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การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2559

บรษิทั เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน)

วนัศุกรท์ี่ 22 เมษายน 2559 เวลา 13:30 น.

ณ หอ้งประชุมแม่น ้าเจา้พระยา ชั้น 3

อาคาร บริษทั เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน)



คณะกรรมการบริษทั



นายสหสั ตรทีิพยบุตร

ประธานกรรมการบริษทั / กรรมการอิสระ



นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร

และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม



นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

และกรรมการผูจ้ดัการ



นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่

กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เลขานุการบริษทั และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุนธุรกิจ



นางสาวสวิตา  แจง้อยู่

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด



นายเอกรตัน ์ แจง้อยู่

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานช่องทางการขายใหม่และบริการลกูคา้



รองศาสตราจารย ์บุญเสรมิ  วิมุกตะนนัทน์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ



ศาสตรเมธี ดร.สุปรดีิ์  วงศด์ีพรอ้ม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม



นายสุธี  ตรพีรชยัศกัดิ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน



นายกรชิ อมัโภชน์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

และประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม



นางสุมนา  วงษก์ะพนัธ์

กรรมการอิสระ

และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน



คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร



นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์

กรรมการบริหาร

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง



นายวชัรนิทร ์ วชัรธรรม

กรรมการบริหาร

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต



นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ์

กรรมการบริหาร

และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกิจการสาขา



นายประดิษฐ ์ ภิญโญภาสกุล

รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส



นางสาวปรยีาพร  ไกรศริวุิฒิ

ผูอ้  านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน



ระเบียบวาระการประชุม

 วาระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ

 วาระท่ี 2 : พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558

 วาระท่ี 3 : พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

 วาระท่ี 4 : พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31

ธนัวาคม 2558

 วาระท่ี 5 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไร และอนุมติัการจ่ายปันผล

 วาระท่ี 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ

 วาระท่ี 7 : พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559

 วาระท่ี 8 : พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2559

 วาระท่ี 9 : พิจารณาอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่าย

และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

 วาระท่ี 10 : พิจารณาอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ท่ี 4. 

ใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน

 วาระท่ี 11 : พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุน

 วาระท่ี 12 : พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท

 วาระท่ี 13 : พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถา้มี)



การนบัองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ มีรายละเอียดดงัน้ี

• ใหนั้บ 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยท่านผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือ

อยูห่รือเท่ากบัจ านวนท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ

• การนับองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงนับจากผูท่ี้มีประชุมดว้ยตนเองและจากการรับมอบ

ฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และนับจ านวนหุน้รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีไดจ้ าหน่ายแลว้

ทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 133,777,643 หุน้

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงัน้ี

• การลงคะแนนจะมีข้ึนหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม

• หากผูถื้อหุน้ หรือผูร้บมอบฉนัทะท่านใดประสงคท่ี์จะลงมติ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดย

ยกมือข้ึนเพื่อเจา้หนา้ท่ีของบริษัทจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพื่อน ามาค านวณคะแนนเสียงในวาระน้ัน

• ส าหรบัวาระท่ี 6 เร่ืองการพิจารอนุมติัแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม

วาระใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพื่อออกเสียงเลือกตั้ง

กรรมการเป็นรายบุคคล

• บตัรลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูกและกากบาท หรือมีการกามากกว่าหน่ึง

ช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีก าบงัพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย

รายละเอียด การนับองคป์ระชุมผูถ้ือหุน้ การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง 

มตขิองที่ประชุม และการเผยแพรม่ตขิองที่ประชุม ดงัน้ี



การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดงัน้ี

• การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ัน ๆ ซึ่งอาจ

มจี านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากอาจมผีูถื้อหุน้บางรายเขา้มาเพ่ิมเติมหรืออกจากหอ้งประชุมก่อน ทั้งน้ี ผลการนบ

คะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังน้ัน เพ่ื อความ

รวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอใหใ้ชว้ธีิการดงัน้ี คือ

– กรณีที่ไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติ/ 

รบัทราบ / รบัรองตามมติที่น าเสนอแลว้แต่กรณี

– คะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะน ามาหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงใน

วาระน้ัน ๆ ส่วนคะแนนที่เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระน้ัน

• บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจา้หน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ในกรณี ไม่เห็นดว้ย หรืองวดออกเสียง

ก่อน และจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูท้ี่เห็นดว้ยทั้งหมดในภายหลัง โดยภายหลังจากเสร็จส้ินการประชุมครบทุกวาระแลว้ บริษัทจะขอ

เก็บบตัรลงคะแนนที่เหลือซึ่งยงัไมไ่ดเ้ก็บจากผูถื้อหุน้ทั้งหมด ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเป็นหลักฐานอา้งอิง

ต่อไป

• ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูถื้อหุน้ไดล้งมติในแต่ละวาระแลว้ในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะไดร้บการบันทึกในระบบไว้

เรียบรอ้ยแล้ว ผูร้ับมอบฉันทะไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีที่ผูม้อบฉันทะมิไดก้ าหนดใหผู้ร้บมอบ

ฉันทะลงมติอย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีน้ีผูร้บัมอบฉันทะมสิีทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผูร้บัมอบฉันทะเอง

มผีูถื้อหุน้ท่านใดจะซักถาม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ค่ะ ถา้ไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือมีค วามเห็นเป็นอย่างอื่น ถือ

วา่ที่ประชุมเห็นชอบกบัการออกเสียง วธีิการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ตามที่กล่าวขา้งตน้

ส าหรับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏอยู่ในจอภาพดา้นหน้าเมื่อการลงมติส้ินสุดลง และประธานในที่

ประชุมจะขานคะแนนใหทุ้กท่านทราบ

รายละเอียด การนับองคป์ระชุมผูถ้ือหุน้ การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง 

มตขิองที่ประชุม และการเผยแพรม่ตขิองที่ประชุม ดงัน้ี



มตขิองที่ประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี

การนับคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมติท่ีประชุม ส าหรบัวาระท่ี 2, 4, 5, 6, 8 และ 11 จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็น

มติ ท่ีประชุม ผู้ถือหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้

ประธานฯ ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ส่วนวาระท่ี 7 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระท่ี 9, 10 และ 12 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การเผยแพรม่ตขิองที่ประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี

บริษัทฯ จะบนัทึกภาพวีดีทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ ้นผ่านระบบข่าวของ

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัท าการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พรอ้มทั้งระบุคะแนนเสี ยงใน

แต่ละวาระผ่าน Website ของบริษัท ภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความ

ถูกตอ้งได้

รายละเอียด การนับองคป์ระชุมผูถ้ือหุน้ การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน การนับคะแนนเสียง 

มตขิองที่ประชุม และการเผยแพรม่ตขิองที่ประชุม ดงัน้ี



วาระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ

1. หนา้ 1 ขอ้มูลส าคญัทางการเงิน แกไ้ขตวัเลขทางการเงิน

ขอ้มูลเดิม ขอ้มูลที่แกไ้ขใหม่

2557 2556 2557 2556

ก าไรขั้นตน้* (ลา้นบาท) 917.41 824.14 917.72 824.27

อตัราสว่นเงินปันผลต่อ

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 

(รอ้ยละ)

89.50 ไม่แกไ้ข 89.80 ไม่แกไ้ข

2558 2556 2558 2556

กราฟรูปแรกดา้นซา้ยมือ

ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 145.06 67.50 145.95 67.05

*เพิ่มหมายเหตุใตต้าราง โดยมีขอ้ความว่า   “ * มีการจดัประเภทตน้ทุนทางการเงินในปี 2556 และ 2557 ใหม่เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัธุรกิจ จึงส่งผลต่อก าไรขั้นตน้”



วาระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ

2. หนา้ 10 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ยอ่หน้าท่ี 2 บรรทดัสุดทา้ย

ขอ้ความเดิม:  “โดยการเปิดสาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทุกพื้ นท่ี ในทุกจงัหวดั เพื่อเน้น

การบริการลกูคา้อยา่งทัว่ถึง”  

ขอ้ความที่แกไ้ข:  “โดยการเปิดสาขาเพื่อใหค้รอบคลุมทุกภมูิภาคทัว่ประเทศ เพื่อ

เน้นการบริการลกูคา้อยา่งทัว่ถึง”



