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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี  

ของ 

บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที 

ประชุมเมือวนัที  เมษายน  เวลา .  นาฬิกา ณ หอ้งประชุมเจา้พระยา ชัน  อาคารบริษทั เธียรสุรัตน์ 

จาํกดั (มหาชน) เลขที /  หมู่  ซอยชูชาติอนุสรณ์  ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ประเทศไทย  
 

กรรมการทีเข้าประชุม 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบุตร    ประธานกรรมการบริษทั 

2. นายวีรวฒัน์  แจง้อยู ่  กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจา้หนา้ทีบริหาร 

3. นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

4. นางสาวเธียรวรรณี  แจ้งอยู ่   กรรมการและกรรมการบริหาร 

5. นางสาวสวิตา  แจง้อยู ่  กรรมการและกรรมการบริหาร 

6. นายเอกรัตน์  แจ้งอยู ่  กรรมการและกรรมการบริหาร 

7. นางบุญเสริม  วิมุกตะนันทน์  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

8. นายสุปรีดิ  วงศดี์พร้อม  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

9. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัดิ  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 

กรรมการบริหารทีเข้าร่วมประชุม 

1. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 

2. นายอศัวิน  แจ้งอยู ่   กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานกฎหมาย 

3. นายวชัรินทร์  วชัรธรรม  กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

4. นางภทัรนุช  ธนะนิรันดร์  กรรมการบริหาร และ 

       รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานสาํนกักรรมการผูจ้ัดการ 

5. นายพทัธนนท์  เปรมสมิทธ์  กรรมการบริหาร และ รองกรรมการผูจ้ัดการสายงานกิจการสาขา 

6. นายศิริพฒัน์  สหเมธาพฒัน์  กรรมการบริหาร และผูอ้าํนวยการสายงานบริหารงานกลาง 

7. นายประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล  ผูช่้วยประธานเจ้าหนา้ทีบริหาร 

8. นายณธณัฏฐ์นันท ์ พรหมสตอง ผูจ้ัดการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด ทีเข้าร่วมประชุม 

1. นางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ ์

2. นางสาวชุลีพร  มูลสวสัดิ 
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ทีปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท สํานักงานกฎหมายสยามซิตี จํากัด เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพชัรินทร์  ฉัตรวชิระกุล 

2. นางสาวภทัรนิษฐ์  บุญบานเยน็ 
 

และผูล้งคะแนนและตรวจนับคะแนน จากบริษทั โอเจ อินเตอร์แนชั นแนล จาํกดั ทาํการลงคะแนนและเป็น   สักขีพยาน

การตรวจสอบคะแนนในการประชุมครังนี  

ทงันี บริษทัขอตวัแทนจากผูถื้อหุ้นรายย่อย เพอืมาเป็นสักขีพยานและในตรวจสอบการลงคะแนนเสียง  1 ท่าน  คือ นายวิน

ชยั  เกียรตินิยมศกัดิ 
 

เลขานุการบริษัทฯ 

นางสาวจรูญลกัษณ์ หร่องกระโทก   
 

เริมการประชุมเวลา:   13.30 น. 

นายสหัส  ตรีทิพยบุตร  ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ทีเป็นประธานในทีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และขอให้

นางสาวจรูญลกัษณ์ หร่องกระโทก  ซึงทาํหน้าทีเลขานุการทีประชุม รายงานจาํนวนผูถ้ือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมใหที้ประชุมรับทราบ 

 

โดยการประชุมครังนี ณ เวลาเริมประชุม มีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมรวม  ราย เป็นผูถื้อหุน้ทีมาดว้ยตนเองจาํนวน  

ราย และผูถ้ือหุน้ทีรับมอบฉันทะจาํนวน  ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ , ,  หุน้ จากจาํนวนหุน้ทงัหมด , ,  หุน้หรือ

เท่ากบัร้อยละ .  ครบเป็นองคป์ระชุม   

 

สาํหรับหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ทีใชใ้นการประชุม มีดงัต่อไปนี 

“การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน 

- การลงคะแนนจะมีขึนหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทงันี ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเกียวขอ้งกับวาระนนั ๆ ตามความเหมาะสม 

- หากผูถื้อหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงคที์จะลงมติ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหแ้สดงตนโดยยกมือขึนเพือ

เจา้หนา้ทีของบริษทัจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพอืนาํมาคาํนวณคะแนนเสียงในวาระนนั ๆ  

- สาํหรับวาระที  เรืองการพิจารอนุมติัแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระและ

พจิารณาแต่งตงักรรมการเขา้ใหม่จาํนวน 2 ท่าน ให้ผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะทีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบตัรลงคะแนน 

เพอืออกเสียงเลือกตงักรรมการเป็นรายบุคคล 

- บตัรลงคะแนนทีมีการกาเครืองหมายอืนใดนอกจากเครืองหมายถูกและกากบาท หรือมีการกามากกว่าหนึงช่อง หรือ

เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระทีกาํลงัพจิารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 
 

การนับคะแนนเสียง มีรายละเอียดดงันี 

  การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงใน

วาระนนั ๆ ซึงอาจมีจาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เนืองจากอาจมีผู ้ถือหุ้นบางรายเขา้มาเพมิเติมหรืออกจากห้องประชุม
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ก่อน ทงันี ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจง้ใหที้ประชุมทราบภายหลงัจากเสร็จสิ นการลงคะแนนในแต่

ละวาระ โดยใหใ้ชว้ิธีการดงันี 

- กรณีทีไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ 

อนุมติั/ รับทราบ / รับรองตามมติทีนาํเสนอแลว้แต่กรณี 

- คะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะนาํมาหักออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงในวาระนัน ๆ ส่วนคะแนนทีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระนนั 

- บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจ้าหน้าทีจะเกบ็บตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ในกรณี ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียงก่อน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูที้เห็นดว้ยทงัหมดในภายหลงั โดยภายหลงัจากเสร็จสินการประชุมครบทกุวาระ

แล้ว บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทีเหลือซึงยงัไม่ไดเ้ก็บจากผูถื้อหุ้นทงัหมด ทงันี เพือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

และเป็นหลกัฐานอา้งอิงต่อไป 

- สาํหรับผูร้ับมอบฉันทะทีผูถื้อหุน้ไดล้งมติในแต่ละวาระแลว้ในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงจะไดรั้บการบนัทกึใน

ระบบไวเ้รียบร้อยแลว้ ผูรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีทีผูม้อบฉันทะมิไดก้าํหนดให้

ผูรั้บมอบฉันทะลงมติอยา่งใดเป็นการเฉพาะ กรณีนีผูรั้บมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพนิิจของผูรั้บมอบฉันทะ

เอง 

- สาํหรับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏอยู่ในจอภาพดา้นหนา้เมือการลงมติสินสุดลง และประธานในที

ประชุมจะขานคะแนนใหที้ประชุมทราบ 

 

มติของทีประชุม มีรายละเอียดดงันี 

      การนับคะแนนเสียงทีถือเป็นมติทีประชุม ในวาระที , , ,  และ  จะใช้คะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติทีประชุม ผูถื้อ

หุน้หนึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ในทีประชุมออก

เสียงเพมิขึนอีกเสียงหนึงเป็นเสียงชีขาด ส่วนวาระที  จะใช้คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  ใน  ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้

ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และวาระที  และ  จะใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า  ใน  ของจาํนวนเสียงทงัหมดของผูถื้อหุน้

ทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

การเผยแพร่มติของทีประชุม มีรายละเอียดดงันี 

          บริษทัจะบนัทึกภาพวีดีทศัน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษทัจะแจง้มติทีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัทาํการถดัไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทงัระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ผ่าน Website ของบริษทั ภายใน 14 วนั เพอืใหผู้ถื้อหุน้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได”้ 

 

 เลขานุการทีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้สอบถามเกียวกบัหลกัเกณฑเ์รืองการลงคะแนน เมือไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้

หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดซักถามหรือทว้งติง เลขานุการทีประชุมจึงเรียนเชิญประธานฯ เพือดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

การประชุม ดงัต่อไปนี 

 

วาระที 1 : เรืองประธานแจ้งเพือให้ทีประชุมทราบ 

 -ไม่มี- 
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วาระที  2 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 ประชุมเมือวันศุกร์ที 25 เมษายน 2557 

ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการทีประชุม แถลงต่อทีประชุมเกียวกบัรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ ประจาํปี 2557 
 

