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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 

บริษทั เธียรสรุตัน ์จาํกดั (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมแม่น้ําเจา้พระยา ชั้น 3 บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั 

(มหาชน) เลขท่ี 43/9 หมู ่7 ซอยชูชาติอนุสรณ ์4 ตาํบลบางตลาด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

กรรมการท่ีเขา้รว่มประชุม จาํนวน 11 ทา่น (จากกรรมการจาํนวนทั้งหมด 11 ทา่น หรือคิดเป็นรอ้ยละ 100) 

1. คุณสหสั  ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการบริษัท / 

ประธานกรรมการบริหาร 

2. รองศาสตราจารย ์

บุญเสริม  วมุิกตะนันทน์ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์

กริช อมัโภชน์ 

กรรมการอิสระ / 

ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม / 

กรรมการตรวจสอบ 

4. ศาสตรเมธีดร.สุปรีด์ิ 

วงศดี์พรอ้ม 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม / 

กรรมการบริหาร 

5. คุณสุมนา วงษ์กะพนัธ ์ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหาร 

6. คุณสุธี  ตรีพรชยัศกัด์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

7. ศ.(วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พร

เทพ 

ศิริวนารงัสรรค ์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

8. คุณเอกรตัน์  แจง้อยู ่ กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม / 

กรรมการบริหารความเส่ียง / ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

9. คุณวริชั  วงศนิ์รนัดร ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเส่ียง / 

กรรมการผูจ้ดัการ 

10. คุณเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / เลขานุการบริษัท / 

รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

11. คุณสวติา  แจง้อยู ่ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเส่ียง /  

ท่ีปรึกษาดา้นการประเมิน ติดตาม และพฒันาองคก์ร 

 

ผูบ้รหิารท่ีเขา้รว่มประชุม: 

1. คุณไพฑูรย ์ หอมจนัทร ์ กรรมการบริหารความเส่ียง / รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

2. คุณวชัรินทร ์ วชัรธรรม รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

3. คุณสยาม  อุฬารวงศ ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

4. คุณไพฑูรย ์ ศุกรค์ณาภรณ์ รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 

5. คุณปรียาพร  ไกรศิริวุฒิ ผูอ้าํนวยการกลุ่มบญัชีและการเงิน 
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ผูส้อบบญัชีของบริษทัจาก บรษิทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ท่ีเขา้รว่มประชุม: 

1. คุณเติมพงษ์  โอปนพนัธุ ์

2. คุณมนัสสิริ  บุญญเสฐ 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษทั สาํนกัท่ีปรึกษาไทย จาํกดั ท่ีเขา้รว่มประชุม: 

1. คุณชาญชยั  เนติมงคล 

2. คุณวจัจิรา  ลอ้ทองพาณิชย ์

 

อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ จากสมาคมสง่เสริมผูล้งทุนไทย ท่ีเขา้รว่มประชุม: 

คุณหยาดอรุณ  ลกัษมีเศรษฐ 

 

และ ผูบ้นัทึกและตรวจนับคะแนนจากบริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จาํกดั ทาํการบนัทึกคะแนนและเป็นสกัขพียานการ

ตรวจสอบคะแนนในการประชุม 

ทั้งน้ี มีตวัแทนจากผูถื้อหุน้รายย่อยมาเป็นสกัขพียานในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ                   นาย

โชคอนันต ์ พินสุกรี เป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม: 

นางสาวจุฑามาศ มาลยั ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 

 

ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวจุฑามาศ มาลัย ผูช่้วยเลขานุการบริษัท ไดแ้นะนําคณะกรรมการ ผูบ้ริหารและผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม พรอ้มทั้งแจง้ใหท้ราบถึงวาระการประชุมในวนัน้ีจาํนวน 11 วาระ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2561 และไดแ้จง้หลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการประชุม ดงัน้ี 

การนบัองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

 ใหนั้บ 1 หุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยท่านผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือ

เท่ากบัจาํนวนท่ีไดร้บัมอบฉนัทะ 

 การนับองคป์ระชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมซ่ึงนับจากผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเองและจากการรบัมอบฉนัทะไม่

น้อยกว่า 25 คน และนับจาํนวนหุน้รวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีไดจ้าํหน่ายแลว้ทั้งหมด หรือไม่

น้อยกว่า 172,243,477 หุน้ (หน่ึงรอ้ยเจ็ดสิบสองลา้นสองแสนส่ีหม่ืนสามพนัส่ีรอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดหุน้) 

การออกเสียงและวิธีการลงคะแนน มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

 การลงคะแนนจะมีขึ้ นหลังเสร็จการประชุมในแต่ละวาระ ทั้งน้ี ก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วม

ประชุม ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม 

 หากผูถื้อหุน้ หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใดประสงคท่ี์จะลงมติ ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดแสดงตนโดยยกมือ

ขึ้ นเพื่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทเขา้ไปเก็บบตัรลงคะแนนจากท่าน เพื่อนํามาคาํนวณคะแนนเสียงในวาระน้ัน 

 สาํหรบัวาระท่ี 6 เร่ืองการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ ใหผู้้

ถือหุน้และผูร้ับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิลงคะแนนเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนน เพื่อออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล 

 บตัรลงคะแนนท่ีมีการกาเคร่ืองหมายอื่นใดนอกจากเคร่ืองหมายถูกและกากบาท หรือมีการกาเคร่ืองหมายมากกว่า

หน่ึงช่อง หรือเป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีกาํลงัพิจารณาจะถือเป็นบตัรเสีย 
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การนบัคะแนนเสียง มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

 การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงใน

วาระน้ัน ๆ ซ่ึงอาจมีจาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุน้บางรายเขา้มาเพิ่มเติมหรือออก

จากหอ้งประชุมก่อน ทั้งน้ี ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะรวบรวมผลและแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบภายหลังจาก

เสร็จส้ินการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดงัน้ัน เพื่อความรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอเรียนเสนอใหใ้ชว้ิธีการดงัน้ี 

คือ 

1. กรณีท่ีไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์

อนุมติั / รบัทราบ / รบัรองตามมติท่ีนําเสนอแลว้แต่กรณี 

2. คะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง จะนํามาหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงในวาระน้ัน ๆ ส่วนคะแนนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระน้ัน 

 บริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนในทุกกรณี โดยเจา้หน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ในกรณี ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียงก่อน และจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูท่ี้เห็นดว้ยทั้งหมดในภายหลงั โดยภายหลงัจากเสร็จส้ินการประชุม

ครบทุกวาระแลว้ บริษัทจะขอเก็บบตัรลงคะแนนท่ีเหลือซ่ึงยงัไม่ไดเ้ก็บจากผูถื้อหุน้ทั้งหมด ทั้งน้ี เพื่อความโปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้และเป็นหลกัฐานอา้งอิงต่อไป 

 สาํหรบัผูร้บัมอบฉนัทะท่ีผูถื้อหุน้ไดล้งมติในแต่ละวาระแลว้ในหนังสือมอบฉนัทะ คะแนนเสียงของท่านจะไดร้บัการ

บนัทึกในระบบไวเ้รียบรอ้ยแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนอีก แต่หากเป็นกรณีท่ีผูม้อบ

ฉนัทะมิไดก้าํหนดใหผู้ร้บัมอบฉนัทะลงมติอย่างใดเป็นการเฉพาะ กรณีน้ีผูร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ตามดุลยพินิจของผูร้บัมอบฉนัทะเอง 

 

มติของท่ีประชุม มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

การนับคะแนนเสียงท่ีถือเป็นมติท่ีประชุม สาํหรบัวาระท่ี 2, 4, 5, 6, และ 8 จะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากเป็นมติท่ีประชุม ผู้

ถือหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถือหรือรบัมอบฉนัทะมา ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ในท่ีประชุมออก

เสียงเพิ่มขึ้ นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด ส่วนวาระท่ี 7 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง วาระท่ี 9 และ 10 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียง และวาระท่ี 11 จะใชค้ะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียง 

 

การเผยแพรม่ติของท่ีประชุม มีรายละเอียด ดงัน้ี: 

บริษัทจะบนัทึกภาพวีดีทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยบริษัทจะแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผ่านระบบข่าวของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ภายในวนัทาํการถดัไป และจะเผยแพร่รายงานการประชุม พรอ้มทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน 

