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วาระการประชุม

2

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560

วาระท่ี 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560
และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษทัโดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น า
ออกจ าหน่ายและแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด
ทะเบียน

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)



วาระท่ี 1

เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ

วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระท่ี 2

พิจารณารบัรองรายงาน

การประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2560

วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 3

รบัทราบรายงานของคณะกรรมการ

ถึงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560

วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2560

รายได้รวม 1,649.56 ลบ. ลดลง 186.59 ลบ. หรอื  10.16%
จากการลดลงของ
• รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 175.93 ลบ. 
• ดอกผลจากการให้เช่าซื้อรวมลูกหนี้ เงินให้สินเชื่ อ 

10.66 ลบ. 
เน่ืองจาก
• ความเขม้งวดในการพจิารณาสนิเชือ่
• ยอดขายเครือ่งกรองน ้าลดลงจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอ

ตวัต่อเนื่องจากปี 2559 
อยา่งไรกต็ามมรีายไดจ้ากการขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้าเพิม่ขึน้

1,836 

1,650 

2559 2560

รายได้รวม

666 
595 

416 428 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

คชจ.ในการขาย คชจ.ในการบรหิาร

ค่าใช้จ่ายในการขาย 595.00 ลบ. ลดลง 71.30 ลบ. 
หรอื 10.70% 

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการขายต่อรายไดร้วม 36.07% 
(ปี 2559 สดัสว่นเทา่กบั 36.29%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 427.89 ลบ. เพิม่ขึน้ 11.52 ลบ. 
หรอื 2.77%

สดัสว่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารต่อรายไดร้วม 25.94% 
(ปี 2559 สดัสว่นเทา่กบั 22.68%)
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10.16%

2559 2560

10.70% (คชจ.ในการขาย)
2.77% (คชจ.ในการบริหาร)

(หน่วย: ลา้นบาท)
TSR Group

รวม 1,082

รวม 1,023
5.52%



ผลการด าเนินงานท่ีส าคญัในปี 2560 (ต่อ)

หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสูญ 159.44 ลบ. 
ลดลง 75.84 ลบ. หรอื  32.23% จาก

• มาตรการในการบรหิารคุณภาพลกูหน้ีทีเ่ขม้งวดมากขึน้

• ลดจ านวนงวดการผอ่นช าระใหส้ัน้ลง

นอกจากน้ีในปี 2560 บรษิทัปรบัอตัราและวธิกีารค านวณ
คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูโดยอา้งองิจากอุตสาหกรรมเดยีวกนั 
ท าใหค้า่เผือ่หนี้สงสยัจะสญูส าหรบัลกูหน้ีเชา่ซื้อลดลง

235 

159 

2559 2560

หน้ีสญูและหน้ีสงสยัจะสญู

81 77 

2559 2560

ก าไรสทุธิ

ก าไรสทุธิส าหรบัส่วนท่ีเป็นของส่วนของผูถ้อืหุ้นของ
บริษทั 77.37 ลบ. 

ลดลง 3.22 ลบ. หรอื 4.00%

ก าไรต่อหุน้ 0.16 บาท

อตัราก าไรสทุธ ิ4.51% 
(ปรบัเพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีอ่ตัราก าไรสทุธ ิ4.31%)

4.00%
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32.23%

(หน่วย: ลา้นบาท)
TSR Group



ฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

สินทรพัยร์วม 1,481.31 ลบ. ลดลง 382.78 ลบ. หรอื 
20.53% โดยสนิทรพัยท์ีล่ดลงอยา่งมสีาระส าคญั ไดแ้ก่  

• ลูกหนี้ตามสญัญาเช่าซื้อ จากมาตรการการปล่อยสินเชื่อ
ทีเ่ขม้งวดมากขึน้

• สินค้าคงเหลือ เนื่ องจากการบริหารสินค้าคงเหลือ
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้โดยใหเ้หมาะสมกบัการผลติและ
การขาย เพือ่ลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัเกบ็

