
การประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2560

บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน)

วันพฤหสับดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13:30 น.

ณ ห้องประชุมแม่นํา้เจ้าพระยา ชัน้ 3

อาคาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จาํกัด (มหาชน)



วาระการประชมุ
วาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ

วาระที่ 2 : พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559

วาระที่ 3 : พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 

2559

วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมตัิงบการเงินสาํหรบัปีบญัชี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม  2559

วาระที่ 5 : พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินกาํไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจาํปี 

2559 และรบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

วาระที่ 7 : พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560

วาระที่ 8 : พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560

วาระที่ 9 : พิจารณาอนุมตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทัจากเดิม 56 ข้อ เป็น 57 ข้อ และแก้ไข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงคข์องบริษทัที่เพิ่มขึน้

วาระที่ 10 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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วาระที่ 1 

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 2

พิจารณารบัรองรายงาน

การประชมุสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2559

วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3

พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึง

ผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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ผลการดาํเนินงานที่สาํคญัในปี 2559

รายได้รวมเพิม่ขึ้น 13.53% จากการ

เพิม่ขึน้ของ

• รายไดจ้ากการขาย 155.44 ลบ. 

• ดอกผลตามสญัญาเช่าซื้อ 63.44 

ลบ. 

เนื่องจากยอดขายเครื่องกรองนํ้ารุ่น

ใหม่ทีม่รีาคาขายสงูขึน้ รวมทัง้รายได้

จากการขายเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

อยา่งเป็นรปูธรรม
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

และหนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู

SG&A

Bad debt&Doubtful account
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กาํไรสทุธิ

กําไรสุทธสิาํหรบัส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั 

ลดลง 44.79%

กาํไรต่อหุน้ 0.18 บาท

ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการขายและบริห า ร 

เพิม่ขึน้ 10.54% จากการเพิม่ขึน้ของ

• ค่ า ใช้จ่ ายในการขาย  เพิ่มขึ้น 

43.64 ลบ. 

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น 

60.72 ลบ. 

หนี้สญูและหนี้สงสยัจะสญู เพิม่ขึน้ 

116.83 ลบ. (เพิม่ขึน้เป็น 235.29  ลบ. 

ในปี 2559)

(ลา้นบาท)

13.53%

10.54%

44.79%

6



ฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

สนิทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ 17.65% โดย

สนิทรพัย์ที่เพิม่ขึน้อย่างมสีาระสําคญั 

ไดแ้ก่ 

• ลกูหนี้ตามสญัญาเชา่ซือ้ 

• สนิคา้คงเหลอื 

• ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

• สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน
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หนี้สินรวม
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ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น  7 . 51% 

เป็นผลจาก

• บรษิทัมกีาํไรอยา่งต่อเนื่อง

• การเพิ่มทุนระหว่างปีจากการ

จ่ายเงินปนัผลเป็นหุ้น จํานวน 

40.13 ลบ. 

• ผู้ถือ ใบสําคัญแสดงสิทธิของ

บรษิทัใชส้ทิธแิปลงสภาพเป็นหุน้

สามญัจาํนวน 25.71 ลบ.

หนี้สนิรวมเพิม่ขึน้ 31.93% เนื่องจาก

มเีงนิกู้ยมืเพิม่ขึ้นเพื่อการลงทุน และ

เป็นเงนิทุนหมนุเวยีนของบรษิทั

(ลา้นบาท)

17.65%

31.93%

7.51%
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ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ในปี 2559

1. ด้านผลิตภณัฑ์

เครือ่งกรองนํ้า

 พฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งกรองนํ้ารุน่ใหม ่
 2 รุน่ ไดแ้ก่

รุ่น ROMA Plus

รุ่น UF Alkaline

เครือ่งใช้ไฟฟ้า

 เพิม่รายการเครือ่งใชไ้ฟฟ้ามากขึน้ สง่ผลให ้ 
มยีอดขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเตบิโตขึน้จาก 5%
ของรายไดจ้ากการขายในปี 2558 เป็น 8% 
ของรายไดจ้ากการขายในปี 2559

 ไตรมาส 4 ปี 2559 ไดเ้ริม่โปรแกรม 
“ผอ่นสบาย” โดยขายผา่นชอ่งทาง online 
เชน่ Facebook, Line เป็นตน้