Website ของบริษัท ภายใน 14 วนั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

 

การแสดงความเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยัระหว่างการประชุม: 

- ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการแสดงความเห็น หรือสอบถามขอ้สงสยัต่อท่ีประชุม ไดโ้ปรดยกมือ เม่ือ

ประธานในท่ีประชุมอนุญาตแลว้ ขอใหท่้านแจง้ ช่ือ – สกุล ใหช้ดัเจน ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการบนัทึก

รายงานการประชุมค่ะ 

- นอกจากน้ีแลว้ การแสดงความเห็นหรือสอบถามขอ้สงสยั ขอไดโ้ปรดแสดงทศันะ หรือเสนอเน้ือหาท่ีกระชบั

และตรงประเด็นกบัวาระการประชุม ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารประชุมดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพค่ะ 
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เริ่มประชุม: 

ผูช่้วยเลขานุการบริษัท ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่าน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง และรบัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วม

ประชุมแทน โดยนับได ้เป็นจาํนวน 99 ราย นับจาํนวนหุน้ได ้333,095,914 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 64.4622 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองคป์ระชุม ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หมวด 7 มาตรา 103 และ

ขอ้บงัคบับริษัท หมวด 6 ขอ้ 36 ซ่ึงกาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งมีจาํนวนผูถื้อหุน้ไม่น้อยกวา่ 25 คน และมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ซ่ึงมีอยูจ่าํนวน 516,730,430 หุน้ 

 

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั ไดเ้รียนเชิญประธานในท่ีประชุมเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมต่อไป 

 

นายสหสั ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในท่ีประชุม ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุก

ท่านท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ของบริษัท พรอ้มทั้งเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน

หนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 

 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 

ประธานฯ เชิญผูช่้วยศาสตราจารยก์ริช  อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อ

สงัคม นําเสนอท่ีประชุมเพื่อรบัทราบนโยบายการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ของบริษัท 

ผูช่้วยศาสตราจารยก์ริช  อมัโภชน์ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีและความรบัผิดชอบต่อสงัคม กล่าวว่าใน

ปัจจุบนัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่เป็นส่ิงท่ีผูถื้อหุน้และสังคมใหค้วามสนใจ ดงัน้ัน เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไวว้างใจ บริษัทขอแจง้แนว

ทางการดาํเนินงานในปัจจุบนั ดงัน้ี บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญักบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) ตลอดจน

สนับสนุนและส่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดับมีจิตสํานึกในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัท จึงได้

กาํหนดนโยบายป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ การใหห้รือรับสินบน (Anti-Corruption and Anti-Bribery Policy) บริษัท

คาดหวงัว่ากรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัทตอ้งไม่เรียกรอ้ง ดําเนินการ หรือยอมรบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ ในทุก

รูปแบบทั้งทางตรง หรือทางออ้ม 

และบริษัทไดจ้ดัใหมี้การสอบทานการปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชัน่อย่างสมํา่เสมอ ตลอดจนทบทวน

แนวทางปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนด

ของกฎหมาย ทั้งน้ีหากมีการฝ่าฝืนกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือ หรือใหค้วามร่วมมือกบัการทุจริตคอรร์ปัชัน่ไม่ว่า

จะโดยทางตรง หรือทางออ้มก็ตาม จะไดร้บัการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท  

ขณะน้ีบริษัทอยู่ระหว่างดาํเนินการเตรียมการรายละเอียดเพื่อเขา้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติั (Collective Action Coalition) 

ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต กบัทางสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย(IOD) โดยเม่ือบริษัทเตรียมความ

พรอ้มเรียบรอ้ยจะดาํเนินการยืน่เอกสารต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึง

แจง้ต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ดงัน้ัน จึงขอพิจารณาในวาระต่อไป 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรบัทราบโดยไม่มีการลงมติ 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 

ประธานฯ นําเสนอทีประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 โดยกล่าวว่าตามมาตรา 

96 ของพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัทาํรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้สร็จภายในสิบส่ี

วนันับแต่วนัประชุม 
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โดยภายหลงัจากการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 27 เมษายน 2560 บริษัทไดจ้ดัทาํรายงาน

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 แลว้เสร็จภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณารายงานการประชุมแลว้ และเห็นว่าถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจําปี 2560 ซ่ึงบริษัทจัดส่งใหต้ลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวบนเว็บไซตบ์ริษัทเพื่อใหผู้ถื้อ

หุน้รบัทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดภ้ายในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงไม่ปรากฏว่า มีผูค้ดัคา้นหรือขอแก้

แต่อยา่งใด รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชุมปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1 

คณะกรรมการบริษัท จึงขอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2560  

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม ทกัทว้ง หรือขอแกไ้ขรายงานการะชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ปรากฏว่า

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ทกัทว้ง หรือขอแกไ้ขรายงาน ประธานฯ จึงนําเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้

ประจาํปี 2560 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ตามท่ีนําเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง       เป็นเอก

ฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

รบัรอง 367,475,524 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่รบัรอง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,475,524 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้ นอีกจาํนวน 34,379,610 หุน้ 

 

วาระท่ี 3 รบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

ประธานฯ นําเสนอต่อท่ีประชุมว่ารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมาน้ัน ไดป้รากฏอยู่ใน

รายงานประจาํปี 2560 ซ่ึงบริษัทไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ไปแลว้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ี (ในรูปแบบแผ่นซีดี) อย่างไรก็

ตาม เพื่อใหท่ี้ประชุมไดร้บัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในปีท่ีผ่านมา ประธานฯ เชิญ นายเอกรตัน์  แจง้อยู ่ ประธานเจา้หน้าท่ี

บริหาร เป็นผูนํ้าเสนอผลการดาํเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 2560 ตลอดจนแนวทางการ

ดาํเนินกิจการในอนาคต ใหท่้านผูถื้อหุน้เพื่อทราบต่อไป 

นายเอกรตัน์  แจง้อยู่  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร นําเสนอผลการดาํเนินงานของบริษัทและการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัใน

ดา้นต่าง ๆ ในรอบปี 2560 ตลอดจนแนวทางการดาํเนินกิจการในอนาคต ดงัน้ี 

ผลการดาํเนินงานทางการเงิน 

ในปี 2560 กลุ่มบริษัทมีรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือและรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือของ

บริษัทย่อย จาํนวน 1,649.56 ลา้นบาท ลดลง 186.59 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 10.16 จากปีก่อน เป็นผลจากรายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ลดลง 175.93 ลา้นบาท และดอกผลจากการใหเ้ช่าซ้ือรวมรายไดจ้ากลกูหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือลดลงจาํนวน 10.66 ลา้นบาท 

จากยอดขายเคร่ืองกรองน้ําลดลงซ่ึงเกิดจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวต่อเน่ืองจากปี 2559 รวมถึงการกําหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาเครดิตของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากขึ้ น อยา่งไรก็ตาม รายไดจ้ากการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามีสดัส่วนท่ีเพิ่มขึ้ นเน่ืองจากความตอ้งการ

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าของผูบ้ริโภค และโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 

สําหรับปี 2560 กลุ่มบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 1,022.90 ลา้นบาท ลดลง 59.78 ลา้นบาท หรือลดลง

รอ้ยละ 5.52 หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 159.44 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 75.84 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 32.23 

ส่งผลใหใ้นปี 2560 กลุ่มบริษัทมีกาํไรสุทธิ 77.37 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 3.22 ลา้นบาท โดยคิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.16 

บาท 
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ฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

• สินทรพัยร์วม 1,481.31 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 382.78 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 20.53 สินทรพัยท่ี์

ลดลงอยา่งเป็นสาระสําคัญ ไดแ้ก่ ลูกหน้ีตามสญัญาเช่าซ้ือลดลงเน่ืองจากมาตรการท่ีเขม้งวดมากข้ึนในการ

ปล่อยสินเช่ือ เพ่ือคัดกรองลูกหน้ีท่ีมีคุณภาพมากข้ึนเพ่ือลดปัญหาหน้ีสูญ อีกทั้ง การบริหารจัดการสินคา้

คงเหลือใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมในการผลิตและขาย เพ่ือลดค่าใชจ้่ายในการจดัเก็บ ส่งผลใหจ้าํนวนสินคา้

คงเหลือลดลง 

• หน้ีสินรวม จาํนวน 359.94 ลา้นบาท ลดลง 521.82 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 59.18 จากปีก่อน หน้ีสิน

