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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ  าปี 2560 

บริษัท เธียรสุรตัน ์จ  ากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่  

 

ประชุมเมื่อวนัท่ี  27 เมษายน 2560  เวลา 13:30 น.  ณ หอ้งประชุมแม่น ้าเจา้พระยา ชั้น 3 บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั 

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

 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นายสหสั ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบต่อสังคม กรรมการบริหารความเส่ียง ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ

รกัษาการ รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานช่องทางขายใหม่และบริการลูกคา้ 

3. นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการผูจ้ดัการ 

4. รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนันทน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

5. ผูช้่วยศาสตราจารยก์ริช อมัโภชน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสังคม 

6. นายสุธี ตรีพรชยัศกัดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

7. นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

8. ศาสตรเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศด์ีพรอ้ม กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รบัผิดชอบต่อสังคม 

9. นางสาวเธียรวรรณี แจง้อยู่ กรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และรอง

กรรมการผูจ้ดัการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 

กรรมการที่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม 

นางสาวสวิตา แจง้อยู่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการบริหารความเส่ียง และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการตลาด 

 

กรรมการบริหารที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นายไพฑูรย ์ หอมจนัทร์ กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบริหารงานกลาง 

2. นายวชัรินทร ์ วชัรธรรม กรรมการบริหาร รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานการผลิต 

3. นายพทัธนนท ์ เปรมสมิทธ์ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 

4. นายสยาม  อุฬารวงศ์ กรรมการบริหาร ผูช้่วยประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

 

ผูบ้ริหารที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวปรียาพร ไกรศิริวุฒิ ผูอ้ านวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 

 

  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 

บริษัท เธียรสรุัตน์ จ ากดั (มหาชน) 
10 

 

ผูส้อบบญัชีของบริษัทจาก บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ 

2. นางสาวสุภทัรา เอกอคัรพงศ์ 

 

 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ส  านกัที่ปรึกษาไทย จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม 

1. นายชาญชยั เนติมงคล  

2. นางสาววจัจิรา ลอ้ทองพาณิชย์  

 

อาสาพิทกัษส์ทิธิผูถ้ือหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ที่เขา้ร่วมประชุม 

นายวิรตัน์  โกศลวาทะวงศ ์  

 

และ ผูบ้นัทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ท าการบนัทึกคะแนนและเป็นสักขีพยานการ

ตรวจสอบคะแนนในการประชุม 

ทั้งน้ี มีตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายย่อยมาเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ นางสาวกมลมาศ     

มีฟัก เป็นผูถื้อหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉันทะ 

 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผูช้่วยเลขานุการบริษัท 

 

 

 ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผูช้่วยเลขานุการบริษัท ไดแ้นะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม พรอ้มทั้งแจง้ใหท้ราบถึงวาระการประชุมในวนัน้ีจ านวน 10 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2560 และไดแ้จง้หลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการประชุม ดงัน้ี 

 

การนบัองคป์ระชุมผูถ้ือหุน้ มีรายละเอียดดงัน้ี 

- ใหนั้บ 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยท่านผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถืออยู่

หรือเท่ากบัจ านวนท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ 

- การนับองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซึ่งนับจากผูท่ี้มาประชุมด้วยตนเองและจากการรับมอบ

ฉนัทะไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจ านวนหุน้รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีไดจ้ าหน่ายแลว้ทั้งหมด หรือไม่

น้อยกว่า 155,726,263  หุน้ (หน่ึงรอ้ยหา้สิบหา้ลา้นเจ็ดแสนสองหมื่นหกพนัสองรอ้ยหกสิบสามหุน้) 
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การออกเสยีงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

- การลงคะแนนจะมีขึ้ นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสให้

ผูเ้ขา้ร่วมประชุมซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม 

- หากผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคท่ี์จะลงมติไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยยก

มือขึ้ นเพ่ือเจา้หน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพ่ือน ามาค านวณคะแนนเสียงในวาระน้ัน 

- ส าหรบัวาระท่ี 6 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบตัรลงคะแนน เพ่ือออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

- บตัรลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอ่ืนใดนอกจากเคร่ืองหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเคร่ืองหมาย

มากกวา่หน่ึงช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 

การนบัคะแนนเสยีง มีรายละเอียดดงัน้ี 

- การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงใน

วาระน้ันๆ ซึ่งอาจมีจ านวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางรายเขา้มาเพ่ิมเติมหรือออกจากหอ้งประชุม

ก่อน ทั้งน้ี ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ 

ดงัน้ัน เพ่ือความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอใหใ้ชว้ิธีการดงัน้ี คือ 

- กรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะท่านใด ไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิ 

/ รบัทราบ / รบัรองตามมติท่ีน าเสนอแลว้แต่กรณี 

- คะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออก

เสียงในวาระน้ันๆ ส่วนคะแนนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ดว้ยในวาระน้ัน 

- บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ในกรณี ไม่เหน็ดว้ย หรือ

งดออกเสียงก่อน และจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูท่ี้เหน็ดว้ยทั้งหมดในภายหลัง โดยภายหลังจากเสร็จส้ินการประชุมครบทุกวาระแลว้ 

บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนท่ีเหลือซึ่งยังไม่ไดเ้ก็บจากผูถื้อหุน้ทั้งหมด ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และเป็น

หลักฐานอา้งอิงต่อไป 

- ส าหรับผูร้ับมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติในแต่ละวาระแลว้ในหนังสือมอบฉันทะ คะแนนเสียงของท่านจะไดร้ับการ

บันทึกในระบบไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ผูร้ับมอบฉันทะไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีท่ีผูม้อบฉันทะมิได ้

ก าหนดใหผู้ร้ับมอบฉันทะลงมติอย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีน้ีผูร้บัมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจของผูร้ับมอบ

ฉันทะเอง 

- ส าหรบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะปรากฏอยู่ในจอภาพดา้นหน้าเมื่อการลงมติส้ินสุดลง และประธานในท่ี

ประชุมจะขานคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

 

มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

การนับคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมติท่ีประชุม ส าหรบัวาระท่ี 2, 4, 5, 6, และ 8 จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติท่ีประชุม ผู ้

ถือหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือหรือรับมอบฉันทะมา ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ในท่ีประชุมออก

เสียงเพ่ิมขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ ขาด ส่วนวาระท่ี 7 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระท่ี 9 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง และวาระท่ี 10 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง 
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การแสดงความเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยัระหว่างการประชุม 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการแสดงความเห็น หรือสอบถามขอ้สงสัยต่อท่ีประชุม ใหย้กมือขึ้ น เมื่อประธานในท่ี

ประชุมอนุญาตแลว้ ขอใหท่้านแจง้ ชื่อ – สกุล ใหช้ัดเจน ก่อนท่ีแสดงความเห็นหรือสอบถามขอ้สงสัย ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการ

บนัทึกรายงานการประชุม 

- การแสดงความเห็นหรือสอบถามขอ้สงสัย ใหแ้สดงทัศนะ หรือเสนอเน้ือหาท่ีกระชับและตรงประเด็นกับวาระการ

ประชุม ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การเผยแพร่มติของที่ประชุม มีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษัทจะบันทึกภาพวีดีทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวนัท าการถัดไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พรอ้มทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน

เวปไซตข์องบริษัท ภายใน 14 วนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

 

เริ่มประชุม 

ผูช้่วยเลขานุการบริษัท ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะจ านวน 37 

ราย นับจ านวนหุน้ไดร้วม 327,443,084 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 70.09 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์

ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และขอ้บังคับบริษัท หมวด 6 ขอ้ 36 ซึ่ง

ก าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ี

จ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัทซึ่งมีอยู่จ านวน 467,178,789 หุน้ (ส่ีรอ้ยหกสิบเจ็ดลา้นหน่ึงแสนเจ็ดหมื่นแปดพนัเจ็ดรอ้ยแปดสิบเกา้

หุน้) 

ผูช้่วยเลขานุการบริษัท ไดเ้รียนเชิญประธานในท่ีประชุมเปิดประชุมและด าเนินการประชุมต่อไป 

 

นายสหสั ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดงัน้ี 

 

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบ 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ช้่วยศาสตราจารย์กริช อัมโภชน์ ประธานคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รบัผิดชอบต่อสังคม รายงานใหท่ี้ประชุมทราบถึงความคืบหน้าโครงการต่อตา้นการทุจริต 

นายกริช อมัโภชน์ ไดก้ล่าวรายงานต่อท่ีประชุมว่าบริษัทไดใ้หค้วามส าคัญกับการต่อตา้นการทุจริตโดยมีนโยบายต่อตา้น

การทุจริตเพ่ือใหทุ้กคนปฏิบตัิตามแนวทางท่ีวางไว ้ดงัน้ี 

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานตอ้งปฏิบตัิตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

2. ไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเหน็การกระท าของใครก็ตามท่ีเขา้ข่ายการทุจริตคอรร์ปัชัน่อนัเกี่ยวขอ้งกบับริษัท 

4. คุม้ครองพนักงานผูแ้จง้เบาะแสการทุจริตคอรร์ปัชัน่ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 

5. ใหค้วามรูแ้ละส่ือสารกบับุคคลท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีและมีส่วนไดเ้สียเกี่ยวขอ้ง  

6. ส่งเสริมใหบุ้คลากรในบริษัทมีจิตส านึกในการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 

7. สอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อย่างสม า่เสมอ 

8. หากกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนักงาน มีการกระท าความผิดใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือหรือใหค้วามร่วมมือ

ในการทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม จะไดร้ับพิจารณาโทษตามระเบียบขอ้บังคบัของบริษัท

และตามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 
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ทั้งน้ี บริษัทไดม้ีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่และขั้นตอนการแจง้เบาะแสและรอ้งเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน่โดย

สามารถแจง้ไปยงัเลขานุการบริษัท และหลังจากเลขานุการบริษัทไดร้บัจะส่งเร่ืองไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ

เพ่ือพิจารณาเรื่องดงักล่าวต่อไป  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรบัทราบโดยไม่มีการลงมติ 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2559 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหผู้ช้่วยเลขานุการบริษัท เป็นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป โดยไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า ภายหลังจาก

การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2559 บริษัทไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2559 แลว้เสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามญัผูถื้อหุน้ โดยไดส่้งใหก้ระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด

เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 1 

จึงขอใหท่ี้ประชุม พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ทกัทว้ง หรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ปรากฏ

ว่าไม่มีผูใ้ดซกัถาม ทกัทว้ง หรือขอแกไ้ขรายงานการ ประธาน จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2559 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดม้ีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ดว้ยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

รบัรอง 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่รบัรอง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้ นอีกจ านวน 588,943 หุน้ 

 

วาระที่ 3 พิจารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ท่ีผ่านมาตามท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 

2559 ซึ่งบริษัทไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ไปแลว้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ในรูปแบบแผ่นซีดี) และไดม้อบหมายใหน้ายวิรัช 

วงศ์นิรันดร์  กรรมการผูจ้ัดการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญในดา้นต่างๆ ในรอบปี 

2559 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคตใหท่้านผูถื้อหุน้รบัทราบต่อไป 

นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดส้รุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัในดา้นต่าง ๆ 

ในรอบปี 2559 ตลอดจนแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคตดงัน้ี 
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ผลการด าเนินงานทางการเงนิ 

ในปี 2559  บริษัทมีรายไดร้วม (หมายถึง รายไดจ้ากการขายและรายไดด้อกผลตามสัญญาเช่าซื้ อ) จ านวน 1,836.15  

ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้ น 218.88 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 13.53 จากปีก่อน เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้ นของรายไดจ้ากการขาย 

155.44  ลา้นบาท และการเพ่ิมขึ้ นจากดอกผลตามสัญญาเช่าซื้ อ 63.44 ลา้นบาท เน่ืองจากยอดขายเครื่องกรองน ้ ารุ่นใหม่ซึ่งมี

ราคาขายสูงขึ้ น รวมทั้งรายไดจ้ากการขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมขึ้ นอย่างเป็นรูปธรรม 

ส าหรบัปี 2559 บริษัทมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 1,094.20 ลา้นบาท หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 235.29 ลา้น

บาท ส่งผลใหใ้นปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิ 80.59 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 65.37 ลา้นบาท โดยคิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากับ 

