้บังคับบริษัทขอ้ 49 ก าหนดว่า บริษัทตอ้งจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน

ส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวน

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดใหจ่้ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ก าไรสุทธิ

ภายหลังการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัท

ขอน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามขอ้มูลงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2560 ดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 

1. ก าไรสุทธิส าหรับปีตามงบการเงินเฉพาะ (ลา้นบาท) 87.42 80.84 

2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้)  516.73 467.18 

3. เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)   

       3.1 เงินปันผลระหว่างกาล  0.06 0.11 

       3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี  0.08 - 

                   รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.14 0.11 

4. เงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 72.34 51.39 

5. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรส าหรบัปี

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

82.75% 63.57% 

6. อตัราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบัก าไรสุทธิ

ภายหลังการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจดัสรรทุน

ส ารองตามกฎหมาย 

87.10% 66.91% 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ จ านวน 87,424,805 บาท 

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ่ายปันผลงวดสุดท้าย

ประจ าปี 2560 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงัน้ี 

1) ส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 4,371,240.24 บาท (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ) 

2) จ่ายปันผลงวดสุดท้ายประจ าปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เป็นเงินทั้ ง ส้ิน 

41,338,434.40 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานปี 2560 ซึ่งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ในอัตราร้อยละ 20 บริษัทก าหนดรายชื่อผู ้ถือหุน้ ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 7 

พฤษภาคม 2561 เพ่ือจ่ายปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
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ทั้งน้ี บริษัทไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยเป็นการจ่ายจากเงินก าไร

สุทธิจากผลการด าเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2560 (ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) ตามมติ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 7/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 และไดจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวันท่ี 8 กนัยายน 

2560 รวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 31,003,825.80 บาท 

รวมเงินปันผลจ่ายส าหรับปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.14 บาท (สิบส่ีสตางค์) คิดเป็นจ านวนเงินรวม 

72,342,260.20 บาท หรือรอ้ยละ 87.10 ของก าไรสุทธิหลังหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่ง

สูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีก าหนดไว ้

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือแสดงความเห็น 

ประธานจึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และ

รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 และรับทราบ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

อนุมตัิ 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ประธาน  เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระในปีน้ีจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตราจารย์ กริช  อัมโภชน์            

นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์  นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ์  และนางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ ไดโ้ปรดรออยู่ดา้นนอกหอ้งประชุม และขอ

เชิญ นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูน้ าเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 19 ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่าง

น้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียง

ท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้ับสลากว่าผูใ้ดจะออก

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ ซึ่งหากพน้จากต าแหน่งจะเลือกเขา้

รบัต าแหน่งอีกก็ได ้

ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ระหว่างวนัท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 

ในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีกรรมการบริษัททั้งส้ิน 11 ท่าน ดังน้ัน กรรมการ 4 ท่าน ตอ้งออก

จากต าแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์ กรรมการอิสระ 

2. นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์ กรรมการอิสระ 

3. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการอิสระ 

4. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ กรรมการ 
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จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง จ านวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์ กรรมการอิสระ 

2) นางสุมนา  วงษ์กะพันธ์ กรรมการอิสระ 3) นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการใหม่         

ดร.สุรัตน์  วงศ์รัตนภัสสร ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการ นายสุธี  ตรีพรชัยศักดิ์ ท่ีครบก าหนดออกตาม

วาระโดยไม่ประสงคก์ลับเขา้มาเป็นกรรมการต่อเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั 

ทั้งน้ี ประวัติของผูท่ี้ไดร้ับการเสนอชื่อใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดังปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย

ล าดบัท่ี 3 ซึ่งบริษัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมแลว้ 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย มีนโยบายการพิจารณาสรรหา

บุคคลเพ่ือเสนอชื่อใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของ

บุคคลดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณาแลว้และมีความเห็นใหเ้ลือกตั้งกรรมการท่ีออกจาก

ต าแหน่งตามวาระขา้งตน้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากไดป้ฏิบตัิงานใน

ต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมาและเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเพ่ือ

ผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และเห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อท่ีน าเสนอในขา้งตน้ เ น่ืองจากบุคคล

ดงักล่าวเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถอนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนใหธุ้รกิจของบริษัทประสบความส าเร็จ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีน้ีไดพิ้จารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  

ถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเหน็ว่ากรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระขา้งตน้ มีคุณสมบตัิครบถว้น 

ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมาและเพ่ือใหก้ารบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และ

เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ จึงเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากต าแหน่ง

ตามวาระขา้งตน้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง และเห็นควรเสนอเลือกตั้ง

กรรมการใหม่ตามรายชื่อท่ีน าเสนอในขา้งตน้ เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถอนัจะเป็นประโยชน์และช่วย

สนับสนุนใหธุ้รกิจของบริษัทประสบความส าเร็จ 

และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี จึงเหน็ควรใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนด

ออกตามวาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยจะเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพ่ือเปิด

โอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการไดอ้ย่างแทจ้ริง 

 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเหน็ 

 

ค าถาม คุณหยาดอรุณ  รัศมีเศษ อาสาพิทักษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอใหท่้านประธาน  ช่วยสรุป

คุณสมบัติท่ีเป็นจุดเด่นของกรรมการอิสระแต่ละท่านท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งในครั้งน้ีว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มี

คุณสมบตัิท่ีเป็นจุดเด่นอย่างไรบา้งท่ีสามารถเชื่อมโยงการท างานใหเ้ป็นไปตามทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทได ้

ค าตอบ นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ประธาน  ชี้ แจง ดงัน้ี 

1) ผูช้่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์ เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ดา้นบรรษัทภิบาล ความ

ถูกตอ้งในการด าเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรท่ีสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อนัเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท 

2) นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากรและ

องคก์รใหม้ีคุณภาพ รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

3) ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ดา้นการบริหารจัดการทางดา้น

การตลาด และมีความรูด้า้น Digital Marketing ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดย

การน าเทคโนโลยีดา้นการตลาดมาช่วยพัฒนาทีมการตลาดของบริษัทใหป้ระสบความส าเร็จและสอดคลอ้งกบั

การด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธาน  จึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  จ านวน 3 ท่าน กลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ จ านวน 1 ท่าน เขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตามท่ีน าเสนอ    

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1) ผูช้่วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์ ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

2) นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์ ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

3) นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

4) ดร.สุรตัน์  วงศร์ตันภสัสร ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2561 

ประธาน  เชิญ นางสุมนา  วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอท่ีประชุม

พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปวตัถุประสงค์และ

เหตุผล ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 31 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ

ผลตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์ และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากน้ันอาจให ้

ไดร้บัเบี้ ยเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความสอดคลอ้งกบัค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกันท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกัน ผลการด าเนินงานของบริษัท ผลการ

ปฏิบัติงานและภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแล้วจึงน าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาและน าเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2561 

ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม เป็นจ านวนไม่เกิน 5,200,000 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้ นจากค่าตอบแทนกรรมการในปี 

2560 จ านวน 1,700,000 บาท เน่ืองจากกรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมมากขึ้ นจากการขยาย

ธุรกิจ จึงท าใหจ้ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมขึ้ น ซึ่งบริษัทมีแนว

ทางการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเบ้ียประชุม

รายไตรมาส และค่าเบี้ ยประชุมท่ีนอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส ซึ่งเป็นอัตราใหม่ตามท่ีระบุในหนังสือ

เชิญประชุม ดงัน้ี (ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่างปีแต่ไม่เกินวงเงินท่ีขออนุมตัิ) 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงโครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปีท่ีเสนอเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

(หน่วย: บาท) 

ต าแหน่ง 

ประจ  าปี 2561 (ปีที่เสนอ) ประจ  าปี 2560 

ค่าเบ้ียประชุม 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม* 

ค่าเบ้ียประชุม 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม* 

คณะกรรมการบริษัท 

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

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 30,000 12,000 30,000 10,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 25,000 5,000 25,000 8,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 30,000 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 12,000 25,000 8,000 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 - - 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 25,000 12,000 - - 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 5,000 - - 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ที่ไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการ - 15,000 - 12,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  12,000  8,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - 5,000 - 8,000 