ส่วนท่ีลดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญั ไดแ้ก่ เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะยาวและหน้ีสินตาม

สญัญาเช่าการเงิน เน่ืองจากประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นการเก็บเงินไดม้ากข้ึน และในไตรมาส 2 ปี 

2560 บริษัทไดร้บัเงินจากการออกหุน้เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิจาํนวน 90.08 ลา้นบาท 

ส่งผลใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องมากข้ึนและสามารถชาํระหน้ีสินไดม้ากข้ึน ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนลดจาก 

0.90 เท่าเป็น 0.32 เท่า ณ ส้ินปี 2560 

• กลุ่มบริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้จํานวน 1,114.30 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 141.95 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 

14.60 เป็นผลมาจากการท่ีบริษัทมีกาํไรอยา่งต่อเน่ืองและมีการเพ่ิมทุนระหวา่งปีจากการท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดง

สิทธิของบริษัทใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้สามญั 

การดาํเนินการตา่งๆ ในปี 2560 

• รายไดร้วมดอกผลจากการเช่าซ้ือในปี 2560 ของบริษัท ประกอบดว้ยสดัส่วนการขายเคร่ืองกรองน้ําและสาร

กรองคิดเป็นรอ้ยละ 86 และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ารอ้ยละ 14 เปรียบเทียบกบัปี 2559 คือ รอ้ยละ 91 และรอ้ยละ 9 

ตามลาํดบั ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เน่ืองจากมีผลิตภณัฑท่ี์นําเสนอต่อลูกคา้เพ่ิมมากข้ึน โดย

ยงัคงเป็นสินคา้ยีห่อ้ท่ีเป็นท่ีนิยม  

• บริษัทได้ทําการขยายสาขาเพ่ิมข้ึน ณ ส้ินปี 2560 บริษัทมีสาขาทั้งส้ิน 22 สาขาและศูนย์บริการ 2 แห่ง 

(เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 ท่ีมี 20 สาขาและศูนยบ์ริการ 3 แหง่) 

สาํหรบัแนวทางการดาํเนินกิจการในอนาคต 

ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้ารายไดร้วมของกลุ่มบริษัท คือรายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือและรายได้

จากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเช่ือของบริษัทยอ่ย 2,000 ลา้นบาท โดยมีเป้าหมายว่ารายไดจ้าก Digital Online & Tele Marketing จะเติบโตขึ้ น

ประมาณ 20%-30% และเพิ่มสดัส่วนการขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเพิ่มขึ้ นไม่ตํา่กว่า 20% ของรายไดร้วม 

ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคดิจิทลั การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัเขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนัของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารหรือ

การทําธุรกิจผ่านทาง Internet, Facebook และ Line เป็นต้น ในปี 2561 TSR มีแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจเชิงรุกโดยใช้

การตลาดออนไลน์และเทเลมารเ์ก็ตต้ิง (Digital Online & Tele Marketing) เพื่อเสริมทพัในการเพิ่มยอดขายและเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ได้

มากยิ่งขึ้ น ซ่ึงเป็นการปรับตัวใหส้อดคลอ้งกบัภาวะตลาดและพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและจะทวีการเติบโตใน

ช่องทางน้ีมากยิง่ขึ้ น TSR มุ่งเน้นการเติบโตทั้งในตลาดเคร่ืองกรองน้ําและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ดว้ยประสบการณ์ 42 ปี ในการจาํหน่าย

เคร่ืองกรองน้ํา ประกอบกับความแข็งแกร่งของทีมงานขายตรงท่ีมีอยู่ทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงเมืองหลักทัว่

ภูมิภาคของไทย  และการเป็นพันธมิตรกับผูจ้ัดจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบรนด์ยอดนิยม เราเช่ือมัน่ว่าการดําเนินธุรกิจโดยใช้

การตลาดดิจิทัลผสมผสานกบัจุดแข็งของทีมขายตรงและทีมขายทางโทรศัพท์จะเป็นปัจจยับวกท่ีผลักดันใหบ้ริษัทสามารถสรา้ง

ยอดขายและส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพใหก้บัลูกคา้ไดท้ัว่ถึงมากยิง่ขึ้ น ส่งผลดีต่อการเติบโตทางธุรกิจ 

นอกจากน้ี บริษัทยงัมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน การพฒันาทกัษะของบุคลากรใหมี้ความพรอ้มสู่การ

เปล่ียนแปลงในดา้นต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารค่าใชจ้่ายและการควบคุมสดัส่วนหน้ีท่ีไม่มีคุณภาพ เพื่อสรา้งความมัน่คงใหก้บัองคก์ร

และผูถื้อหุน้ต่อไป 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทและการ

เปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัในรอบปี 2560 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็นปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ 

จึงนําเสนอใหท่ี้ประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรบัทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามท่ีนําเสนอ โดยไม่มี

การลงมติ 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมตัิงบการการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัปีบญัชีสิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ เชิญ นายวิรัช  วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ดัการ นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการการเงินของบริษัท 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ นําเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษัท สาํหรบัปีบญัชี ส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีไดผ่้านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั และไดร้ับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแลว้ ดงัปรากฏรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2560 

ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมแลว้ รายละเอียดโดยสรุปดงัน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน (บางสว่น)                               

                                                                                                  (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 

2560 2559 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

งบการเงิน

รวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

สินทรพัย ์ 1,481.31 1,464.29 1,864.08 1,837.28 

หน้ีสิน 359.94 351.13 881.76 875.65 

รายไดจ้ากการขาย 1,431.69 1,412.64 1,607.62 1,577.03 

รายไดร้วม* 1,649.56 1,626.96 1,836.15 1,805.56 

กาํไรสุทธิสาํหรบัปี** 77.37 87.42 80.59 80.84 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้)** 0.156 0.176 0.177 0.177 

*หมายถึง รายไดจ้ากการขายรวมรายไดด้อกผลตามสญัญาเช่าซ้ือและรายไดจ้ากลูกหน้ีเงินใหสิ้นเชื่อของบริษัทย่อย 

**หมายถึง กาํไรสาํหรบัปีส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น 

 

คาํถาม คุณหยาดอรุณ  รศัมีเศษ อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่าจากงบการเงินจะเห็นว่าในปี 

2560 ไม่ว่าจะเป็นสินทรพัย ์หน้ีสิน รายไดจ้ากการขาย รายไดร้วม และกาํไรสุทธิ ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 ขอใหผู้บ้ริหาร

ช้ีแจงรายละเอียดแก่ผูถื้อหุน้ไดท้ราบ 

คาํตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากในปี 2559 ท่ีผ่านมาบริษัทมีปัญหาเร่ืองคุณภาพของลูกหน้ี

ค่อนขา้งมาก บริษัทสาํรองค่าใชจ้่ายโดยตั้งสาํรองหน้ีสูญไวป้ระมาณ 230 ลา้นบาท ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษัทจึงมีมาตรการในการคดั

กรองคุณภาพของลูกคา้ท่ีเขม้งวดมากขึ้ นส่งผลใหย้อดขายลดลงตามไปดว้ย ในขณะเดียวกนัปี 2558 บริษัทมีการขายสินคา้แบบผ่อน

ชาํระโดยมีระยะเวลาในการผ่อนนานถึง 24 เดือน โดยต่อมาลดมาเหลือ 13 เดือน ในปี 2560 ลูกหน้ีท่ีผ่อนชาํระ 2 ปี เร่ิมหมดไป

ทาํใหลู้กหน้ีลดลง โดยรายการใหญ่ในสินทรพัยคื์อลูกหน้ี จึงส่งผลใหสิ้นทรพัยล์ดลง 
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คาํถาม นายดุสิต บุดดี สอบถามว่ารายการกาํไรสุทธิในงบการเงินรวมปี 2560 มีกาํไรลดลงจากปีก่อนประมาณ 10       ลา้นบาท 

เกิดจากสาเหตุใด 

คาํตอบ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงถึงผลการดาํเนินงานของบริษัทยอ่ยท่ีส่งผลกระทบ ดงัน้ี 

1) บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั (TSRL) ประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยการผ่อนชาํระ การ

ใหสิ้นเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารกาํกบั และสินเช่ือทะเบียนรถ ซ่ึงไดร้ับใบอนุญาตใหด้ําเนินธุรกิจการใหสิ้นเช่ือส่วน