1,864 

1,481 

2559 2560

สินทรพัยร์วม

882 

360 

2559 2560

หน้ีสินรวม

หน้ีสินรวม 359.94 ลบ. ลดลง 521.82 ลบ.  หรอื 59.18%
โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เงนิกูย้มืระยะยาว
และหน้ีสนิตามสญัญาเชา่การเงนิลดลง เนื่องจาก
ประสทิธภิาพในการเกบ็เงนิไดม้ากขึน้และไดร้บัเงนิเพิม่ทุน
จากการใชส้ทิธแิปลงสภาพ TSR-W1 

20.53%
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59.18%
(หน่วย: ลา้นบาท)
TSR Group



ฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ต่อ)

ส่วนของผูถ้ือหุ้นของกลุ่มบริษทั 1,114.30 ลบ. เพิม่ขึน้  
141.95 ลบ. หรอื 14.60%   เน่ืองจากบรษิทัมกี าไร
อยา่งต่อเนื่อง และการเพิม่ทุนระหวา่งปีจากการใชส้ทิธิ
แปลงสภาพ TSR-W1 

972 
1,114 

2559 2560

ส่วนของผูถื้อหุ้น

D/E ratio ปี 2560 เท่ากบั 0.32 เท่า ลดลงจากปี 2559 
เน่ืองจากบรษิทัมหีน้ีสนิลดลง 59.18%

(เท่า)
14.60%
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0.90 

0.32

2559 2560

D/E Ratio(หน่วย: ลา้นบาท)
TSR Group



ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ในปี 2560
สดัส่วนการขาย (แยกตามผลิตภณัฑ)์
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77%

9%

14%

2560

เครือ่งกรองน ้ำ ชดุสำรกรอง เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ

80%

11%

9%

2559

เครือ่งกรองน ้ำ ชดุสำรกรอง เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ



สาขา ศนูยบ์ริการ

2559 2560 2559 2560
ภาคเหนือ 5 6 - -
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7 7 - -
ภาคตะวนัออก 2 2 - -
ภาคกลาง 2 2 3 2
ภาคใต้ 4 5 - -
รวม 20 22 3 2
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ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ในปี 2560 (ต่อ)
ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า  - สาขา  
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เป้าหมาย
รายไดร้วม 2,000 ลา้นบาท

- รายไดจ้ากการขายโดยใช้
Digital online & Telemarketing 
เตบิโต 20% - 30% 

- รายไดจ้ากการขายเครือ่งใชไ้ฟฟ้า
เพิม่เป็นสดัสว่นไมต่ ่ากวา่ 20% ของ
รายไดร้วม

ควบคุมสดัสว่นหนี้ทีไ่มม่คีุณภาพ

แนวทางการด าเนินงาน
O2O direct sales (Online to Offline)
การขายโดยใช้ digital online marketing (ตัง้เป้าเพิม่
จ านวน Telesales ประมาณ 300 คน รวมการจา้ง 
outsource)
เพิม่กลุ่มผลติภณัฑ์
โปรแกรม “ผอ่นสบาย” (PONSa฿uy)

มาตรการปล่อยสนิเชือ่ทีเ่ขม้งวด
TSR Mobile Application ในระบบการขายและเกบ็เงนิ
ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการเกบ็เงนิ

แนวทางการด าเนินงานในปี 2561



วาระท่ี 4

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั

ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560

วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางส่วน)                         
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ
2560 2559

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

งบการเงิน
รวม

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

สินทรพัย์ 1,481.31 1,464.29 1,864.08 1,837.28
หน้ีสิน 359.94 351.13 881.76 875.65
รายได้จากการขาย 1,431.69 1,412.64 1,607.62 1,577.03
รายได้รวม* 1,649.56 1,626.96 1,836.15 1,805.56
ก าไรสทุธิส าหรบัปี** 77.37 87.42 80.59 80.84
ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)** 0.156 0.176 0.177 0.177
*หมายถงึ รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเชา่ซือ้และรายไดจ้ากลกูหน้ีเงนิใหส้นิเชื่อของบรษิทัยอ่ย
**หมายถงึ ก าไรส าหรบัปีสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่

รายงานสรปุงบการเงิน
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วาระท่ี 5

พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไรเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560

และรบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล

วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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2560 2559
1. ก าไรสทุธสิ าหรบัปีตามงบการเงนิเฉพาะ (ลา้นบาท) 87.42 80.84
2. จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 516.73 467.18
3. เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้)