เลขานุการทีประชุม แถลงต่อทีประชุมว่า ภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี  เมือวนัศุกร์ที  เมษายน 

พ.ศ.  บริษทัไดจ้ัดทาํรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี  แลว้เสร็จภายใน  วนั นับแต่วนัประชุมสามัญผูถื้อ

หุน้ โดยไดส่้งให้กระทรวงพาณิชยภ์ายในระยะเวลาทีกฎหมายกาํหนดเป็นทีเรียบร้อยแลว้ และสาํเนารายงานประชุมดงักล่าวได้

ส่งแก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที   
 

แต่เนืองจากคณะกรรมการบริษทั ไดต้รวจสอบรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าวแลว้พบว่า มีการพิมพข์อ้ความทีผดิพลาด

บางส่วน คณะกรรมการบริษทัจึงมีความเห็นใหแ้กไ้ขขอ้ความบางส่วนในรายงานฉบบัดงักล่าวตามขอ้ความดงันี 
 

“วาระที :   พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี  
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพิทยา  จิตมาเส ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกียวกับกิจการของบริษัทฯ และการ

เปลียนแปลงทีสําคัญในด้านต่าง ๆ ในรอบปี  และแนวทางการดาํเนินกิจการในอนาคต พร้อมงบการเงินของบริษัทให้ทีประชุมผู้

ถือหุ้นทราบ ซึงมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี ตามเอกสารแนบซึงบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

เป็นทีเรียบร้อยแล้ว โดยนายพิทยา  จิตมาเส ได้แถลงต่อทีประชุม สรุปได้ดงันี 
 

ในปี   บริษัทมีรายได้รวมจํานวน , .   ล้านบาท ซึงลดลง .  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ .  จากปีก่อน

หน้า เป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขาย   .   ล้านบาท  และการลดลงจากดอกผลตามสัญญาเช่าซือ  .   ล้านบาท 

ซึงสอดคล้องกับปริมาณยอดขายเครืองกรองนาํทีลดลง บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  .  ล้านบาท หนีสูญและหนี

สงสัยจะสูญ .  ล้านบาท ส่งผลให้ในปี  บริษัทมีกาํไรสุทธิ .  ล้านบาท ( คิดเป็นอัตรากาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน .  

บาท/หุ้น) ซึงลดลงจากปีก่อน .  ล้านบาท อย่างไรกต็ามหากไม่นาํรายจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากการโอนหุ้นให้แก่พนักงาน

และบุคคลทีเกียวข้องจํานวน .  ล้านบาท มาพิจารณาบริษัทจะมีกําไรสุทธิ .  ล้านบาท ( คิดเป็นอัตรากําไรต่อหุ้นขัน

พืนฐาน .  บาท/หุ้น) 
 

ฐานะการเงินของบริษัท 

ณ วันที  ธันวาคม  บริษัทมีสินทรัพย์รวม  จํานวน .  ล้านบาท ซึงเพิมขึนจากปีก่อน .  ล้านบาท หรือ

เพิมขึนร้อยละ  .   เนืองจากบริษัทมีการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และทีดิน เพือรองรับการขยายตวัของกิจการ  บริษัทมี

หนีสินรวม จาํนวน .  ล้านบาท  ซึงลดลง .  ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ .  จากปีก่อน  เนืองจากมีการจ่ายชาํระหนี

เงินกู้ และมีภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจ่ายลดลงแม้ว่าจะมีการซือรถยนต์สําหรับใช้ในการขายสินค้าเพิมขึน  ทังนี  บริษัทมีส่วนของ

ผู้ ถือหุ้นจํานวน  .  ล้านบาท ซึงเพิมขึน .  ล้านบาท หรือ เพิมขึนร้อยละ .   เป็นผลมาจากการทีบริษัทมีกาํไรสุทธิ

และมีการเพิมทุนระหว่างปี” 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะซักถามในประเดน็ ทกัทว้ง หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี  เมือไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพจิารณารับรอง 

รายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี   
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มติทีประชุม: ทีประชุมได้พจิารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันทร์ับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี  ซึง

ประชุมเมือวนัศกุร์ที  เมษายน  ดว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี   ดงันี  
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จาํนวน (เสียง) 296,003,197 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพมิขึนอีกจาํนวน  72,500 หุน้ 
 

วาระที 3 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

ประธานฯ นาํเสนอต่อทีประชุมว่า รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี พ.ศ.  ทีผ่านมานนั ได้ปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจาํปี  ซึงบริษทัไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ไปแลว้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครังนี (ในรูปแบบซีดี) ทงันี ประธานฯ มอบหมาย

ให้นายวิรัช  วงศ์นิรันดร์  กรรมการผู้จดัการ รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั และการเปลียนแปลงทีสําคญัในด้านต่างๆ ในรอบปี 

 ตลอดจนแนวทางการดาํเนินกิจการในอนาคตต่อทีประชุม 
 

นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อทีประชุมดงันี 
 

ผลการดําเนินงานทางการเงิน 

ในปี   บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน , .   ล้านบาท ซึงเพมิขึน .  ลา้นบาท หรือเพมิขึนร้อยละ .  จากปีก่อน 

เป็นผลจากการเพิมขึนของรายไดจ้ากการขาย   .   ลา้นบาท  และการเพิมขึนจากดอกผลตามสัญญาเช่าซือ  .   ล้านบาท 

เนืองจากมีการนาํสินคา้เครืองกรองนาํรุ่นใหม่ซึงมีราคาขายต่อหน่วยสูงขึนมาทดแทนสินคา้เดิม และมีปริมาณยอดขายสารกรองที

เพมิขึน สําหรับปี  บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร  .  ลา้นบาท หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ .  ล้านบาท ส่งผล

ให้ในปี  บริษทัมีกาํไรสุทธิ .  ลา้นบาท ( คิดเป็นอตัรากาํไรต่อหุ้นขันพนืฐาน .  บาท/หุ้น) ซึงเพมิขึนจากปีก่อน .  

ลา้นบาท อย่างไรก็ตามในปี  บริษทัมีรายจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์จากการโอนหุน้ให้แก่พนกังานและบุคคลทีเกียวขอ้งจาํนวน 

.  ลา้นบาท หากไม่นาํมาพิจารณาบริษัทจะมีกาํไรสุทธิ .  ลา้นบาท ส่งผลใหใ้นปี  บริษัทมีกาํไรสุทธิเพิมขึนจากปีก่อน 

.  ลา้นบาท 
 

ฐานะการเงินของบริษัท 

ณ วนัที  ธนัวาคม  บริษทัมีสินทรัพยร์วม  จาํนวน , .  ลา้นบาท ซึงเพมิขึนจากปีก่อน .  ลา้นบาท หรือ

เพมิขึนร้อยละ  .   เนืองจากมีเงินฝากธนาคารเพมิขึนจากการเพมิทุนระหว่างปี และมีลูกหนีตามสัญญาเช่าซือเพมิขึน ซึงเป็นไป

ในทิศทางเดียวกบัยอดขายทีเพิมขึน บริษทัมีการซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และทีดิน เพอืรองรับการขยายตวัของกิจการ  บริษทัมี

หนีสินรวม จาํนวน .  ลา้นบาท  ซึงลดลง .  ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ .  จากปีก่อน  เนืองจากมีการจ่ายชาํระหนีเงินกู้

บางส่วน แม้ว่าจะมีการซือรถยนตต์ามสัญญาเช่าการเงินสาํหรับใชใ้นการขายสินคา้เพิมขึน  ทงันี  บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้จาํนวน  

.  ล้านบาท ซึงเพมิขึน .  ลา้นบาท หรือ เพิมขึน ร้อยละ .   เป็นผลมาจากการทีบริษทัมีกาํไรสุทธิและมีการเพิมทุน

ระหว่างปี 
 
 
 



สิงทีส่งมาดว้ย 1 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

บริษทั เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

17 

 

ความคืบหน้าโครงการต่างๆ 

ในปี  บริษทัไดน้าํเครืองกรองนาํอลัคาไลน์ซึงถือไดว้่าเป็นนวตักรรมเครืองกรองนาํเพอืสุขภาพออกมาขายและได้รับ

การตอบรับทีดีจากผูบ้ริโภค และไดท้าํการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จากเดิมซึงมุ่งเนน้การขายเพียง

ผลิตภณัฑ์เดียวเป็นหลกั  และเพอืเพิมกาํลงัการผลิตเพือรองรับการขยายตวัของธุรกิจในอนาคต บริษัทไดท้าํการก่อสร้างโรงงาน