บุคคล และสินเช่ือทะเบียนรถ ประมาณปลายปี 2559 และบริษัทไดมี้การเตรียมพรอ้มดา้นการตลาดตั้งแต่ไดร้ับ

ใบอนุญาต แต่บริษัทเร่ิมดําเนินธุรกิจไดป้ระมาณเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 เน่ืองจากการดําเนินการติดต่อ

ประสานงานเร่ืองเครดิตบูโร ทาํใหร้ายไดท่ี้เป็นดอกผลค่อนขา้งน้อยเม่ือเปรียบเทียบกบัรายจ่ายท่ีเกิดขึ้ น ทาํใหใ้นปี 

2560 บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั (TSRL) มีผลขาดทุนประมาณ 5 ลา้นบาท 

2) บริษัท เฟดเดอร ์ไทย จาํกดั ซ่ึงเป็นตวัแทนจาํหน่ายเคร่ืองปรบัอากาศยีห่อ้เฟดเดอรใ์นประเทศไทย ประสบปัญหาโดย

ในปลายปี 2559 บริษัทท่ีรบัจา้งผลิตเคร่ืองปรบัอากาศ (OEM) ใหก้บับริษัทไม่สามารถผลิตสินคา้ออกมาจาํหน่ายได ้

บริษัทจึงตอ้งหาบริษัทใหม่สาํหรบัการผลิตสินคา้ซ่ึงใชเ้วลาค่อนขา้งมากและเสียโอกาสในการจาํหน่ายสินคา้เน่ืองจาก

พน้ช่วงฤดูรอ้นไปแลว้ ส่งผลใหย้อดรายไดไ้ม่เพียงพอกับค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นใน บริษัท เฟดเดอร์ ไทย จํากัด มีผล

ขาดทุนประมาณ 7 ลา้นบาท (บริษัทถือหุน้อยู ่59.99%) 

 

คาํถาม นายดุสิต บุดดี สอบถามว่าทิศทางในอนาคตของตลาดสินเช่ือเคร่ืองกรองน้ําจะเป็นอย่างไร เน่ืองจากตั้งแต่ปี 2559 เป็น

ตน้มามีแนวโน้มลดลงจากประมาณ 900 ลา้นบาท เหลือประมาณ 500 ลา้นบาท 

คาํตอบ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่าบริษัทไดเ้ล็งเห็นถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการซ้ือสินคา้

ของผูบ้ริโภค จึงไดเ้ตรียมความพรอ้มต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงส่วนหน่ึงคือการขายแบบ Online to Offline (O2O)         โดยเช่ือมัน่ว่า

จุดแขง็ในการขายตรงของบริษัทจะช่วยผลกัดนัยอดขายในช่องทางน้ีใหเ้ติบโตขึ้ นทั้งเคร่ืองกรองน้ําและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

 

คาํถาม นายดุสิต บุดดี สอบถามถึงนโยบายการตั้งสํารองหน้ีสูญท่ีแตกต่างกันระหว่างเคร่ืองกรองน้ําและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า โดย

ยกตวัอย่างการตั้งสาํรองเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีคา้งชาํระมากกว่า 3 เดือน ในอตัราไม่ถึง 100% และสอบถามนโยบายการคิดมูลค่าซาก

ของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าชนิดต่าง ๆ 

คาํตอบ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามีตลาดสินคา้มือสองรองรบั บริษัทกาํหนดมูลค่าสินคา้ยดึ

คืนตามระยะเวลาการใชง้าน โดยกาํหนดมลูค่าระหว่าง 40%-70% ของตน้ทุนสินคา้ ตามระยะเวลาการใชง้าน 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนําเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการการเงินของบริษัทฯ 

สาํหรบัปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบการการเงินของบริษัทฯ สําหรับปีบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามท่ีนําเสนอดว้ย

คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

อนุมติั 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมติั 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

หมายเหตุ: ในวาระน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึ้ นอีกจาํนวน 41,400 หุน้ 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมตัิจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จา่ยเงินปันผลประจาํปี 2560 และรบัทราบการ

จา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

ประธานฯ เชิญ นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่าตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 และ

ขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 47 และขอ้ 48 กาํหนดว่า 

1) หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกาํไร 

2) เงินปันผลใหแ้บ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั และการจ่ายเงินปันผลตอ้งไดร้บัการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

3) คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดเ้ป็นครั้งคราวเม่ือเห็นว่าบริษัทมีกาํไรพอสมควรแลว้

ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวถดัไป 

4) การจ่ายเงินปันผลใหก้ระทาํภายในหน่ึง (1) เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการลงมติแลว้แต่

กรณีโดยใหแ้จง้เป็นหนังสือไปยงัผูถื้อหุน้และโฆษณาคําบอกกล่าวการจ่ายปันผลน้ัน ในหนังสือพิมพเ์ป็นเวลา

ติดต่อกนัไม่น้อยกว่าสาม (3) วนั 

และมาตรา 116 และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 49 กาํหนดว่า บริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่

น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 

10 ของทุนจดทะเบียน 

ซ่ึงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กาํหนดใหจ้่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 กาํไรสุทธิภายหลงั

การหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทขอนําเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาตามขอ้มลูงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2560 ดงัน้ี 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2560 ปี 2559 

1. กาํไรสุทธิสาํหรบัปีตามงบการเงินเฉพาะ (ลา้นบาท) 87.42 80.84 

2. จาํนวนหุน้ (ลา้นหุน้)  516.73 467.18 

3. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุน้)   

       3.1 เงินปันผลระหว่างกาล  0.06 0.11 

       3.2 เงินปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี  0.08 - 

                   รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 0.14 0.11 

4. เงินปันผลจา่ยทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 72.34 51.39 

5. อตัราส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักาํไรสาํหรบัปี

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  

82.75% 63.57% 

6. อตัราส่วนการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักาํไรสุทธิ

ภายหลงัการหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจดัสรรทุน

สาํรองตามกฎหมาย 

87.10% 66.91% 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ จาํนวน 87,424,805 บาท จึง

เสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จ่ายปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2560 

และรบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดงัน้ี 

1) สาํรองตามกฎหมาย เป็นจาํนวน 4,371,240.24 บาท (ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิ) 

2) จ่ายปันผลงวดสุดทา้ยประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท (แปดสตางค)์ เป็นเงินทั้งส้ิน 41,338,434.40 

บาท โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานปี 2560 ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 บริษัท

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 เพื่อจ่ายปันผลในวนัท่ี 

25 พฤษภาคม 2561 
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ทั้งน้ี บริษัทไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท (หกสตางค)์ โดยเป็นการจ่ายจากเงินกาํไรสุทธิจาก

ผลการดาํเนินงานในรอบหกเดือนของปี 2560 (ซ่ึงเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรารอ้ยละ 20) ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

7/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 และไดจ้่ายแก่ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2560 รวมเป็นเงินทั้งส้ินจาํนวน 

31,003,825.80 บาท 

รวมเงินปันผลจ่ายสาํหรบัปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท (สิบส่ีสตางค)์ คิดเป็นจาํนวนเงินรวม 72,342,260.20 

บาท หรือรอ้ยละ 87.10 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย ซ่ึงสูงกว่านโยบายการจ่ายเงิน

ปันผลท่ีกาํหนดไว ้

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึง

นําเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 และรับทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 และรับทราบการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามท่ีนําเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนน

เสียง ดงัน้ี 

อนุมติั 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมติั 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ 

ประธานฯ เชิญกรรมการท่ีออกตามวาระในปีน้ีจาํนวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์            นาง

สุมนา  วงษ์กะพนัธ ์ นายสุธี  ตรีพรชยัศกัด์ิ  และนางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ไดโ้ปรดรออยูด่า้นนอกหอ้งประชุม และขอเชิญ นางสาว

สวิตา  แจง้อยู่ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูนํ้าเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบ

กาํหนดออกตามวาระ 

นางสาวสวิตา  แจง้อยู่ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 19 ในการประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั้ง กรรมการจะตอ้งออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจาํนวน

หน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงใน

สาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจ้บัสลากว่าผูใ้ดจะออกส่วนปี

หลงั ๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการ ซ่ึงหากพน้จากตาํแหน่งจะเลือกเขา้รบัตาํแหน่ง

อีกก็ได ้

ทั้งน้ี บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระและเสนอรายช่ือบุคคลเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่าง