3.1 เงนิปันผลระหวา่งกาล 0.06 0.11
3.2 เงนิปันผลงวดสดุทา้ยประจ าปี 0.08 -

รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.14 0.11
4. เงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท) 72.34 51.39
5. อตัราสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรส าหรบัปีตามงบ

การเงนิเฉพาะกจิการ 
82.75% 63.57%

6. อตัราสว่นการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกบัก าไรสทุธภิายหลงัจาก
หกัภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลและจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย

87.10% 66.91%

4.37 ล้านบาท ส ารองตามกฎหมาย 

การจ่ายเงินปันผล
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วาระท่ี 6

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระ

วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้น
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ

กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน

โดยขอเสนอช่ือเป็นรายบคุคล ดงัน้ี
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อายุ : 78 ปี
ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการอสิระ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี                                                  

และความรบัผดิชอบต่อสงัคม / กรรมการตรวจสอบ
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ครัง้แรก : 24 เมษายน 2558
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น

:
:

3 ปี
-ไมม่-ี

การศึกษา : Advanced Management Program, Harvard Business School
Strategic Human Resource Management, Harvard Business School
M.S.B.A Indiana University ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ปรญิญาโท สาขารฐัประศาสนศาสตร ์สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั : • กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการก ากบัดแูละกจิการทีด่แีละ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน)

• วทิยากรประจ า สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
• กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บรษิทั ไทยบรติชิซเีคยีวรติี ้พริน้ติง้ จ ากดั(มหาชน)
• กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซ ีจ ากดั(มหาชน)
คณะ

กรรมการบริษทั
คณะ

กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ

บริหารความเส่ียง

คณะ
กรรมการก ากบั

ดแูลฯ

การประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี

ปี 2560 12/12 13/13 - - - 2/2 1/1
ปี 2559 6/7 8/8 - - - 3/3 1/1

การเข้ารว่มประชมุ
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1. ผูช่้วยศาสตราจารยก์ริช อมัโภชน์



อายุ : 68 ปี
ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /                                                  

กรรมการบริหาร
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ครัง้แรก : 24 เมษายน 2558
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น

:
:

3 ปี
0.01% (คดิเป็นจ านวนหุน้ เท่ากบั 55,256 หุน้)

การศึกษา : ปรญิญาโท สาขาบรหิารธุรกจิ Southeastern Oklahoma State USA (ปี 2518)
ปรญิญาตร ี(เกยีรตนิิยม) สาขานิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (ปี 2515)

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั : • กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั(มหาชน)

• ประธานกรรมการ บรษิทั ศนูยฝึ์กอบรมทพิย จ ากดั
• ทีป่รกึษาประธานบรหิาร บรษิทั ทพิยประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)
• ประธานกรรมการ บรษิทั กรงุไทยธุรกจิบรกิาร จ ากดั
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั กรงุไทยธุรกจิลสิซิง่ จ ากดั
• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั เคทบี ีแอดไวซเ์ซอรี ่จ ากดั
• ประธานกรรมการ บรษิทั กรงุไทยธุรกจิบรกิาร จ ากดัการเข้ารว่มประชมุ
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2. นางสมุนา วงษ์กะพนัธ์

คณะ
กรรมการบริษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ

บริหารความเส่ียง

คณะ
กรรมการก ากบั

ดแูลฯ

การประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี

ปี 2560 12/12 - - 12/12 - - 1/1
ปี 2559 7/7 - - 6/6 - - 1/1



อายุ : 38 ปี
ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง /                                                                             

รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / เลขานุการบรษิทั
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ครัง้แรก : 2 มกราคม 2552
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั
จ านวนและสดัส่วนการถือหุ้น

:
:

9 ปี
7.05% (คดิเป็นจ านวนหุน้ เท่ากบั 36,421,415 หุน้)

การศึกษา : ปรญิญาโท MBA (การบรหิารและการจดัการ) มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ปรญิญาโท MS (การเงนิ) มหาวทิยาลยั Denver ประเทศสหรฐัอเมรกิา
ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
Management Accounting for Non-Financial Executive สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั : • กรรมการบรหิาร /  กรรมการบรหิารความเสีย่ง / รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / 
เลขานุการบรษิทั บรษิทั เธยีรสรุตัน์ จ ากดั (มหาชน)