0.18 บาท 

 

ฐานะการเงนิของบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีขอ้มูลทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

- สินทรัพย์รวม 1,862.44 ล้านบาท  เพ่ิมขึ้ นจากปีก่อน 279.44 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 17.65 โดย

สินทรัพยท่ี์เพ่ิมขึ้ นอย่างมีสาระส าคญัไดแ้ก่ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซื้ อ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกบัยอดขายท่ี

เพ่ิมขึ้ น สินคา้คงเหลือเพ่ิมขึ้ นเน่ืองจากการสัง่ซื้ อวตัถุดิบเพ่ือสนับสนุนการผลิตสินคา้รุ่นใหม่และบริษัทมีท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณแ์ละสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนเพ่ิมขึ้ นเพ่ือรองรบัการขยายตวัของกิจการ 

- หน้ีสินรวม จ านวน 880.12 ลา้นบาท  เพ่ิมขึ้ น 213.03 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 31.93 จากปีก่อน

เน่ืองจากมีเงินกูย้มืเพ่ิมขึ้ นเพ่ือการลงทุนและเป็นเงินทุนหมนุเวียนของบริษทั 

- บริษัทมส่ีวนของผูถื้อหุน้จ านวน 972.35 ลา้นบาท ซึง่เพ่ิมขึ้ น 67.91 ลา้นบาท หรือ เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 7.51 เป็น

ผลมาจากการท่ีบริษทัมีก าไรอย่างต่อเน่ืองและมีการเพ่ิมทุนระหว่างปีจากการจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้จ านวน 

41.13 ลา้นบาท และผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษทัใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัจ านวน 25.71 ลา้น

บาท 

 

ความคืบหนา้โครงการต่างๆ ในปี 2559 

1. ดา้นผลิตภณัฑ:์ 

1.1 เครื่องกรองน ้า  บริษัทไดพ้ฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองน ้ารุ่นใหม่ 2 รุ่น ออกจ าหน่าย ไดแ้ก่ 1) เคร่ือง

กรองน ้ ายี่หอ้เซฟ รุ่น ROMA Plus ท่ีมีคุณสมบัติเด่นในการกรองน ้ าสะอาดด้วยระบบ RO (Reverse 

Osmosis) 2) เคร่ืองกรองน ้ายี่หอ้เซฟ รุ่น UF Alkaline ท่ีมีคุณสมบติัเด่นคือไสก้รอง UF (Ultra Filtration) 

ชนิดพิเศษ PVDF ความละเอียดการกรองสูง ถึง 0.01 ไมครอน โดยทั้ง 2 รุ่นช่วยปรบัสภาพน ้าท่ีกรอง

ใหเ้ป็นด่างเพ่ือใหเ้หมาะกบัการด่ืมเพ่ือสุขภาพ 

1.2 เครื่องใชไ้ฟฟ้า  บริษัทเพ่ิมรายการเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ือจ าหน่ายมากขึ้ น ซึ่งเป็นสินคา้ท่ีเป็นยี่หอ้ท่ีเป็นท่ีนิยม 

เช่น เครื่องซักผา้ LG, ทีวี Samsung และ Toshiba, ตูเ้ย็น Toshiba เป็นตน้ ส่งผลใหย้อดขายเครื่องใชไ้ฟฟ้า

เติบโตขึ้ นจาก 5% ของรายไดจ้ากการขายในปี 2558 เป็น 8% ของรายไดจ้ากการขายในปี 2559 และในไตร

มาส 4 ปี 2559 บริษัทไดเ้ร่ิมใชโ้ปรแกรม “ผ่อนสบาย” ซึ่งเป็นการขายโดยใชช้่องทาง online เช่น Facebook, 

LINE เป็นตน้ ซึ่งไดร้บัความสนใจจากลูกคา้เป็นอย่างมาก 

2. ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้: บริษัทได้ท าการขยายสาขาใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีทุกภูมิภาคทัว่ประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง ณ ส้ินปี 2559 บริษัทมีสาขาทั้งส้ิน 20 สาขาและศูนยบ์ริการ 3 แห่ง (เพ่ิมขึ้ นจากปี 2558 ท่ีมี 

14 สาขาและศูนยบ์ริการ 6 แห่ง)  
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3. บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมทุน: 

3.1 บริษัท TSR Leasing  เป็นบริษัทท่ี TSR ถือหุน้ 100% ทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท จดทะเบียนจดัตั้งขึ้ น

เมื่อวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2559 เพ่ือประกอบธุรกิจหลกัในการใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคลและสินเช่ือทะเบียน

รถ เป็นตน้ โดยไดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากบั 

โดยจะเร่ิมมีผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2560 

3.2 บริษัท TSR Lao เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง TSR และกลุ่มบริษัท JB ทุนจดทะเบียน 8,000 ลา้นกีบ หรือ

ประมาณ 34 ล้านบาท โดยประกอบธุรกิจจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้ า ผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข ้อง และ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า บริษัท TSR ถือหุน้รอ้ยละ 49 โดยเร่ิมจ าหน่ายเคร่ืองกรองน ้าในไตรมาส 1 ปี 2560 

 

ส าหรบัแนวทางการด าเนินกิจการในอนาคต 

ในปี 2560 บริษัทตั้งเป้ารายไดร้วม คือรายไดจ้ากการขายรวมดอกผลจากการเช่าซื้ อ 2,000 ลา้นบาท โดยเพ่ิมสัดส่วน

การขายเครื่องใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมขึ้ นเป็น 15% ของรายไดร้วม  และมีแผนในการขยายสาขาเพ่ิมขึ้ นอีกประมาณ 5 สาขา เพ่ือใหบ้ริการและ

เขา้ถึงลูกคา้ไดค้รอบคลุมในแต่ละภูมิภาคมากยิ่งขึ้ น  

ส าหรับประเด็นท่ีอาจท าใหผู้ถื้อหุน้มีความกังวลใจ คือปัญหาหน้ีเสีย ทางบริษัทไม่ไดน่ิ้งนอนใจ ไดท้ าการวิเคราะหถึ์ง