วาระท่ี 1 : เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ

วาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสยีง



วาระท่ี 2 :  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ  าปี 2558 ประชุมเม่ือวนัศุกรท่ี์ 24 เมษายน 2558

วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน



ขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2558

(ผลประกอบการบางสว่นจากงบการเงินรวม) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)

ผลการด าเนินงานทางการเงิน

รายไดร้วม 1,617.28 492.02 43.73%

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบริหาร 989.83

หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู 118.46

ก าไรสุทธิ 145.95 52.23

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท/หุน้) 0.36

ฐานะการเงินของบรษิัท

รวมสินทรพัย์ 1,583.01 499.95 46.16%

รวมหน้ีสิน 667.09 392.14 142.62%

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 904.44 96.34 11.92%

วาระท่ี 3 :     พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปี 2558



ด้านผลิตภัณฑ์

ด้านการผลิต

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า

วาระท่ี 3 :     พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปี 2558 (ตอ่)

ความคืบหนา้โครงการตา่งๆในปี 2558

เคร่ืองกรองน า้รุ่นใหม่

UV Alkaline

ROMA 
Alkaline Plus

i-Life



แนวทางการด าเนินกิจการในอนาคต

วาระท่ี 3 :     พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปี 2558 (ตอ่)

 ขยายสาขาเพิ่มอีก 5-7 สาขา พรอ้มยกระดบัศนูยบ์ริการใหเ้ป็นสาขา

 รุกตลาด Modern Trade มากขึ้ น

 ตั้งเป้ารายไดร้วมปี 2559 จ านวน 2,000 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึ้ น 30% จากปี

ท่ีผ่านมา

 ขยายสดัส่วนการขายในกรุงเทพและปริมณฑล : ต่างจงัหวดั เป็นรอ้ยละ 

75:25 



วาระท่ี 3 :     พิจารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 

ในรอบปี 2558

เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มีการลงคะแนนเสยีง



วาระท่ี 4 :     พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558

รายการ บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท

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

หน้ีสินรวม 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

ก าไรสุทธิส าหรบัปี 145,951,098.87* 142,547,942.85

ก าไรตอ่หุน้ (บาท/หุน้) 0.36* 0.36

* หมายถึง ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่

หน่วย : บาท



วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 4 :     พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558



วาระท่ี 5 :     พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและอนุมตัิการจา่ยปันผล

การจดัสรรเงินก าไร ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ตามเงินการเงินเฉพาะ

การจา่ยเงินปันผลระหว่างกาลตามมติ

คณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2558 วนัท่ี 

14 สิงหาคม 2558

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 40,133,292.80 บาท

1. ส ารองตามกฎหมาย 

เป็นจ านวน 7,127,397.14 บาท (ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ)

2. จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 48,159,951.36 บาท 

2.1 จ่ายเงินปันผลบางสว่นเป็นหุน้สามญัในอตัรา 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษหุน้ท่ีไม่สามารถจดัสรรเป็นหุน้ปันผลไดบ้ริษัทจะจ่าย

เงินปันผลในสว่นของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท

2.1 จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท เพ่ือรองรบัการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด

โดยการจ่ายเงินปันผลตามขอ้ 2.1 และ 2.2 เป็นการจ่ายจากก าไรสะสมในสว่นท่ีเสียภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 23

3. การจดัสรรหุน้ปันผลและเงินสดปันผลตามขอ้ 2. ผูถื้อหุน้จะตอ้งถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย

ในอตัรารอ้ยละ 10

4. ก าหนดการจ่ายปันผล ในวนัพฤหสัฯ ท่ี 19 พฤษภาคม 2559

ก าหนดรายชื่อผูถ้ือหุน้ (Record date) ที่มีสิทธิใน

การรบัหุน้ปันผล และเงนิสดปันผล 

ในวนัจนัทรท์ี่ 9 พฤษภาคม 2559

และรวบรวมรายชื่ อต ามมาตรา  225 ของ

พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพยฯ์ 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้

ในวนัองัคารที่ 10 พฤษภาคม 2559



วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 5 :     พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินก าไรและอนุมตัิการจา่ยปันผล



วาระท่ี 6 :   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ

กรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ  านวน 4 ท่าน

นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร์ ศาสตรเมธี 

ดร.สุปรด์ิี  วงศดี์พรอ้ม

นางสาวเธียรวรรณี

แจง้อยู่

กรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ /

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการ



อาย ุ :  67 ปี

ประวติัการศึกษา :

 ปริญญาโท  Engineer (ENV)  
University Of  Roorkee, INDIA.