แห่งใหม่ทีปทุมธานีแลว้เสร็จ ซึงสามารถเริมทาํการผลิตเชิงพาณิชยไ์ดใ้นตน้ปีนี สาํหรับเรืองช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ บริษทัได้

ทาํการขยายสาขาใหค้รอบคลุมพืนทีทวัประเทศมากขึนและเริมขายสินค้าผ่านช่องทางอืนนอกจากการขายตรงแบบชนัเดียวในช่วง

ปลายปี  และไดเ้ริมขายเครืองปรับอากาศ เพอืต่อยอดทางธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิม โดยมีการเพิมจาํนวนพนกังานขายทางโทรศพัท์

อย่างต่อเนือง เพราะตระหนกัดีว่าเป็นช่องทางหนึงทีสามารถสร้างรายไดใ้หก้บับริษทัอย่างเป็นรูปธรรม 
 

แนวทางการดําเนินกิจการในอนาคต 

ในปี  บริษทัจะขยายช่องทางการจาํหน่ายให้ครอบคลุมทวัประเทศ โดยตงัเป้าจะขยายสาขาและศูนยบ์ริการใหค้รบ  

แห่ง และรุกตลาด Modern Trade ให้มากขึนจากปัจจุบนัไดเ้ริมขายที Home Pro ไปแลว้กว่า  สาขา ทงันี บริษทัตงัเป้ารายไดปี้ 

 เท่ากบั ,  ลา้นบาท และจะขยายสัดส่วนการขายในกรุงเทพและปริมณฑล : ต่างจงัหวดั เป็นร้อยละ :  จากเดิม :  
 

นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ดัการ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม 
 

คาํถาม  นายภูวนารถ ณ สงขลา อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบาย

เกียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชนั อยา่งไร 

คาํตอบ  ประธานฯ ชีแจงว่า เป้าหมายหลกัของบริษทั คือ เรืองความโปร่งใส ดังนัน บริษทัจึงไดแ้ต่งตังคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม  เพือทาํหนา้ทีในดา้นดงักล่าวแลว้ 

คาํถาม นายสมเกียรติ  ศรีชยันนท ์ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัต่อไปนี  

1. บริษทัมีหนีสูญจาํนวนเท่าไร 

2. เครืองกรองทีบริษทัดาํเนินการถอดคืนจากลูกหนีเช่าซือทีไม่ปฏิบติัตามเงือนไขสัญญานัน มีการรีไซเคิลขายใหแ้ก่

ลูกคา้รายอืนหรือไม่ เนืองจากในรายงานประจาํปี  หน้า  ระบุถึงการนาํสารกรองคาร์บอนไปปรับคุณภาพและจาํหน่าย

ให้กบัลูกคา้ทีใชส้ารกรองคุณภาพปานกลาง 

3. ภาระหนีสินทีจะเกิดขึนในภายหนา้ทีปรากฏในหนา้  ของรายงานประจาํปี  นัน คือหนีสินอะไร 

คาํตอบ นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ดัการ ชีแจงตามหวัขอ้ ดงันี 

1. บริษทัมีหนีคา้งชาํระปี  ทีเกินกว่า  เดือน คิดเป็นประมาณ . % 

2. บริษทัไม่นาํเครืองกรองทีถอดคืนจากลูกหนีเช่าซือมารีไซเคิลขายใหแ้ก่ลูกค้าแต่อย่างใด ส่วนสารกรองคาร์บอนที

ปรับคุณภาพนัน เป็นสารกรองทีมีคุณภาพดี ซึงบริษทัขายให้แก่ลูกคา้ทีทาํกิจการขายตูป้ลา ส่วนสารกรองคาร์บอนทีคุณภาพไม่

เหมาะสมแลว้ บริษทัจะนาํไปทาํอิฐบลอ็กเพือใช้ในการก่อสร้างโรงงานใหม่ 

3. ภาระหนีสินทีจะเกิดขึนในภายหนา้ ในหนา้  ขอ้ .  คือภาระผูกพนัจากการให้ธนาคารคาํประกนัต่อการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค ขอ้ .  นนั เกิดจากการทีบริษทัเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเพือซือสินคา้จากต่างประเทศ ซึงทงัสองกรณีเกิดขึนในการ

ดาํเนินธุรกิจตามปกติของบริษทั 
 

ประธานฯ ชีแจงเพิมเติมจากการชีแจงของนายวิรัช วงศ์นิรันดร์  ว่าบริษทัไดว้างระบบการตงัสาํรองหนีสูญไวเ้ป็นอยา่งดี 
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อีกทงัในการผ่อนชาํระ จะใหพ้นักงานของบริษทัไปเรียกเกบ็จากบา้นของลูกคา้ เพือเป็นการไปติดตามดูแลหนีใหม้ีการชาํระตาม

เวลาและเพอืเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ทีดีกบัลูกคา้ (customer relation) และเป็นช่องทางการหาตลาดจากฐานลูกคา้เดิม  
 

คาํถาม  นางสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผูถื้อหุน้ สอบถามดงัต่อไปนี 

.  จาํนวนเงินปันผลในรายงานประจาํปี หนา้  ทีระบุว่า  บาทนนั น่าจะเป็นการพิมพผ์ิดพลาดหรือไม่ 

. เหตุใดจาํนวนพนกังานของบริษทัในแต่ละปีจึงมีจาํนวนลดลง 

. ตามทีปรากฏในรายงานประจาํปี หน้า  ว่าใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานจะหมดอายุในปี  นนั จะมี

ผลกระทบต่อการผลิตของบริษทัอยา่งไร 

. บริษทั รับซือคืนเครืองกรองนาํยีหอ้อืนจากลูกคา้หรือไม่ 
 

คาํตอบ นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ดัการ ชีแจงตามหวัขอ้ ดงันี 

. จาํนวนเงินปันผลต่อหุน้ทีถูกตอ้ง คือ .  บาท ทีประชุมจะประกาศจ่ายในการประชุมนี 

. งานขายตรงเป็นงานทีมีการเขา้ออกค่อนขา้งสูง อยา่งไรกต็าม บริษทัมีนโยบายทีจะรักษาพนกังานทีมีประสิทธิภาพไว้

ให้ทาํงานกบับริษทั อีกทงัไดรั้บพนกังานใหม่เพิมและมีการจดัตงัสถาบนัฝึกอบรมพนกังานทีถนนสามคัคี  

.  ใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานจะหมดอายใุนปี  นนั เป็นโรงงานทไีม่มีมลพษิ บริษทัไดต้งัโรงงานใหมที่

บางกระดีแลว้ ดงันัน จึงไม่มีผลกระทบต่อการผลิตของบริษทั 

. บริษทัมีการรับซือคืนเครืองกรองนาํยีหอ้อืนจากลูกคา้ ในราคาทีเหมาะสมตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไว ้
 

คาํถาม  นายมนต์ชยั ลีศิริกุล  ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินการปี  อย่างไร 
 

คาํตอบ  นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ดัการ ชีแจงว่า บริษทัมีเป้าหมายทีจะขยายตลาดไปยงัตลาด     modern trade โดย

ในเดือนมกราคม  ไดเ้ริมวางขายสินคา้ใน Home Pro และจะขยายไปยงัทีอืน เช่น Do Home ต่อไป 

ส่วนรายไดที้คาดว่าจะไดรั้บในปี  จะมาจากการขายสินคา้ทีมีราคาสูงขึนและมีช่องทางการขายทีเพมิขนึ ทงันี บริษทั

มีเป้าหมายการขายเครืองกรองนาํและสารกรอง ประมาณ 90% และการขายเครืองปรับอากาศ และเครืองใช้ไฟฟ้าอืน ๆ ประมาณ 

% 
 

คาํถาม  นายสุทธิพล  สุทธิศกัดิภกัดี ผูถ้ือหุน้ สอบถามว่า margin ของการขายสินคา้แต่ละช่องทางเป็นเท่าไร 
 

คาํตอบ  นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ัดการ ชีแจงว่า การขายสินค้าแบบขายตรงมี margin ค่อนขา้งไม่นอ้ยกว่า

ช่องทางอืน ส่วนการขายแบบ Modern trade ถือเป็นช่องทางการโฆษณาสินคา้ของบริษทัอีกทางหนึงจึงพิจารณาเฉพาะ margin 