หมายเหตุ : *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ตอ่ท่านตอ่ครัง้) 

 

2. ค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสคณะกรรมการ ก าหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัสกรรมการในอัตรารอ้ยละ 1 ถึง 5 ของ

เงินปันผลจ่ายในปีน้ันๆ โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาจัดสรรต่อไป ทั้งน้ี เพ่ือให ้

กรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของบริษัทใหบ้รรลุเป้าหมายและสรา้งผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จึง

เหน็ควรใหก้ าหนดเกณฑโ์บนัสกรรมการโดยเกณฑ์การจ่ายโบนัสดงักล่าวขึ้ นอยู่กับเงินปันผลท่ีบริษัทจ่ายใหแ้ก่ผู ้

ถือหุน้ 
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คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมัตินโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและ

ก าหนดงบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุด

ย่อยอ่ืน ๆ ท่ีไดร้ับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนไม่เกิน 5,200,000 บาทตามท่ีเสนอ

ขา้งตน้และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสกรรมการส าหรบัผลการด าเนินงานในแต่ละปี ในอตัรารอ้ยละ 1 ถึง 5 ของ

เงินปันผลจ่ายในปีน้ันๆ ทั้งน้ี ใหป้ระธานกรรมการบริษัทไปด าเนินการจดัสรรค่าตอบแทนในรายละเอียดต่อไป 

 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเหน็ 

 

ค าถาม นายสิริพงศ์ จิระวงศ์ประภา สอบถามว่าในปี 2561 ท่ีบริษัทมีการเพ่ิมค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารขึ้ นมา ไม่

ทราบว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะเข ้ามาดูแลงานในส่วนใด เน่ืองจากยอดขายของบริษัทลดลงแต่มีการเพ่ิมคณะ

กรรมการบริหาร และการเพ่ิมคณะกรรมการบริหารจะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือช่วยใหธุ้รกิจของ

บริษัทเติบโตไดอ้ย่างไร 

 

ค าตอบ นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้ แจงว่า ในปี 2561 บริษัทไดแ้ต่งตั้ง  

คณะกรรมการบริหารขึ้ นมาเพ่ือท าหน้าท่ีแกไ้ขปัญหาหรือตัดสินใจเกี่ยวการด าเนินงานของบริษัท เน่ืองจากการด าเนินงาน 

การแกปั้ญหา และการตดัสินใจบางเร่ืองอาจตอ้งใชค้วามรวดเร็ว ซ่ึงบางกรณีไม่สามารถรอน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษัทท่ีมีการประชุมเดือนละครั้ง ท่ีอาจส่งผลใหก้ารด าเนินการล่าชา้หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยกรรมการบริหารท่ี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีอยู่ในคณะกรรมการบริษัทจ านวน 5 ท่าน  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธาน  จึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

อนุมตัิ 358,506,724 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.5484 

ไม่อนุมตัิ 9,010,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.4516 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ  าปี 2561 

ประธาน  เชิญ รองศาสตราจารย์ บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 

รองศาสตราจารย ์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวว่าเพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและ

ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได  ้

ในปี 2561 บริษัทไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายเดิมเพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 ซ่ึง

ผูส้อบบัญชีรายน้ีท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคัดเลือกแลว้ 

และไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี ซึ่งมีรายชื่อดงัน้ี 

1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์  ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ  

2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ  

3) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313  
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ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เพ่ือเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 โดยก าหนดค่า

สอบบญัชีจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทและงบการเงินรวม ส าหรบัปี 

2561 จ านวนเงิน 2,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ) ซึ่งเพ่ิมขึ้ น 600,000 บาท จากค่าสอบบญัชีปี 2560 ทั้งน้ี ค่า

สอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึ้ นเน่ืองจากบริษัทขยายธุรกิจและมีรายการท่ีตอ้งจัดท างบการเงินรวมเพ่ิมขึ้ น รวมถึงค่าสอบทานรายงาน

ประจ าปี 2561 และค่าสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบใหม่ซึ่งบริษัทน ามาใชเ้พ่ือให ้

การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิ้จารณาอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรัพย์

ใกลเ้คียงกนั และมีมติเห็นชอบใหน้ าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและอนุมตัิจ านวนเงินค่าสอบบญัชีตามท่ีไดน้ าเสนอขา้งตน้ ทั้งน้ี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 

และบริษัทย่อย โดยผูส้อบบัญชีไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือผูเ้กี่ยวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด และมิไดถื้อหุน้ในบริษัทและบริษัทในเครือแต่อย่างใด 

คณะกรรมการบริษัทเหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมตัิแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 และอนุมตัิเงิน

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 จ านวน 2,700,000 บาท ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือแสดงความเห็น 

ประธานจึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 ตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนน

เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

อนุมตัิ 358,506,724 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.5484 

ไม่อนุมตัิ 9,010,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.4516 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนที่ยงัมิไดน้ าออกจ  าหน่ายและ

แกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณหส์นธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธาน  เชิญ นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกับการลด

ทุนจดทะเบียน 

นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวนัจนัทรท่ี์ 26 

กุมภาพันธ์ 2561 ไดอ้นุมัติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 662,198,922 บาท โดยวิธีตัดหุน้จดทะเบียนท่ียังมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 247 หุน้ โดยเป็นหุน้สามัญจด

ทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 จ านวน 247 หุน้และพิจารณาแกไ้ข

หนังสือบริคณหส์นธิขอ้ท่ี 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 662,198,922 บาท (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยยี่สิบสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 662,198,922 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยยี่สิบสองหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั : 662,198,922 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หมื่นแปดพนัเกา้รอ้ยยี่สิบสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ :   -ไม่มี-” 
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คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 

662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 247 

หุน้ และเหน็ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

ทั้งน้ี เสนอใหอ้นุมตัิมอบอ านาจให ้ กรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคล

ท่ีไดร้ับมอบหมายจากกรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 

เกี่ยวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือแสดงความเห็น 

ประธานจึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

662,198,922 บาท โดยวิธีตัดหุน้จดทะเบียนท่ียังมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 247 หุน้ และเห็นควรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ

บริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน และมอบอ านาจตามท่ีน าเสนอ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 

บาท โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียังมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 247 หุน้ และเหน็ควรแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. 

ของบริษัทใหส้อดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียน และมอบอ านาจตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

อนุมตัิ 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท 

ประธาน  มอบหมายให ้ผูช้่วยเลขานุการบริษัท น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท 

ผูช้่วยเลขานุการบริษัท น าเสนอท่ีประชุมแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท โดยการเสนอขอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทในครั้งน้ี

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษา

ความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมี

รายละเอียดการเสนอแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 34 ตามท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ไปแลว้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม

ในครั้งน้ีครั้งน้ีเพ่ือใหส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยค าสัง่

หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เรื่อง การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบ

ธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 34 ดงัน้ี 
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ขอ้บงัคับของบริษัท ร่างขอ้บังคบัของบริษัทที่ขอแกไ้ข 

ขอ้ 34 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วัน

ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให ้

เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้

ถื อหุ ้น เ ป็นการประ ชุมวิสามัญเมื่ อ ใดก็ ได ้สุดแต่จะ

เห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้ซึ่งมีจ านวนหุน้นับรวมกันไดไ้ม่

น้อยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได้

ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน ซึ่งมีหุน้

นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจ านวน

หุน้ท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข ้าชื่อกันท าหนังสือขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไว ้

ให ้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่น น้ี ให ้

คณะกรรมการจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) 

เดือน นับแต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้  

ขอ้ 34 คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุดรอบ

ปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู ้ถือหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให ้

เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผู ้

ถือหุน้ซึ่งมีจ านวนหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสือขอให ้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามัญ

เมื่อใดก็ได ้ แต่ตอ้งระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให ้เรียก

ประชุมไว ้ใหช้ัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่น น้ี  

คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ 

(45) วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหม้ีการประชุมภายใน

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซึ่งเขา้ชื่อกัน

หรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามท่ีบังคับไวน้ั้นจะ

เรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45) วัน นับแต่วันครบ

ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการ

ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตอ้ง

รับผิดชอบค่าใชจ่้ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดใหม้ีการประชุม

และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั้งใดจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่ง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 36 

ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ี

เกิดจากการจดัใหม้ีการประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 

โดยคณะกรรมการบริษัท เหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมตัิใหแ้กไ้ขขอ้บงัคับของบริษัท 

เธียรสุรัตน์ จ ากัด (มหาชน) ขอ้ 34 ใหส้อดคลอ้งกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแหง่ชาติท่ี 21/2560 ดงักล่าว 

ทั้งน้ี เสนอใหอ้นุมตัิมอบอ านาจให ้กรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคล

ท่ีไดร้ับมอบหมายจากกรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูม้ีอ านาจในการด าเนินการใดๆ 

เกี่ยวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือแสดงความเห็น 

ประธานจึงน าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท และมอบอ านาจตามท่ีน าเสนอ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทและมอบอ านาจตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน

ส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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อนุมตัิ 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้มี) 

ประธาน  มอบหมายให ้ผูช้่วยเลขานุการบริษัท น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ผูช้่วยเลขานุการบริษัท น าเสนอท่ีประชุมโดยแจง้ว่าวาระน้ีก าหนดขึ้ นเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือ ใหค้วามเห็น

ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ (ถา้มี) และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการชี้ แจง ตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ และหากไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน 

ๆ เพ่ือพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแลว้ จะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดก้ าหนดไวว้่าผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระอ่ืนๆ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เพ่ือ

พิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดยการเสนอวาระดงักล่าวจะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ ซึ่งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 

ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด (516,730,430 หุน้) คิดเป็น 172,243,477 หุน้ จึงจะสามารถเสนอใหบ้รรจุเป็นวาระ

เพ่ือพิจารณาไดใ้นท่ีประชุมน้ีได ้

 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเหน็ 

 

ค าถาม นายสุรพล ประทุมทอง สอบถามผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างปี 2560 และปี 2561 

ผลประกอบการดีขึ้ นหรือลดลงอย่างไร และแนวโน้มของผลประกอบการในไตรมาส 2 เปรียบเทียบกันระหว่างปี 2560 และปี 

2561 มีแนวโน้มดีขึ้ นหรือลดลงอย่างไร 

ค าตอบ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ชี้ แจงว่ายงัไม่สามารถน าเสนอผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2561 แก่ผู ้

ถือหุน้ได ้ในส่วนของแนวโน้มปี 2561 บริษัทไดเ้ดินหน้ารุกเขา้ไปในตลาดใหม่ คือ ตลาดออนไลน์ (Online) ซึ่งเป็นตลาดท่ีมี

การเติบโตค่อนขา้งมากในปัจจุบนั และจดัว่าเป็นช่องทางการขายใหม่ของบริษัท จากท่ีผ่านมากว่า 42 ปี ลูกคา้หลักของบริษัท

จะอยู่ในระดบัล่างถึงระดบักลาง ยงัไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในระดบักลางถึงค่อนขา้งสูงไดเ้น่ืองจากเป็นการขายตรง ระบบ 

Online และ Telemarketing จะช่วยท าใหบ้ริษัทเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดใ้นทุกระดับ ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษัทมีพนักงานขายทาง

โทรศัพท์ (Telesales) ประมาณ 70-80 ราย จากประสบการณ์พบว่าการสรา้งทีมขายทางโทรศัพท์ (Telesales) ใชเ้วลา

ค่อนขา้งมากและพบปัญหาในการสรรหาบุคลากร บริษัทเริ่มใช ้Outsource เพ่ือด าเนินงานดา้น Telemarketing โดยจ านวน 