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร ์สาธารณสขุ 

มหาวิทยาลยัมหิดล

 Family Business Sustainability (FBS) 
Class 1/2014 Thai Institute of Directors.

 Director Accreditation Program (DAP) 
Class SET/2012 Thai Institute of Directors.

 The Boss Class 24, Management and Psychology 
Institute.

นายวีรวฒัน์ แจง้อย ู่ :  กรรมการบริษทั



อาย ุ :  64 ปี

ประวติัการศึกษา :

 Master of Business Administration (MBA), 
Florida International University, Miami, Florida, USA.

 Certificate in Production and Manufacturing, 
Florida International University, Miami, Florida, USA.

 Bachelor of Science in Industrial Technology (Honor), 
Florida International University, Miami, Florida, USA.

 Associate Degree in Pre-Engineering, 
Miami- Dade Community College, Miami, Florida, USA.

 Audit Committee Program (ACP) Class 37/2011, 
Thai Institute of Directors. 

 Successful Formulation & Execution of Strategy Class 
11/2010 Thai Institute of Directors.              

 Director Certification Program (DCP) Class 135/2010 Thai 
Institute of Directors. 

นายวิรชั วงศนิ์รนัดร:์ กรรมการบริษทั



อาย ุ :  63 ปี

ประวติัการศึกษา :

 ศาสตรเมธี สาขาบริหารธรุกิจ ดา้นการจัดการทัว่ไป 

ปร ะ จ า ปี  พ . ศ . 2548   มูลนิ ธิ ศ า สตร า จ า รย ์

หม่อมหลวงป่ินมาลากลุ ในพระบรมราชปูถัมภ ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ

 ปริญญาเอก การปฏิรปูและพัฒนาองคก์รดษุฎีบัณฑิต

(DODT.) สาขาวิชาการปฏิร ูปและพัฒนาองค์กร  

มหาวิทยาลยัแพทยซี์ย ูประเทศฟิลิปปินส์

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) 
ส า ข า วิ ช า บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย   

มหาวิทยาลยัรามค าแหง

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (B.A.) สาขาวิชา

อตุสาหกรรม คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 Director Accreditation Program (DAP) 
Class   SET/2012 Thai Institute of Directors.

ศาสตรเมธี ดร.สปุรีด์ิ   วงศดี์พรอ้ม :  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ



อาย ุ :  36 ปี

ประวติัการศึกษา :

 ปริญญาโท MBA (การเงินและการธนาคาร) 

University of Denver, U.S.A.

 ปริญญาโท MS (การเงิน) 
University of Denver, U.S.A.

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร,์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

 Director Accreditation Program (DAP) 
Class 98/2012 Thai Institute of Directors

 Management Accounting for Non-Financial 
Executive สภาวชิาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์

นางสาวเธียรวรรณี แจง้อย ู่ :   กรรมการบริษทั



วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 6 :   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ



วาระท่ี 7 :    พิจารณาอนุมตัิก  าหนดค่าตอบกรรมการ ประจ  าปี 2559

ต าแหน่ง

ประจ าปี 2559 (ปีที่เสนอ) ประจ าปี 2558 (อนุมติั) ประจ าปี 2557 (อนุมติั)

ค่าตอบแทน

(รายไตรมาส)

ค่าเบี้ ย

ประชุมอื่น

(ต่อครั้ง)

ค่าตอบแทน

(รายไตรมาส)

ค่าเบี้ ย

ประชุมอื่น

(ต่อครั้ง)

ค่าตอบแทน

(รายไตรมาส)

ค่าเบี้ ย

ประชุมอื่น

(ต่อครั้ง)

1. คณะกรรมการบริษทั

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

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

กรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 25,000 8,000 25,000 8,000 25,000 8,000

1. คณะกรรมการชุดยอ่ย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 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

 คณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและความรบัผิดชอบตอ่สงัคม

ประธานกรรมการฯ 12,000 - 12,000 - - -

กรรมการ 8,000 - 8,000 - - -

 คณะกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการฯ 12,000 - 12,000 - - -