UF AlkalineROMA Plus

คณุสมบตัิเด่น กรองนํ้า

สะอาดดว้ยระบบ RO 

(Reverse Osmosis)

คณุสมบตัิเด่น ไสก้รอง UF 

(Ultra Filtration) ชนิดพเิศษ 

PVDF ความละเอยีดการ

กรองสงูถงึ 0.01 ไมครอน
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สาขา ศนูยบ์ริการ

2558 2559 2558 2559

ภาคเหนือ 2 5 1 -

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 5 7 - -

ภาคตะวนัออก 3 2 - -

ภาคกลาง 1 2 4 3

ภาคใต้ 3 4 1 -

Total 14 20 6 3
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ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ในปี 2559
2. ช่องทางการจาํหน่ายสินค้า



ความคืบหน้าโครงการต่าง ๆ ในปี 2559

3. ความคืบหน้าของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมทนุ

TSR Lao 

 บริษทัรว่มทุนระหว่าง TSR 

     และกลุ่มบริษทั JB

 ทุนจดทะเบยีน 8,000 ล้านกีบ (ประมาณ   
34.80 ล้านบาท)

 จดทะเบยีนจดัตัง้บริษทั

   วนัที่ 16 ธนัวาคม 2559

TSR ถือหุ้น 49% 

เริ่มมีผลประกอบการในไตรมาส 1/2560

TSR Leasing 

 จดทะเบยีนจดัตัง้บริษทั 

 วนัที่ 11 กรกฎาคม 2559

 ทุนจดทะเบยีน 50 ล้านบาท

TSR ถือหุ้น 100%

ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้
 ประกอบธรุกิจสินเชื่อส่วนบคุคลภายใต้
 การกาํกบั

เริ่มมีผลประกอบการในไตรมาส 2/2560 
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11

แนวทางการดาํเนินงานในปี 2560

เป้าหมาย

รายได้รวม 2,000 ล้านบาท

เพิ่มสดัส่วนการขายเครือ่งใช้ไฟฟ้าเป็น 15% 
ของรายได้รวม

ขยายสาขาเพิ่ม ประมาณ 5 สาขา

แก้ไขปัญหาหนี้เสีย



วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน สาํหรบัปีบญัชี 

สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559

วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน (บางส่วน)                         
หน่วย : ล้านบาท

รายการ
2559 2558

บริษทัและ

บริษทัย่อย
บริษทั

บริษทัและ

บริษทัย่อย
บริษทั

สินทรพัย์ 1,862.44 1,835.64 1,583.01 1,555.75

หนี้สิน 880.12 874.01 667.09 662.29

รายได้จากการขาย 1,607.62 1,577.03 1,452.19 1,420.76

รายได้รวม* 1,836.15 1,805.56 1,617.28 1,585.85

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี** 80.59 80.84 145.95 142.55

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*** 0.177 0.177 0.331 0.323

*รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้

**กาํไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

***กาํไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานคาํนวณขึน้ใหมโ่ดยปรบัผลกระทบจากการจา่ยหุน้ปนัผลใหเ้สมอืนเกดิขึน้ตัง้แต่วนัเริม่ตน้ของปีแรกทีเ่สนอรายงาน

รายงานสรปุงบการเงิน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงินกาํไรเป็นทนุ

สาํรองตามกฎหมาย งดจ่ายปันผลประจาํปี 2559 

และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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2559 2558

1. กาํไรสทุธสิาํหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะ (ลา้นบาท) 80.84 142.55

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้) 467.18 401.33

3. เงนิปนัผลประจาํปี (บาท/หุน้) 0.11 0.22

    3.1 เงนิปนัผลระหวา่งกาล 0.11 0.10

    3.2 เงนิปนัผลงวดสดุทา้ยประจาํปี - 0.12

4. เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 51.39 88.29

5. อตัราสว่นการจา่ยเงนิปนัผลเทยีบกบักาํไรสาํหรบัปีตามงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ 
63.57% 61.94%

6. อตัราสว่นการจา่ยเงนิปนัผลเทยีบกบักาํไรสทุธภิายหลงัจาก

หกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย
66.91% 65.20%

4.04 ล้านบาท สาํรองตามกฎหมาย 

การจ่ายเงินปันผล
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วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบ

กาํหนดออกตามวาระ

วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ

 

กรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 4 ท่าน

โดยขอเสนอชื่อเป็นรายบคุคล ดงันี้
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อายุ : 69 ปี

ตาํแหน่งในบริษทั : ประธานกรรมการบรษิทั

วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ : 25 เมษายน 2557

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั : 3 ปี

การศึกษา : Master of Science (Computer and Information Sciences), 

Syracuse University, New York, USA

ตาํแหน่งอื่นๆ ในปัจจบุนั : • ประธานกรรมการบรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และกรรมการสรรหาและ

พจิารณาคา่ตอบแทน บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จาํกดั (มหาชน)

• กรรมการ บรษิทั เนทเบย ์จาํกดั (มหาชน)

• ประธานกรรมการบรษิทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ บรษิทั 

ซโีอแอล จาํกดั (มหาชน)

• กรรมการบรษิทั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน และ

กรรมการบรหิาร บรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน)

• กรรมการ บรษิทั เอม็ บ ีเค รสีอรท์ จาํกดั

คณะ
กรรมการบริษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

การประชมุสามญั
ผูถ้ือหุ้นประจาํปี

คณะ
กรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะ
กรรมการกาํกบั

ดแูลฯ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

ปี 2559 7/7 - - 1/1 - - -
ปี 2558 7/7 - - 1/1 - - -

การเข้ารว่มประชมุ
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อายุ : 68 ปี

ตาํแหน่งในบริษทั : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ

วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ : 25 เมษายน 2557

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั : 3 ปี

การศึกษา : MBA (Accounting), Arizona State University, USA

ตาํแหน่งอื่นๆ ในปัจจบุนั : • ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั

(มหาชน)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ บรษิทั ยเูนี่ยนอุตสาหกรรม

สิง่ทอ จาํกดั (มหาชน)

• อาจารยพ์เิศษ คณะพาณชิยศาสตรแ์ละการบญัช ีจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั

• ประธานกรรมการดาํเนินงานโครงการอบรม และกรรมการโครงการ

อบรม จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

• คณะอนุกรรมการการทดสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบั การสอบบญัช ี

สภาวชิาชพีการบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์

คณะ
กรรมการบริษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

การประชมุสามญั
ผูถ้ือหุ้นประจาํปี

คณะ
กรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะ
กรรมการกาํกบั

ดแูลฯ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

ปี 2559 5/7 8/8 - 1/1 - - -
ปี 2558 7/7 8/8 - 1/1 - - -

การเข้ารว่มประชมุ
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2.  รองศาสตราจารย ์บญุเสริม  วิมกุตะนันทน์



อายุ : 35 ปี

ตาํแหน่งในบริษทั : กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน /
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร

วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ : 24 เมษายน 2558

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั : 2 ปี

การศึกษา : Diploma MSc Marketing and Management, 
Loughborough University, UK
ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขา ภาควชิาคหกรรมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

ตาํแหน่งอื่นๆ ในปัจจบุนั : • กรรมการ บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั

• กรรมการบรษิทั / กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ
สายงานการตลาด บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน)

• กรรมการบรษิทั บรษิทั เซฟ เทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั

• กรรมการ บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั

• กรรมการ บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั

• กรรมการ บรษิทั ไอดลี วอเตอร ์จาํกดั

คณะ
กรรมการบริษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

การประชมุสามญั
ผูถ้ือหุ้นประจาํปี

คณะ
กรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะ
กรรมการกาํกบั

ดแูลฯ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

ปี 2559 7/7 - 19/20 1/1 4/4 - 5/6
ปี 2558 7/7 - 18/22 1/1 4/4 - 6/6

การเข้ารว่มประชมุ
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3.  นางสาวสวิตา แจ้งอยู่



อายุ : 32 ปี

ตาํแหน่งในบริษทั : กรรมการบรษิทั / กรรมการการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการบรหิาร 