เพยีงอย่างเดียวไม่ได ้การขายทีได ้margin สูงสุด คือการขายแบบ Telesale ซึงปัจจุบนับริษทัมีพนักงานขาย Telesale ประมาณ  

คน โดยจะเพมิใหเ้ป็น  – 150 คน ในอนาคต 

ประธาน ฯ กล่าวเสริมว่า วิธีการขายเครืองกรองนาํทีดี คือ ทาํการทดลองเครืองให้ลูกคา้ชม เพือให้เกิดความเชือถือให้

สินคา้ ดงันนั การขายตรงถือเป็นวิธีการขายทีดีซึงเป็นจุดแขง็ของบริษทั นอกจากนี บริษทัยงัจะเพิมช่องทางการขายแบบอืนเพอืให้

ยอดขายสินคา้เพิมขึนอีกอยา่งนอ้ย - % 
 

ประธานฯ เห็นว่าไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถามพอสมควรแลว้ หากผูถ้ือหุ้นมีคาํถามเพมิเติมประการใด ใหส้อบถาม
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เพมิเติมในการพจิารณาวาระที  
 

มติทีประชุม: ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินการของบริษทั ในรอบปี  

 

วาระที 4 : พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สําหรับปีสินสุดวันที  ธันวาคม  

ประธานฯ รายงานต่อทีประชุมว่า งบการเงิน สําหรับปีสิ นสุด ณ วนัที  ธันวาคม  ได้ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการ และไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทัแลว้ รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปีทีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม และมอบหมายให้ นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ดัการ นาํเสนอต่อทีประชุม 
 
นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ดัการ ชีแจงดงันี 

  งบการเงินสินสุดวนัที  ธนัวาคม  ซึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและไดผ้่านการสอบทานและเห็นชอบ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ลว่งหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ดงันี 
  

รายการ บริษัทและบริษัทย่อย บริษัท 

สินทรัพย์ 1,083,053,768.56 1,069,120,692.52 

หนีสิน 274,956,319.46 268,599,797.15 

รายได้จากการขาย 996,831,341.44 965,468,520.12 

รายได้รวม 1,125,254,591.56 1,093,891,770.24 

กาํไรสําหรับปี 93,724,472.14 90,659,680.94 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.31 0.30 

อตัรากาํไรสุทธิ(ร้อยละ) 8.33 8.29 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(ร้อยละ) 14.73 14.38 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม(ร้อยละ) 10.05 9.86 

อตัราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.34 0.34 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท/หุ้น) 2.35 2.33 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม เมือไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่านใด

ซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที้ประชุมพจิารณาอนุมติังบการเงิน สําหรับปีสิ นสุดวนัที  ธนัวาคม  

 

มติทีประชุม: ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สําหรับปีสินสุดวนัที  ธันวาคม  

ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี  ดงันี  

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จาํนวน (เสียง) 296,005,197 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพมิขึนอีกจาํนวน  2,000  หุ้น 
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วาระที 5 : พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี  การสํารองเงินตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน

ปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล 

ประธานฯ รายงานต่อทีประชุมว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ตาํกว่าร้อยละ  ของกาํไรสุทธิ ภายหลงั

จากการหกัทุนสาํรองต่าง ๆ  ทงัหมดแลว้ เวน้แต่จะมีความจาํเป็นเหตุอนัควรทีไม่สามารถจ่ายได ้ ประธานฯ มอบหมายให ้นายวิรัช  

วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูด้าํเนินการต่อไป 
 
นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ดัการ นาํเสนอว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  ซึงกาํหนดใหจ่้ายเงินปันผล

ในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  กาํไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยพจิารณา

จากงบการเงินเฉพาะ และขอ้บังคบัของบริษัทขอ้   ซึงไดก้าํหนดว่า การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหนึง ( ) เดือนนับแต่วนัทีที

ประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณีโดยให้แจง้เป็นหนงัสือไปยงัผูถื้อหุน้และโฆษณาคาํบอกกล่าวการจ่ายปันผลนนั 

ในหนงัสือพมิพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม ( ) วนัดว้ย 
 
ทงันีบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ .  บาท เป็นการจ่ายจากกาํไรสะสมของปี  ตามมติ

คณะกรรมการบริษทั ครังที /   ซึงประชุมเมือวนัพุธที   สิงหาคม พ.ศ.  และไดจ่้ายแก่ผูถ้ือหุน้แลว้เมือวนัที  กนัยายน 

พ.ศ.  รวมเป็นเงินทงัสินจาํนวน , ,  บาท เรียบร้อยแลว้ 
 
สาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทั สาํหรับงวดตงัแต่วนัที  มกราคม ถึงวนัที  ธนัวาคม พ.ศ.  จากการตรวจสอบ

ของ บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั นแนล จาํกดั  มีกาํไรรวมสาํหรับปี จาํนวน  , , .  บาท  เพือพิจารณาปัจจัย

ต่างๆ ถึงศักยภาพการเติบโตของผลการดาํเนินงาน แผนการลงทุน  การขยายงานความจาํเป็นและความเหมาะสมในอนาคต 

ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไวส่้วนหนึงเพือการลงทุน 
 
ความเห็นคณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอใหที้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  พจิารณาอนุมติั การจัดสรร

เงินกาํไร สาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี  จาํนวน , , .  บาท โดยมีรายละเอียดดงันี 

) สาํรองตามกฎหมาย เป็นจาํนวน , , . บาท (ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  ของกาํไรสุทธิ)  

) จ่ายเงินปันผล ในอตัราอีกหุ้นละ .  บาท แบ่งเป็น      

  . ) จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญั ในอตัราหุน้ละ .  บาท หรือคิดเป็นเงินทงัสินไม่เกินจาํนวน , ,  

บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัในอตัรา  หุ้นเดิมต่อ  หุน้ปันผล มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ .  บาท ในกรณีทีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษ

หุน้ทีไม่สามารถจดัสรรเป็นหุน้ปันผลได ้บริษทัจะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้นีเป็นเงินสดแทน ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้

ละ  .  บาท  

 . ) จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอตัราหุน้ละ .  บาท หรือคิดเป็นเงินทงัสินไม่เกินจาํนวน , , บาท โดยการ

จ่ายเงินปันผลตามขอ้ .  และ .  เป็นการจ่ายจากกาํไรสะสมของปี   

) การจัดสรรหุน้ปันผลและเงินสดปันผลตามขอ้ ) ผูถื้อหุน้จะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีจ่ายในอตัรา ร้อยละ  

คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ .  ซึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

 

โดยบริษทัจะกาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ (Record date) ทีมีสิทธิในการรับหุน้ปันผล ในวนัพฤหสับดีที  พฤษภาคม พ.ศ.  

และรวบรวมรายชือตามมาตรา  ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้

ในวนัศุกร์ที  พฤษภาคม พ.ศ.  

) กาํหนดการจ่ายปันผลในวนัศุกร์ที  พฤษภาคม พ.ศ.  
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ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม เมือไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่านใด

ซักถาม ประธานฯ จึงขอใหที้ประชุมพจิารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี  การสํารองเงินตาม

กฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุ้นปันผล 
 

มติทีประชุม: ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกาํไรสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 

 การสาํรองเงินตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดและหุน้ปันผล ดว้ยคะแนนเสียงของผูถ้ือหุ้นซึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี      ดงันี  
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จาํนวน (เสียง) 296,067,097 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพมิขึนอีกจาํนวน   61,900  หุ้น 

 

วาระที 6 : พิจารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ และพิจารณาแต่งตัง

กรรมการเข้าใหม่จํานวน  ท่าน 

ประธานฯ ไดแ้จ้งต่อทีประชุมว่า เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดี จึงขอเชิญกรรมการทีพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระในปีนีทงั  ท่าน ไดแ้ก่ นางสาวสวิตา  แจง้อยู่   นายเอกรัตน ์ แจง้อยู่  และ นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ   ใหร้ออยูด่า้นนอกหอ้งประชุม

ก่อน และบริษัทเพิงไดมี้การจัดตังคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนขึน ดังนัน จึงขอมอบหมายให ้นายสุปรีดิ  วงศ์ดี

พร้อม  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผูด้าํเนินการแทนไปก่อน 
 

นายสุปรีดิ  วงศดี์พร้อม  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นาํเสนอต่อทีประชุมว่า ตามพระราชบญัญตัิบริษทั

มหาชนจาํกดัและขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 19 ในการประชุมผูถ้ือหุ้นประจาํปีทุกครัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอย่างนอ้ย

จาํนวนหนึงในสาม(1/3) โดยอตัรา ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงทีสุดกบั

ส่วนหนึงในสาม (1/3) 
 

 กรรมการทีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันนั ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วน

ปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ  ซึงพ้นจากตาํแหน่งจะเลือกเข้ารับ

ตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
 

 และตามข้อบังคบับริษทัข้อ 41 (4) ให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระของ

บริษทั สาํหรับการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 บริษทัมีกรรมการทีตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน   3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 

 คณะกรรมการบริษทั จึงเสนอขอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตาม

รายชือกรรมการ ประเภท 

1. นางสาวสวิตา แจง้อยู่   กรรมการบริษทั  

2.  นายเอกรัตน์ แจง้อยู ่ กรรมการบริษทั 

3.  นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
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วาระกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึงโดยท่านผูถื้อหุน้สามารถดูขอ้มูลกรรมการทีครบกําหนด

ตามวาระ ซึงไดรั้บการเสนอชือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งได ้ในเอกสารทีส่งมาดว้ย 3 ทีไดจ้ัดส่งให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ

ประชุม 
 

 และเพือให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และภารกิจการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัททีเพิมขึน ทังนี

คณะกรรมการบริษทั จึงไดพ้จิารณาแต่งตงักรรมการใหม่อีกจาํนวน 2 ท่าน ไดแ้ก่ 

 

เนืองจากกรรมการใหม่ทงั 2 ท่าน เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ

บริษทัประสบความสําเร็จ และเห็นว่าเป็นผูมี้คุณสมบตัิทีเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวทางในการพจิารณาสรรหากรรมการและ

ดว้ยคุณสมบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีบริษทักาํหนด และบุคคลทงั 2 ท่าน ไม่ไดเ้ป็นกรรมการทีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 

พนกังาน ลูกจ้าง หรือทีปรึกษาทีได้เงินเดือนประจาํและไม่เป็น  ผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทั และบริษทัย่อย หรือนิติบุคคล

ทีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ และไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจทีมีนัยสําคญัอนัมีผลทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีได้อย่างเป็น

อิสระ  (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที ) 
 

โดยก่อนหน้านี บริษทัได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตังเป็น

กรรมการตงัแต่ ระหว่างวันที  ตุลาคม  –   ธันวาคม  ซึงไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใดเสนอวาระและรายชือบุคคลใดเข้ารับการ

พจิารณาเลือกตงัเป็นกรรมการ 
 

และสําหรับกระบวนการการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัดงักล่าว ยงัไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน ดว้ยเนืองจากบริษทัเพงิได้มีการแต่งตังคณะกรรมการชุดย่อยดงักล่าวขึน ตามมติคณะกรรมการบริษทั

ครังที /  เมือวนัที  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  ทีผ่านมา 
 

แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษทั ก็ไดพ้ิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษทั รวมถึงความสามารถ คุณสมบัติ 

ประสบการณ์ ความเชียวชาญ ตามองคป์ระกอบของกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงไดเ้สนอใหเ้ลือกตงักรรมการ  ท่าน 

ทีพน้ตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง และพิจารณาแต่งตงักรรมการใหม่อีก  ท่าน เนืองจาก

บุคคลดงักล่าวเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถอนัจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนใหธุ้รกิจของบริษทัประสพความสําเร็จ 

 

เพอืใหเ้ป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาลทีดี จึงเห็นควรใหที้ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้เลือกตงักรรมการทีครบกาํหนดออกตาม

วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึง และเสนอให้ทีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่ โดยจะเสนอชือ

กรรมการใหผู้ถื้อหุ้นลงคะแนนเป็นรายบุคคล  เพอืเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม เมือไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นหรือผู ้รับมอบฉันทะท่านใด

ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ และ

รายชือกรรมการ ประเภท 

1. นายกริช อมัโภชน์  กรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 

2. นางสุมนา  วงษก์ะพนัธ์ กรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
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พจิารณาแต่งตงักรรมการเขา้ใหม่จาํนวน  ท่าน โดยลงมติเป็นรายบุคคล ดงันี 
 

มติทีประชุม: ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติอนุมตัิแต่งตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระ และพจิารณาแต่งตงักรรมการเขา้ใหม่ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี    ดงันี 
 

รายชือกรรมการ เห็นด้วย ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ งดออกเสียง ร้อยละ 

เลือกตงักรรมการทีครบกาํหนด       

1.นางสาวสวิตา แจง้อยู ่ 274,255,701 92.63 0 0 21,811,396 7.37 

2.นายเอกรัตน์ แจง้อยู่ 275,625,497 93.10 0 0 20,441,600 6.90 

3.นายสุธี ตรีพรชัยศกัดิ 296,067,097 100.00 0 0 0 0 

แต่งตงักรรมการใหม ่       

1. นายกริช อมัโภชน์ 296,067,097 100.00 0 0 0 0 

2. นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ์ 296,067,097 100.00 0 0 0 0 

หมายเหตุ : ในวาระนี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพิมขึนอีกจาํนวน              -                  หุน้ 

 

วาระที 7 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดค่าตอบแทนอืนประจําปี  

2558  

 ประธานฯ แจ้งต่อทีประชุมว่า บริษทัเพิงไดมี้การจัดตงัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนขึน ดงันัน จึงขอ

มอบหมายให ้นายสุปรีดิ  วงศ์ดีพร้อม กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผูน้าํเสนอในวาระนีต่อทีประชุมเพือพจิารณา

ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี  
 
นายสุปรีดิ  วงศ์ดีพร้อม แถลงต่อทีประชุมว่า ตามขอ้บงัคับของบริษทัขอ้  กรรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจาก

บริษทั ในรูปของเบียประชุม บาํเหน็จโบนสั หรือผลตอบแทนในลกัษณะอืนตามทีทีประชุมผูถ้ือหุน้จะพจิารณา ซึงทีประชุมผูถื้อ

หุน้อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะกาํหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมี

การเปลียนแปลงกไ็ด ้และนอกจากนนัอาจใหไ้ดรั้บเบียเลียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท  
 
สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี  บริษทัไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย อนั

ไดแ้ก่ ค่าเบียประชุม และค่าทีปรึกษาคณะกรรมการ คิดเป็นเงินจาํนวน ทงัสิน , ,  บาท  

  

ดงันัน สําหรับการกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนโดยคาํนึงถึงความสอดคลอ้งกบั

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัทีมีขนาดใกล้เคียงกนั ผลการดาํเนินงานของบริษทั ผล

การปฏิบติังานและภาระหน้าทีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแลว้ จึงเห็นสมควร

เสนอทีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพจิารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี  เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน , ,  บาท  

ซึงเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  และทงันี ใหค้ณะกรรมการบริษทัไปดาํเนินการจดัสรรในรายละเอียดต่อไป ดงันี 
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ตําแหน่ง 
ประจําปี 2558  (ปีทีเสนอ) 

ค่าตอบแทน ค่าเบียประชุมอืนๆ 

คณะกรรมการบริษัท   

ประธานกรรมการ 35,000 15,000 

กรรมการทีไม่เป็นผูบ้ริหาร 30,000 10,000 

กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 25,000 8,000 

คณะกรรมการชุดย่อย : 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 12,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 8,000 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการทีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - 

กรรมการ 8,000 - 

คณะกรรมการสรรหา และกําหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการฯ 12,000 - 

กรรมการ 8,000 - 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะซักถาม เมือไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใด

ซักถามจึงขอใหที้ประชุมพจิารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการสําหรับปี 255  
 
มติทีประชุม: ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตังค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ และกาํหนดค่าตอบแทนอืนประจาํปี  ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและ   มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระนี      ดงันี 

 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จาํนวน (เสียง) 296,067,097 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพมิขึนอีกจาํนวน   -    หุ้น 

 

 

วาระที 8 : พิจารณาอนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี  จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์

เนชันแนล จํากัด 

ประธานฯ มอบหมายให ้นางบุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นผูน้าํเสนอ

ในวาระนีต่อทีประชุมเพอืพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจาํปี  
 
นางบุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ นาํเสนอต่อทีประชุมว่า เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.  