กรรมการ 8,000 - 8,000 - - -

เป็นเงินจ  านวนไม่เกิน  3,160,000 บาท



วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสาม

ของจ  านวนเสยีงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

วาระท่ี 7 :    พิจารณาอนุมตัิก  าหนดค่าตอบกรรมการ ประจ  าปี 2559



วาระท่ี 8 :     พิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยประจ  าปี 2559

 บริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั 

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2559

 รายนามผูส้อบบญัชี ดงัน้ี

1)  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4501 หรือ

2)  นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 4958 หรือ

3)  นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5313

 ก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 2,390,000 บาท

(ซ่ึงรวมค่าตรวจสอบบญัชีส าหรบักิจการท่ีบริษทัคาดว่าจะไดร้บัการส่งเสริม

การลงทุนในปี 2559 จ านวน 100,000 บาท)



ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี (หน่วย : บาท)
ปี 2559

(ปีที่เสนอ)

ปี 2558

(อนุมัต)ิ

ปี 2557

(อนุมัต)ิ

 ค่าสอบบญัชี – บรษิัท เธียรสุรตัน ์จ  ากัด (มหาชน) 1,920,000 1,430,000 1,300,000

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน

ประจ  าปี

1,740,000 1,430,000 1,300,000

- ค่าตรวจสอบยอดยกมา 80,000

- ค่าสอบบญัชีบตัรส่งเสรมิการลงทุน 100,000

 ค่าสอบบญัชีของบรษิัทย่อย (จ  านวน 2 บรษิัท ในปี 2559 

และจ  านวน 1 บรษิัทในปี 2558 และปี 2557)

470,000 280,000 245,000

- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และตรวจสอบงบการเงิน

ประจ  าปี

450,000 280,000 245,000

- ค่าตรวจสอบยอดยกมา 20,000

รวมทั้งส้ิน 2,390,000 1,710,000 1,545,000

วาระท่ี 8 :     พิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยประจ  าปี 2559

เป็นเงินจ  านวนทั้งส้ิน 2,390,000 บาท



วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 8 :     พิจารณาอนุมตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทยอ่ยประจ  าปี 2559



วาระท่ี 9 : พิจารณาอนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุน้จด

ทะเบียนท่ียังมิไดน้ าออกจ  าหน่ายและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. 

ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน : 601,999,244 บาท (หกรอ้ยหน่ึงลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยส่ีสิบส่ีบาท)

แบ่งออกเป็น : 601,999,244 หุน้ (หกรอ้ยหน่ึงลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยส่ีสิบส่ีหุน้)

มลูค่าหุน้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั : 601,999,244 หุน้ (หกรอ้ยหน่ึงลา้นเกา้แสนเกา้หมื่นเกา้พนัสองรอ้ยส่ีสิบส่ีหุน้)

หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่ม-ี”

ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 602,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 601,999,244 บาท 

โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 756 หุน้ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี

1. เป็นหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2558 

จ านวน 405 หุน้

2. เป็นหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรไวร้องรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งท่ี 1 

(TSR-W1) จ านวน 351 หุน้



วาระท่ี 9 : พิจารณาอนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุน้จด

ทะเบียนท่ียังมิไดน้ าออกจ  าหน่ายและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. 

ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน

วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสาม

ในสีข่องจ  านวนเสยีงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน



วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัตใิหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทและแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือ

บรคิณหส์นธิขอ้ที่ 4. ใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบียน : 662,199,169 บาท (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหน่ึงรอ้ยหกสิบเกา้บาท)

แบ่งออกเป็น : 662,199,169 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหน่ึงรอ้ยหกสิบเกา้หุน้)

มลูค่าหุน้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุน้สามญั : 662,199,169 บาท (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัหน่ึงรอ้ยหกสิบเกา้บาท)

หุน้บุริมสิทธิ : -ไม่ม-ี”

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 601,999,244 บาทเป็นทุนจดทะเบียน 662,199,169 บาทโดยออกเป็นหุน้สามญัใหม่จ านวน 

60,199,925 หุน้มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาทรวมเป็นเงินทั้งส้ินจ านวน 60,199,925 บาท