สาเหตุหลัก สรุปคือ การขยายระยะเวลาการผ่อนช าระค่าสินคา้สูงสุดเพ่ิมขึ้ นเป็น 25 เดือนหรือเพ่ิมขึ้ นประมาณ 2 เท่าจากระยะเวลา

เดิม ซึ่งเป็นผลจากการออกผลิตภัณฑ์เครื่องกรองน ้ารุ่นใหม่ท่ีมีราคาจ าหน่ายสูงขึ้ นในไตรมาส 2 ปี 2558 ส่งผลใหลู้กคา้บางส่วนมี

ความรูสึ้กถึงภาระการผ่อนช าระท่ียาวนาน ท าใหลู้กคา้ส่วนหน่ึงไม่ผ่อนช าระต่อจึงกลายเป็นหน้ีเสีย ต่อมาบริษัทไดป้รับระยะเวลา

การผ่อนช าระใหส้ั้นลงโดยปัจจุบนัมีระยะเวลาผ่อนช าระนานสูงสุด 13 เดือน ซึ่งนอกจากจะท าใหลู้กคา้รูสึ้กถึงภาระท่ีไม่ยาวเกินไป

แลว้ ยงัไดลู้กคา้ท่ีมีความสามารถในการผ่อนช าระต่องวดท่ีสูงขึ้ น นอกจากน้ีบริษัทยงัไดม้ีการก าหนดการพิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ี

เขม้ขน้ขึ้ น บริษัทมัน่ใจว่าจะท าใหปั้ญหาหน้ีเสียท่ีเกิดจากการจ าหน่ายภายใตเ้งื่อนไขดงักล่าวลดลงไดใ้นอนาคต 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเหน็  

 

ค าถาม นายวิรตัน์  โกศลวาทะวงศ ์อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่าตามท่ีบริษัทไดจ้ดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยฯ์ โดยแจง้จดทะเบียนประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ า ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทได้

จดัตั้งบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัการใหสิ้นเชื่อรายย่อยส่วนบุคคล จึงอยากสอบถาม ดงัน้ี 

1. บริษัทมีแนวทางในการบริหารธุรกิจใหม่อย่างไร  

2. บริษัทมีความมัน่ใจในตวับุคลากรและแหล่งเงินทุนสนับสนุนอย่างไร 

ค าตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ัดการ ชี้ แจงว่า บริษัทมีประสบการณ์ดา้นการขายเครื่องกรองน ้ ามานานกว่า 41 ปี จุด

แข็งของบริษัทคือ มีพนักงานขายและพนักงานเก็บเงินท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ทัว่ประเทศ โดยขอ้ดีของการท่ีมีพนักงานเขา้ไปเก็บเงินกับ

ลูกคา้คือ ท าใหส้ามารถเขา้ถึงลูกคา้ สรา้งความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างลูกคา้กบับริษัท และทราบความตอ้งการของลูกคา้ส่งผลใหลู้กคา้

พึงพอใจในสินคา้และบริการหลังการขายจนเกิดการซื้ อซ ้าเมื่อบริษัทมีการผลิตเครื่องกรองน ้ารุ่นใหม่หรือเมื่อลูกคา้ตอ้งการเครื่อง

กรองน ้ าเพ่ิม บริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสของการต่อยอดทางธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิมจึงไดน้ าจุดแข็งของทีมขายและทีมเก็บเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใชใ้นการขยายธุรกิจไปสู่การจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือนท่ีเน้นการขายแบบเงินผ่อนควบคู่กันไป ปัจจุบัน

บริษัทมีการขายแบบผ่อนช าระประมาณรอ้ยละ 90 

1. แนวทางในการด าเนินธุรกิจในระยะแรกบริษัทอาจใหลู้กคา้จ าน าทะเบียนรถจักรยานยนต์ และหาเอเย่นต์รา้นขาย

รถจกัรยานยนต ์  
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2. บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จ ากัด ด าเนินธุรกิจไม่ต่างจากธุรกิจเดิมของบริษัทเน่ืองจากบริษัทมีฐานลูกคา้เดิมกว่า 

500,000 ราย ดงัน้ัน เพ่ือเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมจึงด าเนินธุรกิจปล่อยสินเชื่อ อาทิ สินเชื่อจ าน าเล่ม สินเชื่อ

ส่วนบุคคล โดยใชบุ้คลากรทีมเก็บเงิน และ Telesales ร่วมกนั ทั้งน้ี บริษัท เธียรสุรตัน์ จ ากดั (มหาชน) มีการขาย

แบบผ่อนช าระประมาณรอ้ยละ 90 หากเปรียบเทียบในธุรกิจประเภทเดียวกนับริษัทมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้

ถือหุน้ (D/E) ต า่ ท าใหบ้ริษัทไดร้ับการสนับสนุนจากสถาบนัการเงินหลายแห่ง ท าใหม้ัน่ใจไดว้่าบริษัทมีเงินทุนใน

การด าเนินธุรกิจอย่างแน่นอน นอกจากน้ีท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ไดอ้นุมัติออกหุน้กูมู้ลค่า 500 

ลา้นบาท เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุน ไวแ้ลว้เมื่อปีท่ีผ่านมา 

 

นายสหสั ตรีทิพยบุตร ชี้ แจงเพ่ิมเติมว่า ก่อนท่ีบริษัทจะท าการ IPO มีรายไดป้ระมาณ 1,000 ลา้นบาท ปัจจุบันบริษัทมี

รายไดเ้กือบ 2,000 ลา้นบาท บริษัทมีขอ้ไดเ้ปรียบในเร่ืองของการเป็นผูผ้ลิตโดยตรงท าใหส้ามารถพัฒนาผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ได ้บริษัทยังคงมุ่งมัน่ท่ีจะสรา้งความเติบโตอย่างยัง่ยืนในการด าเนินธุรกิจผ่านช่องทางการจัดจ าหน่ายท่ี

แข็งแกร่งและขยายตลาดอย่างต่อเน่ือง โดยไดข้ยายสาขาไปยงัจงัหวดัใหญ่ๆ เพ่ือใหค้รอบคลุมทุกภูมิภาค และขยายตลาดเขา้สู่ตลาด

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

 

ค าถาม นายพรชยั ธนธรรม ขอสอบถามดงัน้ี 

1. ในวาระท่ี 3 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา ถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ควรจะไดร้บัทราบและ

ลงมติอนุมัติการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา เหตุใดจึงไม่มีการลงมติรับรองรายงานการประชุม หากทางผูถื้อหุน้

ตอ้งการทกัทว้งจะสามารถท าไดด้ว้ยวิธีใด 

2. บริษัททราบว่าผลการด าเนินงานในปี 2559 ส่งผลใหบ้ริษัทขาดทุน 200 ลา้นบาท เน่ืองจากสาเหตุใด บริษัทมีวิธีการ

บริหารเพ่ือแกไ้ขอย่างไร 

3. จากการขยายสาขาไปยงัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ อยากทราบสาเหตุท่ีบริษัทขยายสาขาไปท่ีตวัเมืองนครราชสีมาแทนท่ี

จะตั้งสาขาท่ีอ าเภอปากช่อง 

ค าตอบ นายสหสั ตรีทิพยบุตร ชี้ แจงตามค าถามดงัน้ี 

1. วาระดงักล่าวเป็นวาระเพ่ือทราบถือเป็นวิธีการปฏิบตัิตามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพ่ือเป็นการ

อธิบายผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้ นบา้งเพ่ือแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ ซึ่งบริษัทไดเ้ล็งเห็น

ถึงความส าคัญในการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวจึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถสอบถามเพ่ิมเติมไดใ้นวาระน้ี และวาระ

อ่ืนๆ  

2. ชี้ แจงว่าในปี 2559 บริษัทไม่ไดด้ าเนินธุรกิจขาดทุน แต่บริษัทมียอดหน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญท่ีแสดงเป็นค่าใชจ่้ายใน

งบการเงินสูงขึ้ น 

3. บริษัทขยายสาขาไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยตั้งสาขาท่ีตัวเมืองนครราชสีมาเพ่ือเป็นศูนย์กลางส าหรับทีมขาย 

และทีมเก็บเงิน โดยจะมีหวัหน้าทีมขายท าหน้าท่ีกระจายทีมย่อยลงไปยงัพ้ืนท่ีและจุดส าคญัต่าง ๆ 

 

ค าถาม นายจีระวฒัน์ ม่วงอยู่ ขอสอบถามดงัน้ี 

1. ตลาดของเครื่องกรองน ้าทัว่ประเทศมีขนาดใหญ่หรือไม่ 

2. ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องกรองน ้ าค่อนขา้งสูง ท าใหบ้ริษัทมีคู่แข่งเพ่ิมมากขึ้ นอยากทราบว่าบริษัทมี

แผนการด าเนินงานอย่างไร 

3. การประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าของบริษัทถึงจุดอ่ิมตัวแลว้หรืออย่างไร จึงไดป้ระกอบธุรกิจประเภท

อ่ืนเพ่ิมขึ้ น เช่น การจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า และธุรกิจลีสซิ่ง 

4. บริษัทควรมีการปรบัปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของเครื่องกรองน ้าใหม่เพ่ือดึงลูกคา้กลุ่มอ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้ น 
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ค าตอบ นายเอกรัตน์ แจง้อยู่ ชี้ แจงว่า ปัจจุบันสภาวะการแข่งขันในตลาดเครื่องกรองน ้ าไทยทวีความรุนแรงขึ้ นเน่ืองจากมี

ผูป้ระกอบการทั้งรายใหญ่และรายย่อยจากในและต่างประเทศท่ีเขา้มาแบ่งส่วนตลาดมากขึ้ น แต่ส่วนมากผูจ้ าหน่ายเครื่องกรองน ้า

รายใหญ่จ าหน่ายสินคา้ผ่านช่องทางการจ าหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) จึงไม่สามารถทราบขนาดตลาดของเครื่องกรองน ้ าได ้

อย่างไรก็ตามผูบ้ริโภคบางกลุ่มและในต่างจังหวดั ยงัซื้ อน ้าขวดบริโภค หรือน ้าถังเพ่ือการบริโภคเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัตัวเลข

การเติบโตของจ านวนประชากร และแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใส่ใจในดา้นสุขภาพมากขึ้ น ยงัคงเป็นปัจจยับวกท่ีส่งผล

ใหค้วามตอ้งการเครื่องกรองน ้าในครวัเรือนเพ่ิมสูงขึ้ น ดงัน้ัน บริษัทมองว่าเป็นโอกาสในการจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าไดอี้กมาก ทั้งน้ี 

บริษัทก าลังหาตัวแทนจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ าในต่างจังหวัดซึ่งหากบริษัทมีตัวแทนจ าหน่ายเครื่องกรองน ้ ามาก บริษัทก็สามารถ

จ าหน่ายเครื่องกรองน ้าไดม้ากตามไปดว้ย  

ค าตอบ นายสหสั ตรีทิพยบุตร ชี้ แจงเพ่ิมเติมว่า บริษัทไดเ้น้นการขายเครื่องกรองน ้ าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และบริษัทมี

ความภูมิใจในการช่วยท าใหป้ระชากรมีสุขภาพดีจากการดื่มน ้ า เน่ืองจากเครื่องกรองน ้ าของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงและสามารถท า

น ้ าใหเ้ป็นน ้ าด่างไดผู้บ้ริโภคจึงมัน่ใจไดว้่าไดด้ื่มน ้ าท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิ ทั้งน้ี ในปัจจุบันยังมีผูบ้ริโภคอีกเป็นจ านวนมากท่ียังไม่มี

เครื่องกรองน ้ า บริษัทจึงไดม้ีการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ ์ ในตลาดเครื่องกรองน ้ าไม่ว่าจะเป็นบา้น คอนโดมิเนียม อพารท์เมน้ท ์ เพ่ือ

ส่งเสริมใหผู้บ้ริโภคไดด้ื่มน ้าท่ีสะอาดและบริสุทธ์ิ 

บริษัทมีความมัน่ใจว่าสามารถแข่งขนัไดต้ลาดเครื่องกรองน ้ าเน่ืองจากประสบการณ์การการท าธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว

มาอย่างยาวนาน ส่งผลใหใ้นปัจจุบัน บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายเครื่องกรองน ้าส าหรับใชใ้นครัวเรือนแบบขายตรงในระดบัตน้ๆ 