• กรรมการบรษิทั บรษิทั เฟดเดอร์ ไทย จ ากดั
• กรรมการบรษิทั บรษิทั เซฟเทรด อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
• กรรมการบรษิทั บรษิทั เบตเตอร ์ดรมีส์ จ ากดั
• กรรมการบรษิทั บรษิทั เธยีรธรรม อสงัหารมิทรพัย ์จ ากดั
• กรรมการบรษิทั บรษิทั ไอ ดลี วอเตอร ์จ ากดั

การเข้ารว่มประชมุ
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3. นางสาวเธียรวรรณี แจ้งอยู่

คณะ
กรรมการบริษทั

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการ
บริหาร

คณะ
กรรมการ
สรรหาฯ

คณะ
กรรมการ

บริหารความเส่ียง

คณะ
กรรมการก ากบั

ดแูลฯ

การประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี

ปี 2560 10/11 - 18/20 - 2/3 - 1/1
ปี 2559 3/7 - 20/20 - 4/4 - 1/1



อายุ : 52 ปี
ต าแหน่งในบริษทั : กรรมการอสิระ
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : รอพิจารณาอนมุตัิจากการประชมุผู้ ถือหุ้น
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษทั : -
การศึกษา : ปรญิญาเอก สาขาบรหิารธุรกจิการจดัการ Nova Southeastern University สหรฐัอเมรกิา

ปรญิญาโท วศิวกรรมศาสตร ์(คอมพวิเตอร)์  มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั
ปรญิญาตรบีรหิารธุรกจิสาขาการตลาด มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

ต าแหน่งอ่ืนๆ ในปัจจบุนั : • กรรมการบรษิทั / กรรมการบรหิาร / ผูอ้ านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
บรษิทั ไอ.ซ.ีซ.ี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

• กรรมการ  บรษิทั แพนเอเชยี ฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน)
• กรรมการบรษิทั  บรษิทัไหมทอง จ ากดั 
• กรรมการ  บรษิทั ไทเกอร ์ดสิตรบิวิชัน่ แอนด์ โลจสิตคิส์ จ ากดั
• กรรมการบรษิทั อสิเทริน์ ไอ.ซ.ีซ.ี จ ากดั
• กรรมการบรหิาร บรษิทั วนี อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

การเข้ารว่มประชมุ : ไมม่ขีอ้มลูเขา้รว่มประชุมเนื่องจากเป็นกรรมการใหมท่ีร่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 พจิารณาเลอืกตัง้
เป็นกรรมการแทน คุณสธุ ี ตรพีรชยัศกัดิ ์กรรมการอสิระทีค่รบก าหนดออกตามวาระ
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4. ดร.สรุตัน์ วงศร์ตันภสัสร 



วาระท่ี 7

พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2561

วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

23



ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561

เป็นเงินจ  านวนไม่เกิน  5,200,000 บาท

24

ต าแหน่ง
ประจ าปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ประจ าปี 2560

คา่เบีย้ประชุม
(รายไตรมาส)

คา่เบีย้ประชุม*
คา่เบีย้ประชุม
(รายไตรมาส)

คา่เบีย้ประชุม*

คณะกรรมการบริษทั
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 - -
คณะกรรมการชดุย่อยอ่ืน ๆ ท่ีได้รบัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการ - 15,000 - 12,000
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 12,000 8,000
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - 5,000 - 8,000
หมายเหต ุ: *นอกเหนือจากการประชมุรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครัง้)



ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 (ต่อ)
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• ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสคณะกรรมการ ก าหนดเกณฑ์ในการจ่ายโบนัส
กรรมการในอตัรารอ้ยละ 1 ถงึ 5 ของเงนิปันผลจา่ยในปีนัน้ๆ โดยมอบหมายให้
ประธานกรรมการบรษิทัเป็นผู้พจิารณาจดัสรรต่อไป ทัง้นี้ เพื่อให้กรรมการมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงานของบรษิทัใหบ้รรลุเป้าหมายและสรา้งผลตอบแทน
สงูสุดใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ จงึเหน็ควรใหก้ าหนดเกณฑโ์บนสักรรมการโดยเกณฑก์าร
จา่ยโบนสัดงักลา่วขึน้อยูก่บัเงนิปันผลทีบ่รษิทัจา่ยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้