มาตรา  ซึงบญัญตัิว่า “ให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงิน    ค่าสอบบญัชีของบริษทั

ทุกปีและในการแต่งตงัผูส้อบบญัชีและแต่งตงัผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 
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 ในปี  บริษทัไดจ้ัดทาํให้มีการสอบราคาใหม่เพือคดัเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และแต่งตงัเป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแลว้เห็นว่า ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั 

ซึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  มีผลการปฏิบติังานทีผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ทีดี และได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี

พร้อมทงัขอบเขตงานทีใหบ้ริการสําหรับปี  ไดป้รับราคาขึนมาเพยีงเลก็นอ้ยเป็นเงินจาํนวน ,  บาท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ พจิารณาแต่งตงัผู ้สอบบญัชีของบริษทั และ

บริษทัย่อยประจาํปี  โดยมีรายละเอียด ดงันี 

. ชือและสาํนักงานสอบบญัชีเห็นสมควรเสนอแต่งตังผูส้อบบัญชีจาก บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล 

จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี  
 
. รายชือผูส้อบบญัชี  เห็นสมควรเสนอแต่งตงัผูส้อบบญัชี ตามรายชือดงัต่อไปนี     

)  นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้อบ  หรือ 

 )  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียนผูส้อบ  หรือ  

 )  นางสาวสุภาภรณ์   มงัจิตร  เลขทะเบียนผูส้อบ                

 ทงันี ผูส้อบบญัชีทงั  ราย เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัยอ่ย สาํหรับรอบบญัชีสินสุดปี  
 
.ค่าสอบบญัชีประจาํปี  เห็นสมควรเสนอกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี  ของบริษทัและบริษัทย่อยเป็นเงิน

จาํนวนทงัสิ น , ,  บาท  

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (หน่วย : บาท) 
ปี 2558 

(ปีทีเสนอ) 

ปี 2557 

(อนุมัติ) 

ปี 2556 

 (อนุมัติ) 

 ค่าสอบบัญชี – บริษัท เธียรสุรัตน์ จํากัด (มหาชน)  1,430,000 1,300,000 1,175,000 

- ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 230,000 X 3 ไตรมาส 690,000 600,000 495,000 

- ค่าสอบทานงบการเงินรวม รายไตรมาส 60,000 X 3 ไตรมาส 180,000 165,000 150,000 

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาํวนัที 31 ธนัวาคม 2558 470,000 450,000 450,000 

- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวม ประจาํวนัที 31 ธนัวาคม 2558 90,000 85,000 80,000 

 ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (จํานวน 1 บริษัท)   280,000  245,000    245,000 

- ค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 50,000 บาท X 3 ไตรมาส       150,000           120,000           120,000  

- ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาํวนัที 31 ธนัวาคม 2558       130,000           125,000           125,000  

 ค่าบริการอืน ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี 

    รวมทังสิน 1,710,000 1,545,000 1,420,000 

 

ทงันี ค่าสอบบญัชีดงักล่าวยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอืนทีเรียกเกบ็เท่าทีจาํเป็นตามทีจ่ายจริง เช่น ค่าเบียเลียง           ค่าเดินทาง  

ค่าล่วงเวลา ค่าโทรศพัท์ทางไกลระหว่างประเทศและทีพกั (ในกรณีทีตอ้งเดินทางไปพกัคา้งคืน) เป็นตน้ 
 
. ความสัมพนัธ์กบับริษทั ผู้สอบบัญชีตามรายชือขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษทั    บริษทัย่อย 

ผูบ้ริหารหรือผูถ้ือหุ้นรายใหญ่หรือผูที้เกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 

. การให้บริการบริษทัอืน บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั นแนล จํากัด ไดรั้บการเสนอชือเป็นผูส้อบบญัชี

ประจาํปี  ของบริษทัยอ่ย จาํนวน  บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เซฟเทรด อินเตอร์เนชั นแนล จาํกดั 
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 ทงันี บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชนัแนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั มาอยา่งต่อเนืองจึงมีความเขา้ใจใน

ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึงจะช่วยใหก้ารตรวจสอบเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะซักถาม เมือไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใด

ซักถามจึงขอใหที้ประชุมพจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย ประจาํปี  
 
มติทีประชุม: ทีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษัทยอ่ย ประจาํปี  

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี   ดงันี 
 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จาํนวน (เสียง) 295,496,901 0 570,196 

คิดเป็นร้อยละ 99.81 0 0.19 

หมายเหตุ :  ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพมิขึนอีกจาํนวน    -     หุน้ 

 

วาระที 9 : พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครังที 1 (TSR-W1) จํานวนไม่เกิน 

200,666,667 หน่วย มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทโดยไม่คิดมูลค่า 
 
ประธานฯ มอบหมายใหน้ายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูน้าํเสนอในวาระนีต่อทีประชุม       เพือพจิารณา

อนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั ครังที  
 
  นายวิรัช  วงศ์นิรันดร์  นาํเสนอต่อทีประชุมว่า เนืองจากทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /  เมือวันศุกร์ที  

กุมภาพนัธ์   พิจารณามีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิของบริษทั ครังที         (TSR-W ) จาํนวนไม่เกิน 

, ,  หน่วย มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ .  บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  ของจาํนวนหุน้สามัญทีจาํหน่ายได้แลว้ทงัหมดของ

บริษทั ภายหลังจากการจ่ายหุ้นปันผลแล้ว ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน  หุ้นเดิมต่อ  หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษของใบสาํคญัแสดงสิทธิใหปั้ดเศษทิ ง)  

 โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุน เพือรองรับการขยายกิจการ และเพือนาํเงินทีได้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ

บริษทั รวมทงัสาํรองเพือใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที  

 ทงันีขอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นมอบอาํนาจให้ คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลทีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัเป็น ผูมี้อาํนาจในการพิจารณากาํหนด เช่น ระยะเวลาในการจดัสรร วิธีการชาํระเงินค่าหุ้น วิธีการจดัสรรหุน้ เป็นตน้  รวมถึง

การแกไ้ขเพิมเติม เปลียนแปลง เงือนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ทีเกียวขอ้งกบัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล และการเสนอขายใบสาํคัญ

แสดงสิทธิทีจะซือหุน้สามญัของบริษทั ครังที  (TSR-W ) โดยไม่คิดมูลค่า  

 รวมทงัให้มีอาํนาจในการลงนามในเอกสารใด ๆ กบัการดงักล่าวขา้งตน้ และมีอาํนาจดาํเนินการต่าง ๆ  อนัจาํเป็น รวมถึง

การให้ขอ้มูล การยืนเอกสารหลกัฐานต่อสํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกัด กระทรวงพาณิชย ์หรือหน่วยงานอืน ๆ  ทีเกียวขอ้ง ตลอดจนการ

นาํหุน้สามญัเพมิทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ เพือพจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สิทธิของบริษทั ครังที  (TSR-W ) จาํนวนไม่เกิน , ,  หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า ในอตัราส่วน   

หุน้เดิมต่อ  หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิให้ปัดเศษทิ ง)  โดยมีรายละเอียดและเงือนไขทีกล่าว
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ขา้งตน้ ตามเอกสารสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที   - รายละเอียดเบืองตน้ของการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทั รุ่นที 

 ทีจัดสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้น 
 

คาํถาม  ผูถื้อหุน้ (ไม่แถลงชือ) สอบถามเกียวกบัการจดัเตรียมและเงือนไขการออกใบสาํคญัการใชสิ้ทธิ และกาํหนดเวลา

การโอนหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ 
 

 คาํตอบ  นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์   ชีแจงว่า จะจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมในอตัราส่วน  หุ้นสามัญเดิม 

ต่อ  หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยกาํหนดราคาการใช้สิทธิไว ้คือ  บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูก้าํหนด

เงือนไข ระยะเวลา และรายละเอียดต่อไป สําหรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผูถ้ือหุน้จะดาํเนินการภายในวนัที  พฤษภาคม 

 
 

คาํถาม  ผูถื้อหุน้ (ไม่แถลงชือ) สอบถามเกียวกบัสัดส่วนการนาํเงินทีจะไดจ้ากการเพมิทุนไปใชใ้นธุรกิจของบริษทั 
 

 คาํตอบ  นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์   ชีแจงว่า บริษทัจะไดก้าํหนดรายละเอียดและระยะเวลาการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดง

สิทธิเพอืใหส้อดคลอ้งกบัความจาํเป็นในการลงทุนของบริษทั ซึงบริษทัมีความตอ้งการเงินทุนเพมิเติม เนืองจากบริษทัมีแผนขยาย