Telesales และ Outsource รวมกนัประมาณ 150 ราย ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าจ านวนพนักงานขายทางโทรศัพท ์(Telesales) 

ท่ีเป็นพนักงานประจ ารวมกับพนักงาน Outsource ไวจ้ านวนทั้งส้ิน 300 ท่ีนั่ง ซึ่งจะท าใหส้ามารถขยายธุรกิจเครื่องกรองน ้า

และเครื่องใชไ้ฟฟ้าออกสู่ตลาดไดม้ากขึ้ น 

 

นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ชี้ แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า เมื่อปี 2558 เป็น

ตน้มาบริษัทมีจ านวนพนักงานขายทางโทรศัพท ์ (Telesales) ประมาณ 50-70 ราย โดยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาพบว่าอุปสรรค

ในการเพ่ิมยอดขายส่วนหน่ึงมาจากจ านวนพนักงานขายท่ีมีไม่เพียงพอ บริษัทจึงเพ่ิมจ านวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ 

(Telesales) จากเดิม 70-80 ราย เป็น 150 ราย (จ านวนรวมของพนักงานของบริษัทและ Outsource) โดยใชข้อ้มูลลูกคา้

จากการท าการตลาด Online เข่น Facebook และ Line ในปลายปี 2559 เป็นบริษัทเริ่มขายสินคา้ในระบบ E-Commerce ซ่ึง

ในช่วงแรกมีผูส้นใจสอบถามขอ้มูลในแต่ละวนัไม่มากนัก จึงไดเ้พ่ิมงบดา้นการโฆษณามากขึ้ น ท าใหปั้จจุบันมีลูกคา้ท่ีสนใจ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดสินคา้และราคาสินคา้ประมาณวันละ 2-3 พนัคน ยอดขายเติบโตขึ้ นโดยมียอดขายประมาณ 100 

ลา้นบาทต่อปี การขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าจะสามารถขายไดเ้ฉพาะจงัหวดัโดยรอบกรุงเทพ  และปริมณฑล เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัเรื่อง

การจดัการสินคา้คงคลัง 
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จากยอดขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีเติบโตขึ้ นจากการท าการตลาด Online บริษัทจึงเล็งเหน็โอกาสในการขายเครื่องกรองน ้ า

ผ่าน Online เช่นกนั แต่การขายเครื่องกรองน ้ าตอ้งใชก้ารสาธิตและการบริการ ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งในการขายเครื่องกรองน ้ าใน

ระบบขายตรงยาวนานกว่า 42 ปี และมีทีมติดตั้งกว่า 200 ทีมท่ีใหบ้ริการไดเ้กือบทัว่ประเทศ เมื่อบริษัทไดข้อ้มูลลูกคา้ท่ี

ติดต่อมาจะสามารถติดต่อกลับไปเพ่ือขอเขา้ไปสาธิตหน้างานได ้การเพ่ิมโฆษณาทาง Facebook จะท าใหไ้ดข้อ้มูลลูกคา้เพ่ิมขึ้ น 

แต่บริษัทจะตอ้งเพ่ิมบุคลากรทั้งหน่วยงานขายและพนักงานสนับสนุนการขายเพ่ือรองรบัการขายท่ีเพ่ิมขึ้ น บริษัทมีการอบรม

พนักงานขายในการขายสินคา้ผ่าน Online แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่ายอดขายเครื่องกรองน ้าผ่าน Online ในช่วงแรกอาจยัง

ไม่สูงมากนักแต่จะค่อย ๆ เติบโต 

 

นายสหสั  ตรีทิพยบุตร กล่าวเสริมว่า บริษัทด าเนินธุรกิจมากว่า 42 ปี โดยใชว้ิธีการขายตรง บริษัทตระหนักดีว่าการ

ขายเครื่องกรองน ้ าจะโฆษณาแบบสินคา้ทัว่ไปไม่ได ้ตอ้งใชบุ้คลากรในการอธิบาย น าเสนอสินคา้ และสาธิตสินคา้ ซึ่งการขาย