ของประเทศ และบริษัทจะยงัคงเดินหน้าเพ่ือน านวตักรรมใหม่มาปรบัปรุงและพฒันาผลิตภัณฑ์ต่อไป ทั้งน้ี บริษัทจึงเล็งเหน็ถึงโอกาส

ในการต่อยอดทางธุรกิจจากฐานลูกคา้เดิมจึงไดข้ยายธุรกิจไปสู่การจ าหน่ายเครื่องใชไ้ฟฟ้าในครวัเรือน ท่ีเน้นการขายแบบเงินผ่อน

ควบคู่กันไป รวมถึงไดจ้ัดตั้ง บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ ง จ ากัด อย่างไรก็ตามบริษัทขอน้อมรับขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้เพ่ือน าไป

พิจารณาปรบัปรุงรูปลักษณ์ภายนอกของเครื่องกรองน ้าใหม้ีความเหมาะสม สวยงาม และทนัสมยัต่อไป 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการโดยไม่มีการลงมติ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิส  าหรบัปีบญัชี สิ้ นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  2559 

 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินส าหรบัปีบัญชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 พรอ้มทั้งรายงานของ

ผูส้อบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแลว้ ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2559 ท่ีไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้ พรอ้ม

หนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ัดการ ไดร้ายงานสรุปงบการเงิน ส าหรับปีบัญชี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

รายละเอียดโดยสรุป ดงัน้ี 

 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน (บางส่วน)  

หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
2559 2558 

บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท บริษัทและบริษัทยอ่ย บริษัท 

สินทรพัย ์ 1,862.44 1,835.64 1,583.01 1,555.75 

หน้ีสิน 880.12 874.01 667.09 662.29 

รายไดจ้ากการขาย 1,607.62 1,577.03 1,452.19 1,420.76 

รายไดร้วม* 1,836.15 1,805.56 1,617.28 1,585.85 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี** 80.59 80.84 145.95 142.55 

ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)*** 0.177 0.177 0.331 0.323 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเหน็  

 

ค าถาม นายพรชยั ธนธรรม สอบถามสาเหตุของการท่ีก าไรสุทธิในปี 2559 ลดลงค่อนขา้งมากเมื่อเทียบกบัปี 2558   

 

ค าตอบ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ชี้ แจงว่าหากพิจารณางบการเงินของบริษัทในปี 2559 

- รายไดร้วมเพ่ิมขึ้ น 13 %  

- รายจ่าย แบ่งเป็น 3 หมวดหลักๆ คือ ค่าใชจ่้ายในการขาย, ค่าใชจ่้ายในการบริหาร และ ค่าใชจ่้ายในการส ารองหน้ีสูญ

และหน้ีสงสัยจะสูญ  

- ส าหรับ 2 หมวดแรก คือ ค่าใชจ่้ายในการขาย, ค่าใชจ่้ายในการบริหารน้ัน ในปี 2558 คิดเป็น 61.20% ของ

รายไดร้วม ส่วนในปี 2559 ลดลงเหลือ 59.50% ของรายไดร้วม ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้ นน้ีเกิดจากนโยบายการบริหาร

จดัการของบริษัทท่ีสามารถท าใหค้่าใชจ่้ายลดลงค่อนขา้งมาก 

- ในส่วนของค่าใชจ้่ายหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ ท่ีมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมขึ้ น ทางบริษัททราบถึงปัญหาและ

พยายามหาแนวทางแกไ้ขใหม้ีแนวโน้มท่ีดีขึ้ น ส าหรบัการขายแบบผ่อนช าระ 18 และ 25 เดือนท่ีมีผลมา

ตั้งแต่ปี 2558 ก็ก าลงัจะครบก าหนดเวลา ดงัน้ันโอกาสท่ีจะเป็นหน้ีสูญจึงเป็นไปไดน้้อย 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดม้ีมติอนุมตัิงบการเงินส าหรบัปีบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม  2559 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

อนุมตัิ 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     0.0000 

รวม 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง  เสียง   

  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส  ารองตามกฎหมาย และงดจา่ยปันผลประจ  าปี 2559 และรบัทราบการ

จา่ยปันผลระหว่างกาล 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงิน

ก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลประจ าปี 2559 และรบัทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 

นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  ซึ่งก าหนดใหจ่้ายเงินปันผล

ในอัตราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมาย โดย

พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะ และขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 48  ซึ่งไดก้ าหนดว่า การจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายในหน่ึง (1) เดือน

นับแต่วันท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่กรณีโดยใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยังผูถื้อหุน้และโฆษณาค าบอกกล่าวการ

จ่ายปันผลน้ัน ในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลาติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัดว้ย 

ทั้งน้ี บริษัทไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุน้ละ 0.11 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากเงินก าไรสุทธิจากผลการ

ด าเนินงานในรอบเกา้เดือนของปี 2559 ซึ่งเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 และไดจ่้ายแก่ผูถื้อหุน้แลว้เมื่อวันท่ี 9 ธันวาคม 2559 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

จ านวน 51,389,666.79 บาท ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับ 66.91% ของก าไรสุทธิภายหลังจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจัดสรรทุน

ส ารองตามกฎหมาย ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดใหจ่้ายในอตัราไม่ต า่กว่ารอ้ยละ 40 

และจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 80,843,467 

บาท (แปดสิบลา้นแปดแสนส่ีหมื่นสามพันส่ีรอ้ยหกสิบเจ็ดบาท) แต่เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ และแผนการลงทุนทางธุรกิจใน

อนาคต จึงเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย งดจ่ายปันผลงวดสุดทา้ย

ประจ าปี 2559 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงัน้ี 
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1) ส ารองตามกฎหมาย เป็นจ านวน 4,042,173 บาท (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ) 

2) งดจ่ายเงินปันผลงวดสุดทา้ยประจ าปี 2559 ทั้งน้ีเพ่ือความเหมาะสมในการขยายธุรกิจ แผนการลงทุนในอนาคต 

ตลอดจนการจดัสรรเงินทุนไวส่้วนหน่ึงเพ่ือการลงทุน 

นอกจากน้ี เสนอใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเหน็  

 

ค าถาม นายพรชยั ธนธรรม สอบถามว่า ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลน้ัน ตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดม้ีกฎเกณฑห์รือขอ้ก าหนด