สาขาเพิม และสินค้าของบริษทัมีคุณภาพเพมิขึน ราคาจึงสูงขึน จึงตอ้งขยายระยะเวลาการผ่อนชาํระใหแ้ก่ลูกคา้ บริษทัจึงตอ้งการ

เงินทุนมากขึน ซึงจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษทั 
 

คาํถาม  นายวินชัย  เกียรตินิยมศกัดิ ผูถื้อหุ้น สอบถามว่า จะออกใบสาํคญัแสดงสิทธิใหแ้ก่พนกังานบริษทัหรือไม่ 
 

 คาํตอบ  นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์   ชีแจงว่า ใบสาํคญัแสดงสิทธินีจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เท่านนั 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะซักถาม ไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้หรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใดซักถาม

เพมิเติม ประธานฯ จึงขอใหที้ประชุมพจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทั ครังที  
 

มติทีประชุม: ทีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิของ

บริษทั ครังที   จาํนวนไม่เกิน , ,  หน่วย มูลค่าทีตราไวหุ้น้ละ .  บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ โดยไม่คิดมูลค่า 

ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี      ดงันี 

 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จาํนวน (เสียง) 296,067,097 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี มีผูถ้ือหุน้เขา้ร่วมประชุมเพมิขึนอีกจาํนวน      -       หุ้น 

 

วาระที 10 : พิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียน และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที  เพือให้สอดคล้องกับการเพิม

ทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิรัช  วงศ์นิรันดร์  กรรมการผู้จัดการ เป็นผูน้ําเสนอในวาระนีต่อทีประชุมเพือพิจารณา

อนุมติัการเพมิทุนจดทะเบียน และพจิารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ที  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียน 
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  นายวิรัช  วงศ์นิรันดร์  นําเสนอต่อทีประชุมว่าตามทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที /  เมือวันศุกร์ที  

กุมภาพนัธ์  ไดอ้นุมติัการเพิมทุนจดทะเบียนจากเดิม , ,  บาท เป็น , ,  บาท โดยออกเป็นหุน้สามัญเพิม

ทุนจํานวน , ,  หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ .  บาท รวมเป็นเงินทงัสินจาํนวน , ,  บาท โดยมีรายละเอียดการ

จดัสรรหุน้เพมิทุนดงันี 
 

) รองรับการจ่ายปันผล เป็นหุ้น จาํนวนไม่เกิน , ,   หุน้   

) รองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ครังที (TSR-W ) จํานวนไม่เกิน , ,  หุ้นและ

พจิารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ที  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียน ดงันี 

 

 “ขอ้  ทุนจดทะเบียน  : , ,  (หกร้อยสองลา้น) บาท  

 แบ่งออกเป็น   :  , ,  (หกร้อยสองลา้น) หุน้   

 มูลค่าหุ้นละ   :  (หนึง)บาท 

 โดยแบ่งออกเป็น  

 หุน้สามัญ   : , ,  (หกร้อยสองลา้น) หุน้   

 หุน้บุริมสิทธิ   : -ไม่มี- 

 (รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาดว้ยลาํดบัที ) 
 

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมัติการเพิมทุนจดทะเบียน และ

พจิารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ที  เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทุนจดทะเบียนดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะซักถาม เมือไม่ปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะท่านใด

ซักถามจึงขอใหที้ประชุมพจิารณาอนุมติัการเพิมทุนจดทะเบียน และพจิารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ที   
 

มติทีประชุม: ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพมิทุนจดทะเบียน และพจิารณาแก้ไขหนงัสือ

บริคณห์สนธิขอ้ที  เพือใหส้อดคล้องกบัการเพมิทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในวาระนี  ดงันี 

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

จาํนวน (เสียง) 296,067,097 0 0 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 0 0 

หมายเหตุ :  ในวาระนี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพมิขึนอีกจาํนวน            -         หุน้ 

 

วาระที 11 : พิจารณากิจการอืน ๆ 
 
ประธานสอบถามทีประชุมว่า มีผูถื้อหุน้จะสอบถามเรืองอืน ๆ อีกหรือไม่ 
 
คาํถาม  ผูถื้อหุ้น (ไม่แถลงชือ) สอบถามว่า บริษทัมีแผนจะทําธุรกิจ micro finance หรือ solar roof ในอนาคตเพือให้

บริษทัมีรายไดเ้พิมมากขึน หรือไม่ 
 
คาํตอบ  นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหนา้ทีบริหาร ชีแจงว่า ธุรกิจหลกัของ
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บริษทั คือ เครืองกรองนาํและธุรกิจต่อเนืองจากธุรกิจเครืองกรองนาํ ซึงตลาดใหม่ ๆ ทีบริษทัขยายไปนนั ยงัไม่เต็มรูปแบบ การ

ทาํธุรกิจ micro finance หรือ solar roof จึงเป็นเรืองทีบริษทัอาจพิจารณาในอนาคตต่อไป 
 
ประธานฯ ชีแจงเพิมเติมว่า บริษทัจะตอ้งพิจารณาทิศทางการดาํเนินธุรกิจให้ถีถว้นก่อน หากการขายสินคา้ผ่านช่อง

ทางการขายต่าง ๆ ของบริษทัมั นคงแลว้ ก็อาจพจิารณาทาํธุรกิจ micro finance ในอนาคต 
 
คาํถาม  ผูถื้อหุน้ (ไม่แถลงชือ) สอบถาม ดงันี 

1. ขอ้เท็จจริงเกียวกบั นาํอลัคาไลน์ ทีแยกโดยไฟฟ้ากบัเคมีภณัฑ ์อยา่งใดมีคุณภาพดีกว่า 

2. บริษทัมีเป้าหมายการทาํธุรกิจไปยงัช่องทางการขายต่าง ๆ และเจาะจงลูกคา้กลุ่มไหน อยา่งไร 
 
ประธานฯ ชีแจงว่า บริษทัมีสินคา้อยู ่  ประเภท ทงันี ไดม้อบหมายให ้นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ นาํเสนอต่อทีประชุมเพิมเติม

เกียวกบัสินคา้ รูปแบบการขาย และแผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัต่อทีประชุม 
 
คาํตอบ  นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ นาํเสนอต่อทีประชุมว่า ดงันี 

. ปัจจุบนับริษทัมีเป้าหมายว่า ทุกครัวเรือนและทุกสํานักงานต้องมีเครืองกรองนํา และมีเป้าหมายในอนาคตคือ ทุก

ครัวเรือนและทุกสาํนักงานตอ้งมีเครืองกรองนาํ และเครืองปรับอากาศ 
 
 บริษทัทาํธุรกิจแบบขายตรง (direct sale) โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และไดมี้การขยายสาขาเพมิเติม โดยมีเป้าหมายว่า

จะขยายสาขา  จงัหวดัภายในปีนี  และขยายสาขาใหค้รอบคลุมทวัประเทศ ภายใน  ปี และบริษทัยงัได้ขยายธุรกิจไปยงัตลาด

แบบ non direct sale หรือ modern trade กล่าวคือ โดยในปัจจุบนัไดว้างขายสินคา้ใน Home Pro เกือบ  สาขา และจะวางขาย

สินคา้เพมิเติมทงัใน Home Pro Home Mart และไทยวสัดุ ต่อไป 
 

 นอกจากนี บริษทัยงัมีแผนทีจะขายสินคา้ให้แก่องค์กรธุรกิจต่าง ๆ เช่น องค์กรสหกรณ์ครู สหกรณ์ทหาร สหกรณ์

การไฟฟ้า เป็นตน้ ซึงจาํเป็นจะตอ้งจัดตังศูนยฝึ์กอบรมพนักงานเพือใหม้ีความเชียวชาญในการขายสินคา้       ทงัการขายสินคา้

ให้กบัองคก์รธุรกิจ โดยขณะนีกาํลงัอยูใ่นระหว่างจัดตงัศูนยฝึ์กอบรมดงักล่าว 
 
 
 สาํหรับเป้าหมายยอดขายในปี  ทีบริษทัตงัไวจ้ํานวน ,  ลา้นบาทนนั คาดว่าจะไดจ้ากการขายเครืองกรองนาํ 

ทงัในกรุงเทพและต่างจังหวดั จาํนวน ,  ลา้นบาท การขายสารกรองซึงเป็นธุรกิจต่อเนืองจากการขายเครืองกรองนํา จาํนวน 