วนัท่ี 1 ตุลาคม - 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระและรายช่ือบุคคลใดเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 มีกรรมการบริษัททั้งส้ิน 11 ท่าน ดังน้ัน กรรมการ 4 ท่าน ตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ ไดแ้ก่ 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์ กรรมการอิสระ 

2. นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ ์ กรรมการอิสระ 

3. นายสุธี  ตรีพรชยัศกัด์ิ กรรมการอิสระ 

4. นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ กรรมการ 
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จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์ กรรมการอิสระ 2) นางสุมนา  

วงษ์กะพนัธ ์กรรมการอิสระ 3) นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู่ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และกรรมการใหม่        ดร.สุรตัน์  วงศร์ตัน

ภสัสร ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการ นายสุธี  ตรีพรชยัศกัด์ิ ท่ีครบกาํหนดออกตามวาระโดยไม่ประสงคก์ลบัเขา้

มาเป็นกรรมการต่อเน่ืองจากเหตุผลส่วนตวั 

ทั้งน้ี ประวติัของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือใหแ้ต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีรายละเอียดดงัปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 3 

ซ่ึงบริษัทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนการประชุมแลว้ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย มีนโยบายการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อ

เสนอช่ือใหเ้ลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าว 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้และมีความเห็นใหเ้ลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ

ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในตาํแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากไดป้ฏิบติังานในตาํแหน่งหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการดว้ยดีตลอดมาและเพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้ และเห็น

ควรเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามรายช่ือท่ีนําเสนอในขา้งตน้ เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถอนัจะเป็น

ประโยชน์และช่วยสนับสนุนใหธุ้รกิจของบริษัทประสบความสาํเร็จ 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียในกรณีน้ีไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ ถึงความ

เหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยเห็นว่ากรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้น ปฏบิติังานใน

ตาํแหน่งหน้าท่ีในฐานะกรรมการดว้ยดีตลอดมาและเพื่อใหก้ารบริหารงานของบริษัทเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเพื่อผลประโยชน์สูงสุด

ของผูถื้อหุน้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระขา้งตน้กลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทในตาํแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง และเห็นควรเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่ตามรายช่ือท่ีนําเสนอใน

ขา้งตน้ เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรูค้วามสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนใหธุ้รกิจของบริษัทประสบ

ความสาํเร็จ 

และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี จึงเห็นควรใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการท่ีครบกาํหนดออก

ตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง โดยจะเสนอช่ือกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้

ถือหุน้มีสิทธิเลือกกรรมการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น 

 

คาํถาม คุณหยาดอรุณ  รศัมีเศษ อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผูถื้อหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ขอใหท่้านประธานฯ ช่วยสรุปคุณสมบติั

ท่ีเป็นจุดเด่นของกรรมการอิสระแต่ละท่านท่ีเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งในครั้งน้ีว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติท่ีเป็น

จุดเด่นอยา่งไรบา้งท่ีสามารถเช่ือมโยงการทาํงานใหเ้ป็นไปตามทิศทางหรือกลยุทธข์องบริษัทได ้

คาํตอบ นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ประธานฯ ช้ีแจง ดงัน้ี 

1) ผูช่้วยศาสตราจารยก์ริช อมัโภชน์ เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ดา้นบรรษัทภิบาล ความถูกตอ้งใน

การดาํเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรท่ีสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) อนัเป็นประโยชน์อยา่ง

ยิง่ต่อบริษัท 

2) นางสุมนา วงษ์กะพนัธ ์เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและประสบการณ ์ดา้นการบริหารและพฒันาบุคลากรและองคก์ร

ใหมี้คุณภาพ รวมถึงการวางแผนกลยุทธข์องบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษัท 

3) ดร.สุรัตน์ วงศ์รัตนภสัสร เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ ดา้นการบริหารจดัการทางดา้นการตลาด 

และมีความรูด้า้น Digital Marketing ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท โดยการนําเทคโนโลยี

ดา้นการตลาดมาช่วยพฒันาทีมการตลาดของบริษัทใหป้ระสบความสําเร็จและสอดคลอ้งกบัการดําเนินธุรกิจของ

บริษัท 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนําเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี

ครบกาํหนดออกตามวาระ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อ

อีกวาระหน่ึง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ จาํนวน 1 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ตามท่ีนําเสนอ    ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1) ผูช่้วยศาสตราจารย ์กริช  อมัโภชน์ ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

2) นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ ์ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

3) นางสาวเธียรวรรณี  แจง้อยู ่ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

4) ดร.สุรตัน์  วงศร์ตันภสัสร ไดร้บัเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

ประธานฯ เชิญ นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน นําเสนอท่ีประชุมพิจารณา

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 

นางสุมนา  วงษ์กะพนัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กล่าวว่าเพื่อใหเ้ป็นไปวตัถุประสงคแ์ละเหตุผล 

ตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 31 กรรมการมีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเบ้ียประชุม บาํเหน็จ โบนัส หรือผลตอบแทน

ในลกัษณะอื่นตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงท่ีประชุมผูถื้อหุน้อาจกาํหนดเป็นจาํนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะ

กําหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากน้ันอาจใหไ้ดร้ับเบ้ียเล้ียงและ

สวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท 
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนโดยคํานึงถึงความสอดคลอ้งกับค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกนัท่ีมีขนาดใกลเ้คียงกนั ผลการดาํเนินงานของบริษัท ผลการปฏบิติังานและ

ภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตลอดจนสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมแลว้จึงนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พิจารณาและนําเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2561 ดงัน้ี 

1. ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียประชุม เป็นจาํนวนไม่เกิน 5,200,000 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากค่าตอบแทนกรรมการในปี 

2560 จาํนวน 1,700,000 บาท เน่ืองจากกรรมการมีภารกิจและความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการขยาย

ธุรกิจ จึงทาํใหจ้าํนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยเพ่ิมข้ึน ซ่ึงบริษัทมีแนว

ทางการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ค่าเบ้ีย

ประชุมรายไตรมาส และค่าเบ้ียประชุมท่ีนอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส ซ่ึงเป็นอตัราใหม่ตามท่ีระบุใน

หนังสือเชิญประชุม ดังน้ี (ทั้งน้ี ค่าตอบแทนดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงระหว่างปีแต่ไม่เกินวงเงินท่ีขอ

อนุมติั) 

 

ตารางต่อไปน้ีแสดงโครงสรา้งค่าตอบแทนของกรรมการสาํหรบัปีท่ีเสนอเปรียบเทียบกบัปีท่ีผ่านมา 

(หน่วย: บาท) 

ตาํแหน่ง 

ประจาํปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ประจาํปี 2560 

ค่าเบ้ียประชุม 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม* 

ค่าเบ้ียประชุม 

(รายไตรมาส) 

ค่าเบ้ีย

ประชุม* 

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 

คณะกรรมการบรหิาร 

ประธานกรรมการ 30,000 15,000 - - 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 25,000 12,000 - - 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 10,000 5,000 - - 

คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน ๆ ท่ีไดร้บัการแตง่ตั้งจากคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการ - 15,000 - 12,000 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร  12,000  8,000 

กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร - 5,000 - 8,000 
หมายเหตุ : *นอกเหนือจากการประชุมรายไตรมาส (ต่อท่านต่อครั้ง) 

 

2. ค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสคณะกรรมการ กาํหนดเกณฑใ์นการจ่ายโบนัสกรรมการในอตัรารอ้ยละ 1 ถึง 5 ของเงินปัน

ผลจ่ายในปีน้ันๆ โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรต่อไป ทั้งน้ี เพื่อใหก้รรมการมีส่วน

ร่วมในการดาํเนินงานของบริษัทใหบ้รรลุเป้าหมายและสรา้งผลตอบแทนสูงสุดใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ จึงเห็นควรใหก้าํหนด

เกณฑโ์บนัสกรรมการโดยเกณฑก์ารจ่ายโบนัสดงักล่าวขึ้ นอยูก่บัเงินปันผลท่ีบริษัทจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติันโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและกาํหนด

งบประมาณค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ท่ี

ไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนไม่เกิน 5,200,000 บาทตามท่ีเสนอขา้งตน้และนโยบายการ