วนัที่ได้รบัการแต่งตัง้ : 24 เมษายน 2558 

จาํนวนปีที่เป็นกรรมการบริษทั : 2 ปี

การศึกษา : ปรญิญาโท Master Of Science, International Business & English, 
University of Portsmouth, Hampshire UK

ตาํแหน่งอื่นๆ ในปัจจบุนั : • กรรมการบรษิทั / กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทีด่แีละความรบัผดิชอบ

ต่อสงัคม / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 

รกัษาการรองกรรมการผูจ้ดัการสายชอ่งทางการขายใหมแ่ละบรกิาร

ลกูคา้ บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จาํกดั (มหาชน)
• กรรมการ บรษิทั เธยีรสรุตัน์ ลสีซิง่ จาํกดั

• กรรมการ บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส ์จาํกดั

• กรรมการ บรษิทั เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั

คณะ
กรรมการบริษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

การประชมุสามญั
ผูถ้ือหุ้นประจาํปี

คณะ
กรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะ
กรรมการกาํกบั

ดแูลฯ

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

ปี 2559 7/7 - 20/20 1/1 4/4 1/3 -
ปี 2558 7/7 - 20/21 1/1 4/4 - -

การเข้ารว่มประชมุ
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4.  นายเอกรตัน์ แจ้งอยู่



วาระที่ 7

พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจาํปี 2560

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุม
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ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560

เป็นเงินจาํนวนไม่เกิน  3,500,000 บาท

ประจาํปี 2560 (ปีที่เสนอ) ประจาํปี 2559

ค่าตอบแทน

(รายไตรมาส)
ค่าเบีย้ประชมุ*

ค่าตอบแทน

(รายไตรมาส)
ค่าเบีย้ประชมุ*

คณะกรรมการบริษทั

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

• กรรมการที่ไม่เป็น

ผูบ้ริหาร

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

• ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

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

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

คณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ ที่ได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั

• ประธานกรรมการ - 12,000 - 12,000

• กรรมการ - 8,000 - 8,000

หมายเหต ุ: * นอกเหนือจากการประชมุรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครัง้)
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วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

และกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560 

วาระนี้ตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2560 

รายนามผูส้อบบญัชี ดงันี้

รายนามผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน

1)  นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501 

2)  นายกฤษดา เลศิวนา 4958 

3)  นางสาวมณ ีรตันบรรณกจิ 5313

(ผูส้อบบญัชรีายเดมิทาํหน้าทีผู่ส้อบบญัชตีอ่เนื่องเป็นปีที ่2)

กาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 2,200,000 บาท
ซึ่งเพิม่ขึ้น 380,000 บาท* จากค่าสอบบญัชปีี 2559 (1,820,000 บาท) เนื่องจากบรษิทัมกีารขยายธุรกจิและมี

รายการเพือ่จดัทาํงบการเงนิรวมเพิม่ขึน้
*ขอ้มลูทีเ่ปรยีบเทยีบไมน่บัรวมคา่สอบบญัชปีี 2559 ทีข่ออนุมตัสิาํหรบัคา่สอบบญัชบีตัรสง่เสรมิการลงทุนในปี 2559

ผูส้อบบญัชี ปี 2560
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วาระที่ 9

พิจารณาอนุมตัิเพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์องบริษทั

จากเดิม 56 ข้อ เป็น 57 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. ให้สอดคล้องกบั

วตัถปุระสงคข์องบริษทัที่เพิ่มขึน้

วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวน

เสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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เพิ่มเติมวตัถปุระสงคข์้อ 57 ดงันี้

“ข้อ 57  ประกอบธรุกิจติดตามทวงหนี้ บริหารการจดัการหนี้”

และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 3. 

ให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงคข์องบริษทัที่เพิ่มขึน้

เพิ่มเติมวตัถปุระสงคแ์ละแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ
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วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้มี)

กรณีที่ผูถ้ือหุ้นประสงคใ์ห้มีการพิจารณาและลงมติในเรือ่งอื่นๆ นอกเหนือจากที่

กาํหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมุ ตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 105 วรรคสอง ได้กาํหนดไว้ว่าการเสนอวาระดงักล่าวจะต้องเสนอ

โดยผูถ้ือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้

ทัง้หมด 
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            ขอขอบคณุท่านผูถ้ือหุ้น