ไวห้รือไม่ว่าจะตอ้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบเกา้เดือน เหตุใดบริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลจากผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนและจ่ายเงินปันผลประจ าปีอีกครั้ง 

ค าตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ัดการ ชี้ แจงว่า ส าหรับการจ่ายเงินปันผลหรือการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลน้ัน ตลาด

หลักทรพัยฯ์ ไม่ไดม้ีกฎเกณฑ์หรือขอ้ก าหนดว่าจะตอ้งจ่ายจากเงินก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบเกา้เดือน แต่ให ้

ขึ้ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาผลการด าเนินงานของบริษัทแลว้เห็นว่าการจดัสรร

เงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลใหก้ับผูถื้อหุน้มีความเหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บังคับของบริษัท 

ซึ่งบริษัทไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.11 บาท  

 

นายสหสั ตรีทิพยบุตร ชี้ แจงเพ่ิมเติมว่าบริษัทค านึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ท่ีผูถื้อหุน้พึงไดร้ับเป็นส าคญัแต่เน่ืองจากเพ่ือ

ความเหมาะสมในการขยายธุรกิจ และแผนการลงทุนในอนาคต บริษัทจึงไดก้ารจัดสรรเงินทุนไวส่้วนหน่ึงเพ่ือการลงทุน ทั้งน้ี จะน า

ขอ้เสนอแนะของผูถื้อหุน้ไปพิจารณาในส่วนของการจดัสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลต่อไป 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดม้ีมติพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย งดจ่ายปันผลประจ าปี 2559 และ

รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมี

คะแนนเสียงดงัน้ี  

อนุมตัิ 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

  

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน เป็นผูด้ าเนินการประชุมในวาระน้ี 

นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ ไดแ้ถลงว่า ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 19 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถา้จ านวน

กรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งจะเลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็

ได ้

และตามขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 41 (4) ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระของบริษัท 

ส าหรบัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 บริษัทมีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 
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ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่าง   

วันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจาก

โครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการในดา้นต่างๆ เป็นรายบุคคลแลว้เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผูม้ี

ความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีคุณสมบตัิ

ตอ้งหา้มหรือลักษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย และไม่ไดป้ระกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุน้ในกิจการใดท่ีมีส่วนแข่งขันกบัการด าเนินงาน

ของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดว้ยดีตลอดมา และเพ่ือใหก้ารบริหารงานของ

บริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ จึงเหน็สมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรม

การ 4 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง 

โดยรายละเอียดขอ้มูลของกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ ซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อกลับเขา้ด ารงต าแหน่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ก่อนการประชุม 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี จึงเห็นควรใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม

วาระกลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยจะเสนอชื่อกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล  เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้ อ

หุน้มีสิทธิเลือกกรรมการไดอ้ย่างแทจ้ริง 

ทั้งน้ี รายละเอียดกรรมการเกี่ยวกบัอายุ จ านวนหุน้และสัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การ

ท างาน และประวตัิการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งบริษัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผู ้ถือ

หุน้ก่อนการประชุมในวนัน้ีแลว้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเหน็ ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซักถาม หรือแสดงความเห็น ประธาน

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดม้ีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป

อีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

1) นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

     

2) รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

 

รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1. นายสหสั  ตรีทิพยบุตร  ประธานกรรมการบริษัท  

2. รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ กรรมการ  

4. นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ กรรมการ (ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร) 
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3) นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม   328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

 

4) นายเอกรตัน์  แจง้อยู่ ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เหน็ดว้ย 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 328,032,027 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ  าปี 2560 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้ นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น

ผูด้ าเนินการประชุมในวาระน้ี 

นางสุมนา วงษ์กะพนัธ์ ไดแ้ถลงว่าตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 31 กรรมการมีสิทธิไดร้ับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของ

เบี้ ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจก าหนดเป็น

จ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ ์และจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และ

นอกจากน้ันอาจใหไ้ดร้บัเบี้ ยเล้ียงและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ส าหรบัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 บริษัทไดม้ีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อนั

ไดแ้ก่ ค่าตอบแทน ค่าเบ้ียประชุม และค่าบ าเหน็จ คิดเป็นเงินจ านวน ทั้งส้ิน 3,160,000 บาท  

การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ บริษัทไดพิ้จารณาค่าตอบแทนโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผลการด าเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบตัิงานและ

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแลว้ จึงเหน็สมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อ

หุน้พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,500,000 บาท ซึ่งมากกว่าค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2559 จ าวน 340,000 บาท เน่ืองจากกรรมการมีภารกิจและความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมมากขึ้ นจากการขยายธุรกิจ 

จึงท าใหจ้ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมขึ้ น 
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โครงสรา้งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ดงัน้ี 

ต าแหน่ง 

ประจ  าปี 2560 (ปีที่เสนอ) ประจ  าปี 2559 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 
ค่าเบ้ียประชุม* 

ค่าตอบแทน 

(รายไตรมาส) 
ค่าเบ้ียประชุม* 

คณะกรรมการบริษัท 

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

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

ประธานกรรมการฯ - 12,000 - 12,000 

กรรมการ - 8,000 - 8,000 

หมายเหตุ : *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครั้ง) 

 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็  

 

ค าถาม นายพรชัย ธนธรรม สอบถามว่าหากพิจารณาผลก าไรท่ีผู ้ถือหุน้ไดร้ับน้ันลดลง เหตุใดจึงน าเสนอพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเพ่ิมขึ้ น 

ค าตอบ นายสหสั ตรีทิพยบุตร ไดช้ี้ แจงเพ่ิมเติมจากท่ีนางสุมนา วงษ์กะพันธ์ ไดแ้ถลงว่ากรรมการมีภารกิจและความรับผิดชอบท่ี

เพ่ิมมากขึ้ นจากการขยายธุรกิจ จึงท าใหจ้ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมขึ้ น  โดยชี้ แจงว่า 

คณะกรรมการทุกท่านยงัคงไดค้่าตอบแทนและเบ้ียประชุมในอตัราเท่าเดิม แต่บริษัทไดท้ าการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง

เพ่ิมขึ้ น เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทท่ีมีการเติบโตมากขึ้ นเรื่อยๆ นอกจากน้ีบริษัทเห็นสมควรใหม้ีการจัดการประชุม

กรรมการและกรรมการชุดย่อยใหม้ีความถ่ีบ่อยครั้งขึ้ น  

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดม้ีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

อนุมตัิ 328,012,099 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9939 

ไม่อนุมตัิ 20,000 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0061 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 328,032,099 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ิมขึ้ นอีกจ านวน 72 หุน้ 
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วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ  าปี 2560 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูด้ าเนินการ

ประชุมในวาระน้ี 

รองศาสตราจารย์บุญเสริม วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ถลงว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งบญัญตัิว่า “ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวน

เงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปีและในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ 

ในปี 2560 บริษัทไดพิ้จารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีรายเดิมท าหน้าท่ีผูส้อบบญัชีต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 เพ่ือแต่งตั้งเป็นผูส้อบ

บัญชีของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคัดเลือกแลว้จากประวตัิการท าหน้าท่ี อัตราค่าสอบบัญชี

ของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรพัยใ์กลเ้คียงกนั 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเหน็สมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี พิจารณา

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยมีรายนามผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1)  นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ 

2)  นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ 

3)  นางสาวมณี รตันบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313 

จาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 โดยก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวน 

2,200,000 บาท (สองลา้นสองแสนบาท) แต่ทั้งน้ี ไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก เป็นตน้ ซึ่งเพ่ิมขึ้ น 380,000 

บาท จากค่าสอบบญัชีปี 2559 (ขอ้มูลเปรียบเทียบไม่นับรวมค่าสอบบัญชีปี 2559 ท่ีขออนุมตัิส าหรับค่าสอบบญัชีบตัรส่งเสริมการ

ลงทุนในปี 2559) 

โดยผูส้อบบญัชีตามรายชื่อขา้งตน้ไม่มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหารหรือผูถื้อหุน้รายใหญ่

หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและในการแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท 

ทั้งน้ี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทตรวจสอบบัญชีท่ีมีชื่อเสียง เป็นท่ียอมรับในภาคธุรกิจ ซึ่งจะช่วยใหก้าร

ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเหน็  

 

ค าถาม นายพรชัย ธนธรรม สอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารือเพ่ือต่อรองราคาส าหรับค่าตอบแทนการสอบบัญชี กับ 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั หรือไม่ 

ค าตอบ รองศาสตราจารยบ์ุญเสริม วิมุกตะนันทน์ ชี้ แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบไดม้ีการหารือและต่อรองราคาค่าตอบแทนการ

สอบบัญชี กับ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เรียบรอ้ยแลว้ แต่เน่ืองจากบริษัทมีการขยายธุรกิจและมีรายการเพ่ือจัดท างบการเงิน

รวมเพ่ิมขึ้ นจึงท าใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งใชเ้วลาในการตรวจสอบเพ่ิมขึ้ น 

 

 นายสหสั ตรีทิพยบุตร ชี้ แจงเพ่ิมเติมว่า บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทผูส้อบบัญชีท่ีมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรบัใน

ภาคธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการท่ีบริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย่อมมี

ภาระความรับผิดชอบในการเปิดเผยขอ้มูลใหถู้กตอ้ง โปร่งใส ตรวจสอบได ้ ดงัน้ันการใชบ้ริการของบริษัทตรวจสอบบัญชีท่ีมีความรู ้

ความช านาญและเป็นท่ียอมรับย่อมส่งผลดีต่อบริษัท ทั้งน้ี บริษัทไดพิ้จารณาอัตราค่าสอบบญัชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและบริษัท

ท่ีมีขนาดของสินทรพัยใ์กลเ้คียงกนัแลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงขอใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจไดว้่าบริษัทจะรกัษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู ้

ถือหุน้อย่างเต็มความสามารถ 
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มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดม้ีมติแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

อนุมตัิ 328,032,099 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 328,032,099 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

  

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมตัิเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทจากเดิม 56 ขอ้ เป็น 57 ขอ้ และแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์

สนธิขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษัทที่เพิ่มขึ้ น 

 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูด้ าเนินการประชุมในวาระน้ี 

 

นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้ถลงว่า เน่ืองดว้ยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 

22  กุมภาพนัธ์ 2560 ไดอ้นุมตัิใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูส้ามัญถือหุน้เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษัทจากเดิม 56 ขอ้ เป็น 57 ขอ้ โดย

เพ่ิมเติมอีกหน่ึงขอ้ ดงัน้ี 

“ขอ้ 57  ประกอบธุรกิจติดตามทวงหน้ี บริหารการจดัการหน้ี” 

และใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษัทท่ีเพ่ิมขึ้ น 

 

   ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็เพ่ิมเติม  

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดม้ีมติอนุมตัิเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 56 ขอ้ เป็น 57 ขอ้ และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิขอ้ 3. ใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องบริษัทท่ีเพ่ิมขึ้ น ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมของผูถื้อหุน้และมีสิทธิออกเสียง โดยมีคะแนนเสียงดงัน้ี  

อนุมตัิ 328,032,099 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมตัิ 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 328,032,099 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ   

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม ทั้งน้ี พระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได ้

ก าหนดไวว้่าผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระอ่ืนๆ นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เพ่ือพิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดย

การเสนอวาระดังกล่าวจะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

(467,178,789 หุน้) คิดเป็น 155,726,263  หุน้ (หน่ึงรอ้ยหา้สิบหา้ลา้นเจ็ดแสนสองหมื่นหกพนัสองรอ้ยหกสิบสามลา้นหุน้) จึง

จะสามารถเสนอใหบ้รรจุเป็นวาระเพ่ือพิจารณาไดใ้นท่ีประชุมน้ีได ้

 

ไม่มีผูใ้ดเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก  

 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูม้ีเกียรติทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดประชุมเวลา 

15:30 น. 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ_______________________________ 

(นายสหสั ตรีทิพยบุตร) 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ__________________________________________ 

                   (นางสาวจุฑามาศ  มาลัย) 

   ผูช้่วยเลขานุการบริษัท / ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