จ่ายค่าตอบแทนท่ีเป็นโบนัสกรรมการสาํหรบัผลการดาํเนินงานในแต่ละปี ในอตัรารอ้ยละ 1 ถึง 5 ของเงินปันผลจ่ายในปีน้ันๆ ทั้งน้ี 

ใหป้ระธานกรรมการบริษัทไปดาํเนินการจดัสรรค่าตอบแทนในรายละเอียดต่อไป 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น 

 

คาํถาม นายสิริพงศ ์จิระวงศป์ระภา สอบถามว่าในปี 2561 ท่ีบริษัทมีการเพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารขึ้ นมา ไม่ทราบว่า

คณะกรรมการชุดดงักล่าวจะเขา้มาดูแลงานในส่วนใด เน่ืองจากยอดขายของบริษัทลดลงแต่มีการเพิ่มคณะกรรมการบริหาร และการ

เพิ่มคณะกรรมการบริหารจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือช่วยใหธุ้รกิจของบริษัทเติบโตไดอ้ยา่งไร 

 

คาํตอบ นางสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงว่า ในปี 2561 บริษัทไดแ้ต่งตั้ง  

คณะกรรมการบริหารขึ้ นมาเพื่อทําหน้าท่ีแกไ้ขปัญหาหรือตัดสินใจเก่ียวการดําเนินงานของบริษัท เน่ืองจากการดําเนินงาน การ

แกปั้ญหา และการตดัสินใจบางเร่ืองอาจตอ้งใชค้วามรวดเร็ว ซ่ึงบางกรณีไม่สามารถรอนําเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทท่ีมี

การประชุมเดือนละครั้งท่ีอาจส่งผลใหก้ารดําเนินการล่าชา้หรือเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยกรรมการบริหารท่ีคณะกรรมการบริษัท

แต่งตั้งประกอบดว้ยกรรมการท่ีอยูใ่นคณะกรรมการบริษัทจาํนวน 5 ท่าน  

ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงนําเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 

ประจาํปี 2561 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2561 ตามท่ีนําเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม

ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

อนุมติั 358,506,724 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.5484 

ไม่อนุมติั 9,010,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.4516 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 

ประธานฯ เชิญ รองศาสตราจารย ์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นําเสนอท่ี

ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 

รองศาสตราจารย ์บุญเสริม  วิมุกตะนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กล่าวว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและกําหนด

จาํนวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

ในปี 2561 บริษัทไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายเดิมเพื่อแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2561 ซ่ึงผูส้อบ

บญัชีรายน้ีทาํหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคดัเลือกแลว้ และไดเ้สนอ

ใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณานําเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั้ง ผูส้อบบญัชี ซ่ึงมีรายช่ือดงัน้ี 

1) นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4501 หรือ  

2) นายกฤษดา เลิศวนา   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ  

3) นางสาวมณี รตันบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขทะเบียน 5313  

ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เพื่อเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท ประจาํปี 2561 โดยกาํหนดค่าสอบ

บญัชีจากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจาํปีของบริษัทและงบการเงินรวม สาํหรบัปี 2561 
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จาํนวนเงิน 2,700,000 บาท (ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่น ๆ) ซ่ึงเพิ่มขึ้ น 600,000 บาท จากค่าสอบบญัชีปี 2560 ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีท่ี

เพิ่มขึ้ นเน่ืองจากบริษัทขยายธุรกิจและมีรายการท่ีตอ้งจดัทาํงบการเงินรวมเพิ่มขึ้ น รวมถึงค่าสอบทานรายงานประจาํปี 2561 และ

ค่าสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบใหม่ซ่ึงบริษัทนํามาใช้เพื่อให้การดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้ น 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาอตัราค่าสอบบญัชีของบริษัทในอุตสาหกรรมและขนาดของสินทรพัยใ์กลเ้คียงกนั 

และมีมติเห็นชอบใหนํ้าเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อนําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและอนุมัติ

จาํนวนเงินค่าสอบบญัชีตามท่ีไดนํ้าเสนอขา้งตน้ ทั้งน้ี บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย โดย

ผูส้อบบญัชีไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 

และมิไดถื้อหุน้ในบริษัทและบริษัทในเครือแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผูถื้อหุน้

พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท ประจาํปี 2561 และอนุมติัเงิน

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 จาํนวน 2,700,000 บาท ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึง

นําเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 ตามท่ีนําเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง

มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

อนุมติั 358,506,724 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 97.5484 

ไม่อนุมติั 9,010,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 2.4516 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บตัรเสีย 0 เสียง   

 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมตัใิหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษทัโดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้าํออกจาํหน่ายและแกไ้ข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ เชิญ นายวิรชั  วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดนํ้าออกจาํหน่ายและแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน 

นายวิรัช  วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ดัการ กล่าวว่าท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2561 เม่ือวันจันทร์ท่ี 26 

กุมภาพันธ์ 2561 ไดอ้นุมัติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

662,198,922 บาท โดยวิธีตัดหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดนํ้าออกจาํหน่ายจาํนวน 247 หุน้ โดยเป็นหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ

จากการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 จาํนวน 247 หุน้และพิจารณาแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ท่ี 

4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน : 662,198,922 บาท (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้รอ้ยยีสิ่บสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น : 662,198,922 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้รอ้ยยีสิ่บสองหุน้) 

 มลูค่าหุน้ละ : 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั : 662,198,922 หุน้ (หกรอ้ยหกสิบสองลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนแปดพนัเกา้รอ้ยยีสิ่บสองหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ :   -ไม่มี-” 

 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผู้ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 

662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดนํ้าออกจาํหน่ายจาํนวน 247 หุน้ 
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และเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ

ขา้งตน้ 

ทั้งน้ี เสนอใหอ้นุมติัมอบอาํนาจให ้กรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากกรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัการแกไ้ข

เพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึง

นําเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท 

โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดนํ้าออกจาํหน่ายจาํนวน 247 หุน้ และเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัท

ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน และมอบอาํนาจตามท่ีนําเสนอ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัใหล้ดทุนจดทะเบียนจากเดิม 662,199,169 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 662,198,922 บาท โดย

วิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดนํ้าออกจาํหน่ายจาํนวน 247 หุน้ และเห็นควรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิขอ้ 4. ของบริษัทให้

สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน และมอบอาํนาจตามท่ีนําเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 

อนุมติั 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมติั 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมตัิแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูช่้วยเลขานุการบริษัท นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท 

ผูช่้วยเลขานุการบริษัท นําเสนอท่ีประชุมแกไ้ขขอ้บังคบัของบริษัท โดยการเสนอขอแกไ้ขขอ้บังคับของบริษัทในครั้งน้ี

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยคาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความ

สงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการเสนอ

แกไ้ขขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 34 ตามท่ีบริษัทได้จัดส่งใหก้ับผู้ถือหุน้ไปแลว้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีครั้งน้ีเพื่อให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยคาํสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการเสนอ

แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 34 ดงัน้ี 

  



ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

บริษัท เธียรสุรตัน์ จาํกดั (มหาชน) 
25 

 

 

ขอ้บงัคบัของบริษทั รา่งขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีขอแกไ้ข 

ขอ้ 34 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็น

การประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนั

ส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแลว้ให้

เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้

ถือ หุ ้นเ ป็นการประชุมวิสามัญเ ม่ือใดก็ได้สุดแต่จะ

เห็นสมควรหรือผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจํานวนหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่

น้อยกว่าหน่ึงในหา้ (1/5) ของจํานวนหุน้ท่ีจําหน่ายได้

ทั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ไม่น้อยกว่ายีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้

นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสิบ (1/10) ของจาํนวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทั้ งหมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั

เม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไว้

ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณีเ ช่น น้ีให้

คณะกรรมการจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง (1) 

เดือน นับแต่วนัไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้  

ขอ้ 34 คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการ

ประชุมสามญัประจาํปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วนัส้ินสุดรอบ

ปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้

เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ

หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้

ถือหุน้ซ่ึงมีจาํนวนหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสิบ (10) 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนัทาํหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ ้นเป็นการประชุมวิสามัญ

เม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี 

คณะกรรมการตอ้งจัดใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ 

(45) วนั นับแต่วนัท่ีไดร้บัหนังสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดใหมี้การประชุมภายใน

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั

หรือผูถื้อหุน้คนอื่น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะ

เรียกประชุมเองก็ได้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วัน นับแต่วันครบ

กาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อว่าเป็นการ

ประชุมผู้ถือหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุม

และอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียก

ประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั้งใดจํานวนผูถื้อหุน้ซ่ึง

มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้ 36 

ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งร่วมกันรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ้่ายท่ี

เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครั้งน้ันใหแ้ก่บริษัท 

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท เธียร

สุรัตน์ จาํกดั (มหาชน) ขอ้ 34 ใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดย

คาํสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 ดงักล่าว 

ทั้งน้ี เสนอใหอ้นุมติัมอบอาํนาจให ้กรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ/หรือ บุคคลท่ีไดร้บั

มอบหมายจากกรรมการบริษัท ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูมี้อาํนาจในการดาํเนินการใดๆ เก่ียวกบัการแกไ้ข

เพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น ปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดซกัถาม หรือแสดงความเห็น ประธานจึง

นําเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัท และมอบอาํนาจตามท่ีนําเสนอ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษัทและมอบอาํนาจตามท่ีนําเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของ

จาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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อนุมติั 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

ไม่อนุมติั 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 

รวม 367,516,924 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูช่้วยเลขานุการบริษัท นําเสนอท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถา้มี) 

ผูช่้วยเลขานุการบริษัท นําเสนอท่ีประชุมโดยแจง้ว่าวาระน้ีกาํหนดขึ้ นเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และ/หรือ ใหค้วามเห็นต่าง ๆ 

ต่อคณะกรรมการ (ถา้มี) และ/หรือ ใหค้ณะกรรมการช้ีแจง ตอบขอ้ซักถามของผูถื้อหุน้ และหากไม่มีการเสนอเร่ืองอื่น ๆ เพื่อ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแลว้ จะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระน้ี ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 105 ไดก้าํหนดไวว้่าผูถื้อหุน้สามารถเสนอวาระอื่นๆ นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุม เพื่อพิจารณาในการ

ประชุมผูถื้อหุน้ได ้โดยการเสนอวาระดงักล่าวจะตอ้งเสนอโดยผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดท้ั้งหมด (516,730,430 หุน้) คิดเป็น 172,243,477 หุน้ จึงจะสามารถเสนอใหบ้รรจุเป็นวาระเพื่อพิจารณาไดใ้นท่ี

ประชุมน้ีได ้

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม หรือแสดงความเห็น 

 

คาํถาม นายสุรพล ประทุมทอง สอบถามผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 เม่ือเปรียบเทียบกนัระหว่างปี 2560 และปี 2561 ผล

ประกอบการดีขึ้ นหรือลดลงอยา่งไร และแนวโน้มของผลประกอบการในไตรมาส 2 เปรียบเทียบกนัระหว่างปี 2560 และปี 2561 มี

แนวโน้มดีขึ้ นหรือลดลงอยา่งไร 

คาํตอบ นายวิรชั วงศนิ์รนัดร ์กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่ายงัไม่สามารถนําเสนอผลประกอบการของไตรมาส 1 ปี 2561 แก่ผูถื้อหุน้

ได ้ในส่วนของแนวโน้มปี 2561 บริษัทไดเ้ดินหน้ารุกเขา้ไปในตลาดใหม่ คือ ตลาดออนไลน์ (Online) ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีการเติบโต

ค่อนขา้งมากในปัจจุบนั และจดัว่าเป็นช่องทางการขายใหม่ของบริษัท จากท่ีผ่านมากว่า 42 ปี ลูกคา้หลกัของบริษัทจะอยู่ในระดับ

ล่างถึงระดับกลาง ยงัไม่สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ในระดับกลางถึงค่อนขา้งสูงได้เน่ืองจากเป็นการขายตรง ระบบ Online และ 

Telemarketing จะช่วยทาํใหบ้ริษัทเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดใ้นทุกระดบั ทั้งน้ี ในปี 2560 บริษัทมีพนักงานขายทางโทรศพัท ์(Telesales) 

ประมาณ 70-80 ราย จากประสบการณพ์บว่าการสรา้งทีมขายทางโทรศพัท ์(Telesales) ใชเ้วลาค่อนขา้งมากและพบปัญหาในการ

สรรหาบุคลากร บริษัทเร่ิมใช้ Outsource เพื่อดําเนินงานด้าน Telemarketing โดยจํานวน Telesales และ Outsource รวมกัน

ประมาณ 150 ราย ในปี 2561 บริษัทตั้งเป้าจาํนวนพนักงานขายทางโทรศพัท ์(Telesales) ท่ีเป็นพนักงานประจาํรวมกบัพนักงาน 

Outsource ไวจ้าํนวนทั้งส้ิน 300 ท่ีนัง่ ซ่ึงจะทาํใหส้ามารถขยายธุรกิจเคร่ืองกรองน้ําและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าออกสู่ตลาดไดม้ากขึ้ น 

 

นายเอกรตัน์ แจง้อยู่ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจาํหน่ายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เม่ือปี 2558 เป็นตน้มา

บริษัทมีจาํนวนพนักงานขายทางโทรศัพท ์(Telesales) ประมาณ 50-70 ราย โดยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาพบว่าอุปสรรคในการเพิ่ม

ยอดขายส่วนหน่ึงมาจากจาํนวนพนักงานขายท่ีมีไม่เพียงพอ บริษัทจึงเพิ่มจาํนวนพนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales) จากเดิม 

70-80 ราย เป็น 150 ราย (จาํนวนรวมของพนักงานของบริษัทและ Outsource) โดยใชข้อ้มูลลูกคา้จากการทาํการตลาด Online 

เขน่ Facebook และ Line ในปลายปี 2559 เป็นบริษัทเร่ิมขายสินคา้ในระบบ E-Commerce ซ่ึงในช่วงแรกมีผูส้นใจสอบถามขอ้มลูใน

แต่ละวนัไม่มากนัก จึงไดเ้พิ่มงบดา้นการโฆษณามากขึ้ น ทําใหปั้จจุบันมีลูกคา้ท่ีสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดสินคา้และราคา

สินคา้ประมาณวนัละ 2-3 พนัคน ยอดขายเติบโตขึ้ นโดยมียอดขายประมาณ 100 ลา้นบาทต่อปี การขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าจะสามารถ

ขายไดเ้ฉพาะจงัหวดัโดยรอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัเร่ืองการจดัการสินคา้คงคลงั 
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จากยอดขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีเติบโตขึ้ นจากการทาํการตลาด Online บริษัทจึงเล็งเห็นโอกาสในการขายเคร่ืองกรองน้ําผ่าน 

Online เช่นกนั แต่การขายเคร่ืองกรองน้ําตอ้งใชก้ารสาธิตและการบริการ ซ่ึงบริษัทมีจุดแข็งในการขายเคร่ืองกรองน้ําในระบบขาย

ตรงยาวนานกว่า 42 ปี และมีทีมติดตั้งกว่า 200 ทีมท่ีใหบ้ริการไดเ้กือบทัว่ประเทศ เม่ือบริษัทไดข้อ้มลูลูกคา้ท่ีติดต่อมาจะสามารถ

ติดต่อกลับไปเพื่อขอเขา้ไปสาธิตหน้างานได ้การเพิ่มโฆษณาทาง Facebook จะทําใหไ้ดข้อ้มูลลูกคา้เพิ่มขึ้ น แต่บริษัทจะตอ้งเพิ่ม

บุคลากรทั้งหน่วยงานขายและพนักงานสนับสนุนการขายเพื่อรองรับการขายท่ีเพิ่มขึ้ น บริษัทมีการอบรมพนักงานขายในการขาย

สินคา้ผ่าน Online แต่อย่างไรก็ตามบริษัทคาดว่ายอดขายเคร่ืองกรองน้ําผ่าน Online ในช่วงแรกอาจยงัไม่สูงมากนักแต่จะค่อย ๆ 

เติบโต 

 

นายสหสั  ตรีทิพยบุตร กล่าวเสริมว่า บริษัทดาํเนินธุรกิจมากว่า 42 ปี โดยใชว้ิธีการขายตรง บริษัทตระหนักดีว่าการขาย

เคร่ืองกรองน้ําจะโฆษณาแบบสินคา้ทัว่ไปไม่ได ้ตอ้งใชบุ้คลากรในการอธิบาย นําเสนอสินคา้ และสาธิตสินคา้ ซ่ึงการขายตรงของ