ตรงของบริษัทประสบผลส าเร็จดว้ยดีมาโดยตลอด และเมื่อเขา้สู่ยุค E-Commerce หรือการขายผ่านระบบ Online บริษัทก็มี

การขายผ่านระบบ Online แต่ ผูบ้ริโภค ยังไม่รับรูว้่าเครื่องกรองน ้ ามีความส าคญัอย่างไร จนปัจจุบันเป็นยุคท่ีสินคา้ขายผ่าน 

Mobile Application บริษัทไดน้ าเครื่องมือทางออนไลน์เขา้มาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใช ้

กลยุทธ์ O2O (Online to Offline) ซึ่งบริษัทมีจุดแข็งของระบบ Offline คือ บริษัทมีพนักงานขายมากกว่า 600 คน และมีสาขา

ทัว่ประเทศกว่า 22 สาขา ทั้งน้ี Mobile Application ของบริษัทสามารถช่วยใหข้ายสินคา้ ท าสัญญา และออกใบเสร็จ ผ่านทาง

โทรศพัทไ์ดท้นัที ทั้งน้ี บริษัทยงัคงพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมยอดขาย ทั้งทางดา้นนโยบายและกลยุทธ์ต่าง ๆ 

เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและกา้วเขา้สู่ยุค Thailand 4.0 

 

ค าถาม นายดุสิต บุดดี ในปี 2561 สอบถามว่าบริษัทมีความมัน่ใจมากน้อยเพียงใด และมีวิธีการด าเนินงานอย่างไรเพ่ือ

บรรลุเป้าหมายท่ีวางไวจ้ านวน 2,000 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าหมายไวจ้ านวน 2,000 ลา้นบาท แต่ไม่

สามารถด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้และบริษัทมีแผนการด าเนินงานอย่างไรกับเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ีบริษัทปรับเพ่ิม

เป้าหมายจากเดิมรอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 20 หรือคิดเป็นประมาณ 400 ลา้นบาท เมื่อเทียบจากเป้า และมีมาตรการอย่างไร

ในเร่ืองการปล่อยสินเชื่อส าหรับการผ่อนช าระเครื่องใชไ้ฟฟ้าเน่ืองจากมีความเขม้งวดในการตั้งส ารองน้อยกว่าเครื่องกรองน ้ า 

ทั้งน้ี จากงบการเงินส้ินปี 2560 พบว่ามีลูกหน้ีคา้งช าระตั้งแต่ 3 งวดไปจนถึงมากกว่า 6 งวด รวมสินเชื่อท่ีคา้งช าระประมาณ 

23 ลา้นบาท แต่บริษัทตั้งส ารองไวเ้พียง 6 ลา้นบาท ในอนาคตสินเชื่องวดท่ีคา้งช าระในส่วนน้ีจะกลายเป็นหน้ีเสียหรือไม่ และ

บริษัทจะมีวิธีการจดัการอย่างไร 

 

ค าตอบ นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ชี้ แจงว่า บริษัทไดเ้ร่ิมการขาย Online ดว้ยเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยผ่านโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ท า

ใหเ้ร่ิมเป็นท่ีรูจ้กัและสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง้่าย จากการท่ีราคาขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าค่อนขา้งสูง จึงมีระยะเวลาในการผ่อน

ช าระนาน เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระใหก้ับลูกคา้ ในการจดัการเครื่องใชไ้ฟฟ้าท่ียึดคืนบริษัทสามารถน ามาขายเป็นเครื่องใชไ้ฟฟ้า

มือสองได ้ หลังจากท่ีบริษัทมีประสบการณ์ในการท าตลาด Online ส าหรบัเครื่องใชไ้ฟฟ้าแลว้ บริษัทจะขายเครื่องกรองน ้ าผ่าน

ระบบ Online เช่นกนั 

นายเอกรัตน์ แจง้อยู่ กล่าวเสริมว่า บริ ษัทไดโ้อนยา้ยฐานลูกหน้ีไปอยู่กับ บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จ ากัด 