โดยมีรายละเอียดการเพิ่มทุนดงัน้ี

1. รองรบัการจ่ายเงินปันผล เป็นหุน้สามญั จ านวนไม่เกิน 40,133,293 หุน้

2. รองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ครั้งท่ี 1 (TSR-W1) ท่ีเพิ่มขึ้ นเน่ืองจากการปรบัสิทธิจ านวนไม่

เกิน 20,066,632 หุน้



วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสาม

ในสีข่องจ  านวนเสยีงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 10 : พิจารณาอนุมัตใิหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทและแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือ

บรคิณหส์นธิขอ้ที่ 4. ใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน



วาระท่ี 11 : พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน

จากการท่ีบริษัทไดม้ีมติใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนในวาระท่ีผ่านมาจะตอ้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อ

หุ ้นพิจารณาจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุ นจ านวน 

60,199,925 หุน้ เพื่อ

 รองรบัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัจ านวน 40,133,293 หุน้

 เพื่อรองรบัการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษัท ครั้งท่ี 1

(TSR-W1) ท่ีเพิ่มขึ้ นเน่ืองจากการปรบัสิทธิจ านวน 20,066,632 หุน้



วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน

วาระท่ี 11 : พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุน



วาระที่ 12 :พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท

วัตถุประสงค์ เพือ่ใชใ้นการด าเนินธุรกิจและ/หรือการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการหรือเพือ่วัตถุประสงคอ์ื่น ๆ 

ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบุช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลักประกนั มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ย

สิทธิ ทั้งน้ี ขึ้ นอยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง

วงเงิน วงเงินรวมไม่เกิน 500 ลา้นบาท โดยจะออกและเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้

สกุลเงิน สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า

อายุของหุน้กู ้ ไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัท่ีออกหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง ตามท่ีก าหนดในแต่ละครั้ง โดยขึ้ นอยู่กบัสภาวะตลาด   ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้

กู ้หรือตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ไดอ้อกในครั้งน้ัน ๆ 

อตัราดอกเบ้ีย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออตัราดอกเบ้ียแบบลอยตวัขึ้ นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนก าหนด ผูถื้อหุน้กูแ้ละ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุน้กูก้อ่นครบก าหนด ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูแ้ต่ละ

ครั้ง

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โดยเสนอขายต่อผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรือเสนอขาย  ใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนประเภทสถาบนัทั้งหมดหรือบางส่วน โดยอาจเป็นการ

เสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได ้

อ านาจในการก าหนด

รายละเอียดอื่น ๆ 

ใหค้ณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท

มอบหมาย มีอ านาจดงัน้ี

1. ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกบัหุน้กู ้รวมถึงประเภท ช่ือ มลูค่าเสนอขาย อตัราดอกเบ้ีย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผูแ้ทนผู ้

ถือหุน้กูแ้ละ/หรือนายทะเบียนหุน้กู ้ตลอดจนรายละเอียดท่ีเกี่ยวกบัการเสนอขาย

2. แต่งตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจ้ดัจ าหน่ายหุน้กูแ้ละ/หรือสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของผูอ้อกหุน้กูแ้ละ/หรือหุน้

กู ้และ/หรือบุคคลอื่นใดท่ีจ าเป็นตอ้งแต่งตั้งตามกฎเกณฑท่ี์เกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้กู ้

3. เจรจา ลงนาม จดัท า แกไ้ข สญัญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ใหข้อ้มลู ยื่นเอกสารหลกัฐานต่อหน่วยงานใด ๆ ท่ี

เกี่ยวกบัการออกและเสนอขายหุน้กูต้ลอดจนด าเนินการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวขอ้งและจ าเป็น



วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสาม

ในสีข่องจ  านวนเสยีงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมี

สทิธิออกเสยีงลงคะแนน

วาระที่ 12 :พิจารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 500 ลา้นบาท



วาระท่ี 13 :     พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี)

 กรณี ท่ีผู ้ ถื อหุ ้นประสงค์ให้มี การพิ จารณาและลงมติ ใน เ ร่ื อ งอื่ นๆ 

นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุมก็จะตอ้งเขา้ตามเง่ือนไขของ

กฎหมายซ่ึงก าหนดไวใ้นมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญติับริษัท

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ว่า

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัได ้

ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมอีกก็ได้



56

ขอขอบคณุท่านผ ูถื้อห ุน้