บริษัทประสบผลสําเร็จดว้ยดีมาโดยตลอด และเม่ือเขา้สู่ยุค E-Commerce หรือการขายผ่านระบบ Online บริษัทก็มีการขายผ่าน

ระบบ Online แต่ ผูบ้ริโภค ยงัไม่รบัรูว้่าเคร่ืองกรองน้ํามีความสาํคญัอย่างไร จนปัจจุบนัเป็นยุคท่ีสินคา้ขายผ่าน Mobile Application 

บริษัทไดนํ้าเคร่ืองมือทางออนไลน์เขา้มาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบัสภาพตลาดและพฤติกรรมผูบ้ริโภค โดยใชก้ลยุทธ ์O2O (Online to 

Offline) ซ่ึงบริษัทมีจุดแข็งของระบบ Offline คือ บริษัทมีพนักงานขายมากกว่า 600 คน และมีสาขาทัว่ประเทศกว่า 22 สาขา ทั้งน้ี 

Mobile Application ของบริษัทสามารถช่วยใหข้ายสินคา้ ทําสัญญา และออกใบเสร็จ ผ่านทางโทรศัพท์ไดท้ันที ทั้งน้ี บริษัทยงัคง

พฒันาอย่างต่อเน่ืองเพื่อหาแนวทางการเพิ่มยอดขาย ทั้งทางดา้นนโยบายและกลยุทธต่์าง ๆ เพื่อใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงและกา้ว

เขา้สู่ยุค Thailand 4.0 

 

คาํถาม นายดุสิต บุดดี ในปี 2561 สอบถามว่าบริษัทมีความมัน่ใจมากน้อยเพียงใด และมีวิธีการดําเนินงานอย่างไรเพื่อบรรลุ

เป้าหมายท่ีวางไวจ้าํนวน 2,000 ลา้นบาท เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทตั้งเป้าหมายไวจ้ํานวน 2,000 ลา้นบาท แต่ไม่สามารถ

ดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้และบริษัทมีแผนการดาํเนินงานอยา่งไรกบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีบริษัทปรบัเพิ่มเป้าหมายจากเดิม

รอ้ยละ 15 เป็นรอ้ยละ 20 หรือคิดเป็นประมาณ 400 ลา้นบาท เม่ือเทียบจากเป้า และมีมาตรการอย่างไรในเร่ืองการปล่อยสินเช่ือ

สาํหรบัการผ่อนชาํระเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเน่ืองจากมีความเขม้งวดในการตั้งสาํรองน้อยกว่าเคร่ืองกรองน้ํา ทั้งน้ี จากงบการเงินส้ินปี 2560 

พบว่ามีลูกหน้ีคา้งชาํระตั้งแต่ 3 งวดไปจนถึงมากกว่า 6 งวด รวมสินเช่ือท่ีคา้งชาํระประมาณ 23 ลา้นบาท แต่บริษัทตั้งสาํรองไวเ้พียง 

6 ลา้นบาท ในอนาคตสินเช่ืองวดท่ีคา้งชาํระในส่วนน้ีจะกลายเป็นหน้ีเสียหรือไม่ และบริษัทจะมีวิธีการจดัการอยา่งไร 

 

คาํตอบ นายสหสั  ตรีทิพยบุตร ช้ีแจงว่า บริษัทไดเ้ร่ิมการขาย Online ดว้ยเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยผ่านโปรแกรม “ผ่อนสบาย” ทาํใหเ้ร่ิม

เป็นท่ีรูจ้กัและสามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้ไดง่้าย จากการท่ีราคาขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าค่อนขา้งสูง จึงมีระยะเวลาในการผ่อนชาํระนาน เพื่อ

ช่วยแบ่งเบาภาระใหก้บัลูกคา้ ในการจดัการเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ียึดคืนบริษัทสามารถนํามาขายเป็นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามือสองได ้ หลงัจากท่ี

บริษัทมีประสบการณใ์นการทาํตลาด Online สาํหรบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแลว้ บริษัทจะขายเคร่ืองกรองน้ําผ่านระบบ Online เช่นกนั 

นายเอกรัตน์ แจง้อยู่ กล่าวเสริมว่า บริษัทไดโ้อนยา้ยฐานลูกหน้ีไปอยู่กบั บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซ่ิง จาํกดั (TSRL) 

ประมาณเดือนสิงหาคม 2560 และเปล่ียนแปลงวิธีการชาํระเงิน ดงัน้ี 

เดิม: บริษัทใชพ้นักงานเครดิตท่ีมีจาํนวนประมาณ 200 คน เขา้ไปเก็บเงินค่างวดเคร่ืองกรองน้ําและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

กบัลูกคา้โดยตรง 

ปัจจุบนั: ภายหลงัจากท่ี บริษัท เธียรสุรตัน์ ลีสซ่ิง จาํกดั (TSRL) ขายเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าแบบผ่อนชาํระ ไดมี้การคดักรอง

ลูกคา้อยา่งเขม้งวด และลูกคา้สามารถชาํระค่างวดสินคา้ผ่านเคาน์เตอรเ์ซอรว์ิส ซ่ึงทาํใหบ้ริษัทมีตน้ทุนในการเก็บเงิน

ท่ีค่อนขา้งตํา่ แต่อยา่งไรก็ตามหากลูกคา้ไม่จ่ายชาํระ จะมีกระบวนการติดตามโดยโทรแจง้เตือนทางโทรศพัท ์แต่หาก

ยังไม่จ่ายชําระจะมีพนักงานเก็บเงินไปเก็บเงินท่ีบ้านลูกค้า ซ่ึงกระบวนการเก็บเงินท่ีผสมผสานน้ีจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเก็บเงิน และมีค่าใชจ้่ายไม่สูงมากเม่ือเทียบกบัการใชพ้นักงานเก็บเงินเพียงอยา่งเดียว 
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และในส่วนของตลาดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าบริษัทปรบัเป้าหมายเพิ่มเป็นรอ้ยละ 20 เน่ืองจากบริษัทเห็นความตอ้งการของ

ลูกคา้ท่ียงัคงมีปริมาณมากจึงเพิ่มบุคลากรเพื่อรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงบริษัทคาดว่า ณ ส้ินปี 2561 บริษัทจะมีพนักงาน

ขายทางโทรศพัท ์(Telesales) รวม Outsource ทั้งส้ินจาํนวน 300 คน ทั้งน้ี บริษัทเล็งเห็นถึงความเป็นไปไดใ้นตลาดใหม่ท่ีจะขยาย

ธุรกิจเคร่ืองกรองน้ําควบคู่กบัเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าโดยเป็นการขายผ่านระบบ E-Commerce แบบ Online to Offline (O2O) 

 

คาํถาม นายดุสิต บุดดี ขอใหบ้ริษัทสรุปรายงานความคืบหน้าการดาํเนินงานของบริษัทในสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และประเทศกมัพชูา แก่ผูถื้อหุน้เพื่อรบัทราบดว้ย 

คาํตอบ นายวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า บริษัท ทีเอสอาร์ ลาว จาํกดั (TSR Lao) เร่ิมจาํหน่ายสินคา้เม่ือเดือน

กุมภาพนัธ ์2560 ซ่ึงเร่ิมรบัรูร้ายไดแ้ละผลกาํไร และสาํหรบัท่ีประเทศกมัพชูา ทางบริษัทไดเ้ร่ิมส่งสินคา้ใหก้บัทางตวัแทนจาํหน่ายท่ี

ประเทศกมัพชูาแลว้ ซ่ึงทางกมัพชูาไดส่้งตวัแทนทีมขายมาฝึกอบรมดา้นการขายและการบริการกบัทางบริษัทแลว้จาํนวน 2 ครั้ง ทั้งน้ี 

ในช่วงตน้เดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทจะส่งตัวแทนไปสอนเทคนิควิธีการขายตรงเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพใหก้ับทีมขายใน

ประเทศกมัพชูา 

 

ไม่มีผูใ้ดเสนอใหท่ี้ประชุมพจิารณาอีก 

 

ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ และผูมี้เกียรติทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดประชุมเวลา 

15.50 น. 

 

 

 

ลงช่ือ...................................................................... 

(นายสหสั  ตรีทิพยบุตร) 

ประธานท่ีประชุม 

 

 

ลงช่ือ...................................................................... 

(นางสาวจุฑามาศ  มาลยั) 

ผูช่้วยเลขานุการบริษทั / ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
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