 ลา้นบาท รวมเป็น ,  ลา้นบาท นอกจากนี ยงัจะมีรายไดจ้ากการขายเครืองปรับอากาศ และการขยายสินคา้ประเภทนาํดืม 

ซึงเป็นโครงการใหม่ทีบริษทักาํลงัดาํเนินการอยู ่
 
 . บริษทัได้ผลิตเครืองกรองนาํรุ่นใหม่ คือรุ่น RO MA วางจําหน่าย สืบเนืองจากที มีข่าวในช่วงปลายปี  ว่า

นาํประปาจะเคม็เนืองจากนาํทะเลหนุนและนาํในเขือนอยู่ในระดับตาํกว่ากาํหนด โดยรุ่น RO MA คือ reverse osmosis mineral 

alkaline 

 การแยกนาํดว้ยไฟฟ้า จะทาํให้ไดอ้ลัคาไลน์ แต่ไม่มีแร่ธาตุอยา่งอืนอีก ส่วนการแยกดว้ยเคมี จะใชส้ารกรอง ซึงจะทาํ

ให้ไดแ้คลเซียมและแมกนีเซียมในนาํดว้ย  
 
 นายวีรวฒัน์ แจง้อยู ่ชีแจงเพิมเติม ว่า ในการขายเครืองกรองนาํใหลู้กคา้ พนกังานขายจะทดลองกรองนาํโดยเครืองกรอง

นาํของบริษทั เพอืใหเ้ห็นว่า นาํทีผ่านการกรองเป็นนาํสะอาดทีดืมได ้ไม่มีรสเค็ม หรือเปรียว ดงัเช่นนาํทียงัไม่ผ่านการกรอง 

 นอกจากนี บริษทัยงัมีระบบจดัการเพอืป้องกนัปัญหาหนีสูญ โดยเริมตงัแต่การพจิารณาความสามารถในการผ่อนชาํระ



สิงทีส่งมาดว้ย 1 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 

บริษทั เธียรสุรตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

30 

 

ราคาสินค้าของลูกคา้ การติดตามหนีโดยฝ่ายขาย  ฝ่ายเครดิต ฝ่ายเร่งรัดหนีสิน และฝ่ายกฎหมาย และมีการตงัสาํรองหนีสูญไว้

เป็นหลายระดบั 

 บริษทัยงัมีเครืองกรองนาํแบบ UV ทีมีอลัคาไลน์เพือรองรับกลุ่มลูกคา้ทีตอ้งการเครืองกรองนาํแบบ UV      โดยขายใน

ราคาเท่ากบัเครืองแบบ RO 
 
 คาํถาม ผูถื้อหุน้ (ไม่แถลงชือ) สอบถาม ดงันี 

. บริษทัยงัมีการจาํหน่ายเครืองกรองนาํแบบล็อตใหญ่ใหก้บัลูกคา้ทีเป็นคอนโดมีเนียมและสาํนกังานอยูห่รือไม่ 

. การกรองดว้ย RO และ UV ต่างกนัอย่างไร 
 

คาํตอบ  นายวีรวฒัน์ แจง้อยู่ ชีแจงดงันี 

  .  บริษทัยงัคงจาํหน่ายเครืองกรองนาํแบบล็อตใหญ่ใหก้ ับลูกคา้ทีเป็นคอนโดมีเนียมและสํานักงาน โดยมี   การอบรม

พนกังานและรับผูบ้ริหารใหม่เพมิเพอืดาํเนินธุรกิจนีต่อไป 

 . การกรองดว้ย RO จะกรองไดใ้นระดบัโมเลกุล และบริษทัจะมีพนักงานทีทาํหน้าทีแจง้ให้ลูกคา้ทราบเมือถึงกาํหนด

ตอ้งเปลียนแผ่นกรอง 
 
 คาํถาม นายธีรเดช  มนัสวิยางกูร  ผูถื้อหุน้ สอบถาม ดงันี 

1. NPL ของบริษทัในปี  เป็นจาํนวนเท่าไร และบริษทัมีนโยบายควบคุมอยา่งไร 

2. เครืองกรองนาํรุ่น UV และ RO มีตน้ทุนเป็นร้อยละเท่าไรของราคาขาย 

3. บริษทัมีทิศทางการขยายธุรกิจไปยงัตลาดเพอืนบา้นอยา่งไร 

4. มีข่าวว่าบริษทัจะทาํ M&A นนั เทจ็จริงเป็นประการใด 

5. บริษทัมีแผนทีจะขายสินคา้แบบ TV direct หรือไม่ 
 
  คาํตอบ  นายวิรัช  วงศนิ์รันดร์  ชีแจง ดงันี 

  . บริษทัมีนโยบายควบคุมหนีสูญทีเป็นระบบ กล่าวคือ ก่อนขายสินค้าใหแ้ก่ลูกคา้ ทีมขายทาํการประเมินความสามารถ

ในการผ่อนชาํระของลูกค้าก่อนชนัหนึง เมือขายสินคา้แลว้ ทีมตรวจสอบจะตรวจความสามารถในการผ่อนชาํระของลูกคา้อีก

ชนัหนึง นอกจากนี หากลูกคา้คา้งชําระ ฝ่ายขาย ฝ่ายเครดิต แผนกเร่งรัดหนีสิน และฝ่ายกฎหมาย จะดาํเนินการติดตามทวงถาม

เป็นลาํดบัไป  

  ปี  บริษทัหนีคา้งชาํระของลูกคา้ทีคา้งชาํระเกินกว่า  เดือนประมาณ . % ซึงบริษัทมีระบบการตงัสํารองหนีสูญ 

เช่น หากมีการคา้งชาํระเกินกว่า  เดือน บริษทัจะตงัสํารองหนีสูญ % เต็มทนัที  
 
 . ตน้ทุนสินคา้ขาย (cost of goods sold) ของเครืองกรองนาํรุ่น UV และ RO ใกลเ้คียงกบัเครืองกรองนาํรุ่นเดิม 
 
 . ในการขยายธุรกิจไปยงัตลาดเพือนบา้นในกลุ่มประเทศ AEC นัน อาจเป็นในลักษณะ joint venture ซึงบริษทักาํลงั

ศึกษาเกียวกบัผูร่้วมทุนทีเหมาะสม 

 อย่างไรก็ตาม บริษทัมีเป้าหมายทีจะทาํธุรกิจในประเทศไทยให้มั นคงก่อน เพือเป็นการวางระบบทีดี ก่อนทีจะขยายไป

ทาํธุรกิจในต่างประเทศ 
 
 . บริษทัอยู่ในระหว่างการศึกษาว่าจะร่วมทุนกบัผูล้งทุนรายใด เพอืเพมิศกัยภาพในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ทงันี จะ

ไม่ใช่การซือกิจการ หรือถูกซือกิจการ (take over) แตอ่ยา่งใด 
 
 . บริษทัเคยขายสินค้า แบบ TV direct แต่ไม่ไดผ้ลเท่าทีควร อย่างไรกต็าม จุดแข็งในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท คือ 
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คุณภาพสินคา้ และการบริการ กล่าวคือ ในการขายสินคา้ บริษทัจะทาํการทดลองการกรองนาํใหลู้กคา้ชมเพอืใหเ้ห็นถึงคุณภาพที

ดีของสินคา้ และบริษทัรับประกนัเครืองกรองนาํเป็นเวลา  ปี และมีการใหบ้ริการถึงบา้นของลูกคา้ บริษทัจึงมนัใจในการดาํเนิน

ธุรกิจดงัทีดาํเนินการอยู่ในปัจจุบนั 

 

 ประธานฯ แจง้ต่อทีประชุมว่า วาระนีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซึงถือหุน้รวมกนัไม่นอ้ยกว่า  ใน  ของจาํนวนหุน้

ทีออกจาํหน่ายแลว้ทงัหมด เสนอเรืองอืน ๆ ทีประสงคจ์ะใหมี้การพิจารณาในทีประชุมนี นอกเหนือจากทีคณะกรรมการเสนอ

ขา้งตน้ 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเรืองอืนใดเพอืพจิารณา 

 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูมี้เกียรติทุกท่านทีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในครังนี และกล่าวปิดการประชุม

ในเวลา 16.30 นาฬิกา 
 

ลงชือ_______________________________ 

(นายสหัส ตรีทิพยบุตร) 

ประธานทีประชุม 

 

 

 

ลงชือ_______________________________ 

(นางสาวจรูญลกัษณ์ หร่องกระโทก) 

เลขานุการทีประชุม 

 