(TSRL) ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 และเปล่ียนแปลงวิธีการช าระเงิน ดงัน้ี 

เดิม: บริษัทใช ้พนักงานเครดิตท่ีมีจ านวนประมาณ 200 คน เข ้าไปเก็บเงินค่างวดเครื่องกรองน ้ าและ

เครื่องใชไ้ฟฟ้า กบัลูกคา้โดยตรง 

ปัจจุบนั: ภายหลังจากท่ี บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซิ่ง จ ากดั (TSRL) ขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าแบบผ่อนช าระ ไดม้ีการคัด

กรองลูกคา้อย่างเขม้งวด และลูกคา้สามารถช าระค่างวดสินคา้ผ่านเคาน์เตอร์เซอรว์ิส ซึ่งท าใหบ้ริษัทมีตน้ทุนใน

การเก็บเงินท่ีค่อนขา้งต า่ แต่อย่างไรก็ตามหากลูกคา้ไม่จ่ายช าระ จะมีกระบวนการติดตามโดยโทรแจง้เตือนทาง

โทรศพัท ์แต่หากยงัไม่จ่ายช าระจะมีพนักงานเก็บเงินไปเก็บเงินท่ีบา้นลูกคา้ ซึ่งกระบวนการเก็บเงินท่ีผสมผสาน

น้ีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการเก็บเงิน และมีค่าใชจ่้ายไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการใชพ้นักงานเก็บเงินเพียง

อย่างเดียว 
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และในส่วนของตลาดเครื่องใชไ้ฟฟ้าบริษัทปรับเป้าหมายเพ่ิมเป็นรอ้ยละ 20 เน่ืองจากบริษัทเหน็ความตอ้งการ

ของลูกคา้ท่ียงัคงมีปริมาณมากจึงเพ่ิมบุคลากรเพ่ือรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ซึ่งบริษัทคาดว่า ณ ส้ินปี 2561 บริษัทจะมี

พนักงานขายทางโทรศพัท ์(Telesales) รวม Outsource ทั้งส้ินจ านวน 300 คน ทั้งน้ี บริษัทเล็งเหน็ถึงความเป็นไปไดใ้นตลาด

ใหม่ท่ีจะขยายธุรกิจเครื่องกรองน ้ าควบคู่กับเครื่องใชไ้ฟฟ้าโดยเป็นการขายผ่านระบบ E-Commerce แบบ Online to Offline 

(O2O) 

 

ค าถาม นายดุสิต บุดดี ขอใหบ้ริษัทสรุปรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานของบริษัทในสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว และประเทศกมัพูชา แก่ผูถื้อหุน้เพ่ือรบัทราบดว้ย 

ค าตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ัดการ ชี้ แจงว่า บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จ ากัด (TSR Lao) เริ่มจ าหน่ายสินคา้เมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งเริ่มรับรูร้ายไดแ้ละผลก าไร และส าหรับท่ีประเทศกัมพูชา ทางบริษัทไดเ้ริ่มส่งสินคา้ใหก้ับทาง

ตัวแทนจ าหน่ายท่ีประเทศกัมพูชาแลว้ ซึ่งทางกัมพูชาไดส่้งตัวแทนทีมขายมาฝึกอบรมดา้นการขายและการบริการกับทาง

บริษัทแลว้จ านวน 2 ครั้ง ทั้งน้ี ในช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทจะส่งตัวแทนไปสอนเทคนิควิธีการขายตรงเพ่ือเป็น

การเพ่ิมศกัยภาพใหก้บัทีมขายในประเทศกมัพูชา 

 

ไม่มีผูใ้ดเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก 

 

ประธาน  ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูม้ีเกียรติทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดประชุม

เวลา 15.50 น. 

 

 

 

ลงชื่อ...................................................................... 

(นายสหสั  ตรีทิพยบุตร) 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

ลงชื่อ...................................................................... 

(นางสาวจุฑามาศ  มาลัย) 

ผูช้่วยเลขานุการบริษัท / ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

-นายสหัส  ตรีทิพยบุตร- 

-นางสาวจุฑามาศ  มาลยั- 