วาระท่ี 8

พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี

และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2561

วาระน้ีตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้

ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

26



บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2561 

รายนามผูส้อบบญัชี ดงัน้ี

รายนามผูส้อบบญัชี ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบยีน

1)  นายเตมิพงษ์ โอปนพนัธุ์ 4501

2)  นายกฤษดา เลศิวนา 4958

3)  นางสาวมณี รตันบรรณกจิ 5313

(ผูส้อบบญัชรีายเดมิท าหน้าทีผู่ส้อบบญัชตี่อเนื่องเป็นปีที่ 3)

ก าหนดค่าตอบแทนจ านวน 2,700,000 บาท
เพิม่ขึน้ 600,000 บาท จากคา่สอบบญัชปีี 2560 ทัง้นี้ คา่สอบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้เนื่องจากบรษิทัขยายธุรกจิและ
มรีายการทีต่อ้งจดัท างบการเงนิรวมเพิม่ขึน้ รวมถงึคา่สอบทานรายงานประจ าปี 2561 และคา่สอบทาน
ระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศระบบใหมซ่ึง่บรษิทัน ามาใชใ้นปี 2561 เพือ่ใหก้าร
ด าเนินงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

ผูส้อบบญัชี ปี 2561
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ผูส้อบบญัชี ปี 2561 (ต่อ)

28

รายการ 2561 2560 เปรียบเทียบ

1.  คา่สอบบญัชงีบการเงนิประจ าปี
ของบรษิทั คา่สอบบญัชงีบการเงนิรวม
ประจ าปี และคา่สอบทาน
งบการเงนิรายไตรมาสของบรษิทั และ
งบการเงนิรวม 

2,320,000 2,100,000 220,000

2. คา่สอบทานรายงานประจ าปี
ของบรษิทั
(เริม่มใีนปี 2561)

100,000 - 100,000

3. คา่สอบทานระบบการควบคุมภายใน
ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ระบบใหม ่
(มคีา่ใชจ้่ายเฉพาะปี 2561) 

280,000 - 280,000

รวม 2,700,000 2,100,000 600,000

(หน่วย: บาท)



วาระท่ี 9

พิจารณาอนุมติัให้ลดทนุจดทะเบยีนของบริษทั
โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบยีน
ท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่าย

และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4. ให้
สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน

วาระน้ีต้องผา่นมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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30

“    4.              :  662,198,922     (                                                             )   

             : 662,198,922      (                                                              )  

              : 1.0     (        )  

                

           : 662,198,922      (                                                              ) 

                :   -     -” 

การแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อท่ี 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงัน้ี

เดิม ทุนจดทะเบียนจ านวน 662,199,169 หุ้น

ตดัหุ้นจดทะเบยีนท่ียงัมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 247 หุ้น

คงเหลือทุนจดทะเบียน 662,198,922 หุ้น

การลดทนุจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณหส์นธิข้อ 4.
การลดทุนจดทะเบียน 



วาระท่ี 10

พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั

วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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32

รา่งข้อบงัคบัของบริษทัข้อ 34. ท่ีขอแก้ไขเป็นดงัน้ี
ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผูถ้ือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบปี
บญัชีของบริษทั

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควรหรือผู้ถือหุ้นซ่ึงมีจ านวนหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผูถ้ือหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นับแต่วนัท่ีได้รบัหนังสือจากผูถ้ือหุ้น

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ือหุ้นทัง้หลายซ่ึงเข้าช่ือกนัหรือผู้
ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองกไ็ด้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นับแต่วนัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชมุผูถ้ือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้องรบัผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใดจ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 36 ผูถ้ือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษทั

การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทั
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พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)

กรณีท่ีผู้ถือหุ้นประสงค์ให้มีการพิจารณาและลงมติในเรื่องอ่ืนๆ นอกเหนือจากท่ี
ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 มาตรา 105 วรรคสอง ได้ก าหนดไว้ว่าการเสนอวาระดงักล่าวจะต้องเสนอ
โดยผู้ถือหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกนัได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด 

33



ขอขอบคณุท่านผูถื้อหุ้น


